
Od skály  
ke skále 
putujem 

 Cyklovýlet představuje významné skály 

v jižní části Prahy: Kazín, Zbraslav a Vyšehrad. 

Společným jmenovatelem těchto tří míst je jak 

poloha nad řekou a důstojné místo v národní 

mytologii, tak přítomnost strmých skal téměř 

shodného složení a stáří. Doporučujeme výlet 

podniknout na kolech nebo koloběžkách. 

cíl
• Poznat významné pražské skály, uvědomit 

si geologický význam Prahy, zasportovat 

si na kolech 

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5–10

prostředí․․․․․․․․․․․․․․Kazín – Zbraslav – Vyšehrad

délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3–4 hodiny

věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․12+
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předem 
připravit
• Prostudovat trasu

průběh
 Vlakem dojedeme do zastávky Černošice nebo 

do zastávky Černošice-Mokropsy. Ze zastávky Černošice 

se ke Kazínu vydáme přes most a  podél řeky proti 

proudu. Romantičtější cesta je ze zastávky Černošice-

Mokropsy ke stylovému přívozu přímo k výletní restau-

raci Tornádo pod Kazín. Kola se přepravují zadarmo, 

platí tu pražská tramvajenka. 

Zastavení 1: U přívozu 

Info: Kazín má své jméno podle jedné z Krokových 

dcer – Kazi. Výzkumy ve 20. století ale ukázaly, že slo-

vanské hradiště na místě nikdy nestálo – nalezeny 

byly stopy staršího neolitického osídlení, hradiště ze 

starší doby kamenné a středověké tvrze. 

Aktivita: občerstvení (lze využít výletní restauraci 

Tornádo); hra na Bivoje a kance: Bivojové chytí kance 

za paže a hodí si je na záda. Pak s nimi utíkají určenou 

trasu ke Kazi. Ta si vybírá nejrychlejšího/nejudatněj-

šího z Bivojů; hra na mokré psy: S odkazem na název 

obce na levém břehu skočí děti do vody a po vylezení 

se otřepají vedle někoho, aby byl co nejmokřejší… 

Zastavení 2: skalní ostroh Kazín 

Info: Geologické stáří kazínské, zbraslavské 

i  Vyšehradské skály je zhruba 455 milionů let před 

současností, v období ordoviku, který náleží ke star-

ším prvohorám. Ani jedna ze skal není bohatým na-

lezištěm zkamenělin, přesto je součástí geologického 

celku zvaného Barrandien, který právě zkameněliny 

nejvíce proslavily. 

trasa
Vlakem do Černošic (Mokropsů) – na kolech Kazín – 

Lipence – Zbraslav – Vyšehrad, celkem cca 22 km 
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 Ostroh Kazín je tvořen rychle se střídajícími 

vrstvami spíše jemnozrnných, málo zpevněných břid-

lic, tzv. prachovců, drob a pískovců (droby se liší od pís-

kovců tím, že obsahují větší podíl živců, slíd, jílových 

minerálů aj.). Pozůstatky dávného života zde můžeme 

najít zejména ve vrstvách asi 2 m nad cestou vedoucí 

po dílem přirozeném, dílem uměle upraveném skal-

ním stupni nad řekou. Tyto vrstvy jsou promíšeny čin-

ností „červů“ (například z kmene mnohoštětinatců). 

Místy v nich zůstaly průlezné chodbičky a  složitější 

tvary připomínající například brázdy pluhu: ty vznik-

ly projídáním bahna bohatého organickou hmotou.  

Aktivita: Nad cestou se snažíme ve skále vystopovat 

pradávný život. 

Některou z cest se vydáme přes obec Lipence směrem 

ke Zbraslavi. Projíždíme kolem golfového hřiště. 

Zastavení 3: Golfové hřiště 

Info: Golfová hřiště bývají vzorem velké spotřeby 

zdrojů a  neekologického zacházení. Velká spotřeba 

vody na zalévání, užívání pesticidů, sekání trávy, tech-

nické zázemí, často oplocená překážka v krajině… 

Aktivita: Zamyšlení nad tím, co všechno golfové hři-

ště potřebuje, aby vypadalo tak jak vypadá. Diskuse 

o možných ekologičtějších variantách udržování gol-

fových hřišť.  

Zastavení 4: Zbraslav 

Info: Nad silnicí od mostu směrem doleva (ke 

Komořanům) jsou velmi nápadné skály, tvořené str-

mě ukloněnými deskami břidlic a drob. I zde si snad-

no všimneme, že některé vrstvy neleží nad sebou zce-

la vodorovně, ale vytvářejí šikmé klíny nebo koryta. 

Na některých jiných místech mají podobné jevy pří-

činu v tektonickém rozlámání skály, zde je však šikmé 

a  korytovité zvrstvení důsledkem existence někdej-

ších ramen delty a jejich téměř neustálého překládá-

ní a proměn. 
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Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské 

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl 

podpořen grantem hlavního města Prahy.

Aktivitu připravili 

Jana Marešová, Radek Mikuláš

Aktivita: Zjistit nejmenší a největší šířku vrstev. 

Pobřežní cyklostezka nás po deseti kilometrech dovede 

k jedné z nejznámějších pražských skal – Vyšehradské.

  

Zastavení 5: Vyšehradská skála 

Info: Jedná se stejně jako v předchozích dvou přípa-

dech o  letenské droby a břidlice. Na Vyšehradě mají 

jen malý podíl jílové a prachové složky, a proto jsou 

poměrně pevné a  odolávají vodám, vymílajícím už 

přibližně jeden milion let vltavské koryto.  

odkazy
http://envis.praha-mesto.cz/publikace_zp/

PRAZSKAEVVOLUCE_1_2016.pdf 
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