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Abstrakt

Předložená bakalářská práce je zaměřena na nejdůležitější pražské lokality, které jsou 

vhodné pro biologickou a geologickou exkurzi. Praktická výuka biologie a geologie je velice 

důležitá. Je žádoucí, aby žáci pochopili procesy z dávné geologické historie, viděli na vlastní 

oči zachované fosílie a věděli, jak vypadají rostliny a živočichové, kteří jsou nedílnou součástí 

výuky biologie. V tomto směru je teoretická výuka ve školních lavicích nedostačující. Práce 

zahrnuje  biologické  a  geologické  charakteristiky  vybraných  lokalit  zaměřené  na  jejich 

geologický vznik,  horniny,  fosílie,  rostliny a  živočichy,  kteří  se  zde  nachází.  Pro  každou 

exkurzi je navržena trasa cesty. Součástí práce jsou odkazy na vypracované pracovní listy, 

které byly zhotovené metodickým portálem RVP. V závěru práce je krátké představení výuky 

biologie  a  geologie  v  jiných  zemích  a  jejich  přístup  k  exkurzím.  Bakalářská  práce  byla 

navržena tak, aby usnadnila učitelům biologie a geologie přípravu jejich vlastní exkurze.

Klíčová  slova: Prokopské  údolí,  Radotínské  údolí,  Šárecké  údolí,  paleozoikum, 

lokalita, exkurze, fauna, flóra, fosílie, horniny.

Abstract

This  bachelor  thesis  is  focused   on  the  most  important  Prague  locations  that  are 

suitable for biological and geological excursion. Very important is practical teaching biology 

and  geology.  It  is  desirable  that  students  understand  the  processes  of  ancient  geological 

history, that they have seen with their own eyes preserved fossils and that they know how 

plants and animals which are integral part of teaching biology look like. In this point of view 

the theoretical teaching in the classrooms is insufficient. In the work is included biological 

and  geological  characteristics  of  selected  sites  aimed  at  their  geologicla  formation,  rock, 

fossils,  plants  and  animals  that  are  found  there.  Itinerary  for  each  excursion  should  be 

designed. There are links to worksheets made by methodical portal RVP which are the part of 

my work. Short introduction of teaching biology and geology in foreign countries and their 

access to excursion is presented as well. This thesis was designed for teachers of biology and 

geology to make preparations of their own excursions easier.

Key words: Prokop valley, Radotín valley, Šárka valley, paleozoic, locality, excursion, 

fauna, flora, fossils, rock. 
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Seznam použitých zkratek

hl. m. Hlavní město

CHKO Chráněná krajinná oblast

např. Například

NP Národní park

NNP Národní přírodní památka

NPR Národní přírodní rezervace

PP Přírodní památka

PR Přírodní rezervace

PřP Přírodní park

RVP Rámcový vzdělávací program

SŠ Střední škola

sp. Species

tzv. Takzvaný

ZŠ Základní škola
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1. Úvod

Bakalářská práce je zaměřená na nejvýznamnější pražské lokality a jejich využití pro 

výuku biologie a geologie na základních a středních školách. Praha díky velkému množství 

chráněných území představuje  vhodné místo pro konání  školní  exkurze z  přírodovědných 

předmětů. Místa jsou významná z geologického, botanického i zoologického hlediska. Žákům 

nabízejí  neobyčejný  pohled  do  krás  přírody.  Přímo  na  místě  uvidí  dlouhodobý  sled 

geologických  událostí  od  proterozoika  či  paleozoika  do  současnoti  a  přesvědčí

se  o  vzájemných  vztazích,  které  panují  mezi  geologickými  a  biologickými  podmínkami 

prostředí.  Učitel  může  exkurzi  připravit  sám  nebo  má  možnost  se  obrátit  na  některou

z  organizací  (např.  sdružení  TEREZA a  její  programy či  Přírodovědci.cz),  které  exkurze

do chráněných území Prahy pořádají.    

Důvodem vybrání  této  bakalářské práce byl  fakt,  že  exkurze jsou velice  důležitou 

součástí vyučování přírodovědných předmětů. Představují jednu z organizačních forem, která 

umožňuje praktickou výuku přímo v terénu. Žáci se tímto aktivně zapojí  do vyučovacího 

procesu a  mohou provádět  svá bádání  přímo na místě dění.  Praktická výuka je v případě 

předmětů biologie a geologie nezbytná pro lepší pochopení procesů, které v přírodě probíhají. 

Tuto oragnizační formu bych jednou ve své pedagogické praxi velice ráda aplikovala. 

1.1 Cíle

Pro bakalářkou práci byly stanoveny tyto cíle:

• Vytipovat  nejdůležitější  lokality  hlavního  města  Prahy,  které  jsou  vhodné  pro 

konání geologické a biologické exkurze pořádané základní či střední školou.

• Sestavit geologickou a biologickou charakteristiku vybraných lokalit v závislosti

na učebnicích pro ZŠ a SŠ.

• Navrhnout trasu exkurze pro každou lokalitu.

• Stručně shrnout výuku biologie a geologie v zahraničí. 
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2. Chráněná území České republiky

Podle  Zákona  české  národní  rady  se  chráněná  území  starají  o  udržení  druhového 

bohatství a původních ekosystémů naší přírody. Podle velikosti plochy se chráněná území řadí 

do dvou základních kategorií:

• velkoplošná: chráněná krajinná oblast a národní park

• maloplošná:  národní  přírodní  památka,  národní  přírodní  rezervace,  přírodní 

památka a přírodní rezervace (Šlégr et al., 2002).

2.1 Chráněná krajinná oblast

CHKO  jsou  velkoplošná  území  s  harmonicky  utvářenou  krajinou,  množstvím 

přirozených  ekosystémů  a  chráněných  druhů  a  se  specificky  utvářeným  reliéfem. 

Hospodářství v těchto oblastech musí sloužit k udržení a zlepšení přírodního stavu přírody

a nesmí mít vliv na negativní funkce tamních ekosystémů. V současnosti existuje v Česku

25 CHKO  (Zákon české národní rady, 1992).

2.2 Národní park 

NP jsou rozsáhlá území,  která jsou jedinečná v národním i mezinárodním měřítku. 

Ekosystémy jsou přirozené či velice málo ovlivněné lidskou činností. Rostliny a živočichové 

jsou vhodní pro vědecké bádání a mají i výchovný význam. V Česku existují čtyři národní 

parky (Zákon české národní rady, 1992). 

2.3 Národní přírodní památka

NPP  je  přírodní  útvar  menší  rozlohy,  který  je  jedinečný  zvláště  svou 

geomorfologickou  a  geologickou  stavbou.  Jedná  se  o  naleziště  nerostů  či  vzácných

a  ohrožených  druhů.  Přírodu  NPP  mohl  sekundárně  útvářet  člověk.  Na  území  Prahy

je vyhlášeno 6 NPP (Zákon české národní rady, 1992, Kubínová et al., 2005). 

2.4 Národní přírodní rezervace

NPR  je  chráněné  území  menšího  plošného  rozsahu.  Je  charakteristická  svými 

mimořádnými přírodními hodnotami, přirozeným reliéfem a geologickou stavbou. Jakékoliv 
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zásahy člověka jsou mimo těch, které pozitivně přispívají k udržení krajiny, zakázány (Zákon 

české národní rady, 1992). 

2.5 Přírodní památka

PP  je  přírodní  útvar  menší  rozlohy,  která  je  významná  svou  geologickou

a  geomorfologickou  strukturou.  Jedná  se  o  oblast  s  regionálním ekologickým,  vědeckým

a estetickým významem, ve které se vyskytují naleziště vzácných kovů a ohrožených druhů 

organismů. V této kategorii je chráněno 1248 oblastí.  V Praze se vyskytuje 66 PP (Zákon 

české národní rady, 1992, Kubínová et al., 2005).  

2.6 Přírodní rezervace

PR je území menšího plošného rozsahu významné svými přírodními hodnotami. Je 

charakteristická  přítomností  ekosystémů,  které  jsou  významné  pro  určitou  geografickou 

oblast. V současné době zahrnuje 802 oblastí. V Praze se nachází 15 PR (Zákon české národní 

rady, 1992, Kubínová et al., 2005).  

3. Sdružení TEREZA

Sdružení  TEREZA je  společnost,  která  dbá  o  čistotu  životního  prostředí  a  jedná

ve shodě s trvale udržitelným rozvojem. Podílí se na vzdělávání dětí. Sdružení se snaží o to, 

aby děti měly rády přírodu a místo, kde žijí, aby jednaly a pracovaly ve prospěch životního 

prostředí a udržiteného rozvoje. Jeho aktivit se účastní přes 94 000 žáků z více než 730 škol

z celého Česka (http://www.terezanet.cz/). 

Sdružení  TEREZA  bylo  založeno  v  roce  1979  vysokoškolskými  studenty,  kteří

se podíleli na ochraně krajiny Prokopského údolí. V 90. letech minulého století se sdružení 

zaměřilo na vzdělávání učitelů a žáků (http://www.terezanet.cz/historie-sdruzeni-tereza.html). 

TEREZA nabízí školám metodiky, pracovní listy a pomůcky pro výuku. Pro učitele 

pořádá odborné semináře a konzultace. Zpracovává vzdělávací programy, které doprovázejí 

žáky celou jejich školní docházkou. Sdružení svou činností rozvíjí u žáků kritické myšlení

a schopnost samostatného a odpovědného jednání (http://terezenet.cz).

Sdružení  TEREZA pořádá každým rokem pro školy různorodé akce konané přímo

v přírodě. Projekty jsou zaměřené na poznání přírody a na procesy v nich probíhající. Jsou 
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doprovázeny různými činnostmi  žáků.  Žáci  pomocí  barev vyjadřují  zvuky okolní  přírody, 

vžijí se do konkrétního živočicha či rostliny, dívají se na svět jeho očima a zjišťují, jak na ně 

les působí nebo pomocí divadelní hry představují les. Sdružení TEREZA své projekty pořádá 

v  pražských  parcích,  kterými  jsou  Prokopské  údolí,  Divoká  Šárka,  Radotínské  údolí, 

Kunratický les, Stromovka a mnoho dalších (Činčera, 2012).

3.1 Programy sdružení TEREZA

Sdružení TEREZA zahrnuje čtyři samostatné programy, které se podílejí na vzdělávání 

žáků (http://www.terezanet.cz/). 

3.1.1 Globe

Globe je mezinárodní program, který prohlubuje u žáků zájem o přírodu a přírodní 

vědy.  Podporuje  praktické  vyučovaní  v  přírodě  a  využívá  jednoduché výzkumné metody, 

které jsou vhodné pro bádání žáků. V rámci tohoto programu žáci monitorují vývoj počasí

a  měří  meteorologické  ukazatele,  zjišťují  kvalitu  vody v  tocích  a  nádržích,  během roku 

pozorují změny v přírodě, mapují druhy rostlin a stanovují biometrické parametry vegetace

a zabývají se vlastnostmi půd. Své výsledky následně vyhodnocují, zpracovávají a prezentují. 

Získaná  data  využívají  se  pro  realizaci  projektů  a  je  nutné  je  odeslat  do  celosvětové 

internetové  databáze.  Program  Globe  je  vhodný  pro  žáky  2.  stupně  ZŠ  a  žáky  SŠ 

(http://globe.terezanet.cz/program-globe.html). 

3.1.2 Ekoškola

Ekoškola  je  mezinárodní  vzdělávací  program,  který  nabádá  žáky,  aby  snižovali 

ekologický odpad školy a podíleli se na vylepšení prostředí školy a jejím okolí. Žáci přebírají 

v rámci programu velkou část zodpovědnosti a jsou vedeni k odpovědnosti za své činy. Žáci 

aktivně  spolupracují  s  učiteli.  Program  je  určený  pro  žáky  2.  stupně  ZŠ  a  žáky  SŠ. 

(http://www.ekoskola.cz/). 

Ekoškola nabízí žákům několik témat, která představují stěžejní práci žáků. Žáci určují 

spotřebu  tepelné  a  elektrické  energie  ve  škole,  podílejí  se  na  správném  třídění  odpadu, 

zlepšují  prostředí  školy svou vlastní  výzdobou, v umývárnách šetří  vodou, v ulicích měří 

hladinu hluku způsobenou veřejnou i osobní dopravou, zabývají se klimatickými změnami
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v  okolí  školy  a  zjišťují  vliv  geneticky  modifikovaných  organismů  na  životní  prostředí 

(http://www.ekoskola.cz/environmentalni-temata-energie-voda-odpady.html). 

3.1.3 Les ve škole

Program Les  ve  škole  je  ideální  pro  mezipředmětovou  spolupráci.  Program se  dá 

využít  v  předmětech  biologie,  chemie,  pracovních  činnostech  a  českého  jazyka.  Zakládá

si  na  hravé  formě  výkladu ve  školní  třídě  i  v  samotném lese.  Klade  důraz  na  názornost

a souvislosti. Program připravuje pro učitele roční plán, kteří ho následně aplikují do svých 

vyučovacích hodin. Součástí této přípravy jsou pracovní listy, leporela, plakáty a obrazové 

letáky.  Program  je  vhodný  pro  žáky  1.  a  2.  stupně  ZŠ  (http://lesveskole.terezanet.cz/o-

programu-les-ve-skole.html).

Je  potřebné,  aby měl  žák  k lesu  pozitivní  vztah,  aby mu rozuměl  a  konal  v  jeho 

prospěch.  Z  těchto  předpokladů  program Les  ve  škole  stanovil  tyto  cíle:  žák  pravidelně 

navštěvuje  les  a  určí  procesy,  které  v  něm  probíhají,  žák  vlastními  slovy  popíše  lesní 

ekosystém a  zhodnotí  jeho  význam z  přírodního,  ekonomického,  sociálního  a  kulturního 

hlediska,  žák vysvětlí,  co je udržitelné hospodářství v lese,  žák upřednostňuje dřevo před 

jinými  materiály  a  podílí  se  na  ochraně  lesa  (http://lesveskole.terezanet.cz/vzdelavaci-

cile.html).  

3.1.4 Program Local Heroes

Vzdělávací program Local Heroes je dostupný pouze pražským školám. Program je 

zaměřený  na  životní  prostředí  v  Praze.  Cílem programu je  přivést  žáky k  zodpovědnosti

a  k  aktivnímu  zapojení  k  ochraně  životního  prostředí.  Součástí  výuky  jsou  metodické 

materiály  a  pracovní  listy.  Program  je  vytvořený  pro  žáky  1.  a  2.  stupně  ZŠ 

(http://localheroes.terezanet.cz).

4. Organizační forma

Vývoj  organizačních  forem  úzce  souvisí  s  vývojem  školy.  Pomocí  organizačních 

forem se realizuje vyučovací proces (Skalková, 2007). Organizační forma výuky je způsob 

sestavení  výuky  a  jejích  částí  v  podmínkách  konkrétní  výchovně  vzdělávací  situace

a instituce (Solnfronk, 1994). Forma výuky se vztahuje k charakteru probírané látky, k cíli 
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práce, k potřebám žáků, k dostupným prostředkům školy a k místu, kde vyučování probíhá. 

Organizační  formy se  vzájemně  podporují  a  prolínají  (Skalková,  2007).  Podle  Solfronka 

(1994) se organizační formy klasifikují následovně:

• z hlediska časového:

• vyučovací hodina, kratší a delší časové úseky než klasická vyučovací hodina,

celodenní práce, dlouhodobé činnosti v rámci projektu,

• sestava vyučovacích hodin všech předmětů, které se  po týdnu opakují,

• školní rok,

• z hlediska místa, kde vyučování probíhá:

• výuka v obyčejné třídě,

• výuka v odborné učebně,

• výuka v dílnách a na školním pozemku,

• exkurze,

• z hlediska počtu žáků:

• individuální výuka,

• hromadná výuka,

• skupinová práce,

• spojené třídy,

• práce všech žáků školy.

4.1 Exkurze

Exkurze je jedna z organizačních forem probíhající mimo školní prostředí. Její funkcí 

je zdokonalit vědomosti žáků, ukazuje praktické využití osvojených vědomostí, zvyšuje zájem 

žáků  o  danou  tématiku  a  posiluje  motivaci.  Exkurze  podporuje  názornost  vyučování

a vyvolává vztah vyučování k praktickému životu (Skalková, 2007). 

Podle  Pettyho  (2006)  si  žáci  z  exkurze  odnesou  více  vědomostí  než  z  výuky

ve školním prostředí. Exkurze silně přispívá k ucelení vztahu učitele a žáka.

Exkurze umožňuje přímý styk s realitou. Aktivně zapojuje žáky do procesu učení. Žáci 

získávají nové vědomosti vlastním pozorováním. Do výuky zapojují všechny své smysly, což 
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vede  k  lepšímu zapamatování  získaných  poznatků a  k  rozvoji  logického myšlení  (Laška, 

1977).

Před vlastním provedením exkurze je velice důležitá připrava učitele. Učitel se musí 

seznámit  s  místem, kde bude exkurze probíhat.  Lokalitu  sám navštíví,  přečte  si  literaturu 

vztahující  se  k  problematice,  která  bude  řešena  a  vytvoří  vlastní  plán  exkurze.

V přípravné fázi podá učitel žákům informace o nastávající exkurzi, seznámí je s její náplní

a objasní jim, co bude jejich úkolem. Během exkurze učitel žáky upozorňuje na důležité jevy 

s  procesy,  vytvoří  souvislosti  mezi  názorným materiálem a  teoretickými  znalostmi  žáků. 

Velice  důležitou  fází  po  ukončení  exkurze  je  fáze  hodnotící.  Žáci  společně  s  učitelem 

vyjmenují, s čím se během exkurze setkali, co pro ně bylo nejdůležitější. Připomenou si nové 

poznatky a zkušenosti,  které během exkurze získali. Žáci vypracují pracovní listy, které je 

učitel povinen opravit a zhodnotit (Skalková, 2007). 

5. Vybrané lokality hlavního města Prahy

Praha  má  z  geologického  hlediska  světově  výjimečné  postavení.  Oplývá  velice 

pestrým  geologickým  podkladem.  V  Praze  lze  sledovat  vývoj  Země  od  prekambria

do  současnosti.  Díky  proterozickým  horninám  Barrandienu  se  stala  jednou  z  klasických 

světových oblastí studia tohoto geologického období (Chlupáč, 1999).

Na základě různých hornin, členitosti terénu a klimatických podmínek je flóra a fauna 

Prahy velice bohatá. Přesný počet druhů rostlin znám není. Z Makáskova výzkumů (1980) 

vyplývá,  že  největším počtem rostlinných  druhů  se  pyšní  Radotínské  údolí.  Z  živočichů

v Praze dominují ptáci a bezobratlí živočichové (Ložek, 1981).

Následující podkapitoly jsou zaměřeny na tři chráněná území, která jsou z hlediska 

geologie, paleontologie, flóry a fauny považovaná za jedny z nejdůležitějších oblastí Prahy. 

Díky svému přírodnímu bohatství se jedná o lokality světového významu (Chlupáč, 1999). 

Zásluhou svých pestrých geologických a biologických možností a snadno dostupného terénu 

svou vhodné pro konání školní exkurze. 

5.1 Prokopské údolí

Přírodní  rezervace  Prokopské  údolí  je  jedním  z  nejcennějších  a  nejznámějších 

pražských chráněných území (Kubínová,  1985).  Nachází  se  na jihozápadním okraji  Prahy 

mezi Butovicemi a Velkou Vsí (Kříž, 1999). Údolí vzniklo erozí, která rozrušila křídovou 
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parovinu a došlo k odkrytí tamních paleozoických hornin (Kubínová, 1985). Nacházejí se zde 

stěny opuštěných lomů, pomocí kterých můžeme studovat geologickou historii tohoto území, 

Butovické hradiště se stopami osídlení z mladší doby kamenné, zbytky submarinní  sopky 

staré 430 milionů let, kaňon Dalejského potoka, suchomilné skalní stepi se vzácnými druhy 

rostlin a doubravy s dubem pýřitým (Quercus pubescens), který má v Česku severní hranici 

svého rozšíření (Makásek, 1983). 

Na soutoku Dalejského a Prokopského potoka se k Prokopskému údolí připojuje údolí 

Dalejské. Obě území patří k nejhodnotnějším přírodním celkům v Česku. Pro jejich ochranu 

pracuje  několik  občanských  aktivit.  Ekologické  sdružení  TEREZA,  které  se  zde  podílí

na výchově školní mládeže (Kubínová, 2000).

Prokopské  údolí  bylo  v  roce  1978  vyhlášeno  přírodní  rezervací  (Zeman,  1993). 

Prokopské a Dalejské údolí bylo vyhlášeno přírodním parkem  1.5.1993 (Špryňar, 2013).

5.1.1 Geologický vývoj

Horniny  tvořící  svahy  Prokopského  údolí  vznikly  na  dně  paleozoického  moře

v dobách, kdy se na souši objevovaly teprve první primitivní rostliny a veškerý živočišný svět 

byl skryt pod mořskou hladinou .

Nejstarší horniny Prokopského údolí pocházejí ze siluru.  Vznikly před 435 miliony 

lety na dně úzkého mořského zálivu, tzv. pražské pánve. Pražská pánev se rozkládala mezi 

Železnými horami, Prahou a Plzní. Záliv byl hluboký až 200 metrů. V důsledku nepříznivých 

podmínek  prostředí  a  nedostatečného  proudění  vzduchu  žilo  na  mořském  dně  omezené 

množství bezobratlých živočichů. Typickými bentickými živočichy byli  hlavonožci a mlži. 

Pod  mořskou  hladinou  se  volně  pohybovali  trilobiti,  kteří  vymřeli  v  následujícím 

geologickém útvaru, devonu (Kříž, 1985).

Před 430 miliony lety se začala projevovat intenzivní submarinní vulkanická činnost 

(Chlupáč et al., 2002).Vulkanismus měl bazický charakter. Mezi Butovicemi a Řeporyjemi 

došlo  ke  vzniku  podmořské  sopky,  jejíž  zbytky  dnes  tvoří  Hemrovy  skály.  Se  vznikem 

podmořské sopky docházelo k průniku bazaltů do vrstev břidlic a vápenců.

Změlčením  silurského  moře  došlo  k  vytvoření  vhodných  životních  podmínek  pro 

bezobratlé živočichy, zejména mlže, plže, hlavonožce, trilobity a lilijice. Silur skončil asi před 

410 miliony let. Na dně moře se začaly usazovat vápence, tvořené schránkami hlavonožců

a lilijic.
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Devon  je  obdobím,  kdy  se  území  dostalo  do  tropického  pásma  jižní  polokoule. 

Tropické klima a mělkovodní charakter prostředí se podílely na usazování vápenců a vzniku 

řasových a korálových útesů.

Moře z Čech ustoupilo před 380 miliony lety. Jeho usazeniny byly na konci paleozoika 

deformovány v důsledku kolize Evropy s Afrikou. Po mořské regresi následovalo po dobu

295  milionů  let  období  souše.  Další  mořská  transgrese  následovala  až  v  mezozoiku. 

Zanechala  po  sobě  několika  set  metrů  mocné  sedimenty  jílovců,  opuk  a  pískovců.  Před

80 miliony lety moře opět ustoupilo.

V  terciéru  byly  sedimenty  mezozoického  moře  odneseny.  Na  konci  třetihor  byla 

obnažena původní druhohorní rovina a postupně se do ní zařezávaly kvartérní řeky a potoky. 

Ty v průběhu posledního milionu let vytvořily síť dnešních hlubokých údolí a odkryly také 

paleozoické horniny v Prokopském a Dalejském údolí (Kříž, 1985).

5.1.2 Horniny

V Prokopském údolí je odkryt souvislý geologický profil, který je tvořen svrchním 

ordovikem až středním devonem. 

Ordovik je zastoupen prachovitými břidlicemi s vložkami křemenných pískovců až 

křemenců. Jejich nadloží tvoří vrstva světle zbarvených hrubozrnných pískovců. Následuje 

vrstva  šedých  jílovitých  břidlic  s  vložkami  tenkých  křemencových  lamin.  Do  nadloží 

pokračují  šedozelené,  slídnaté  jílovce,  následované  odvápněným  prachovitým  vápencem.

V nadloží vápencové vrstvy se vyskytují břidlice a dále zelenošedé slídnaté břidlice. Ordovik 

je  ukončen vrstevním sledem tvořeným žlutozelenými,  hrubě slídnatými  břidlicemi  (Kříž, 

1999).

Silur  představuje  vrstva  tufitů  a  jílovců.  Tufitové  vrstvy  jsou  výsledkem sopečné 

činnosti řeporyjského vulkanického centra (Kříž, 1999). Vulkány produkovaly bazaltové lávy 

s velkým množstvím pyroklastik (Chlupáč et al., 2002). V nadloží tufitové a jílovcové vrstvy 

se  nacházejí  vápnité  černé  graptolitové  břidlice  s  vápencovými konkrecemi.  Ve svrchním 

siluru převažuje vápencová sedimentace,  která  plynule pokračuje do devonu (Kříž,  1999).

Hranice siluru a devonu je představovaná mezinárodním stratotypem lokalizovaným 

na  tomto  území.  Stratotyp  začíná  tence  vrstevnatými,  světle  šedými  hlíznatými  vápenci

s vložkami břidličnatých vápenců a břidlic. Devon je zde představen několika typy vápenců, 

vápenci  dolomitizovanými,  krinoidovými  a  kalovými.  Vrstevní  sled  vápenců  je  přerušen 
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šedozelenými dalejskými břidlicemi. Jedná se o silně vápnité břidlice s hojnými konkrecemi 

šedavých chondritových vápenců. V jejichž nadloží se opět začínají objevovat vápence (Kříž, 

1999).

5.1.3 Fosílie

Prokopské údolí  patří  mezi  území,  která  jsou velice hojná na paleozoickou faunu. 

Paleontologicky se řadí mezi klasické světové oblasti paleozoických usazenin. Výzkum fosílií 

probíhá již od dob Joachima Barranda a stále se objevují nové, nepopsané druhy zkamenělé 

fauny a flóry (Kříž, 1999).

Nejdůležitějšími vůdčími fosíliemi ordoviku jsou graptoliti a konodonti, dále dochází 

k rozvoji měkkýšů, zejména hlavonožců a objevují se nové druhy trilobitů (Chlupáč et al., 

2002). Ordovické fosílie jsou uložené v pískovcích, břidlicích a jílovcích. V pískovcích byly 

objeveny vnitřní jádra mlžů  (Modiolopsis aff.  draboviensis) a ramenonožců  (Plectothyrella  

sp.),  nalezly  se  i  zbytky  trilobitů  a  jehlic  hub.  V  jílovcích  a  vápencích  se  nacházejí 

ramenonožci  (Rafinesquina rubicola,  Dalmanella testudinaria),  graptoliti  (Amplexograptus 

perscultus,  Amplexograptus  bohemicus) a  trilobiti  (Brongniartella  platynota,  Mucronaspis  

mucronata juna) (Kříž, 1999).

V siluru dochází k velkému rozvoji graptolitů, měkkýšů, zejména hlavonožců rodu 

Nautiloidea,  jejichž schránky se stávají  důležitou horninotvornou součástí  cefalopodových 

vápenců. V silurských mořích také žili ramenonožci. V teplých oblastech koráli, mechovky, 

stromatoporoidy a řasy tvořily útesy. Rozšířeni jsou ostnokožci, zejména lilijice (krinoidi). 

Jejich vápnité kosti se podílejí na tvorbě krinoidových vápenců. Druhová diverzita trilobitů 

oproti  předchozímu geologickému útvaru  poklesla.  Ve svrchním siluru  přecházejí  z  moře

na  souš  cévnaté  rostliny,  které  jsou  posléze  následovány členovci  a  obratlovci  (Chlupáč, 

2002). Silurské  fosílie  jsou  v  Prokopském údolí  uloženy v  břidlicích  a  vápencích.  Černé 

břidlice  jsou  velmi  bohaté  na  graptolity.  Ve  vápnitých  břidlicích  se  nacházejí  trilobiti 

(Aulacopleura konincki) a tufitické břidlice ukrývají fosílie hlavonožců (Cephalopoda), mlžů 

(Bivalvia), ramenonožců (Brachiopoda) a trilobitů (Cromus beaumonti). Vápence jsou hojné 

na  faunu ramenonožců  (Niorhynx  niobe),  trilobitů  (Trilobita),  hlavonožců  (Cephalopoda). 

Dále obsahují řasy (Pachytheca, Prototaxites) (Kříž, 1999).

V devonu dochází k rozvoji planktonních tentakulitů, kteří se stávají novou potravou 

pro  mořské  živočichy.  Mořský  ekosystém  se  rychle  vyvíjí  (Ferbová  et  al.,  2012).  Je 
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přestavován především konodonty a  ramenonožci.  Poprvé  se  objevují  goniatiti,  kteří  jsou 

velmi důležití pro stratigrafii. Mezi horninotvorné organismy se řadí lilijice a tabulátní koráli, 

kteří tvořili útesy. Trilobiti v tomto období vymírají. V devonu se rozvíjejí  ryby a zrychluje

se  přechod  rostlin  na  souš  (Chlupáč,  2002).  Devonské  fosílie  jsou  v  Prokopském  údolí 

uloženy ve vápencích a břidlicích. Trilobit Warburgella rugosa charakterizuje začátek devonu. 

Ve  vápencích  se  hojně  vyskytují  fosílie  mlžů  (Panenka,  Královna),  ramenonožců 

(Ambocoelia operculifera), tentakulitů (Nowakia acuaria), konodontů (Polygnathus costatus  

partitus),  hlavonožců  (Hercoceras  mirum),  trilobitů (Warburgella  rugosa),  ostrakodů, 

krinoidů  a  gastropodů.  V  dalejských  břidlicích  jsou  zachovaní  tentakuliti  (Nowakia 

cancellata),  goniatiti  (Mimagoniatites  fecundus),  mlži  (Avicula  insidiosa),  ramenonožci 

(Dalejodiscus  comitans),  trilobiti  (Cyrtosymboloides  superstes),  ostrakodi,  krinoidi

a  gastropodi.  Časté  jsou  nálezy  korálů  (Syringaxon  bohemica).  Zbytky  cévnatých  rostlin 

(Chondrites) se  v  břidlicích  vyskytují  vzácně  (Kříž  1999,  Turek,  2007).  Na hranici  mezi 

vápenci  a  břidlicemi  je  slabá  útesová  poloha  vápence,  tvořená  převážně  korály  druhu 

Favosites bohemicus (Bouček, 1951).

5.1.4 Současná flóra

Z botanického hlediska je Prokopské údolí díky velkému množství ekosystémů velice 

zajímavé.  Jsou  zde  zastoupena  společenstva  strmých  svahů  s  malým  množstvím  půd, 

ekosystémy suchých luk, teplomilných křovin a doubrav. Významnou složku Prokopského 

údolí  tvoří  ekosystémy vzniklé  činností  člověka (Vavřínková,  1984).  Horniny paleozoika, 

vápence, diabasy a břidlice, obsahují zvětrávající minerální látky a uhličitan vápenatý, který 

příznivě ovlivňuje strukturu nově tvořené půdy. Proto je vegetace na těchto místech velmi 

bohatá (Kubínová, 1985). Roste tu přes 400 druhů rostlin. 26 druhů je chráněno zákonem 

(Kolebaba, 1984).

Přirozené  lesní  porosty  jsou  zachované  v  málo  dostupných  svazích.  Vyznačují

se  přítomností  javoru  mléč  (Acer  platanoides),  javoru  klen  (Acer  pseudoplatanus),  habrů 

obecných  (Carpinus  betulus) a  líp  velkolistých  (Tilia  platyphyllos).  V blízkosti  líp  roste 

lipnice hájní (Poa nemoralis). Bylinné patro je tvořeno dymnivkami (Corydalis sp.) (Hrčka, 

2009).  Z  části  je  Prokopské  údolí  zalesněno borovicí  černou  (Pinus  nigra) a  trnovníkem 

akátem  (Robinia pseudacacia),  které  tu byly uměle vysázeny a omezují  původní rostliny. 

Trnovník akát uvolňuje do půdy toxické látky (Kolebaba, 1984). Další cizokrajnou rostlinou 
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je netýkavka málokvětá (Impatiens parviflora) (Kubínová, 1985). Velké plochy zaujímá dub 

červený  (Quercus  rubra),  jírovec  maďal  (Aesculus  hippocastanum),  smrk  ztepilý (Picea 

abies)  a borovice lesní  (Pinus sylvestris) (Hrčka, 2009). Poblíž borovic může růst kostřava 

ovčí (Festuca ovina). V teplomilných doubravách nalezneme dub pýřitý (Quercus pubescens), 

což je druh vyskytující se převážně v oblastech Středozemního moře. Spolu s ním roste kakost 

krvavý  (Geranium  sanguineum) a  silenka  hájní  (Silene  nemoralis). Na  jižním  svahu

se vyskytuje mochna písečná (Potentilla arenaria). Na vápencovém a diabasovém podkladu 

se  vyvinuly  suché  trávníky  s  prvosenkou  jarní  (Primula  veris).  Dalšími  rostlinami 

vyskytujícími se v Prokopském údolí jsou bez černý (Sambucus nigra), česnek tuhý (Allium 

strictum), který patří mezi silně ohrožené druhy. Dále chrpa čekánek  (Centaurea scabiosa), 

koniklec luční  (Pulsatilla pratensis), mateřídouška časná (Thymus praecox), pýr prostřední 

(Agropyron intermedium), sasanka lesní (Anemone sylvestris) a šalvěj hájní (Salvia nemorosa) 

(Kubínová, 2000).

5.1.5 Současná fauna

Kromě  typických  rostlin  je  zdejší  ekosystém  bohatý  také  na  složku  živočišnou 

(Kubínová, 1981). Hustota populace živočichů se odvíjí od množství rostlin. Vymizí-li určitá 

rostlina, vymizí také živočich, který je na ní závislý (Kolebaba, 1984). Prokopské udolí je 

bohaté po všech stránkách. Žijí zde ptáci, savci, hmyz, pavouci a měkkýši (Kubínová, 2000). 

Na  vápencových  skálách  může  žít  suchozemský  plicnatý  plž  ovsenka  skalní  (Chondrina 

avenacea).  Vyznačuje  se  drobnými  kuželovitými  ulitami.  Ovsenka  se  vyskytuje  pouze

v CHKO Český kras, pod jehož správu patří mimo jiné i Prokopské údolí. Žitovka obilná 

(Granaria frumentum) je xenotermní druh plže, který k nám byl zanesen z jižní Evropy. Žije 

pod kameny a v trsech trávy. Dále tu žije hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka žíhaná 

(Cepaea  vindobonensis)  a  suchomilka  obecná (Xerolenta  obvia)  (Ložek,  1985).

Na severním svahu Prokopského údolí se vyskytuje otakárek fenyklový (Papilio machaon), 

okáč  bojínkový  (Melanargia  galathea),  perleťovec  nejmenší  (Boloria  dia), soumračník 

proskurníkový (Pyrgus carthami) a modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis). Byl zde 

ale také objeven ohrožený druh motýla modráska východního  (Pseudophilotes vicrama). Je 

vázán  na  kamenitá  xenotermní  stanoviště  s  roztroušenými  poštáři  mateřídoušky úzkolisté 

(Thymus serpyllum) a mateřídoušky vejčité  (Thymus pulegioides), které jsou potravou jeho 

housenek (Krizek, 2007). Mezi další bezobratlé živočichy vyskytující se na tomto území patří 
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stepník  rudý  (Eresus  cinnaberinus),  mandelinka  (Orsodacne  lineola),  drabčík (Argopus 

ahrensi),  nesytka  česká (Pennisetia  bohemica)  a  chrobák  (Onthophagus  vittulus).

Z obratlovců tu žije slepýš křehký  (Anguis fragilis),  sysel obecný  (Spermophilus citellus), 

chráněná  bělozubka  šedá  (Crocidura  suaveolens)  nebo  krahujec  obecný  (Accipiter  nisus)  

(Kubínová, 1981). Krahujec obecný je běžným obyvatelem lesů či zemědělsky využívaných 

ploch,  kde  jsou  zachovány  alespoň  zbytky  lesíků.  Dokonale  se  také  přizpůsobil  životu

v rušných městech. Pražské populace krahujců obývají koridory řeky Vltavy, některé větší 

parky a svahy všech bočních údolí, mezi které řadíme i údolí Prokopské (Marlík et al., 2013). 

5.1.6 Využití ve výuce

V PR Prokopské  údolí  byla  13.  července  1981  otevřena  naučná  stezka  nazývaná 

Naučná stezka Prokopským údolím – Butovickým hradištěm. Stezka zahrnuje zastávky Lom 

Kační, Kovářovic mez, Hradiště u Butovic, Hemrovy skály, Nad Koupalištěm, Dalejský háj,  

Prokopskou  skálu,  jezírko a Haladovu  zahrádku.  Metodický  portál  RVP navrhl  exkurzi, 

probíhající  v  na  těchto  místech,  avšak zahrnuje pouze  šest  stanovišť  z  existujících  devíti 

lokalit. Trasa je dlouhá přibližně pět kilometrů. Začíná ve Starých Butovicích, kde je možné 

využít metro trasy B a končí na tramvajové zastávce Hlubočepy. Trasa je dlouhá pět kilometrů 

a její předpokládaný čas jsou 4 hodiny.  

První lokalitou je Lom Kační. Stěna lomu odkrývá žílu vulkanické horniny – bazaltu 

(diabasu). Její nadloží tvoří břidlice a vápence, které obsahují fosílie mlžů, graptolitů a lilijic. 

Na okraji lomu rostle česnek tuhý (Allium strictum).

Kovářovic mez je lůmek, kde je možno nasbírat zkameněliny, které představují život

v silurském moři. Jedná se hlavně o hlavonožce a trilobity. Fosílie jsou uloženy ve vápencích. 

Z rostlin zde můžeme nalézt bodlák (Ostropes trubil).

Hradiště u Butovic se rozkládá na mohutném ostrohu, který vznikl během terciéru. 

Můžeme  zde  potkat  bělozubku  šedou  (Crocidura  suaveolens),  modráska  hnědoskvrnného 

(Polyommatus daphnis)  a nesytku českou  (Pennisetia bohemica), z rostlin pak šalvěj hájní 

(Salvia nemorosa). 

Hemrovy  skály jsou  tvořeny silurskými  vulkanickými  horninami.  Sopečné  horniny 

jsou nepříznivé pro růst rostlin, proto jen část skály je kryta vegetací. Mezi rostliny, které 

snáší toto prostředí patří mateřídouška, různé typy trav, mechy a lišejníky. 

 Lokalita Nad Koupalištěm je nad vápencovými stěnami svahu kaňonu Dalejského 
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potoka. Při pohledu do údolí jsou patrné vchody do krasových jeskyň. Skály jsou pokryty 

ekosystémy skalní stepi. Roste zde prvosenka jarní (Primula veris) a trnovník akát (Robinia  

pseudacacia).  Z živočichů se tu  vyskytuje  chrobák  (Onthophagus vittulus),  slepýš křehký 

(Anguis fragilis) a sysel obecný (Spermophilus citellus).

Dalejský  háj je  jedním z  mála  listnatých  lesů  v  Praze.  Vyskytuje  se  zde  habrová 

doubrava,  biková  doubrava,  šipáková  doubrava  a  lipová  javořina.  Živočišná  složka 

ekosystému je na této lokalitě zastoupena klasickými lesními druhy. Žije tu např. mandelinka 

(Orsodacne  lineola) nebo  drabčík (Argopus  ahrensi) (Hopfinger,  2009,  Kubínová  et  al., 

1981).

Uprostřed  Prokopské  skály bývala  jeskyně,  kde  byly  nalezeny  kosti  mamuta, 

jeskynního medvěda, hyeny,  lva,  medvěda hnědého, srstnatého medvěda, soba,  kozorožce, 

zubra a také spodní čelist pravěkého člověka. Okolí je tvořeno vápencovou horninou.

Jezírko vzniklo  zatopením lomu po odstřelu  lomu na  počátku  20.  století.  Využívá

se k rybolovu a v minulosti zde byli vysazení raci.

Poslední zastávkou je  Haladova zahrádka, která návštěvníkům sloužila v minulosti. 

Jedná se o malou botanickou zahradu,  kde rostou různé  typy skalniček (Kubínová et  al.,  

1981).

Metodický portál RVP vytvořil pracovní listy týkající se prvních šesti zmiňovaných 

lokalit.  Tyto  pracovní  listy  je  možné  zdarma  stáhnout  na  následující  internetové  stránce: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/2855/JAK-NA-GEOLOGICKOU-VYCHAZKU---

TENTOKRAT-DO-PROKOPSKEHO-UDOLI.html.

Přírodovědci.cz  pořádají  geologickou  exkurzi  Prokopským  a  Dalejským  údolím. 

Exkurze je vhodná pro žáky 9. tříd a navazuje na učivo probírané v hodinách přírodopisu. 

Trasa začíná na autobusové zastávce Velká Ohrada. Žáci si během exkurze mohou nasbírat 

fosílie  silurského  a  devonského  stáří,  shlédnout  krasovou  morfologii  reliéfu  a  seznámí

se s vulkanickými produkty v okolí Hemrových skal. Po registraci je možné exkurzi objednat 

na  internetových  stránkách:  http://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/172-exkurze-

do-prokopskeho-a-dalejskeho-udoli/.

5.2 Radotínské údolí

Praha oplývá krásnou a podivuhodnou přírodou. Takovou přírodu nalezneme v údolí 

Radotínského potoka (Kolebaba, 1984). Radotínské údolí se  nachází na jihozápadním okraji 
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Prahy.  Je  známe  pro  své  botanické  a  zoologické  bohatství  (Kubínová,  1985).  Údolí

se také proslavilo jako jedno ze světově známých paleontologických nalezišť (Košťák, et al., 

2011). Patří ke klasickým oblastem výzkumu českého devonu (Kříž, 1999).

Radotínské  údolí  je  součástí  CHKO  Český  kras.  Správa  CHKO  Český  kras  sídlí

na Karlštejně a jejím úkolem je dbát o vzhled, typické znaky a přírodních hodnoty přírody 

(Kubínová, 1985). Na údržbě údolí se dále podílí sdružení TEREZA (Činčera, 2012).

Radotínské  údolí  bylo  roku  1975  díky  přítomnosti  teplomilných  travinných 

společenstev,  bezobratlých  živočichů  a  vápencových  skal  vyhlášeno  přírodní  rezervací 

(Kubínová, 1985). Podle Kubínové a spoluautorů (2005) by bylo vhodné Radotínské údolí 

přeřadit do kategorie NPR.

PR  Radotínské  údolí  patří  k  nejvýznamnějším  přírodovědeckým  lokalitám  nejen

v Praze, ale i na území Českého krasu (Kubínová, 1985). 

5.2.1 Geologický vývoj

Celé Radotínské  údolí  je  budováno  převážně  silurskými  a  devonskými  břidlicemi

a vápenci. V okrajových částech údolí vystupují nejvyšší polohy ordoviku (Bouček, 1951). 

Horniny  vznikaly  na  dně  proterozoického  moře.  Údolí  bylo  vytvořeno  hlubokou  erozí 

Radotínského potoka do svého podloží.

V ordoviku neustále  docházelo ke kolísání  mořského dna.  V důsledku tohoto jevu

se opakovaně měnil charakter sedimentace. V Radotínském údolí se z tohoto důvodu střídají 

vrstvy křemenců a jílovitých břidlic (Bouček, 1951).

Silur se vyznačuje nástupem černých graptolitových břidlic. Břidlice jsou dominantní 

horninou  tohoto  geologického  útvaru.  Sedimenty  vznikaly  ve  stabilním,  klidném

a hlubokomořském prostředí  bez  kontaktu  s  pevninou.  Změna  sedimentace  je  výsledkem 

globálního  oteplení  a  tání  ledovců,  které  způsobily  zvýšení  hladiny  světového  oceánu.

Ve svrchním siluru jsou břidlice postupně nahrazovány mělkovodními vápenci.

Silur  plynule  přechází  na  následující  geologický  útvar,  devon.  Proto  nedochází

k velkým faciálním změnám ani k přerušení vývoje fauny. V devonu opět dochází k mořské 

sedimentaci bez zásadních vlivů z pevniny. V údolí Radotínského potoka docházelo ke slabé 

vulkanické  činnosti,  která  měla  krátké  trvání.  Dominantní  horninou je  vápenec,  který  má 

místy  krasový  ráz  (Chlupáč,  1999).  Paleozoické  vápence  mohou  v  důsledku  křídového 

zvětrávání podléhat dolomitizaci (Kříž, 1999). 
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Mezozoikum  je  reprezentováno  slepenci.  Pocházejí  z  doby,  kdy  bylo  celé  území 

pokryto  mezozoickými  sedimenty  (Kolebaba,  1984).  Terciér  je  zde  přestavován  balvany 

železitých pískovců. Tyto pískovce jsou výsledkem sladkovodní sedimentace (Bouček, 1951). 

Kvartér je v Radotínském údolí zastoupen sladkovodními vápenci – pěnovci  (Ložek, 1980).

5.2.2 Minerály a horniny

Nejmladšími horninami Radotínského údolí  jsou křemence a jílovité břidlice,  které 

byly odkryty v dnes již nepoužívaném lomu.

V Radotínském údolí jsou zachované úplné vrstevní sledy siluru a devonu. Silurské

a devonské vrstvy mají vrstevní sled orientovaný jihozápadním a severovýchodním směrem. 

Z důvodu této orientace mají hřbety vůči Radotínskému údolí kolmý směr (Bouček, 1951). 

Nejstaršími silurskými horninami jsou hnědošedé vápnité  břidlice místy s  čočkami 

šedých  mikritických  vápenců.  Je  v  nich  také  uložena  ložní  žíla  mandlovcového  bazaltu.

Ve svrchním siluru se oblast vyskytovala v oblasti tropů. Proto došlo ke změně sedimentace. 

Dominantní horninou se staly vápence (Kříž, 1999). Radotínské vápence vznikaly v oblastech

s  nedostatkem kyslíku  na dně oceánu.  Vrstvy vápenců se střídají  s  vrstvami  šedočerných 

vápnitých břidlic. Ojediněle jsou v nich rozptýleny rohovce a téměř vždy je přítomen pyrit 

(Chlupáč et al., 2002). 

Devonské vápence lze charakterizovat na základě vzájemných přechodů mezi faciemi 

bioklastických a mikritických vápenců. Jedná se hlavně o hloubkové změny (Chlupáč, 2003). 

V Radotínském údolí jsou hojně zastoupeny různé typy vápenců. Patří mezi ně šedé zrnité až 

jemnozrnné vápence v jejichž nadloží jsou lavice dolomitu. Dále světle žluté až šedé, slabě 

dolomitizované vápence a slivenské mramory (Kříž, 1999). Slivenecký mramor je krystalický 

vápenec růžové barvy, který je prostoupený žilkami bílého krystalického vápence. Byl velmi 

vyhledávanou  surovinou.  Používal  se  k  výzdobě  barokních  kostelů  a  pražských  paláců 

(Svoboda et al., 1949, Bouček, 1951). Nadloží sliveneckých vápenců tvoří červené hlíznaté 

vápence a v jejich nadloží jsou šedé kalové vápence. Nejmladší souvrství Radotínského údolí 

je tvořeno mocnými lavicemi tmavě a světle šedých zrnitých vápenců a brekcií s rohovci. 

Střídají  se  s  deskovitými  zrnitými  vápenci  a  chondritovými jemnozrnnými vápenci  (Kříž, 

1999). Nejmladší proterozoickou horninou je pravá žíla pikritového porfyru (Fiala, 1970 cit.

v Kříž, 1999).

Terciérního  stáří  jsou  železité  pískovce  a  štěrky  (Bouček,  1951).  Kvartér  je  zde 
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zastoupen pěnovci (Ložek, 1980).

5.2.3 Fosílie

Radotínské údolí je jedno z nejvýznamnějších paleontologických nalezišť Prahy. Své 

výzkumy zde prováděl Joachim Barrande, který si naleziště oblíbil i díky dobré dostupnosti 

terénu. Údolí patří k nejdůležitějším proterozoickým profilům v Česku.

Na severní straně Radotínského údolí  byla nalezena fosílie vyhynulého hlavonožce 

rodu Plagiostomoceras. Jeho stratigrafický rozsah sahá do svrchního ordoviku až spodního 

devonu (Kolebaba, 2002).

Radotínské  vápence  jsou  velmi  bohaté  silurskou  a  devonskou  faunou.  Silurské 

modrošedé  orthocerasové  vápence  oplývají  velice  bohatou  faunou.  Vápence  jsou  odkryty

v lomech, ve kterých byly nalezeny fosílie hlavonožců (Dawsonoceras dulce) a mlžů (Tetinka  

caesarea).  Orthocerasové  schránky  mají  ve  vápencích  účinkem  mořského  proudu 

subparalelním  až  paralelním  uspořádáním.  V  šedočerných  nebo  šedohnědých  vápnitých 

břidlicích jsou uložené hojné fosílie graptolitů. Jiné fosílie jsou v břidlicích zastoupeny spoře 

(Svoboda et al., 1949).

Devon  je  představován  sliveneckými  vápenci  (mramory).  Jedná  se  o  šedorůžové

a červené biodetritické vápence vzniklé nahromaděním krinoidových článků. Obsahují velice 

bohatou faunu. Byly zde nalezeny fosílie trilobitů  (Odontochile hausmanni),  ramenonožců 

(Dalejodiscus  subcomitans), plžů  (Praenatica  gregaria) a  tentakulitů (Nowakia  acuaria) 

(Chlupáč, 1975, 1999). Slivenecké vápence nejsou vhodné pro sběr fosílií, protože jsou velmi 

pevné a fosílie z nich lze získat velice složitě (Chlupáč, 1999). 

Nejlepšími místy pro sběr fosílií jsou sutě pod skalní stěnou v oblastech Černé rokle

u Kosoře (Košťák et al., 2011). 

Roku 1881 se v Bologni konal Mezinárodní geologický kongres. Bylo zde stanoveno, 

že vědecké názvy organismů mohou nést pouze latinská jména. Pro Joachima Barrandea bylo 

stále  těžší  vytvářet  latinské  názvy  pro  nově  objevené  fosílie.  Proto  vznesl  proti  tomuto 

rozhodnutí  protest,  ve  které  prosazoval  svobodné  odvozování  vědeckých  jmen  z  různých 

jazyků.  Protest  byl  nakonec  přijat.  Vědeckými  názvy  nově  nalezených  fosílií  mohla  být

i  česká  jména (Tetinka,  Panenka,  Královna).  Dnes  je  možné  používat  vědecké  názvy 

odvozené od všech jazyků, které používají latinku (Kříž, 2011). 
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5.2.4 Současná flóra

Radotínské údolí patří díky své bohaté fauně mezi nejpestřejší rostlinná společenstva

v Praze (Makásek,  1980).  Během minulých let  z údolí  vymizelo značné množství rostlin, 

Zánik rostlin souvisel s výstavbou cementárny a s rozšířením lomové činnosti  (Kubínová, 

1985). Zatímco v 90. letech minulého století bylo v údolí registrováno přes 800 druhů vyšších 

rostlin (Kubínová, 1997), dnes se počet snížil na 600 druhů. Pro velkou rozmanitost druhů 

patří i  dnes Radotínské údolí mezi nejcennější pražské přírodní rezervace (Cibulka, 2007).

Svahové  stepi  jsou  porostlé  keřovými  společenstvy.  Současná  keřová  vegetace  je 

výsledkem několika faktorů – přirozené sukcese na sekundárním bezlesí, umělého zalesnění

a zásahů ochrany přírody, která se podílela na vykácení křovin. Keřové patro je představováno 

porosty třešně křovité (Cerasus fruticosa), trnky obecné (Prunus spinosa), hlohu (Crataegus 

sp.), hrušně polničky  (Pyrus pyraster), růže šípkové  (Rosa canina),  lísky obecné  (Corylus 

avellana),  bezu  černého  (Sambucus  nigra) a  dřišťálu  obecného (Berberis  vulgaris).

V  podrostu  křovin  roste  kakost  krvavý  (Geranium  sanguineum),  rozrazil  (Veronica)

a jahodník trávice  (Fragaria viridis). Suťové svahy se vyznačují přítomností oměje vlčího 

(Aconitum lycoctonum) (Kubínová,  1997).  Na skalách  kvete mateřídouška časná  (Thymus 

praecox) a  mochna  písečná  (Potentilla  arenaria)  (Kolebaba,  1984). Svah  Kopaninského 

potoka  je  porostlý  uměle  vysázeným  smrkem  omorikou  (Picea  omorika).  K  vysázeným 

jehličnanům dále patři smrk ztepilý  (Picea abies)  a borovice černá  (Pinus nigra) (Cibulka, 

2007).  Nepůvodní  dřevinou je  trnovník  akát  (Robinia  pseudoacacia).  Přirozeně  zde  roste 

borovice  lesní  (Pinus  sylvestris).  V okolí  potoka  je  hojný  javor  mléč  (Acer  platanoides)

a  javor  klen  (Acer  pseudoplatanus).  V dubohabrovém lese kvete sasanka lesní  (Anemone 

sylvestris),  jaterník  podléška  (Hepatica  nobilis)  a  prvosenka  (Primula) (Kolebaba,  1984).

K vzácným a  ohroženým druhům rostlin  se  řadí  bělozářka  liliovitá  (Anthericum liliago), 

koniklec  luční  (Pulsatilla  pratensis),  okrotice  bílá  (Cephalanthera  damasonium) a  chrpa 

chlumní  (Centaurea  triumfettii) (Kubínová  1985,  Kubínová,  1997).  K  dalším  rostlinám 

bylinného patra patří  sněženka podsněžník  (Galanthus nivalis),  dymnivka dutá  (Corydalis  

cava),  konvalinka  vonná  (Convallaria  majalis) a lilie  zlatohlávek  (Lilium  martagon) 

(Cibulka, 2007).

5.2.5 Současná fauna

Radotínské údolí není jen slavné pro svůj geologický význam a bohatou květenu, ale 
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také  pro  neobyčejné  množství  živočichů,  zvláště  hmyzu.  Především  díky  bezobratlým 

živočichům se údolí stalo chráněným územím (Kubínová, 1985). Údolí se pyšní nejbohatší 

faunou v celé CHKO Český kras (Baše et al., 2008).

Na  vápencových  skalách  žije  plž  ovsenka  skalní  (Chondrina  avenacea),  která  je 

známá pouze  z  oblasti  Českého krasu.  Ovsenka  často  není  na  skalách  vidět,  protože  její 

schránka  bývá  pokryta  slizem a  prachem (Ložek,  1985).  Dalšími  měkkýši  vyskytujícími

se  v  Radotínském  údolí  jsou  páskovky  (Cepea), hlemýžď  zahradní  (Helix  pomatia), 

suchomilka  bělavá  (Candidula  unifasciata),  škeble  říční  (Anodonta  anatina) a  okružanka 

(Pisidium henslowanum). Bylo zde zjištěno přes 600 druhů motýlů, např. otakárek fenyklový 

(Papilio  machaon), babočka paví  oko  (Inachis  io),  jasoň červenooký  (Parnassius  apollo)

a  zavíječ (Evergestis  aenealis).  Radotínské  údolí  je  jedinou  pražskou  lokalitou,  kde  žije 

cikáda trnková  (Cicadetta tibialis) a rak kamenáč  (Austropotamobius torrentium).  V okolí 

Radotínského potoka žije motýlice lesklá (Calopteryx splendens) a jeho vody obývá potápník 

široký (Dytiscus latissimus).  Mezi další brouky žijícími na tomto území patří krajník hnědý 

(Calosoma inquisitor) a nosateček (Acalles hypocrita).

V Radotínském údolí  se  vyskytuje  77  druhů hnízdících  ptáků (Baše  et  al.,  2008).

Z dravců zde žije káně lesní (Buteo buteo), poštolka (Falco) a jestřáb (Accipiter). Vyskytuje 

se tu největší evropská sova výr velký (Bubo bubo) (Kolebaba, 1984). V potoce žije 7 druhů 

ryb,  např.  lín obecný  (Tinca tinca),  karas obecný  (Carassius carassius) a hrouzek obecný 

(Gobio gobio). Okolí Radotínského potoka obývá ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý 

(Rana temporaria) a mlok skvrnitý  (Salamandra salamandra).  V údolí  se vyskytují různé 

druhy plazů. Ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka zelená (Lacerta viridis), slepýš křehký 

(Anguis  fragilis),  užovka  hladká (Coronella  austriaca) a  užovka  podplamatá  (Natrix  

tesselata) (Baše et al., 2008, Kubínová et al, 2005).

5.2.6 Využití ve výuce

Exkurze  do  Radotínského  údolí  je  zaměřena  převážně  na  pražský  silur  a  devon, 

představovaný  zdejšími  břidlicemi  a  sliveneckým  mramorem  a  na  velice  bohatou  flóru

a faunu vyskytující se na území této přírodní rezervace. Trasa exkurze zahrnuje devět lokalit, 

ke kterým patří Orthocerový lom, Homole, Násep úzkokolejky, Lom Cikánka, Skalní step nad  

Maškovým mlýnem, Zubák se studánkou, U Taslerova mlýna, Les cestou ke Kosoři a Vyhlídka  

na Sudy. Exkurze začíná u radotínské cementárny. V místě staví autobus číslo 120. Exkurze je 
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ukončena  autobusovém  nádraží  v  Radotíně,  kde  je  možné  pro  cestu  zpět  využít  stejný 

autobus. Trasa je dlouhá 11 kilometrů a předpokládaný čas exkurze je 6 hodin.

Orthocerový  lom  byla  oblíbená  lokalita  Joachima  Barrandea.  Lom  je  tvořený 

silurskými břidlicemi. V břidlicích jsou uloženi orthocerátní hlavonožci, které lze v suti velice 

snadno nalézt.  Schránky hlavonožců jsou protáhlé jedním směrem, což svědčí  o proudění 

vody na dně proterozoického moře.

Na následující  lokalitě  zvané  Homole jsou odkryté vrstevní  sledy siluru a  devonu.

Na skále roste mateřídouška časná (Thymus praecox) a mochna písečná (Potentilla arenaria). 

V  oblasti  této  lokality  se  původně  vyskytovalo  mnohem  více  druhů  rostlin  i  živočichů. 

Citlivější druhy ale vymizely v důsledky provozu radotínské cementárny (Kolebaba, 1984). 

Mezi  tyto  druhy  patří  např.  podhořanka  lesklá  (Porella  arboris-vitae),  bezprutka  tupá 

(Acaulon  muticum),  netopýr  vodní  (Myotis  daubentonii), netopýr  velký  (Myotis  myotis)

a sysel obecný (Spermophilus cittellus) (Kubínová et al., 2005, Baše et al., 2008).

Na lokalitě  Násep úzkokolejky jsou odkryté skalní výchozy vápenců. Vápence jsou 

zvrásněné, a proto se zde mohou blíže studovat tvary synklinál a antiklinál. Na skalách rostou 

teplomilná  společenstva  rostlin.  Žijí  zde  páskovky  (Cepea)  a hlemýžď  zahradní  (Helix 

pomatia).

Lom Cikánka je tvořený sliveneckými mramory. Mramor je krystalická forma vápence 

vzniklá  za  vysokého  tlaku  a  teploty.  Zdejší  mramory  tvoří  obklady  ve  stanici  metra 

Sokolovská.

Skalní step nad Maškovým mlýnem je lokalita, na které se můžeme seznámit s mnoha 

rostlinami i živočichy. Podloží stepi je tvořeno vápenci. Roste zde cizorodá borovice černá 

(Pinus  nigra).  Na  jaře  kvete  bělozářka  liliovitá  (Anthericum  liliago),  chrpy  (Centaurea), 

kakost  krvavý (Geranium sanguineum) a  šalvěj  (Salvia).  Žijí  tu  dravci  káně lesní  (Buteo 

buteo), poštolka (Falco) a jestřáb (Accipiter). 

Zubák nad studánkou je skalní step, kde roste borovice lesní. Je zde vápencová skála.

Lokalita  U Taslerova mlýna je tvořená zelenavými devonskými břidlicemi,  v nichž 

jsou hojné fosílie trilobitů a dalších paleozoických živočichů. 

Les cestou  ke Kosoři je  tvořený smrky a  dubohabřinami,  v  jejichž  podrostu kvete 

sasanka  lesní  (Anemone  sylvestris),  jaterník  podléška  (Hepatica  nobilis)  a  prvosenka 

(Primula).  Před Kosoří  je možné spatřit  skřivana  (Lullula) a  poštolku  (Falco) (Kolebaba, 

1984). Kosoř je světově známé paleontologické naleziště. Ve vápencích jsou zachované fosílie 
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ramenonožců, mlžů, plžů, korýšů, tentakulitů a trilobitů (Košťák et al., 2011).

Poslední zastávkou je Vyhlídka na Sudy. „Sudy“ je název pro vápence v Černé rokli

u  Kosoře.  Na  lokalitě  hojně  roste  javor  mléč  (Acer  platanoides)  a  javor  klen  (Acer 

pseudoplatanus) (Kolebaba, 1984).

V případě exkurze do Radotínského údolí musí učitel vytvořit pracovní listy sám. Jako 

inspiraci  může  pojmout  pracovní  listy  tvořené  metodickým  portálem  RVP  pro  exkurze 

probíhající v Prokopském a Šáreckém údolí.

5.3 Šárecké údolí

Šárecké  údolí  je  největším  pražským  přírodním  parkem.  Rozprostírá

se na severozápadním okraji Prahy. Vzniklo erozivní činností Litovického potoka v tvrdých 

buližnících. V soutěskách Divoké Šárky mění potok svůj název. Je přejmenován na Šárecký 

potok, který ústí do řeky Vltavy. Šárecké údolí zahrnuje následující chráněná území: Divokou 

Šárku,  která  představuje  nejstarší  pražskou  přírodní  rezervaci  založenou  roku  1964,  dále 

Vizerku, Zlatnici,  Nad mlýnem, Dolní Šárku s částmi Duchoňka, Šatovka a Žežulka. Sled 

chráněných území uzavírají dva skalní ostrohy v ústí Šáreckého potoka – Podbabské skály

a Baba (Kolebaba, 1985, Kubínová et al., 1982).

O údržbu a rozvoj  Šáreckého údolí  dbá  Občanské  sdružení  Šáreckého údolí.  Jeho 

cílem je vrátit do údolí život, služby a upravit místní komunikace. K Občanskému sdružení

se  může  připojit  každý  z  nás  a  vytvořit  tak  z  Šáreckého  údolí  nejen  největší,  ale  také 

nejkrásnější a nejnavštěvovanější přírodní park v Praze (www.sarecke-udoli.cz/).

5.3.1 Geologický vývoj

V Šáreckém údolí se vyskytují horniny proterozoického a ordovického stáří. Horniny 

byly ukládány na dně moře (Chlupáč, 1999).

Proterozoické  horniny  byly deformovány během kadomské orogeneze.  Kadomská 

orogeneze  měla  zásadní  vliv  pro  vznik  superkontinentu  Gondwana,  k  jehož  zvrásněnému 

okraji  patřily  i  horniny  zachované  na  území  Česka.  Sedimentace  byla  v  tomto  období 

doprovázena submarinní vulkanickou činností (Chlupáč, 2002). Během prekambria vznikly

na území dnešního Šáreckého údolí buližníky, které v současnosti patří k nejlépe zachovaným 

odkryvům paleozoických hornin v celém pražském okolí. Vznik proterozoických buližníků 

není objasněn. K jejich tvorbě určitě přispěly hydrotermální křemičité roztoky doprovázející 
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submarinní vulkanickou činnost. Podle první teorie buližníky vznikly sekundární silicifikací 

jiných sedimentárních hornin, podle druhé teorie vznikly vysrážení gelu kyseliny křemičité

na mořském dně za pomoci mikroorganismů.

Ordovik  spočívá  na  proterozoiku  diskordantně.  Horniny  ordoviku  jsou  zde 

představovány diabasy a vrstevnatými vulkanoklastiky, které patří k nejnižší části šáreckého 

souvrství.  Tyto  horniny  dokazují  silnou  vulkanickou  činnost.  Z  vulkanitů  se  uvolňovaly 

sloučeniny železa, a tím docházelo ke vzniku sedimentárních železných rud (Chlupáč, 1999).

Údolí  Šáreckého  potoka  je  zaříznuté  v  proterozoických  a  ordovických  horninách 

(Chlupáč, 1999). Bylo ale původně založeno na parovině tvořené sedimenty křídového moře. 

Po odnosu křídových hornin bylo zaříznuto tak, že nebylo možné změnit směr a zahlubovalo 

se stále hlouběji. Proto došlo k obnažení prekambrických a ordovických hornin (Kubínová, 

1984). Údolí prošlo epigenetickým vývojem (Chlupáč, 1999).

5.3.2 Minerály a horniny

Proterozoické  horniny  jsou  součástí  každé  jednotky  Českého  masivu.  V důsledku 

nejnižší metamorfózy patří právě tepelsko-barrandienská oblast, do níž se okolí Prahy řadí, ke 

klasickým oblastem studia  prekambrických hornin.  K typickým proterozoickým horninám 

patří droby, břidlice, slepence a buližníky (Košťák et al., 2011). Buližníky jsou velmi pevné 

horniny, které tvoří čočkovitá tělesa různých velikostí. Jsou složené z agregátů křemene. Při 

velkých mocnostech  jsou  odolné  vůči  deformaci.  (Chlupáč,  1999,  Chlupáč  2002).  Kromě 

těchto hornin můžeme v Šáreckém údolí nalézt také tonality a prachovce (Kříž, 1999).

Pro  ordovik  Šáreckého  údolí  jsou  typické  vulkanoklastické  horniny  a  světle 

zelenošedé tufy tvořené vulkanickým materiálem a karbonáty.  Vyskytují  se zde diabasové 

mandlovce, jejichž dutinky bývají vyplněny bělavým nebo narůžovělým kalcitem (Chlupáč, 

1999).  V Šáreckém údolí  jsou obnaženy dva typy vulkanitů,  které mají  odlišné vlastnosti

i složení. Jedním jsou červené a hnědočervené vulkanosedimenty, jejichž červená barva je 

výsledkem intenzivní pigmentace železem. Druhým typem jsou bílé až šedé, jemně zvrstvené 

vulkanity,  které  přebývají  horniny  prvního  typu.  Hranice  mezi  vulkanickými

a  vulkanosedimentárními  horninami  s  nadložím  břidlic  je  relativně  ostrá  a  může  být

i tektonicky ovlivněna. (Budil, 2003) Dále zde nalezneme droby, prachovce, jílové břidlice

a minerál limonit (Chlupáč, 1999).

Součástí Šáreckého údolí jsou lomy, jejichž stěny jsou tvořeny křídovými pískovci.
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Na pískovcích jsou uloženy mladší opuky (Kolebaba, 1985). 

5.3.3 Fosílie

Vznik života je dnes kladen do prekambria, do doby před 3,8 – 3,9 miliardami lety.

V důsledku dlouhého trvání prekambria se setkáváme s velkými rozdíly ve vývoji tamních 

organismů  (Košťák,  2011).  Stromatolity  patří  k  nejstarším  organismům  nalezeným

v Šáreckém údolí. Jedná se o jemně páskované organosedimenty tvořené vrstvičkami sinic či 

bakterií a anorganického materiálu představovaného většinou karbonáty. Stromatolity, stejně 

jako  horniny,  prodělaly  deformaci  během  variské  orogeneze.  Proto  jejich  původní  tvar

a stavbu lze určit velice obtížně. Stromatolity jsou jasným důkazem existence prokaryotních 

forem organismů  v  prekambrickém archaiku  (Pacltová  et  al.,  1975).  V buližníkách  jsou 

zachovány mikroskopické kostry mřížovců (Bouček, 1951).

Ordovické břidlice ukrývají velice bohatou faunu. Nalezneme zde fosílie planktonních 

nebo  epiplanktonních  živočichů.  Na mořském dně se  živočichové  většinou  nevyskytovali 

kvůli  zdejším nepříznivým životním podmínkám (Chlupáč,  1999).  V černých břidlicích je 

hojně  zachovaná  fauna  hlavonožců,  převážně  hlavonožců  orthocerátních  (Manda,  2008). 

Břidlice  obsahují  tmavě  fosilizované  a  lesklé  části  phyllocaridních  korýšů  (Caryocaris  

wrighti),  déle  trilobity  (Illaenus  sarkaensis),  ramenonožce  (Euorthisina  moesta),  mlže 

(Redonia  bohemica),  ploutvonožce (Hyolithus  euglyphus),  jablovce  (Lagynocystis  

pyramidalis), brachyopody (Paterula) a konulárie. Z území pocházejí zbytky pravděpodobně 

první  suchozemské  rostliny  z  Česka,  ale  i  z  celé  Evropě.  Časté  jsou  nálezy  ichnofosílií 

(Chlupáč, 1999). Charakteristická je přítomnost pevných křemitých nodulí, které jsou uloženy

v některých polohách břidlic. Nodule jsou velice bohaté na faunu a jejich fosílie neprodělaly 

žádnou deformaci. Jsou tedy na rozdíl od fosílií zachovaných v okolních břidlicích nestlačené 

a nepolámané (Košťák et al., 2011).

5.3.4 Současná flóra

Údolí Šáreckého potoka vytváří svým členitým reliéfem velké množství stanovišť pro 

vývoj tamní vegetace. Přestože území je již od paleolitu ovlivňováno lidskou činností, zůstala 

zde celá řada relativně neporušených ploch, které jsou vhodné pro přirozený vývoj zdejší 

vegetace.  Současná vegetace Šáreckého údolí  je výsledkem vzájemného působení různých 

podmínek  prostředí  (geologického  podkladu,  klimatu  a  mikroklimatu,  půdních  poměrů, 
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orientace a sklonu svahů a hydrologických poměrů) a antropogenní činnosti ovlivňující tuto 

krajinu.  V  Šáreckém  údolí  jsou  bohatá  stepní  společenstva  a  druhově  chudé  porosty 

sekundárně vysázených lesů. Lesní vegetace je proto omezena jen na několik běžných druhů 

rostlin. Roste zde přibližně 500 druhů rostlin (Kubínová et al., 1982, Kubínová, 1984).

Na strmých skalních stěnách se vyskytuje kostřava sivá (Festuca pallens), jestřábník 

bledý (Hieracium pallidum) a sleziník routička (Asplenium ruta – muraria). Na buližníkovém 

podkladu roste dutohlávka kuželovitá (Cladonia coniocraea), terčovka (Parmelia conspersa), 

osladič  obecný  (Polypodium  vulgare),  pryšec  chvojka  (Euphorbia  cyparissias),  hvozdík 

kartouzek (Dianthus carthusianorum) a mochna jarní (Potentilla neumanniana) (Kubínová et 

al., 1982). Tyto rostliny snášejí chudý a nevýživný buližníkový substrát. (Kubínová, 1984).

Na  živinami  bohatší  půdě roste  česnek  šerý  (Allium montanum).  Acidofilní  druhy rostlin

se vyskytují na minerálně chudých písčitých nebo skalnatých stanovištích. Jedná se o vřes 

obecný  (Calluna vulgaris) a metličku liliovitou  (Anthericum liliago). Součástí teplomilných 

společenstev je kakost krvavý (Geranium sanguineum), růže keltská (Rosa gallica), koniklec 

luční  (Pulsatilla  pratensis),  jetel  alpínský  (Trifolium  alpestre) a  vikev  tenkolistá (Vicia  

tenuifolia). Keřové porosty jsou v Šáreckém údolí hojně zastoupeny. Jejich skladba je velmi 

různorodá.  Jsou tvořeny trnkou obecnou  (Prunus spinosa),  hlohem  (Crataegus sp.) a růží 

šípkovou  (Rosa canina).  V bylinném patře  keřových porostů roste  lipnice  úzkolistá  (Poa 

angustifolia), jahodník trávnice (Fragaria viridis), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), ptačinec 

velkokvětý (Stellaria holostea) a srha hájní (Dactylis polygama). Lesní vegetace má z důvodu 

vykácení stromů a sekundárního zalesnění netypický vývoj a je zachována v malých zbytcích. 

Oblast byla pozdější zalesněna trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia), borovicí černou 

(Pinus nigra), borovnicí vejmutovkou (Pinus strobus), modřínem opadavým (Larix decidua), 

smrkem ztepilým (Picea abies) a dubem červeným (Quercus rubra) (Kubínová et al., 1982).

Dalších dřevinami rostoucími v Šáreckém údolí jsou javor babyka  (Acer campestre), bříza 

bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

a  dub  zimní  (Quercus  sessilis) (Hrčka,  2008).  Podél  Šáreckého  potoka  rostou  luční

a  mokřadní  druhy  rostlin.  Typickými  lučními  rostlinami  jsou  kakost  luční  (Geranium 

pratense),  hrachor  luční  (Lathyrus  pratensis),  srha laločnatá  (Dactylis  glomerata)  a chrpa 

luční (Centaurea jacea). Mokřadní druhy jsou zde zastoupeny rákosem obecným (Phragmites  

australis),  sítinou  klubkatou  (Juncus  conglomeratus),  ostřicí  štíhlou  (Carex  gracilis), 

blatouchem  bahenním  (Caltha  palustris),  ocúnem  jesenním  (Colchicum  autumnale), 
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kostivalem lékařskám (Symphytum officinale), netýkavkou žlaznatou (Impatiens glandulifera) 

a přesličkou bahenní (Equisetum palustre). Z dřevin dominuje v okolí Šáreckého potoka vrba 

bílá (Salix alba) a vrba křehká (Salix fragilis). Keřové patro představuje bez černý (Sambucus 

nigra) (Kubínová et al., 1982).

5.3.5 Současná fauna

V minulosti byla lesní fauna v severní části Prahy vlivem pastvy a těžby dřeva téměř 

vyhubena.  Dnes jsou živočichové v Šáreckém údolí  velice  hojně zastoupeni.  V údolí  žijí 

bezobratlí  živočichové  i  obratlovci.  Na  vlhkých  lukách  se  vyskytují  plži  jantarka  obecná 

(Succinea  putris),  jantarka  úhledná  (Oxyloma  elegans),  vrkoč  mnohozubý  (Vertigo 

antivertigo) a vrkoč malinký (Vertigo pygmaea). Na skalách žije skalnice kýlnatá (Helicigona 

lapicida) (Ložek, 1981). Blešivec potoční  (Gammarus fossarum) je jedním z nejhojnějších 

bezobratlých  živočichů  Šáreckého  potoka.  Žije  v  mělčinách  u  břehu  potoka  nebo  i  pod 

kameny  uprostřed  proudu.  V  potoce  žijí  larvy  jepice  předjarní (Baetis  rhodani),  larvy 

pakomárů (Chromus)  a  chrostíků (Hydropsyche) (Makásek,  1982).  V  Šáreckém  údolí

se dále vyskytuje krajník hnědý  (Calosoma inquisitor),  mravenec lesní  (Formica rufa L.), 

roháč obecný  (Lucanus cervus) a čmelák (Bombus). Fauna obratlovců je v Šáreckém údolí 

velmi bohatá. Žije zde blatnice skvrnitá  (Pelobates fuscus), čolek velký (Triturus cristatus), 

mlok skvrnitý  (Salamandra salamandra), ropucha  (Bufo), ještěrka zelená  (Lacerta viridis), 

slepýš křehký  (Anguis fragilis) a užovka hladká  (Coronella austriaca) (Anonymus, 1980).

V  okolí  Šáreckého  potoka  se  vyskytují  drobní  savci  a  hmyzožravci.  Jedná  se  o  rejska 

obecného  (Sorex  araneus),  rejska  malého  (Sorex  minutus) a  hryzce  vodního (Arvicola  

terrestris) (Makásek, 1982). V Šáreckém údolí bylo popsáno asi 80 druhů ptáků. Žije zde 

vzácný  dudek  chocholatý  (Upupa  epops),  slavík  obecný  (Luscinia  megarhynchos),  hýl 

(Pyrrhula),  dlask  tlustozobý  (Coccothraustes  coccothraustes),  datel  černý  (Dryocopus 

martius). Velice hojná je pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), 

pěnice  černohlavá  (Sylvia  atricapilla),  budníček  menší  (Phylloscopus  collybita) a  ťuhýk 

obecný (Lanius collurio). Z vodních ptáků zde žije slípka zelenohlavá (Gallinula chloropus)

a rákosníci  (Acrocephalus) (Anonymus, 1980). Z dravců je zde zastoupen krahujec obecný 

(Accipiter nisus) (Mrlík, 2013).
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5.3.6 Využití ve výuce

Exkurze do Šáreckého údolí probíhá za účelem poznání prekambrického, ordovického 

a  křídového útvaru  na území  Prahy.  Současně bude kladen důraz  na rostliny a  živočichy 

vyskytující se v na tomto území. Exkurze probíhá v údolí Šáreckého potoka. Zahrnuje lokality 

Rokle Housle, Jenerálka, U samoty, Dívčí skok, Kozákova skálav a Džbán. Exkurze začíná

na zastávce autobusu 160 – Lysolaje a končí na konečné zastávce tramvají číslo 20 a 26. Trasa 

je dlouhá 7 kilometrů a její předpokládaný čas jsou 4 hodiny.

Rokle Housle je pískovcový lom. Sedimenty se usazovaly na dně mezozoického lomu. 

Později zde došlo k usazení vápnitých opuk, které je možné sledovat nad roklí. Obě horniny 

jsou měkké a snadno se rozpadají.  V rokli roste javor klen  (Acer pseudoplatanus) a další 

dřeviny. 

Jenerálka je ostroh tvořený proterozoickými a ordovickými břidlicemi, které obsahují 

fosílie.  Vyskytuje  se  zde  přes  200  xerotermních  druhů  rostlin.  Rostou  tu  bělozářky 

(Anthericium),  chrpy  (Centaurea),  mochna  přímá  (Potentilla  recta) a  ohrožená  rostlina 

rozchodník  český (Sedum  bohemica).  Na  severní  straně  rostou  javory  (Acer) a  habry 

(Carpinus). Cesta  k  následující  lokalitě  vyžaduje  návrat  do  údolí  a  je  potřeba  směřovat

na  západ  podél  Šáreckého  potoka.  Během  této  cesty  je  možné  podél  potoka  pozorovat 

rákosiny a netýkavku Royleovu (Impatiens Roylei). (Kolebaba,  1985).  V potoce lze pomocí 

cedníku  nalovit  blešivce  potočního  (Gammarus  fossarum),  larvy  jepice  (Baetis  rhodani), 

chrostíka (Hydropsyche) a pakomárů (Chironomus) (Makásek, 1852).

Lokalitu U samoty představuje sekundárně vysázený les se smrkem (Picea), modřínem 

(Larix), borovicí černou (Pinus nigra) a trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia).

Z  lokality  Dívčí  skok je  výhled  na  buližníkové  skály.  Buližník  je  hornina,  která 

poskytuje  rostlinám  velice  málo  úživný  substrát.  Proto  zde  roste  málý  počet  druhů. 

Nejhojnější rostlinou je vřes (Calluna). Některé rostliny byly na místo vysázeny uměle, např. 

náprstník červený (Digitalis purpurea).

Kozákova  skála  je  jedno  z  nejvýznamnějších  archeologických  nalezišť  na  území 

Prahy. Roste zde šalvěj hajní (Salvia nemorosa), která je typickou rostlinou pravěkých obydlí 

(Kolebaba, 1985).

Poslední  zastávkou  je  soutěska  Džbán,  která  je  tvořena  proterozoickými  horniny.

Na  místě  lze  pozorovat  teplomilá  i  chladnomilná  společenstva  rostlin 

(http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=71501&aid=).
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Metodický portál RVP vytvořil pro exkurzi v Šáreckém údolí pět dokumentů, které 

mohou  sloužit  pro  učitele  a  jejich  žáky.  Dokumenty  obsahují  schematické  obrázky 

geologického  vývoje  Šáreckého  údolí  od  proterozoika  do  současnosti,  fotografie  zdejších 

hornin s krátkými komentáři, slovníček nejdůležitějších pojmů vztahujících se k Šáreckému 

údolí  a  pracovní  list  zaměřující  se  na  vědomosti  žáků  získaných  během  exkurze

i z vyučovacích hodin geologie. Vše se volně dostupné na následující internetové stránce: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/13227/EXKURZE-DO-SARECKEHO-UDOLI-PR---

DIVOKA-SARKA-PROTEROZOIKUM---STAROHORY-A--OPUKOVEHO-LOMU-V-

SARCE-BELOHORSKE-SOUVRSTVI-SPODNI-TURON.html/

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy pořádají různorodé exkurze v Praze

a pražském okolí. Jedna z nabízených exkurzí probíhá v části Šáreckého údolí – v Divoké 

Šárce.  Je  zaměřena  na  geologii,  botaniku  a  na  vliv  člověka  v  této  oblasti.  Trasa  začíná

u  konečné  zastávky tramvají  číslo  20  a  26.  Hlavními  zastávkami  trasy  jsou  Dívčí  skok, 

Kozákova  skála,  Čertův  mlýn a  soutěska  Džbán,  kde  prohlídka  končí.  Doprovod

s profesionálním výkladem je možné telefonicky objednat na čísle 775 018 630. Součástí 

exkurze jsou pracovní lesy poskytované totou službou. Trasa je dlouhá 3 kilometry a trvá

4 hodiny (http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=71501&aid=).

6. Výuka biologie a geologie v zahraničí

Zahraniční  vzdělávací  instituce  se  ve  výuce  přírodovědných  předmětů  v  mnohém 

shodují. Vyučování probíhá v prostředí, které je vhodné jak pro výuku daného předmětu, tak 

pro žáky samotné (Ochonogor, 2011). Zahraniční školy si zakládají na aktivní spolupráci žáků 

během vyučovacího procesu. Vyměňují si mezi sebou své zkušenosti, informace, myšlenky

a názory,  které je vedou k zamyšlení a řešení dané problematiky.  Tímto způsobem se učí 

přijímat názory druhých (Mankiewicz,  2005, Yaman, 2010).  Od žáků se vyžadují  znalosti

z ostatních předmětů. Požaduje se od nich, aby znali souvislosti mezi jednotlivými vědními 

disciplínami. Poté lépe pochopí přírodní procesy probíhají na Zemi. (Dal, 2009).  Žáci mají 

své učení pod kontrolou, jejich znalosti jsou bohaté a různorodé, přistupují k učení různými 

přístupy a jejich učení není nucené, nýbrž přirozené (Bidarra et al., 2011).

Od  učitele  se  žádá,  aby  dobře  zformuloval  motivaci,  která  hraje  ve  vyučovacím 

procesu  velice  důležitou  roli.  Motivace  bývá  obvykle  představována  jako vhodné využití 

probírané látky v běžném životě (Mavrikaki,  2012).  Učitel  k  výuce užívá ilustrace,  grafy
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a modely, které jsou vhodné pro lepší vysvětlení a pochopení učiva. Používá barevné modely, 

protože lépe získají pozornost žáků. Vychází z většího množství informačních zdrojů a žákům 

poskytuje  aktuální  informace  (Bossolanet  et  al.,  2010).  Učitel  pro  žáky připravuje  různé 

experimenty, které jsou vykonávané pomocí jednoduchého školního vybavení. Součástí výuky 

bývají školní projekty (Shaw, 2006).

V některých zemích se pro zpestření  výuky i  lepší  názornost  a  představivost  žáků 

využívají  on-line  hry,  které  jsou  zaměřené  na  geologii,  biologii  a  klima.  Hry  probíhají

v prostředí, které je žákům dobře známo. Jedná se například o významné chráněné oblasti. 

Hry  simulují  vesmírné  jevy,  klimatické  změny  probíhající  během  geologické  minulosti

a významné geologické události,  kterými mohou být pohyby litosférických desek, dopady 

meteoritů na zemský povrch či orogenetické procesy (Bidarra et al, 2011). 

Školy bývají vybavené multimediálními učebnami, ve kterých je umístěné promítací 

plátno,  projektor,  skenery  a  počítače  s  potřebnými  servery  a  bezdrátovým  připojením

k internetové síti (Asli et al., 2012).

Škola pořádá pro žáky i mimoškolní výuku v podobě exkurzí. Exkurze slouží k tomu, 

aby žáci používali logické myšlení a aby spojili své teoretické znalosti získané ve školních 

lavicích s praktickými dovednostmi v terénu. Během exkurze žáci poslouchají výklad učitele 

či profesionálního průvodce. Velký důraz je kladen na samostatnou práci žáků nebo práci ve 

skupinách. Jejich činnost v terénu připomíná práci vědců. Žáci sami popisují přírodní materiál 

a identifikují jej. Jsou schopni interpretovat biologické a geologické procesy, které probíhají 

či probíhali na místě exkurze. Učitel žáky hodnotí podle jejich výkonů a výsledků (Bentley, 

2009). 

7. Závěr

V Praze se nachází 77 chráněných území. Pro svou bakalářskou práci jsem vybrala 

podle mého názoru tři nejdůležitější lokality, které jsou významné díky bohaté geologické 

historii,  během které došlo k ukládání různých typů hornin a každý geologický útvar zde 

zanechal důkazy o tehdejším životě v podobě fosílií. Vybraná území oplývají velice bohatou 

faunou původních i invazních druhů rostlin. Neméně důležité jsou výskyty živočichů a to 

převážně živočichů bezobratlých. V důsledku znečištění ovzduší, kácení lesů a dalších faktorů 

došlo k vymizení velkého množství organismů z území Prahy. Přesto tento jev nic nemění

na velké druhové bohatosti těchto území.  
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Ke  každé  lokalitě  jsem  zpracovala  podrobnou  geologickou  charakteristiku,  která 

zahrnuje geologický vývoj oblasti, horniny a fosílie nalézané na daném území. Na některých 

lokalitách  jsou  vyčleněná  místa,  kde  je  sběr  fosílií  povolen.  Součástí  práce  je  botanická

a zoologická charakteristika,  která  zahrnuje popis míst,  kde se dané organismy vyskytují. 

Vybrané horniny, fosílie, rostliny a živočichové nálezané v místě exkurze korespondují s těmi, 

které jsou uvedené v učebnicích pro základní a střední školy.  V závěru každé zpracované 

lokality je navržena trasa exkurze, odkazy na vypracované pracovní listy a na instituce, které 

exkurze do vybraných míst pořádají.

Kromě výkladu učitele je pro konání exkurze možné využít služeb různých pražských 

institucí. Exkurze by se v tomto případě konala pod vedením profesionálního průvodce, který 

by zajistil odborný výklad i pestrý program. Některé instituce poskytují žákům pracovní listy, 

které  se  mohou shodovat  s  informačními  tabulemi,  jestliže  jsou  na  místě  konání  exkurze 

přítomné.

Věřím, že tato bakalářská práce bude přínosem pro mé budoucí povolání a usnadní 

přípravu exkurze i dalším pedagogům. 
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9.  Přílohy

44

PRAŽSKÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VHODNÁ PRO ŠKOLNÍ EXKURZE

Lokalita Zřízení Útvar Horniny Fosílie Flóra Fauna

graptoliti akát plži
ordovik břidlice hlavonožci hloh střevlíci

NPP silur vápence trilobiti duby mandelinky
devon bazalty ostnokožci bělozářky otákárci

ramenonožci tařice stepník

poštolka
břidlice borovice kobylky

Branické skály PP vápence dříny plži
bazalty modřence mandelinky

otákárci

trilobiti mandelinky
ordovik břidlice hlavonožci ostřice otákárci

Homolka PR silur bazalty členovci mochny kobylky
devon vápence graptoliti tařice pěnice

tentakuliti tuhýci

trilobiti duby roháči
ordovik břidlice hlavonožci habry tesaříci

Chuchelský háj PR silur bazalty mlži javory plži
devon tufy graptoliti lípy dravci

listy stromů kosatce kuny

ramenonožci
hlavonožci jasany

Požáry NPP ostnokožci ptačí zob
trilobiti vrby

graptoliti

břidlice ramenonožci javory motýli
ordovik bazalty hlavonožci lípy plži

PR silur jílovce ostnokožci habry krahujec
devon křemence trilobiti silenky bělozubka

vápence graptoliti prvosenky sysel

Barrandovské
skály

silur
devon

hlavonožci
trilobiti

mlži
ramenonožci

silur
devon

břidlice
vápence

plži
střevlíci

Prokopské 
údolí
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Lokalita Zřízení Útvar Horniny Fosílie Flóra Fauna

břidlice ramenonožci duby střevlíci
bazalty mlži ostřice motýli

PP křemence ostnokožci bělozářky včely
pískovce trilobiti pcháče mandelinky
slepence graptoliti mochny zápředníci

břidlice ramenonožci borovice cikády
bazalty hlavonožci duby mandelinky

PR dolomit ostnokožci habry motýli
tufy trilobiti lipnice mloci

vápence graptoliti rozrazily datli

duby mandelinky
ordovik mlži habry motýli

Slavičí údolí PR silur hlavonožci jetele snovačky
devon graptoliti pcháče žluvy

ostřice lejsci

břidlice mlži duby roháči
vápence ramenonožci olše krahujec

Staňkovka PR ordovik pískovce trilobiti vřesy motýli
křemence ostnokožci vikve brhlíci
slepence hyoliti česnáčky strakapoudi

břidlice hlavonožci sleziníky jantarky
buližníky korýši trnky krahujci

Šárecké údolí PřP ordovik droby trilobiti borovice blatnice
slepence mlži koniklece čolci

prachovce ramenonožci chrpy rejsci

měkkýši
PP silur nosatci

pavouci

břidlice duby dřepčík
Údolí droby habry plži

Kunratického PP ordovik křemence ramenonožci lipnice strakapoudi
potoka prachovce koniklece myši

pískovce bělozářky netopýři

Radotínské 
údolí

silur
devon

břidlice
bazalty

křemence
vápence

U Branického
pivovaru

graptoliti
hlavonožci

mlži
ramenonožci

břidlice
bazalty

kostřavy
česneky

koniklece
violky

Radotínské 
skály

silur
devon
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