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1. Øeka Berounka protéká napøíè Èeským krasem. Pøi prùchodu
vápencovými souvrstvími vytváøí hluboce zaøízlé údolí s èetnými
pøirozenými výchozy na obou bøezích. Pohled z Tetínských stìn.

2. Stìna nad klášterem ve Svatém Janu pod Skalou je
významným profilem hranièních vrstev siluru a devonu. Pøi úpatí
stìny za kostelem se nachází pìnovcová kupa (viz obr. 9).

3. Budòanská skála u Karlštejna je jednou z nejvýznamnìjších a
také nejznámìjších geologických lokalit Èeského krasu. Vzhle-

dem k výbornému od-
krytí vrstevního sledu a
bohatství zkamenìlin
by la vybrána za
mezinárodní pomocný
stratotyp (parastrato-
typ) hranice silur
/devon.

4. Rozsáhlý jámový
lom Velká Amerika
poskytuje názorný od-
kryv vrstevního sledu
spodníhodevonu.Lom
se svou èásteènou
pøirozenou rekultivací
stal malebným feno-
ménem v morfologii
krajiny.

5. Malebné pøirozené výchozy (skalní stìny) s typickou krasovou
morfologií Kotýsu tvoøí výraznou dominantu krajiny v jihozápadní
èásti Èeského krasu. Stìna je stratotypem kotýských vápencù
lochkovského souvrství (spodní devon).

6. Z vod známého krasového pramene Koda se v kaòonovitém
Údolí dìsù u Srbska i v souèasnosti usazují sladkovodní vápence
(pìnovce) a vytváøejí hrázky a kaskády.

7. Mezinárodní stratotyp hranice silur/devon na Klonku u Sucho-
mast byl vyhlášen v roce 1972 a je oznaèen památníkem s vy-
svìtlujícím textem. Vlastní odkryv není veøejnosti pøístupný.

8. Významným odkryvem tøetihorních usazenin je pískovna na
Sulavì u Èernošic. Tøetihorní stáøí zde potvrzují i nálezy fosilií.

9. V údolí Svatého Jana pod Skalou
vyvìrá známý krasový pramen
(obrázek vpravo). Z jeho vod se ve
ètvrtohorách postupnì usadil
mohutný komplex pìnovcù (horní
obrázek), které jsou v souèasnosti
pøedmìtem intenzivních výzkumù.
Pramen má nìkolik vìtví, z nich�
nejvýznamnìjší a nejvydatnìjší
jsou Ivanka a Ivan; dohromady mají
vydatnostasi 16 litrù za sekundu.

Pøehledná
geologická mapa

Èeského krasu
(upraveno podle Chlupáèe, 1999)

1 – proterozoické moøské sedimenty a vulkanity
2 – ordovické moøské sedimenty a vulkanity
3 – silurské moøské sedimenty a vulkanity
4 – devonské moøské sedimenty
5 – svrchnokøídové sladkovodní a moøské sedimenty
6 – neogenní øíèní sedimenty
7 – hranice CHKO Èeský kras
8 – lokality na fotografiích

10. Jedním z aktivních lomù na území CHKO Èeský kras je
Hví�ïalka u Radotína. Tunel viditelný v pravé èásti fotografie
slou�í k odvozu rubaniny z lomu. Halda vytváøená nad tunelem je
pøizpùsobena pùvodnímu tvaru údolí.

11. Skalní defilé silurských a spodnodevonských vápencù
odkryté v údolí Berounky severnì od Srbska. V popøedí skalní
útes Na Bøíèi s významnými paleontologickými a
archeologickými lokalitami v jeskyních.

12. V lomu Na Kobyle je podél celé sv. stìny sledovatelný
oèkovský pøesmyk. Nad svìtlými vápenci spodnodevonského
stáøí (v popøedí) jsou
nasunuty starší, ten-
ce vrstevnaté šedo-
è e r n é v á p e n c e
svrchnosi lurského
stáøí. V lomu jsou
odkryty krasové jevy
významné pro poz-
nání nejmladší geo-
logické minulost i
Èeského krasu.

1 3 . S v ì d k e m
intenzivní vulkanické
èinnosti v siluru jsou i
tzv. polštáøové lávy,
které vznikly vylitím
lávy na moøské dno.
Na snímku zachycen
výchoz pøi silnici z
Lodìnic do Bubovic.

14. Èeský kras je územím velmi bohatým na zkamenìliny. Na
obrázku je trilobit (Barrande), hojnì se
vyskytující napøíklad na lokalitì pøi silnici z Lodìnic do Bubovic.

Aulacopleura konincki

Foto Jiøí Rudolský (1, 3, 4, 6–14), Jan Vondra (letecký snímek),
Ondøej Jäger (2, 5, obálka).

Na obálce jsou varhany v Konìpruských jeskyních, tvoøené
nejmladší generací kalcitových sintrù.



Letecký snímek meandrujícího údolí øíèky Lodìnice (Kaèáku) ústící do øeky Berounky.

V geologickém ráji

Chránìné krajinné oblasti jsou významné harmonicky utváøenou
krajinou, mno�stvím pøirozených ekosystémù, popøípadì
dochovanými památkami historického osídlení. Geologická stavba
území, jeho reliéf i slo�ení hornin dávají ka�dému chránìnému
území Èeské republiky jeho neopakovatelnou tváønost a ovlivòují
bohatství �ivé pøírody i výskyt mnoha druhù rostlin a �ivoèichù.

Území Èeského krasu je známé pøedevším romantickou krásou
vápencových kaòonù a roklí, bohatostí rostlinných stepních
spoleèenstev a mno�stvím vzácných druhù �ivoèichù a rostlin.
Významné je však i pro svìtovou geologii, a to obzvláštì
paleontologii, vìdní obor zkoumající �ivot v minulosti Zemì, i
stratigrafii, která studuje stáøí hornin a zpùsoby, jak se jejich vrstvy
usazovaly jedna nad druhou. Zkamenìliny z území Èeského krasu a
jeho okolí mezinárodnì prosluly zejména díky dílu Joachima
Barranda. Jeho nejvýznamnìjší práce "Syst me Silurien du Centre
de la Boh me" èítá 22 svazkù s 5 696 stranami a 1076 technicky
dokonalými litografickými tabulemi popisovaných zkamenìlin. Z jeho
následovníkù nutno jmenovat alespoò otce èeské geologie Jana
Krejèího a Jaroslava Petrboka, který poprvé pou�il pro tuto oblast
název Èeský kras. Geologická stavba území je systematicky

ê
ê

studována ji� více ne� 200 let a bìhem této doby se stala jednou z
nejlépe prozkoumaných èástí svìta. Velkou mìrou k tomu v 2.
polovinì 20. století pøispìli geologové Ústøedního ústavu
geologického, kteøí podrobnì zmapovali celou oblast. Její význam
ještì vzrostl díky ustanovení stratotypu, tzn. mezinárodnì závazné
hranice, prvohorních útvarù siluru a devonu na Klonku u Suchomast
a pomocného stratotypu této hranice na Budòanské skále u
Karlštejna. Èeský kras ka�doroènì navštíví øada proslulých badatelù
i studentù ze svìtových univerzit a z geologických institucí i
geologických exkurzí.

Území Èeského krasu, le�ící pøibli�nì mezi Prahou a Berounem,
tvoøí pøevá�nì vápence silurského a devonského stáøí. Nejcennìjší
jádro tohoto území je od roku 1972 vyhlášeno jako Chránìná
krajinná oblast Èeský kras. Samotná chránìná oblast zaujímá
plochu 128 km , zatímco celý Èeský kras je asi o tøetinu vìtší (viz
mapka).

Geologickou historii Èeského krasu mù�eme sledovat od starších
prvohor. Tehdy, na poèátku ordoviku, pøed zhruba 500 mil. let, vniklo
moøe do nejdøíve pomìrnì úzkého moøského prùlivu tzv. pra�ské
pánve, který vznikl v místech, kde poklesla zemská kùra porušená
zlomy. Na dnì zalité deprese se zaèala usazovat souvrství písèitých
a jílových hornin. Chladnìjší moøe, le�ící ve vyšších zemìpisných

2

šíøkách na ji�ní polokouli, bylo plné �ivota. Nejèastìji v nìm �ili
trilobiti, ramenono�ci a ostnoko�ci, ze vzácnìjších napøíklad
lodìnkovití hlavono�ci èi ml�i. Koncem ordoviku se moøe díky
svìtovému zalednìní nìkolikrát silnìji ochladilo, co� zpùsobilo
veliké vymírání fauny. Ještì na konci ordoviku, pøed více ne� 435 mil.
let, došlo k oteplení, rychlému tání kontinentálních ledovcù a
výraznému zdvihu hladiny moøí. Tím vznikaly hlubší, nevìtrané
pánve, ve kterých se usazovaly èerné bøidlice, typické pro spodní
èást siluru. Blízko moøské hladiny, kde bylo více kyslíku, se vznášeli
planktonní graptoliti, jejich� hojné zbytky dnes nalézáme v tìchto
bøidlicích. V prùbìhu siluru propukla v pra�ské pánvi unikátní silná
sopeèná èinnost, pøi které vznikla vulkanická centra zøejmì
zasahující a� nad hladinu. Svìdèí o tom nálezy bohatého
spoleèenstva spor primitivních suchozemských rostlin, patøící k
nejstarším na svìtì. Deska zemské kùry (èasto hovoøíme o velkém
ostrovu èi mikrokontinentu zvaném Perunika) s pra�skou pánví se
pohybovala severním smìrem a postupnì se dostávala do mírného
a subtropického pásma. Takové �ivotní podmínky byly mimoøádnì
pøíznivé pro rozvoj teplomilné mìlkovodní fauny (korálnatce,
ramenono�ce, lilijice, hlavono�ce, pl�e, ml�e, mechovky, trilobity aj.),
která obývala svahy vulkánù. S výjimkou nejhlubších èástí pánve
zaèala sedimentace vápencù a jejich usazování prakticky bez
pøerušení pokraèovalo a� do støedního devonu. Pøedevším
devonské vápence pozdìji zkrasovìly a nyní tvoøí „jádro“ Èeského
krasu. V jihozápadní èásti, v okolí Konìprus, bìhem spodního
devonu (zhruba pøed 410 miliony let) dokonce vznikl opravdový útes,
podobný dnešním korálovým útesùm. V útesových oblastech �ili ve
spodním devonu ramenono�ci, korálnatcùm nebo vápnitým houbám
podobné stromatopory, korálnatci, mechovky, lilijice a trilobiti, v
hlubších, klidnìjších èástech pánve byli hojní drobní �ivoèichové s
jehlièkovitými schránkami zvaní tentakuliti. Zaèínající horotvorná
èinnost nadzvedla terén a na konci støedního devonu, pøed 370 mil.
let, moøe ustoupilo. Bìhem variské orogeneze byly usazené horniny
stlaèeny, zprohýbány do vrás a porušeny zlomy. Území Èeského
krasu se tak stalo souèástí rozsáhlého evropského variského
horstva.

Èeský kras byl tehdy souší a zùstal jí témìø 300 mil. let. To je
dostatek èasu k tomu, aby eroze uhladila kopcovitý reliéf do roviny.
V této dobì se ji� pravdìpodobnì dostaly k povrchu také vápence
usazené v prvohorách a zaèalo probíhat první krasovìní.
Krasovìním vznikají jevy jako jsou jeskynì, propasti, kaòony, závrty
apod., které jsou pro krasová území typické. Principy krasového
procesu jsou jednoduché. Deš�ové vody, které v pùdì rozpustí oxid
uhlièitý, se stanou slabými kyselinami. Ty jsou schopny rozpustit èást
vápence a tak vytvoøí malý prostor – kousek jeskynì. V místech, kde
se z vody opìt srá�í vápenec, vznikne buï sintr a krápníková
výzdoba, nebo – dojde-li k vysrá�ení a� pøed krasovým pramenem –
pórovité pìnovce.

Koncem prvohor pokrývaly Èeský kras s jeho širokým okolím
moèály. V nich se hromadila vegetace, z ní� vznikly sloje èerného
uhlí, jejich� zbytky mù�eme ještì dnes nalézt v tìsné blízkosti
Èeského krasu, napø. u Stradonic èi severnì od Chrustenic.

V období svrchní køídy (v mladších druhohorách, pøed 98 miliony
let) bylo území nejprve pokryto rozsáhlými deltami øek s hojnými
moèály a posléze naposledy zalito mìlkým teplým moøem. Ulo�eniny
tohoto moøe, bohatého na vymøelé hlavono�ce amonity, ml�e,
�raloky a rejnoky, byly pøevá�nì písèité a slínité. Dnes køídové
usazeniny vyplòují pouze prohlubeniny v terénu, nebo� jinde byly ji�



zcela odstranìny øíèní erozí. Tyto zbytky nám pomáhají urèit rozsah
pùvodního køídového moøe, po jeho� ústupu se území Èeského
krasu ji� natrvalo stalo souší.

Z konce tøetihor se dochovaly hlavnì øíèní usazeniny, které
nalézáme v rùzných nadmoøských výškách. To dokazuje, �e ji� v té
dobì, zhruba pøed 4 a� 5 miliony let, toky vyhloubily údolí hluboká
nejménì 140 m. Tím vznikly velké výškové rozdíly mezi územími, kde
se vody do vápencù vsakovaly a kde v podobì krasových pramenù
vyvìraly. Tento výškový skok umo�nil vznik podpovrchových
krasových jevù (jeskyní), jak to dokládají i nálezy krunýøù tøetihorních
�elv v jeskyních v Èerveném lomu u Suchomast. Tøetihorní údolí bylo
pravdìpodobnì nìkolikrát vyplnìno øíèními usazeninami a opìtovnì
vyèištìno pøi zvýšeném prùtoku v øekách.

V prùbìhu ètvrtohor se vytvoøil reliéf Èeského krasu podobný
dnešnímu. Øeka se zahlubovala postupnì a v závislosti na støídání
ledových a meziledových dob vytvoøila øadu terasových stupòù. Na
nìkterých zanechala i písèité a štìrkovité usazeniny. V místech
vývìrù podzemních krasových vod obohacených rozpuštìným
karbonátem dochází za pøispìní mikroorganismù k jeho opìtovnému
srá�ení ve formì pramenných vápencù – pìnovcù. Ve tvoøících se
pìnovcích zùstaly a zkamenìly zbytky rostlin i �ivoèichù, které do
pramene napadaly. Podle zmìn fosilních spoleèenstev v jednotlivých
vrstvách usazených nad sebou a podle zmìn ve vzájemném pomìru
stabilních izotopù kyslíku, uhlíku a dalších prvkù v pìnovci tìchto
vrstev doká�í geologové urèit, jak se vyvíjelo podnebí zdejší krajiny
od poslední ledové doby. Pìnovcové kupy proto byly v minulosti a
jsou i v souèasné dobì intenzivnì studovány.

Bohatý paleontologický materiál z nejmladší geologické historie
byl nalezen v jeskynních ulo�eninách. Známé jsou napøíklad nálezy
kostí jeskynních medvìdù, koní, hyen èi srstnatého nosoro�ce.
V mnoha jeskyních Èeského krasu zanechal své stopy rovnì�
pravìký èlovìk. Mezi nejznámìjší patøí nálezy rytin kozoro�ce v tzv.
Dìravé jeskyni na Kotýsu u Konìprus a zbytky po osídlení ve starší
dobì kamenné, nalezené v jeskyních Turské maštale v Tetínské rokli
èi v jeskyni Na Prùchodì u Svatého Jana pod Skalou.

I pùdy mají v Èeském krasu pestré slo�ení. Na území CHKO jsou
to vìtšinou hnìdé karbonátové pùdy v lesích. Na rozrušených
vápencích se vytvoøily rendziny, které èasto doprovází typicky
krasová pùda terra fusca, nìkdy nazývaná èervenice. Vzácnìji se na
su�ových svazích vyskytují rankery. Zemìdìlsky vyu�ívané jsou
hlavnì hnìdé pùdy na terasových stupních Berounky.

Podle dosavadních znalostí vznikaly jeskynì v Èeském krasu
vìtšinou pod hladinou podzemní vody. Vodou zaplavené jeskynní
kanály vytváøejí kolena, která mohou zasahovat a� do hloubky
nìkolika set metrù. O tom svìdèí stálé a vysoké teploty nìkterých
pramenù. Nevyvinuly se zde však ponory, kterými by se povrchové
vody dostávaly najednou do podzemí, tak�e se jeskynì nemohly
rozvinout tak jako jinde. Také spolupùsobení teplých, z hloubek
vystupujících vod na vznik jeskyní v nìkterých lokalitách nelze
vylouèit. V souèasné dobì je na území Èeského krasu evidováno
pøes 500 jeskyní, ale ka�dým rokem dochází k objevùm dalších a tak
tento poèet neustále roste.

Nejznámìjším a zároveò nejrozsáhlejším jeskynním systémem
jsou veøejnosti pøístupné Konìpruské jeskynì ji�nì od Berouna.
V jejich horním patøe se ve støedovìku ukrývala tajná
penìzokazecká dílna, která byla objevena souèasnì s jeskynìmi pøi
tì�bì vápencù v okolních lomech. Nejhlubší známou jeskyní v

Èeském krasu je jeskynì Arnoldka u Bubovic. Hladina podzemního
jezera na jejím dnì v hloubce 113 m kolísá podle srá�ek a� o 15
metrù. Na Chlumu u Srbska se v opuštìném lomu nalézají vchody do
dalšího významného jeskynního systému Chlumských jeskyní.
Jejich význam pro ètvrtohorní geologii objevil ji� v první polovinì
minulého století Jaroslav Petrbok.

Èeský kras je díky své geologické stavbì významným zdrojem
nerostných surovin, pøedevším velmi kvalitních vápencù, které se tu
v minulosti intenzivnì tì�ily. Dnes opuštìné, vìtšinou zarostlé a
pøirozenì rekultivované lomy výraznì pøispìly k obohacení krajiny i
vzrùstu vìdecké hodnoty území. V souèasné dobì se tì�ba
koncentruje do nìkolika vìtších lomù v blízkosti Prahy a Berouna.
Sou�ití tì�ební èinnosti a ochrany pøírody je zde mo�né jen pøi
dùsledné rekultivaci vytì�ených prostor a jejich návratu k podobì
blízké pøírodì. V èásti Èertových schodù, nejvìtšího lo�iska vápencù
v CHKO Èeský kras, tak vhodnými sanaèními zásahy vznikne
geologický park, který názornì zpøístupní geologické zajímavosti
širokému okruhu zájemcù.

Historicky nejvýznamnìjší a také nejnavštìvovanìjší památkou
Èeského krasu je hrad Karlštejn. Pøi výbìru místa pro jeho stavbu
hrála nemalou roli geologická stavba území. Ni�ší pahorek s pøíkrými
skalnatými srázy, tvoøený spodnodevonskými vápenci, byl ideální
jako úkryt mezi vyššími okolními kopci, pøi zachování výhody
umístìní na tì�ko dostupném skalním ostrohu. Další dùle�itou
podmínkou byl dostatek stavebního materiálu v blízkém okolí.
Anebyl to materiál ledajaký. Nabízel se dostatek hrubých stavebních
kvádrù i okrasných mramorù na výzdobu. Vìtšinou jsou to vápence
po�árského a zlíchovského souvrství z nejbli�šího okolí hradu.

Ochrana, kterou poskytuje chránìná krajinná oblast významným
geologickým jevùm v Èeském krasu, je ještì zdùraznìna vyhlášením
maloplošných chránìných území pro jednotlivé lokality. Mezi nej-
dùle�itìjší patøí Národní pøírodní památky Klonk u Suchomast, Zlatý
kùò èi Èerná rokle. V souèasnosti je v Èeském krasu 17
maloplošných chránìných území, z nich� sedm bylo vyhlášeno
právì a jenom z dùvodu ochrany geologických lokalit; i u zbývajících
je nutnost ochrany ne�ivé pøírody na èelném místì. Stovky
pozoruhodných geologických objektù jsou evidovány v databázi
významných geologických lokalit Èeské geologické slu�by. Jejich
význam ještì roste v rámci èinnosti evropské asociace ProGEO,
chránící geologické dìdictví.
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