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VYCHÁZKA
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Čas: 4 hod.

Hlavní město Praha 

GPS: 50°1‘52“N, 14°19‘58“E

Štěpán Rak
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VYCHÁZKA
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1. lom Požáry se stratotypem  2. Mládkova ulice – ichnofosilie (Placatá skála)  3. lom Mušlovka
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Stratotyp Požáry – mezinárodně  
významná lokalita
V lomu Požáry se nachází světový stratotyp požárského 
souvrství a zároveň hranice mezi kopaninským a požár-
ským souvrstvím. Národní přírodní památka se rozkládá 
na ploše 2,71 ha v nadmořské výšce 310 až 340 metrů. 
Leží na katastrálním území obce Řeporyje. V roce 1984 
byl oficiálně Mezinárodní silurskou subkomisí přijat nej-
vyšší silurský stupeň přídolí, jehož stratotypem je lom 
Požár 1 s požárským souvrstvím. Původně se požárské 
souvrství nazývalo přídolské, ale aby se to nepletlo,  
došlo k jeho přejmenování.
V zářezu těsně před samotným tunelem vlevo vystupují 
ve skalním profilu šedé vápence. Občas v sutích nalezne-
me části trilobitů Encrinuraspis beaumonti či Didrepanon 

squarrosum. Kdo nebude mít štěstí zde, jistě se dočká 
v Mušlovce! V lavicích v nadloží, tvořených jemnozrnným 
černošedým vápencem, najdeme různé zbytky hlavonož-
ců a četné schránky ramenonožců. 
Projdeme neogotickou vstupní branou a následným tune-
lem (na stropě si povšimněme novotvořených krápníků!) 
a dáme se po kovových schodech vpravo nad samotný 
tunel. Bazální vrstva, která odděluje stupeň přídolí od stup-
ně ludlow, se nachází ve vrstvě číslo 96 a je definována prv-
ním výskytem graptolita Monograptus parultimus. Požárské 
souvrství (tj. k vrstvě č. 136) charakterizují vápence s vlož-
kami vápenatých břidlic. Nadloží pak tvoří lavice zrnitého 
vápence. Typický je zde výskyt hlavonožce Orthocycloceras 
fluminese s charakteristickou vlnkovitou skulptací. Vrstvy  
č. 141 a 143–146 obsahují úlomky lilijic Scyphocrinites elegans. 

Úvod
 Řeporyje patří k významným nalezištím zkamenělin, a nedaleké Dalejské údolí je tak častým cílem výletů nejen turistů, ale také sběratelů. Výpravu začneme 

v Řeporyjích na náměstí, kam nám jezdí pravidelně autobusy MHD. Od zastávky se dáme Dalejskou ulicí, podejdeme viadukt a za ním pak pokračujeme vlevo ulicí 
K Holému vrchu. Po cca 600 metrech si povšimneme malého údolí vpravo a železných schodů vedoucích k tunelu. 
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Didrepanon squarrosum.
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Encrinuraspis beaumonti v obývací komůrce orthocera.
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Metacalymene bailey.
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Zkamenělé stopy u Řeporyj
Zkamenělé stopy či pozůstatky činnosti mořských or-
ganismů (tzv. ichnofosilie) sice občas nacházíme, ale 
snad jen zde v Řeporyjích v tak hojném množství. A co 
víc – mají jasné tvary, a tedy zjevnou vědeckou inter-
pretaci! Cestou z Požárů zpět k náměstí podejdeme 
viadukt a dáme se Mládkovou ulicí vpravo. Po cca 300 
metrech se před námi vlevo od silnice mezi domky 
objeví mírně ukloněný skalní masiv, běžně nazývaný 
Placatá skála. Název skály je odvozen od jejího vzhle-
du, daného uložením vrstev paralelně se svahem, což 
zamezuje usazování půd ve větším množství. Je tvo-
řena šedozelenými pískovci a prachovci náležejícími 
kosovskému souvrství (svrchní ordovik). Na styčných 
plochách jsou díky různé zrnitosti dobře viditelné sto-
py po lezení mořských živočichů. Lokalita je známá 
především nálezy doupat mořských hvězdic. Bude-
me-li mít štěstí, možná také najdeme výlitek jejich cca 
2–4 cm velkých pětiramenných hvězdicovitých stop.  

Mušlovka
Mládkovou ulicí pokračujeme stále údolím potoka 
po cestě lesem. Po lávce dojdeme na druhý břeh a do-
staneme se až k ruinám budovy, která slouží hráčům 
airsoftu a paintballu jako ideální exteriér. My dáme před-
nost vědě před hrou na válku a po pěšině dojdeme až 
k informační ceduli, před Mušlovku. Samotný lom sice 
z cesty ještě není vidět, ale po cca 200 metrech chůze 

lesní pěšinou se před námi otevře. Naleziště bývá pra-
videlně prořezáváno od náletových dřevin, a tak je jeho 
skalní profi l dobře viditelný. 

V lomu Mušlovka, který je od roku 1918 opuštěný, je 
dobře patrný průřez geologickými vrstvami svrchního 
siluru. Podle výzkumů se zdejší vrstvy usazovaly po dobu 
cca 4 miliónů let. V té době bylo moře v pražské pán-
vi poměrně mělké a teplé, tudíž příhodné pro rozvoj 
živočichů, především hlavonožců s dlouhými rovnými 
schránkami – tzv. orthocerů. V četných sutích – hlavně 
po levé straně v lesíku – si jistě brzy povšimneme hoj-
ných schránek hlavonožců, mlžů a plžů. Ani trilobiti zde 
nepatří k přílišným raritám.   
Klasickou, i když dnes již vyčerpanou paleontologickou 
lokalitou v Mušlovce je tzv. Arethusinová rokle (pojme-
novaná podle trilobita Aulacopleura – dříve Arethusina). 
V rokli vystupují příkrovy podmořských vulkanických 
hornin, mezi nimiž je mocná vrstva tufi tických břidlic 
s výše zmíněným trilobitem Aulacopleura konincki. 
Mezi roklí a samotnou lomovou stěnou je v severozápad-
ně orientovaném svahu lokalita Kromusová stráň, známá 
nálezy trilobita druhu Encrinuraspis beaumonti (dříve Cro-
mus). Vápencový sled pokračuje přímo v lomové stěně 
Mušlovky. Začíná lilijicovými, hlavonožcovými a rameno-
nožcovými vápenci vyšší části kopaninského souvrství. 
Nejmladší sedimenty Mušlovky jsou v jejích horních parti-
ích a náležejí spodní části požárského souvrství. 

Lobolitová stráň – lilijice v čajovém sítku
Za ohybem cesty vlevo za Mušlovkou se nachází vý-
znamné naleziště s podivným názvem – Lobolitová 
stráň. Své pojmenování získala díky četným nálezům 
lilijic, konkrétně pak jejich kotevních orgánů – lobo-
litů. Kromě těchto kulovitých útvarů můžeme sami 
zkusit štěstí, odebrat ve svahu nad cestou v rozpada-
vých žlutavých „píscích“ (jde o rozplavené vápence žlu-
té, písčité barvy) materiál a doma si zkusit práci pale-
ontologů. Postačí nám proud vody z umyvadla a jem-
né čajové sítko. Písčitý materiál voda postupně odplaví 
a na sítku zbudou jen zkameněliny – zbytky lilijic, přede-
vším vyvětralé články jejich stonků. Zbytky kalichů zde 
hojněji pocházejí od čeledi menšího vzrůstu Pisocrinidae, 
kalichy větších rodů Scyphocrinites a Carolicrinus se za-
chovávají vzácně. Stratigrafi cky lokalita spadá do požár-
ského souvrství, tj. nejvyššího siluru. 

Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety


