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Budňanská skála
O lokalitě

Geologický profil hraničními vrstvami siluru a devonu (více než 400 milionů let). Vrstvy černošedých
vápenců střídající se s tmavými břidlicemi obsahujícími konkrece v levé části profilu náleží k siluru. Hojně se
v nich vyskytují např. hlavonožci. Nejvyšší část souvrství tvoří přes jeden metr mocná hlavonožcová lavice.

Následující lavice světle šedých vápenců s hojnými zbytky lilijic již patří devonu. Hranice siluru a devonu je
označena vsazenými bronzovými deskami. Budňanská skála je takzvaným   pomocným mezinárodním
stratotypem (parastratotypem), který doplňuje hlavní stratotyp v Klonku u Suchomast. 

Na skále je krásně patrné i disharmonické vrásnění vzniklé různou deformační schopností mocných
vápencových lavic a deskovitých vápenců s břidlicemi během vrásnění. 

Lokalita je vzdálená cca 800 metrů od železniční stanice Karlštejn, z níž je dobré a pravidelné spojení do
Prahy a do Berouna. Parkování je možné pouze na placeném parkovišti vzdáleném cca 500 m od lokality. 

Online obsah

Jízdní řády

Zobrazte si aktuální odjezdový
vlakový jízdní řád ze zastávky
Karlštejn (služba aplikace IDOS).

Směr 
Směr 

Praha
Beroun

Mapy

Zobrazte si lokalitu na online
mapě mapy.cz nebo na mapách
Google.

Lokalita na 
Lokalita na 

Mapy.cz
Google mapách

Videoprůvodce

Prohlédněte si video průvodce
lokalitou z našeho  YouTube
kanálu. 

Video Budňanská skála

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?f=Karl%C5%A1tejn&fc=1&t=Praha&tc=1&cmd=cmdSearch
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?f=Karl%C5%A1tejn&fc=1&t=Beroun&tc=1&cmd=cmdSearch
https://mapy.cz/s/cesujuruho
https://goo.gl/maps/FPs5tzQzFDnNzuLH8
https://www.youtube.com/watch?v=AAvma1khl3M


Co zde můžete najít

, koruna s rameny, velikost nálezu  cca 5 cmLilijice Scyphocrinites



, kalich, velikost nálezu  cca  5 - 10 cmLilijice Scyphocrinites



, stonky, velikost nálezu  cca 3 - 10  cmLilijice Scyphocrinites

, rozpadlé stonky, velikost nálezu  cca 1 - 3  cmLilijice Scyphocrinites

Stonky lilijic jsou často zaměňovány za schránky hlavonožců. Hlavním poznávacím znakem je, že stonky
lilijic se na rozdíl od hlavonožců nezužují. 



, velikost nálezu  cca 10 cm

Lobolit – kotevní orgán lilijice je možné přirovnat k plováku, který udržoval lilijici ve vznosu. Lobolit je orgán
kulovitého tvaru, je tvořen nepravidelnou soustavou komůrek, přepážek a dutých trubic.

Lobolit lilijice Scyphocrinites



, velikost nálezu  cca 5 cmHlavonožec Corbuloceras corbulatum
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