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V měsíci dubnu opět proběhla jedna z akcí v rámci Klubu Univerzity třetího věku na FF UK s názvem
„Za tajemstvím skal a kamenů Petřína“.

Ve středu 16. 4. 2014 se konala přednáška, ve které jsme byli seznámeni s historií Petřína
i s potřebným geologickým minimem teorie, (včetně okořenění úsměvnými pověstmi ze života
známých velikánů, J. Nerudy, a Joachima Barranda), a tak byli připraveni na procházku – „exkurzi“
následující středu 23. 4. 2014 přímo v terénu.
Čekala na nás opravdu veliká kupa zajímavostí, mnoho z toho bylo pro nás zcela nového
(předpokládám, že nejen pro mne! ☺), a to vše pro nás připravil, a pro zdárný průběh exkurze
zajistil další odborníky náš „spolužák na U3V“, geolog ‐ pan RNDr. Karel Pošmourný, CSc.
Při přednášce i vycházce vše ochotně doplňovala ze svého pohledu také naše „spolužačka“,
paleontoložka ‐ paní RNDr. Jiřina Čtyroká.
Po celou procházku Petřínem nás doprovázel a mnoha informacemi přispíval geolog –
pan RNDr. Petr Rambousek.
Ten, který nás provedl odvodňovací štolou (vstup nad budovou Nebozízku) byl geolog a speleolog
Vladimír Vojíř, muž, který se stará o to, aby nebyly štoly a zejména odvodňovací a jímací vrty
zanesené a aby bylo, jak jen je možné, zajištěno, aby se sesuv půdy na Petříně již neopakoval (také
znalec pražského podzemí a veliká postava mezi jeskyňáři ČR).
O několik zajímavostí, ale také pro mne zcela nových a překvapivých informací bych se ráda s Vámi
podělila.
O to, abych také Vám mohla ukázat zajímavé materiály z naší přednášky i složité geologické
poměry Petřína, včetně mapy velikého sesuvu půdy, jsem požádala pana doktora Pošmourného,
který velmi ochotně a iniciativně pomohl…!

Petřín,
současnému názvu během uplynulých staletí předcházel velký počet pojmenování: Hora, Kopec,
Vrch sv. Vavřince, Laurenziberg...
Původ současného názvu není jednoznačný.
- velmi skalnaté místo (popisuje Kosmas); a tedy pro velké množství skal (kámen, skála =
latinsky petra, řecky petros)
- od německého Pronberg = Perunův kopec (v pohanských dobách byl kopec tomuto
bohu zasvěcen)
- Patřín (patřiti = hlídati = sledovati, zda se neblíží nepřítel)
- ve 20. stol. se badatelé přiklonili k původu od vlastního jména původního držitele
tohoto území (Petra, ev. Patry)
Petřín má nadmořskou výšku 327 m n.m. (průvodce a internet),
pod Petřínskou rozhlednou 321,6 m n.m., s výškovým rozdílem 135 m n.m. od nábřeží u Sovových
mlýnů (Jan Zavřel)
Petřínský vrch je součástí bělohorské tabulové plošiny. Tvar východních, severních a jižních strání
vytvořila Vltava, společně se zaniklými potoky, Malostranským a Motolským.
Jako terénní dominanta se Petřín jeví právě z těchto „světových stran“, od západu se najde k němu
cesta po rovině i dokonce z kopce!
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Původně byl Petřín pokryt hlubokým lesem, který se táhl místy od Vltavy a od počátku kopce až
k Bílé Hoře. Vzhled terénu byl ovlivněn také člověkem, především zakládáním kamenolomů
a nakonec i tvorbou a těžbou pomocí štol. Především ale povrchovou těžbou kamene v lomech,
později i v podzemí, což mělo za následek četné propady a velmi divoce vyhlížející ráz zdejší krajiny
(snad proto sem údajně umístil Franz Kafka děj svého románu Proces).
Na temeni kopce a na svahu směrem k Břevnovu se nacházely od 10. století lomy na stavební
kámen ‐ písčité vápnité jílovce, zvané opuky (petřínská opuka = nažloutlé, světle okrové, šedavé
i bělavé /vodorovně uložené / křídové sedimenty druhohorního moře).
Údajně je uvedeno využití zdejšího kamene již od r. 788 ke zbudování paláce knížete Mnaty.
V literatuře (J. Zavřel) je ale uvedeno, že právě na návrší, kde se dnes rozkládá Pražský hrad, byly
z petřínské opuky koncem 9. stol. jako první postaveny 3 kostely: kostel P. Marie, kostel sv. Jiří
kolem r. 920 a po roce 925 rotunda sv. Víta. Opuka z petřínských lomů posloužila také ke stavbě
Juditina mostu a celé románské Prahy. Obliba opuky jako důležitého stavebního kamene v Praze
byla způsobena její dobrou opracovatelností, relativní odolností a dobrou dostupností.
První písemná zmínka o jejím použití (1134) se týká vydláždění sázavského kostela.
Rozvoj použití v Praze nastal zejména ve druhé polovině 12. stol a první pol. stol. 13tého. Lomy
postupně změnily a rozrušily velkou část vrcholové plošiny v rozsáhlý, nepřehledný lomový areál.
Při přednášce mne zaujalo sdělení, že mnohé, i v historii proslavené hory, kopce a vrchy, které se
u nás nalézají, jsou tvořeny pouze jedinou horninou, na rozdíl od Petřína, který je ze dvou „částí“,
tedy souborů hornin, lišících se výrazně geologickým stářím a petrografickým složením, což pro
nás, laiky, není sice podstatné, ale zásadně to odlišuje mnohé jiné kopce a hory od
komplikovaného složení Petřína, jeho spodní a svrchní části.
příkladně:

Říp – čedič, Milešovka – znělec, Sněžka – svor, Blaník – ortorula, Boubín – pararula,
Praděd – pararula,...

Petřín je vytvořen z na sebe nasedajících hornin →
ve spodní části kopce ‐ z usazenin prvohorního (chladnějšího) moře, provázených i sopečnými
horninami (spodní část prvohor, na Petříně zejména ordovik; jsou hlavně
břidlice) viz mapka
‐ při patě Petřína také kvartér – svahoviny – hlinitokamenité sutě (min. 5 m);
... tyto suťové horniny se ale nalézají též v horní části vrchu, včetně náhorní
plošiny a mají velký význam pro stabilitu svahů tohoto kopce
v horní části kopce

‐ z druhohorních usazenin, opět, ale ze zcela jiného, teplého moře
... (svrchní křída, písčité vápnité jílovce – opuky, pískovce, drobné uhelné
slojky). Jsou tu také přítomny blokové sutě z opuk, případně eluvium opuk
či pískovců /to jsou zbytky zvětralých opuk, které zůstaly na místě/

ve střední části Petřína ‐ (současná oblast Nebozízku) můžeme nalézt významnou geologickou
hranici mezi prvohorní „spodní“ a druhorní „horní“ částí kopce. Časová přestávka, tzv. hiát (pauza,
mezi formováním) starší a mladší částí, tedy i mezi existencí dvou různých moří, je tady
cca 270 miliónů let. Za tuto nepředstavitelně dlouhou dobu se na naší planetě velmi mnoho událo:
nastal rozvoj dinosaurů, vymřeli trilobiti, z rostlinné hmoty přesliček, plavuní a kapradin vzniklo
kamenné uhlí (v období svrchních prvohor ‐ karbonu /permokarbonu/) a také došlo k veliké změně
konfigurace kontinentů na naší Zemi.
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O složení Petřína se vtipně zmiňuje J. Zavřel v knize Pražský vrch Petřín (2001, 1. vyd., str. 17)
kdy o Petřínu hovoří také vlastně jako o vodním zdroji románské Prahy:
„Petřín je nacucanou houbou v centru města, nezávislou na Vltavě ani jejich přítocích a jeho vody
se z 1/3 vsají, z 1/3 se vypaří a z 1/3 odtečou“
Jen z těchto střípků znalostí již přestává být překvapením, že Petřín postihovaly, v pauzách,
opakované sesuvy půdy. Sesuvy byly důsledkem řady společně působících faktorů. Předně to byl
charakter uložení zdejších hornin, včetně čtvrtohorních zvětralin a postupný vznik lomů a štol.
(štol zachycujících podzemní vody a štol pro těžbu uhlí, které později sloužily i k jímání vody).
Průsak vod ze štol, které nebyly udržovány a nebyl zajištěn jejich odvod, stejně tak i vsak vod
pramenů a vsak vyšších dešťových srážek do podzemí, způsobil značné zvodnění zvětralin a
následně vedl k pohybu celého svahu Petřína.
Právě k velkému sesuvu půdy v oblasti Nebozízku došlo v roce 1965, po předchozím deštivém roce
a přívalových srážkách. Po tomto sesuvu bylo využito starých štol, již pro odvod vody dříve
používaných, byla vybudována novodobá štola včetně zajištění odvodňovacími vrty pro odvodnění
sesuvného území a zajištění stability svahu v tehdy postižené oblasti Petřína, a ještě další štola (r.
1984), která by měla jímat vodu ze starých štol pomocí spojných vrtů. Všechny štoly a vrty je třeba
průběžně kontrolovat a čistit, protože dochází k jejich ucpávání (což právě obstarává fa. Nautilus).
Petřín tedy odvodňují tři systémy:
‐ severní
odvádí vodu z Velké strahovské zahrady ‐ 2 historické štoly (jejichž vodu
spotřebovává Strahovský klášter), další 3 štoly a část Velké odpadní štoly pod
klášterem;
a z Lobkovické zahrady ‐ 3 historické štoly, jedna novodobá a část Velké
odpadní štoly zpod kláštera
‐ odvodnění Nebozízku; novodobou odvodňovací štolou z r. 1969, tu jsme navštívili a prošli,
viz následující obr. část, (její voda je využívána k závlaze Vrtbovské zahrady)
‐ jižní
v Zahradě Kinských ‐ 7 štol, historických /po těžbě uhlí/ využívaných jako
jímací vodárenské štoly a dva vodojemy, v minulosti zásobovaly vodou
městský vodovod Malé Strany a Smíchova, nyní napájí jezírka.
Mapka, na které je označený nejen geologický podklad Petřína a sesuv půdy v oblasti Nebozízku
(v r. 1965), ale také trasa naučné stezky (označena šipkami a pokračující také v Kinského
zahradě.....), jejíž vznik inicioval právě pan doktor Pošmourný, který v době, kdy působil jako
pedagog na nedalekém Gymnáziu Jana Nerudy, tímto nápadem podpořil zájem svých studentů pro
„geologii kolem nás“.
(chlapci Jankovský a Mestek tak vytvořili první geologickou naučnou stezku, která dokonce vyšla r.
1985 tiskem, doprovozena také pastelovou kresbou a perokresbami akademické malířky Marie
Zábranské)
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obrázek Petřína, pastel
akad. malířky Marie Zábranské,
pro publikaci naučné stezky (1985)
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Pro ještě přehlednější situaci sesuvu v oblasti Nebozízku (1965): v této oblasti štola na Nebozízku
(z r. 1969) odvodňuje toto území, aby byla zajištěna stabilita svahu
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…a nyní see dostávám ke stručnému zdokum
mentování naší
n prochá
ázky a exkurrze
ve středu 223. 4. 2014 v terénu… (foto L. K. + ve štole Dr.
D Pošmourrný)
Sraz jsme m
měli u horní zastávky laanovky ve 113.45 (abych
hom se všicchni sešli kee „startu“ naa
14. hodinu
u☺)

ješttě poslední pokyny
a in
nfo „před startem“,
z
č. 1,
1
(staanoviště = zastávka
vizz následujíccí plánek)
Výhled nad
d „zahrádko
ou“ vzniklou
u na místě jeednoho z býývalých, hisstorických ppetřínských lomů
(veškeré in
nformace z přednášky, zejména tyy geologické
é, nám byly dokladovánny v mapách i realitě)
(zastávka čč. 2)
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Trasa procházky – exkurze ve středu 23. 4. 2014 ve 14. hod.
„Za tajemstvím skal a kamenů Petřína“

Hlavní zastávky jsou pořadově očíslovány:
1
2
3
4
5
6
7
8

sraz u horní zastávky lanovky
9
výhled nad „zahrádkou“ vzniklou na
místě jednoho z petřínských lomů
Petřínské skalky
horní jezírko v zahradě Kinských
10
„u lachtana“
opevnění Prahy, (Hladová zeď, bastiony) 11
Nebozízek, odvodňovací štola za restaurací
studánka Petřínka
12
rybníček (odtok ze studánky “Petřínky“)

Fontána s chlapci, nazývána „u žabiček“,
a v blízkosti socha Jana Nerudy
pak „malá smyčka“ kolem sochy
V. Nováka k soše
Karla Hynka Máchy a zpět k č. 9,
poté jsme již sešli dolů,
na Újezdě se rozloučili,
ale ještě jsme byli upozorněni
na bustu Joachima Barranda
na nároží domu, kde bydlel
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Cestou vrcholem Petřřína podél rů
ůžového sa du jsme doššli k počátku studentskkých kolejí ČVUT,
Č
kde jsme zabočili doleeva a v blízkkosti vrcholoové plošiny pokračovalli cestou doo horní části svahu
zahrady Kinských k „P
Petřínským skalkám“ (cchráněnému území), ktteré je tvořřeno pískovcci svrchní
křídy; okolí skalek je pokryto
p
lesn
ním porosteem přirozen
ného rázu (d
dubohabrovvý les), kterýý je v
mi a ovocným
mi zahradam
mi v jiných částech Pettřína.
protikladu s okrasným

Po ukonnčeném výkladu tohoto
o místa, kte rý nám pod
dala
z hlediskka významu
u nálezů zkamenělin pí Dr. Čtyrokáá,
byla takké pohotově
ě předveden
na na sebra ném! úlomku
strukturra příslušné horniny
(zastávkka č. 3)

o
vpravo
v
sestooupili
Od této lokkality jsme obloukem
ke čtvrté zaastávce, k hornímu
h
jezírku
v Kinského
o zahradě,
kterému see říká „u lacchtana“ (vizz násl. stranna)
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Smíchovskká část vrchu
u Petřína je oddělena ood malostraanské Hlado
ovou zdí.
Zde se naléézá zahradaa, která nese
e jméno bývvalého majitele, knížette Rudolfa KKinského, ktterý ji
nechal velkkolepě vybu
udovat. Kromě terénníích a sadovýých úprav zd
de nechal vy
vystavět empírový
letohrádekk a zbudoval složité vod
dní dílo, cel kem 380 m dlouhou šttolu, díky ktteré mohl být také
vodou záso
obován leto
ohrádek, zah
hrada a dvěě okrasná je
ezírka s vodo
opádem.

vstup do vodní
v
štoly
(historickyy = štola na těžbu uhlí)
a vlevo za lampou veřřejného osvvětlení
je obdobný „vstup“ = vodojem
(zasttávka č. 4)

Poté návraat zpět na křřižovatku s pohledem nna Hladovou zeď a bastion a dále pokračujem
me až
k průchodu
u Hladovou zdí. (zastávvka č. 5)
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Hladová zeď je opuková hradba na pražském Petříně, kterou nechal v letech 1360–1362 postavit
český král Karel IV., aby zesílil městské opevnění Pražského hradu a Malé Strany proti útoku ze
západu a jihu. Původně byla přibližně 4 ‐ 4,5 m vysoká a 1,8 m široká. V horní části byla opatřena
cimbuřím, ochozem, střílnami a několika (údajně osmi) předsunutými věžemi (bastiony).

Po projití Hladovou zdí již jen mírně z kopečka, nyní Petřínskými sady, jsme došli přímo
k restauraci Nebozízek, kde nás již očekával geolog, p. Vladimír Vojíř. Po seznámení s tím, co bude
následovat, jsme vystoupali Nebozízkem na plošinu, odkud byl vstup do odvodňovací štoly.

Novodobá odvodňovací štola XX (r. 1969) kruhového profilu  2 m, délka 341 m. Voda s příměsí
železa ve štole vytváří červené limonitové krápníky a náteky, ale jsou tady také i drobné krápníky
vápnité (známé z krasových jeskyň). (zastávka č. 6)
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Od Nebozízku jsme pokračovali směrem do Seminářské zahrady ke studánce „Petřínce“.
Část tělesa lanové dráhy je po sanaci sesuvu v 70. a 80. letech 20. století zbudována již na pilířích;
tím je také zajištěna větší stabilita a životnost petřínské lanovky, pokud by i přes veškeré úsilí
odvádět vody ze štol mimo kritické území zde došlo v budoucnu k nějakým sesuvným pohybům
zvětralin a půdy.

Studánka Petřínka není ale skutečnou pramenitou studánkou, tedy přírodním výtokem vody
z podzemí, ale je napájena z historické podzemní štoly, také nazývané „Petřínka“. Voda z této
studánky je svedena do rybníčku pod restaurací Petřínské terasy.

Zašli jsme také k rybníčku, a pokračovali cestou kolem historického, zarostlého lomu, kde vlastně
pro nás posledním výkladem p. Dr. Rambouska končila „výprava geologická“ a následovala ještě
postupným přibližováním se „ku konci“, procházka kolem zajímavostí, které se ještě ve spodní části
Seminářské i Petřínské zahrady nacházejí. (zastávky č. 7 a č. 8)

Pokračováním mírně svažitou cestou jsme došli k fontáně,
která se oficiálně nazývá „Fontána s chlapci“, ale zaběhlý název je také
„U žabiček“, protože ztvárňuje hrající si chlapce s žabkami, ještěrkami a
rybou u fontány. V současnosti je také nazývána „Masarykovi vnuci“,
protože právě oni stáli modelem sochaři Karlu Dvořákovi.
(vnuci T.G.M., synové Olgy Masarykové Leonard a Herbert Revilliodovi,
zahynuli za války v zahraničním odboji; dílo mělo být původně umístěno
na Lánském zámku)
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...v blízkosti ‐ Jan Neruda, autorem bronzové sochy je Jan Simota, (vyhotovena v roce 1970)
(zastávka č. 9)
Následovala malá smyčka zpět do Petřínského sadu podél sochy Vítězslava Nováka, kterou
v roce 1950 vytvořil Jan Kodet;
dále ke Karlu Hynku Máchovi, vyhotovil Josef Václav Myslbek v roce 1912, potom zkratkou zpět
k zastávce č. 9,

pokračovali jsme již jen malý kousek svahem, podél spodní stanice lanovky na Újezd, kde jsme se,
všichni nadmíru spokojeni, rozloučili.

Olbram Zoubek vytvořil na Újezdě
„Pomník obětem komunismu“, který byl slavnostně odhalen
v roce 2002.

A nyní nezbývá, než ještě poděkovat pí Anežce Fridrichové,
která se nám, všem studentům U3V FF UK o obdobné zážitky
průběžně stará.
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Pozn.:
…a kdo by měl zájem poznat štoly, pražské podzemí, apod. → hledej na internetu,
pan Vladimír Vojíř vás provede...
viz.:

Adresa: agentura Nautilus, agentura pro poznání Země
tel.: 777 293 339, e‐mail: vojirv@nautilus.cz, http://www.nautilus.cz/

Štola XXII v parku Petřín (zpřístupněná důlní díla)
V bývalé štole XXII v parku Petřín lze v létě navštívit expozici Podzemní Praha, kde lze pomocí
fotografií, plánů a starých map nahlédnout do nepřístupných míst naší metropole.
Délka prohlídky: cca 150 m volně
Přístup: Od lanovky z Nebozízku po vyhlídkové cestě k pomníku J. Vrchlického,
za ním 50 m po levé straně. (50°5'6"N, 14°23'47"E)
provoz: so, ne, svátky, v 11‐17hod.
vstupné: dobrovolné
http://ifirmy.cz/firma/149303‐vladimir‐vojir‐nautilus‐agentura‐poznani‐zeme
po otevření klikni na: www.nautilus.cz, nalezneš nabídku prohlídek a akcí týkající se nejen
podzemních prostorů Prahy.
Prameny a literatura:
Karel Pošmourný:

přednáška 16. 4. 2014 a konzultace,
včetně poskytnutých podkladů, také geologických mapek
(které jsme měli i my, při procházce k dispozici)
výňatky z literatury:
Jan Zavřel: Geologie, morfologie a osidlování malostr. kotliny (2001)
Reliéf a geologické poměry Petřína
Kámen pro Prahu
Cílek Václav: Podzemní Praha (1995)
Vojíř Vladimír: Zpráva o průzkumu štol na Petříně

Stanislava Jarolímková: Co v průvodcích nebývá (2008)
Ivana Mudrová: Prahou s otevřenýma očima (2005)
a pomocník internet s encyklopedií Wikipedia
i tabule Naučné stezky
pokud jste vydrželi dočíst až do konce, děkuji,
zkrátit jsem to neuměla, zdálo se mi, že by něco,
(z mého pohledu podstatného), chybělo
spolužačka Lidmila Konopová
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