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Čas: 3 hod.

Svatý Jan pod Skalou

Středočeský kraj 

GPS: 49°58‘8“N, 14°7‘60“E

Štěpán Rak
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1. travertinové kaskády za benediktýnským klášterem  2. lokalita silurských zkamenělin „U elektrárny“
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 Obec Svatý Jan pod Skalou se nachází v samotném srdci Českého krasu a spolu s celosvětově 

proslulým a turisticky vyhledávaným hradem Karlštejn patří mezi nezapomenutelné dominanty okresu. 
Obcí protéká potok Loděnice, často nazývaný Kačák, který mezi sousední Hostimí tvoří romantické údolí 
zaříznuté ve staroprvohorních sedimentech. Obec Svatý Jan pod Skalou je významnou součástí nejstarší 
značené turistické cesty v Čechách – cesty Vojty Náprstka, která směřuje z Berouna až do Karlštejna.
Skalní vápencový monument s dřevěným křížem na vrcholu se tyčí ve výšce 160 metrů nad kostelem 
Narození sv. Jana Křtitele s jeskyní sv. Ivana. Tato raně barokní stavba byla vystavěna v letech 1657–1661 
podle plánů Carla Luraga a oplývá bohatou výzdobou. Uprostřed hlavní lodi se nachází náhrobek sv. Ivana, 
který zde podle legendy přebýval v 9. století a místními lidmi byl odedávna považován za svatého.  
Je zde též umístěna schránka s jeho ostatky. Svatý Ivan je pokládán za prvního českého světce, ještě 
před sv. Ludmilou či sv. Václavem.
Jeskyně sv. Ivana je nedílnou součástí kostela. Tato prostora je vytvořena v tzv. travertinu, tedy 
ve sladkovodním vápenci, a jedná se o geologický fenomén evropského významu. Přímo za kostelem 
vyvěrá silný pramen léčivé vody, tzv. pramen svatého Ivana. Nedaleko malebné obce se můžeme 
po hřebenu pěšky vydat ke skanzenu Solvayovy lomy, vybudovanému ve zrušeném vápencovém lomu,  
kde v nedávné době vznikl geopark s významnými horninovými vzorky z okolí. 
Jedním z dalších turistických cílů jsou bezpochyby asi tři kilometry vzdálené  vodopády na Bubovickém 
potoce, kde bývá romantická vodní scenerie patrná především po jarním tání; jinak potok často vysychá. 

Geologická minulost a význam 
obce Svatý Jan pod Skalou
Geologický vývoj obce Svatý Jan pod Skalou je typickým 
příkladem pestrosti jednotlivých period, jež se nám zapsaly 
do skalních masivů, které tvoří romantickou kulisu maleb-
ného údolí Kačáku. Toto místo je častým místem návštěv 
turistů a jednou z významných zastávek stezky Vojty Ná-
prstka. Díky iniciativě RNDr. Ireny Jančaříkové ze Správy 
CHKO Karlštejn se v areálu Solvayových lomů v geoparku 
pod širým nebem mohou návštěvníci nenásilnou formou 
seznámit s geologií oblasti. Zároveň je tu místními nadšenci 
udržován skanzen úzkokolejné lomové drážky s exponáty. 
Mezi nejstarší sedimenty zde patří četné vápence a vápnité 
břidlice, hojně zastoupené např. cestou z Loděnic do Svaté-
ho Jana, či bazaltové výlevy spojené s tufy a tufity (sopečné 
produkty popelového a prachového typu), které jsou sou-

částí celého rozsáhlého tzv. svatojánského vulkanické-
ho centra, tedy komplexu sopek a sopečných útvarů, které 
zde ve třetí periodě starších prvohor – v siluru – opakovaně 
produkovaly vulkanické horniny. Z okolí Svatého Jana pod 
Skalou je vědecky dokázána existence vynořeného vulka-
nického ostrova. 
Akumulace sopečného materiálu byla tak mohutná, že 
došlo k výraznému změlčení mořského prostředí a k ná-
slednému vzniku prostředí mělkovodních, hojně obýva-
ných živočichy, jejichž zkameněliny zde patří k častým 
nálezům. Silurské vápence, dále vápence z následující 
periody devonu, stejně tak jako části sopečných hornin, 
tzv. diabasů či bazaltů (obdoba dnešních čedičů), může-
me dobře sledovat v základech starých domů v obci Svatý 
Jan pod Skalou stejně tak jako na zídce pod hřbitovem 
v samotném centru obce.   

Travertinové „kaskády“ 
za benediktinským klášterem 
Jde o klasický odkryv čtvrtohorních (holocenních) slad-
kovodních vápenců, tzv. travertinů, pod mohutnou 
skalní stěnou s jeskyněmi. Zastávka je na náměstí před 
kostelem v obci Svatý Jan pod Skalou. Dostanete se k ní 
po silnici od Loděnic nebo Hostimi. Vysoká vápencová 
stěna se vypíná do relativní výšky 160 m nad dnem údolí. 
Je tvořena šedavými hrubě lavicovitými spodnodevon-
skými kotýskými vápenci stupně lochkov, ukloněnými 
k jihovýchodu. Pod nimi leží silně dolomitizované vá-
pence přídolské, které jsou nejstarším silurským členem. 
Jeskyně, která je vidět ve skalní stěně pod křížem, není 
bez použití lana přístupná. 
U paty údolí vedoucího za klášterem směrem k Bubo-
vicím se usadila z chladných krasových pramenných 
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sladkovodních vápenců (pěnovců či travertinů). 
Ke srážení uhličitanu dochází při zvýšeném odpařování 
vody na povrchu a za vydatné spoluúčasti rostlin, které 
vodě odebírají kysličník uhličitý. Horní část kupy, která 
je sledovatelná ve stěně za kostelní zdí, se tvořila před 
3–6 tisíci lety. V současné době je tato lokalita bohužel 
oplocena a není k ní přímý přístup. Možnost sledovat 
sladkovodní vápence zblízka je pouze v jeskyni, která 
je přístupná z kostela. Jeskyně v kupě vznikly po ukon-
čení sedimentace podzemním odnosem a výmolovou 
činností. 
Krasový pramen při vývěru vytvořil 70 m dlouhou, 80 m 
širokou a až 17 m vysokou kaskádu. Pěnovce poskytly 
faunu 50 druhů měkkýšů (převážně plžů). Dále byly 
hojně nacházeny listy stromů a rostlin a jako raritu lze 
uvést nálezy listů kapradiny jazyka jeleního, který již 

dnes v Čechách neroste. Ze svrchních vrstev traverti-
nových kaskád pocházejí také archeologické nálezy 
z pozdní doby bronzové (tzv. knovízská kultura), ze 
starší doby železné a ze středověku. 

Svatý Jan pod Skalou –  „U elektrárny“
Pravděpodobně nejbohatší a nejvýznamnější lokalitou 
svědků dob dávno minulých, kteří se nám dochovali 
v podobě zkamenělin a dělí je od nás téměř 430 mi-
lionů let, je významné naleziště „U elektrárny“. Lokalita 
se nachází naproti bývalé budově elektrárny na konci 
Svatého Jana pod Skalou. Přejdeme přes silnici, vydá-
me se po žluté turistické značce po lesní pěšině a cca 
po 130 m dojdeme k rozsáhlým suťovým polím, která 
se rozkládají především po levé straně lesního svahu.
Vápence zde tvoří čočkovitou vrstvu ve vulkanických 
horninách tzv. svatojánského vulkanického centra. Se-
dimenty náležejí vyšší části tzv. liteňského souvrství. 
Zdejší horniny – vápence – obsahují nesmírné množ-
ství zkamenělin a lokalita se tak zařadila na seznam vý-
znamných nalezišť. Po desítky let je intenzivně vyhle-
dávána sběrateli a vědeckými pracovníky geologických 
institucí nejen u nás, ale také v zahraničí.
Lokalita na konci obce Svatý Jan je nedílnou součástí 
tzv. svatojánského vulkanického centra, tedy ob-
lasti, která byla v siluru vulkanicky velmi činná a zdejší 
sopky dokonce zasahovaly nad hladinu moře. Vulka-
nické horniny jsou nejčastěji tvořeny bazalty, diabasy 
a jemným sopečným prachem, tufem a tufitem, při-
čemž tyto horniny se při erupcích promísily s vápenco-
vou a břidličnatou složkou na mořském dně. 
Nejčastěji se zde objevují trilobiti, od nichž však na-
cházíme pouze (i když výjimka potvrzuje pravidlo!) 
úlomky. Nejhojnějším druhem je Cheirurus insignis, 
charakteristický trnitým ocasním štítem a výrazně čle-
něnou hlavou. Mezi další významné druhy, které pat-
ří mezi velmi vyhledávané exempláře, patří Trochorus 
speciosa a Dicranopeltis scabra. Od těchto trilobitů se  

našly ocasní štíty, výrazně pokryté granulací. Celé jedin-
ce však nalezneme opravdu vzácně, o čemž svědčí i to, 
že v i Národním muzeu v Praze jich mají pouhých pat-
náct a ti pocházejí z doby Joachima Barranda, kdy se zde 
mohly ještě ve velkém odkrývat skalní masivy a nejedna-
lo se o přísně chráněný krajinný fenomén. 
Dále můžeme narazit na výrazné, zhruba půlkruhovité 
ocasní štíty trilobita Diacalymene diademata s výraz-
nou segmentací, drobné formy Decoroproetus deco-
rus a mnoho jiných. Kromě typických trilobitů máme 
také možnost nalézt celou řadu zkamenělin jiných ži-
vočichů, kteří s nimi obývali silurské moře, především 
ramenonožců. Mezi nejčastější patří druh Leptagonia 
rugaurita, Cyrtia exporrecta nebo Ygera bidecorata. U ra-
menonožců a mlžů je na této lokalitě charakteristické 
zbarvení schránek do růžovofialova, což je způsobeno 
druhotnou mineralizací jejich schránek. Jejich nálezy, 
i když většinou nedosahují délky více než pár centime-
trů, bývají oceňované i z estetického hlediska. 
Dosti časté jsou také výrazně vlnkované, zdeformova-
né schránky rovných hlavonožců druhu Dawsonoceras 
barrandei, ulity plžů rodu Platyceras nebo též vzácnější 
kusy korálů, např. druhu Favosites forbesi. Travertinový profil za klášterem ve Svatém Janu.
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Rozsáhlá suťová pole „U elektrárny“.
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Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

Cheirurus insignis. Trochorus speciosa.      Dicranopeltis scabra.
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  Miraspis mira. Diacalymene diademata.
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