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Vážení čtenáři,
s počínajícím jarem k vám přichází druhé číslo newsletteru Pražské kameniště, v němž se
snažíme poodkrývat taje pražské neživé přírody. Přírody, která je zdánlivě neměnná a stálá,
ale přesto umí vyprávět příběhy dávných dob.
V době, kdy píšu tyto řádky se s námi pomalu loučí první jarní měsíc roku 2021 a mezi pražskými
kameny začínají pomalu vyrůstat ostrůvky nejrůznějších rostlin a holé větve stromů budou již brzy
skryty za vyrůstající listy. I tak bude řada míst o něco tišších a vlastně
i smutnějších.
Je to již rok, co děti i dospělí začali plnit řadu svých školních i pracovních povinností
prostřednictvím monitorů a klávesnic, již rok se lidé nemohou volně setkávat a osobně sdílet své
radosti i starosti. A je to celý jeden rok, co ustalo i ťukání kladívek na lokalitách a utichly nadšené
rozhovory dětských i dospělých účastníků našich geovycházek nad novými objevy.
Pro prastaré kameny je jeden rok téměř nezaznamenatelným okamžikem, pro nás, lidi je to
ale hodně dlouho a navíc je těžké říct, kdy se opět společně uvidíme. I proto v druhém čísle
Pražského kameniště nenajdete seznam plánovaných vycházek.
Vzniklý prostor raději věnujeme představení dalších zajímavých míst pražské neživé přírody, která
doporučujeme k návštěvě. Zatím bohužel jen samostatně třeba jako rodinný výlet.
Pro řadu pražských i mimopražských lokalit jsme jako částečnou náhradu vycházek připravili
informační videoklipy, které vám pomohou místo i případné nálezy lépe poznat. Displej mobilu
nebo tabletu samozřejmě nemůže nahradit živý komentář a radost z nálezu krásné fosilie sdílená
se spoustou lidí nemůže být nahrazena sdílením fotky na sociální síti.
Že to tak je poznáváme skoro každý den už celý jeden rok …
Přeji všem krásné jaro a pozitivní mysl.
David Kunssberger
Agentura Koniklec, o. p. s.

rozhovor
Tváří i mozkem geologických vycházek na pražské i mimopražské lokality je geolog a paleontolog Štěpán Rak.
Účastníci komentovaných vycházek se s ním potkali osobně a promlouvá i z videoprůvodců. Znají ho děti
i učitelé z řady mateřských a základních škol, kde atraktivní formou seznamuje děti s krásami geologie
a paleontologie. Pro toto číslo Pražského kameniště jsme Štěpána požádali o krátký rozhovor.
Každý si v nějakém čase vybíráme obor, ve kterém budeme působit. Ty sis vybral geologii a paleontologii. Kdy
ses rozhodnul, že se budeš zabývat právě kameny a zkamenělými živočichy a rostlinami. A co tě k tomu vedlo?
Při procházce se školkou jsem asi v 5 letech našel první zkamenělinu, s očima navrch hlavy doma vyprávěl
rodičům o něčem na kameni a táta mne pak bral do lomů pod Kosoří často. Jak jsem se dozvěděl mnohem
později, naši si tahali prý sirky, a kdo prohrál, „musel“ se mnou do lomů a celé hodiny trpělivě čekat, dokud
něco pěkného nenajdu. Postupně jsem poznával geologii, pročítal knížky, chodil do Národního muzea
a od 14. dubna. 1991 si stále vedu geologické skalní deníky.
Pocházíš z Radotína, takže to máš ke kamenům doslova pár kroků. Spousta lidí si představuje
geologii jako celkem nezáživnou vědu o šedých hromadách čehosi.
Ty jsi v ní ale objevil krásu. V čem spočívá?
Bohužel spousta lidí má šutrologii spojenou s nezáživným kantorem
přírodopisu a s řadou špinavých kamenů ze školních kabinetů, chemickými
vzorečky a nutným zlem z těžkých zkoušek. Geologie je ale všude kolem nás:
skály, hory, údolí, potoky, to vše vytvořila síla naší Země
a za vším hledejme právě geologii, všímejme si rázu krajiny,
to vše je fascinující a nikdy nekončící koloběh naší Země.
Jak dlouho sbíráš zkameněliny?
Přes 30 let, nikdy jsem vlastně ani jiný zájem neměl. V terénu
trávím kolem 100 dní v roce, ať už na exkurzích s veřejností, s přáteli
či sám a objevuji skryté kamenné poklady, především pak v okolí
Prahy a Berouna.
To už je opravdu dlouho. Pochlubíš se nálezem, který
považuješ za absolutní hvězdu své sbírky?
A za jakých okolností jsi ho našel?
Pro mne je asi každý nález svým způsobem G

unikát, jde o zbytek prvohorního života starého přes 300 milionů let, to je naprosto fascinující, ale pokud
bych snad měl nějaký nález uvést, pak asi nový druh lilijice z devonských vápenců, který se jen tak válel
na turistické pěšince vedoucí prokopským údolím. Nález popsal a zpracoval Dr. Rudolf Prokop a je uložen
v Národním muzeu. Jmenuje se Follicrinus astacus, přičemž astacus je latinsky rak….
Vedeš geologické vycházky, které mají mimořádnou návštěvnost. Máš nějaký tajný recept, jak účastníky
nadchnout pro něco, co je na první pohled vnímáno jako nuda?
Osobně považuji osvětu geologie za svůj cíl a náplň života – seznámit lidi jednoduchou formou
s geologickými fenomény okolí. Tajný recept? Žádný takový asi nemám. Snažím se vyprávět jednoduchým
jazykem, vše vysvětlovat a ukazovat na jednoduchých příkladech.
A můžeš nám přiblížit, jak taková vycházka vypadá?
Na vycházce obvykle ujdeme zhruba 3 - 5 km pohodovým terénem, vycházky jsou tedy opravdu pro všechny.
Vyprávím o geologickém vývoji a zajímavostech okolí, ukazuji velké obrázky a výklad zpestřuji krásně
zpracovanými modely pravěkých zvířat. Snažím se zaujmout všechny věkové kategorie. Ostatně na vycházky
chodí celé rodiny. Dost času strávíme přímo
na lokalitě, aby si každý našel nějakou
tu zkamenělinku najde a já jim následně
dám cedulku s určením a stářím dané
zkameněliny, výlet má tedy edukační přesah.
U téměř rok žijeme ve stínu zákazu
vycházení a jiných omezení. Takže vycházky
asi nebyly. Máš nějaký tip pro lidi, kteří by
se chtěli někam vypravit, ale nevědí, po čem
se dívat a chtějí se i dozvědět, co našli?
V době, kdy se ještě do terénu smělo byť
v omezeném množství s rouškou, jsem
stihl celkem dost vycházek, i když ne pro
tolik lidí. Provádím i netradiční geologické
vycházky po Praze, kde veřejnost seznamuji
se zkamenělinami v obkladech domů, dlažbě
či památnících nebo pražském metru, i tam
jsou totiž běžným návštěvníkům, kteří jen
spěchají kolem, skryty doslova poklady.
Používám aplikaci Zoom, která mi pomáhá G

šířit geologickou osvětu a široké veřejnosti nabízím možnost geologie pro amatérskou veřejnost, kdy rodiče
a děti seznámím s geologií hravou formou a nabídnu také nějaké ty domácí pokusy k pochopení geologických
dějů v přírodě.
Lidé mi občas posílají své nálezy k určení, chodí na místa, kde jsme třeba byli předtím na exkurzi a zaujaly
je, to mne moc těší!
Víme, že o geologii a zkamenělinách přednášíš i dětem ve školách.
Je to náročnější než vycházky pro dospěláky? Baví to ty děti?
Po mateřských školách jsem jezdíval celkem pravidelně a dokonce jsem kvůli tomu nakoupil desítky
nádherných modelů dinosaurů a jiných tvorů a udělat si tak radost a zároveň se o ni podělit s mláďaty,
je neuvěřitelné, kolik latinských názvů dinosaurů znají děti předškolního věku…. moc mě to těší. Ano,
publikum je to úplně odlišné,
musíte je umět zaujmout a nechat
se pohltit jejich světem, zda se mi to
daří nebo ne, musí posoudit ony.
A poslední otázka – kdyby sis musel
vybrat jen jednu pražskou lokalitu,
kam se můžeš podívat. Která by to
byla a proč?
Odmala zbožňuji údolí Šachetského
potoka mezi Kosoří a Radotínem
– jde o řadu opuštěných lomů,
kam chodím celý život a kde stále
nacházím nádherné zkameněliny,
toto místo považuji za opravdovou
oázu klidu.
Štěpáne, děkujeme za rozhovor.

placatá skála
představujeme
pražské lokality
Placatá skála

Součástí Dalejského údolí je řada krásných nalezišť. Jedním z nich je také Placatá skála
v Mládkově ulici v Řeporyjích, nedaleko pod náměstím směrem do údolí. Mezi domy si vlevo
povšimneme ukloněných vrstev šedozelených pískovců a prachovců, které se zde uložily na
konci druhého období starších prvohor – ordoviku a náleží kosovskému souvrství. Mořské
dno bylo pohybem geologických vrstev nakloněno a dnes můžeme krásně studovat stopy po
životě a to opravdu doslova.
Lokalita je totiž proslavena nálezy výlitků stop mnoha živočichů, ponejvíce červů, kteří prožírali úrodnou organickou vrstvu na dně, a stopy po jejich činnosti vyplnil mořský kal. Nacházet
a poznávat tak můžeme nejrůznější linie, výlitky trubicovitých tvarů. Nejznámějšími zkamenělinami – tzv. ichnofosiliemi
jistě ale jsou zhruba 2 - 3 cm
velké výlitky odpočinkových
stop hvězdic. Právě díky nim
je tato lokalita tak populární.
Na jedné exkurzi byl dokonce
učiněn unikátní nález trilobita,
za 200 let výzkumu lokality teprve prvního! Nezachovaly se
nám žádné zkameněliny mlžů,
plžů ani hlavonožců, buď se jim
Zobrazte si
zde příliš nedařilo,
nebo byly jejich
Placatou skálu
schránky následně
na mapě
rozpuštěny chemickými procesy
v horninovém prostředí. Trilobit tedy
dokonale splňuje
ono přísloví, že
výjimka potvrzuje
pravidlo.

Žákův lom

Při procházce Velkou Chuchlí, směrem
k zookoutku můžeme navštívit Žákův lom, který
zůstává skryt za vegetací po levé straně, na
konci ulice Pod akáty za posledními domky.
Mnoho lidí proudí jen cestou do lesa ke kostelíku,
jen někteří odbočí vlevo po malé pěšince.
Malá procházka určitě ale stojí za to –
ocitneme se totiž na dně svrchnosilurského
moře, v Žákově lomu. Dnes opuštěný
lom, jehož spodní část je z části zasypána
komunálním odpadem a zarostlá vegetací již
dávno nepřipomíná zlatou éru skalníků, kteří
zde vylamovali velké bloky vápence
a objevovali nádherné zkameněliny. Pokud
ale po nějaké toužíme, rozhodně ji v sutích
nalezneme. Časté jsou nálezy stonků lilijic
a hlavonožců, liší
se od sebe tak,
že trubičkám
podobné
lilijice se
nezužují, kdežto
hlavonožci
ano. Tento lom
má ale ještě
jeden název –
Eurypterový lom.
Právě odsud totiž
pochází mnoho
nálezů částí článků
či velmi vzácných
klepet prvohorních
– až 3 m dlouhých
– klepítkatců

Zobrazte si

Žákův lom
na mapě

rodu Acutiramus.
Eurypterus je starý
název tohoto živočicha.
Budeme-li mít hodně
štěstí, třeba nalezneme
i jeho. Podle výrazné
půlměsíčkovité
šupinkovité kresby
bychom ho mohli dobře
rozpoznat. S větší pravděpodobností ale najdeme
nádherné lilijice – podmořské ostnokožce
připomínající rostliny. Jejich stonky mnohdy tvoří
celé vrstevní plochy, nádherné jsou ale především
jejich koruny připomínající „chapadla“ sasanek.
Lokalita rozhodně stojí za návštěvu, jen sběratelé
trilobitů si zde nepřijdou na své - v těchto vrstvách
se totiž trilobiti vůbec nevyskytují.

zkamenělina čísla
Lilijice (Crinoidea) rodu Scyphocrinites - nádherný nález koruny lilijice (kalichu s rameny)
z Žákova lomu ve Velké Chuchli.
Lilijice, byť jejich název i tvar připomínají spíše rostlinu, patří mezi živočichy,
byť vskutku podivuhodné. Řadíme je mezi ostnokožce a nejbližšími
příbuznými jsou jim ježovky, hadice či hvězdice.
Lilijice obývají dna moří na naší planetě téměř 500
miliónů let, hlavního rozvoje dosáhli v siluru.
V okolí Karlštejna či ve Velké Chuchli
mnohdy jejich rozpadlé stonky tvoří
celé vrstevní plochy, v Řeporyjích
můžeme dokonce z rozvětralého
vápence dělat výplavy
v čajovém sítku
a zkoumat jejich
kresbu pod
mikroskopem.
Některé z lilijic
byly pevně
přirostlé ke dnu
kořeny, jiné měly
kulovité plováky
- lobolity, které je
nadnášely
a dokázaly do nich nasát
vodu a zakotvit na mořském dně.
I v dnešních mořích žijí jejich potomci,
kteří vypadají úplně stejně jako na
rekonstrukcích Zdeňka Buriana, za půl
miliardy let se téměř nezměnily.

onlajn...
Na tomto místě přinášíme náš výběr informačních zdrojů,
které vám mohou zpestřit výlet do pražské přírody.

Videoprůvodci

Vezměte si do kapsy průvodce po vybraných
pražských i mimopražských geologických
lokalitách. Série informačních a vzdělávacích
klipů na vás čeká na stránce
www.barrandien.online/kameniste.

Brožurka zkamenělá Praha

Inspirativní miniprůvodce devíti pražskými
geologickými lokalitami.
Brožurka je dostupná z adresy
www.barrandien.online/kameniste.

Stezkami Barrandienu 2

Druhý díl průvodce zve příznivce turistiky šetrné k přírodě
na 11 zajímavých tras širším okolím Českého krasu. Tři
z tras vedou na území hlavního města Prahy a jejich projitím
katastr města neopustíte. Odkaz na publikaci i doprovodné
videoklipy najdete na stránce www.barrandien.online/di/00

Pražské naučné stezky

Elektronická podoba tabulí 15 pražských naučných stezek.
Na té s názvem Údolím Dalejského potoka se nachází také
Placatá skála, o které jste si mohli přečíst v tomto vydání
Pražského kameniště.
Portál najdete na stránce www.prazskestezky.cz
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