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Pøírodní památka
BÍLÁ SKÁLA
Významný krajinný prvek skalnatého údolí
Vltavy, stratotyp libeňského souvrství, opěrný
profil letenským souvrstvím, výskyt význačných druhů organismů.

Katastrální území: Libeň
Výměra: 7,65 ha, ochranné pásmo není stanoveno
Vyhlášeno: 1. září 1988
Předmět ochrany:
Klasický geologický profil ordovikem. Je tvořen skalními výchozy a stěnami opuštěného
lomu a dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve. Na území se nachází stratotyp
libeňského souvrství. Významné jsou také
nálezy zkamenělin fauny v břidlicích a křemencích. V území se vyskytují vzácné stepní
druhy rostlin a živočichů.

Ortofotografie části vltavského meandru mezi
Holešovicemi a Libní s vyznačenou hranicí přírodní památky Bílá skála.
Foto na přední straně obálky:
Celkový pohled na přírodní památku Bílá skála od
jihu z kotviště hausbótů na Libeňském ostrově.
Foto na zadní straně obálky:
Západní svahy PP Bílá skála s portálem železničního
tunelu.

Přírodní památka Bílá skála se rozkládá
na pravém břehu Vltavy ve svahu mezi areálem nemocnice Bulovka a západním portálem železničního tunelu.
Podloží území tvoří prvohorní usazeniny
různého stáří z období ordoviku. Nejstarší
souvrství tvoří černošedé jílovité břidlice stupně dobrotiv, které se vyskytují převážně
v západní a jihozápadní části území
a vycházejí na povrch v přirozených odkryvech. Na ně navazuje východněji libeňské
souvrství, které je tvořeno staršími vrstvami
řevnických křemenců, které byly těženy ve
velkém, dnes již opuštěném lomu, a mladšími vrstvami libeňských břidlic, které na lom
navazují na jihovýchodě. Poslední významnou geologickou formací v území jsou vrstvy
jemnozrnných pískovců a břidlic letenského
souvrství, které jsou zřetelně odkryty železničním zářezem v nejvýchodnější části přírodní
památky.
Území nebylo vzhledem ke svým prudkým skalnatým svahům výrazněji využíváno
zemědělsky, snad jen vršky svahů bývaly
dříve vinicemi. Výchozy pevných řevnických
křemenců se však již velmi dávno staly vhodnou stavební surovinou. Rozsáhlý lom, který
byl opuštěn až v roce 1909, poskytoval kvalitní kámen pro dláždění pražských ulic
a chodníků a štětování silnic.
Hlavním cílem ochrany území je zachování jednoho z klasických geologických profilů ordovikem v Čechách. Právě profil v přírodní památce Bílá skála je jedním z nejlépe
dochovaných profilů ordovikem v rámci
celé Evropy. Kromě toho se v území nachází také stratotyp libeňského souvrství, který je
oblastní litostratigrafickou jednotkou českých spodních prvohor a současně je zde

odkryta také hranice mezi stupni dobrotiv
a beroun. Kromě nesporného geologického
významu, je území zajímavé také výskytem
některých vzácnějších teplomilných druhů
rostlin a živočichů.
Z botanického hlediska je území spíše
chudší, ve svazích a na skalních stěnách
převažuje druhotná vegetace náletových
dřevin a umělých výsadeb. Pouze nad horní
hranou lomu jsou zachovány ostrůvky teplomilné tolitové doubravy s řídkým zastoupením některých vzácnějších rostlin jako je
např. bělozářka liliovitá nebo hvězdnice zlatovlásek. Ze zástupců fauny je nutné zmínit
zejména výskyt některých stepních brouků,
vzácnějších motýlů nebo výskyt ještěrky
obecné a slepýše křehkého.
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Přirozené odkryvy černošedých břidlic dobrotivského souvrství na západních svazích.
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Jedna z lavic strmě ukloněných řevnických křemenců v opuštěném lomu.
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Stopy po lezení mořských živočichů.
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Pohled na jižní část přírodní památky a výhony
Libeňského ostrova z okraje opuštěného lomu.
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Geologická stavba území
a jeho zmìny spojené s lidskou
èinností
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Na přechodu mezi dobrotivským souvrstvím
a řevnickými křemenci rostou na svazích hojně
zakrslé porosty dubů.

6

Odhalené stěny lomu porůstají náletové dřeviny, ve kterých se objevuje i trnovník akát.
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Část svahového lomu s řevnickými křemenci.

Výrazný skalnatý hřeben, v jehož západní části se nachází přírodní památka Bílá
skála a jehož větší část náleží do areálu
nemocnice Bulovka, je tvořen mohutným
souvrstvím usazen prvohorního moře
z období ordoviku. Vrstvy usazenin se
postupně ukládaly na dně tehdejšího moře
v období přibližně před 455–470 miliony let.
Nejstarší horniny najdeme v západní části
území v blízkosti portálu železničního tunelu
u areálu vysokých škol. Nacházejí se zde
silně rozpadavé, černošedé jílovité břidlice
dobrotivského souvrství, jehož starší polohy
můžeme obdivovat na nedaleké Černé
skále v přírodní památce Jabloňka. Vrstvy
břidlic jsou v území zachovány ve své přirozené podobě a můžeme si je dobře prohlédnout zejména v horní části svahu.
Východněji se v území nacházejí
mohutné vrstvy libeňského souvrství, které
obsahuje starší vrstvy hrubozrnných řevnických křemenců a mladší vrstvy jemnozrnných libeňských břidlic. Hranice mezi starším
ordovickým stupněm dobrotiv a mladším
stupněm beroun, jehož součástí je i libeňské
souvrství, je dobře patrná v opuštěném
lomu. Vrstvy žlutobílých až šedavých křemenců libeňského souvrství střídané úzkými
vrstvami břidlic nelze přehlédnout, protože
tvoří velkou část jižních svahů Bílé skály
a vyplňují celý amfiteátr bývalého lomu.
Výrazné lavice jemnozrnných křemitých pískovců a hrubozrnnějších křemenců jsou většinou 10-50 cm mocné, místy však dosahují

až 200 cm. Na jejich vrstevních plochách
můžeme najít stopy po lezení různých organismů a také ústí chodbiček a rourek, které
zde zanechali skoliti – červům podobní
mořští živočichové. Křemence se ukládaly
ve formě písku a hrubších jílů v mělkém moři
blízko pobřeží. Poté, co se moře prohloubilo,
začaly se ukládat jemnější usazeniny, které
vytvořily černošedé jílovité břidlice libeňského souvrství. V současné době tyto vrstvy
nejsou v území příliš patrné, jejich profily byly
zničeny stavbou železniční trati nebo zavaleny sutí na svazích. Libeňské souvrství v přírodní památce Bílá skála bylo díky své zachovalosti určeno jako takzvaný stratotyp. Stratotyp definuje standardní sled vrstev z určitého geologického období na vzorové lokalitě. V případě Bílé skály se jedná o oblastní
litostratigrafickou jednotku spodního ordoviku ve stupni beroun.
Posledními horninami, které můžeme
spatřit v území, jsou jemnozrnné pískovce
a břidlice letenského souvrství. Nejlépe jsou
šikmé vrstvy patrné v místě železničního
zářezu ve východní části přírodní památky.
V souvrství se střídají jemnozrnné pískovce
s břidlicemi. Přechod od staršího libeňského
souvrství není příliš ostrý. V mladších vrstvách
postupně přibývá podílu křemitých pískovců
a začínají se častěji objevovat jejich lavice
mocné až 20 cm. Na vrstevních plochách
můžeme objevit čeřiny od činnosti mořského
příboje a četné stopy po lezení mořských
živočichů. Letenské souvrství je velmi
významnou geologickou formací Prahy.
Tvoří nejen podstatnou část podloží Libně,
ale stojí na něm i Pražský hrad a Vyšehrad.
Přesto, že všechny horniny Bílé skály
mají původ v ordoviku, současný vzhled skal-

natých svahů formovala především erozní
činnost Vltavy ve čtvrtohorách. Tím, jak se
Vltava během posledních 2,5 miliónu let
postupně zařezávala do podloží a vytvořila
místy až 100 metrů hluboký kaňon, utvářela
také svahy na jeho březích. Mohutné souvrství řevnických křemenců je oproti okolním
horninám mnohem pevnější, proto odolalo
proudu Vltavy a odklonilo její tok více na
západ. Díky tomu dnes vyhlídka z hrany
lomu skýtá jeden z nejhezčích pohledů na
vltavský meandr a na jižní a západní část
Prahy.
Nejen geologické procesy však utvářely vzhled Bílé skály. Zásadním způsobem
ovlivnil současnou podobu území i člověk.
Již velice dávno byly pevné výchozy křemenců těženy a využívány pro stavební
účely. Postupem času vznikl na jižním svahu
Bílé skály rozsáhlý povrchový lom, kde byly
ručně těženy větší bloky křemenců pro dláždění pražských ulic a štětování silnic. Lom byl
využíván až do roku 1909. Kuriózní je také to,
že z daleka viditelný svah Bílé skály byl již
v šestnáctém století využíván jako cílová
plocha pro zkušební střelby pražských dělostřelců z oblasti Manin. Z historických map
z 18. a 19. století je také zřejmé, že části
svahů Bílé skály a Korábu byly využívány jako
vinice. Výrazným zásahem do území Bílé
skály byla výstavba železniční trati z Holešovic do Libně. V letech 1967-1974 byl pod
Bílou skálou vyražen dvoukolejný tunel a ve
svazích Bílé skály a východně ležícího vrchu
Koráb byl zahlouben zářez železniční trati.
Provoz na trati byl zahájen v roce 1980.
Těžko přístupné území po skončení
těžby v lomu postupně zarůstalo náletovými
dřevinami a zejména ve východní a severní

části vrchu byly provedeny druhotné výsadby některých nepůvodních druhů dřevin.
Teprve dlouho po vyhlášení území přírodní
památkou byla zahájena systematičtější
údržba. Roku 1997 zde byly zahájeny práce
na odstranění trnovníku akátu a vybraných
náletových dřevin na strmých svazích opuštěného lomu. K zásahům byla hojně používána také horolezecká technika. V nedávné době byly rozšířeny zásahy i na západní
část svahů Bílé skály, kde byly postupně
odstraněny nepůvodní duby červené
a v roce 2010 bylo zahájeno postupné prosvětlování paty jižního svahu nad Povltavskou ulicí.
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Pøírodní zajímavosti Bílé skály
Z botanického i zoologického hlediska patří území přírodní památky spíše
k méně zajímavým. Strmé skalní svahy
lomu, který zaujímá velkou část území,
jsou porostlé velmi sporou vegetací.
Fragmenty stepních porostů se zachovaly prakticky jen nad horní hranou
lomu a v některých částech nad zářezem železniční trati. Území bylo v minulosti také negativně ovlivněno výsadbami nepůvodních dřevin, zejména trnovníku akátu a dubu červeného.
Podle rekonstrukční mapy přirozené
vegetace území hlavního města Prahy
byla horní část svahu na východ od
lomu původně pokryta porosty bikové
doubravy, zatímco na samém vrcholu
Bílé skály se vyvinulo společenstvo tolitové doubravy. Z těchto původních
společenstev se v přírodní pa mátce
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Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) roste roztroušeně v trávnících nad hranou lomu.
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V průběhu léta rozkvétá na řadě míst statná
chrpa latnatá (Centaurea stoebe).

10 Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum).
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11 Endemický jeřáb dubolistý (Sorbus quernea).
12 Jestřábník chlupáček (Hiaracium pilosella)
roste hojně na okrajích skal a v sutích.
13 Hrušeň polnička (Pyrus pyraster) je dřevina
typická pro teplomilné doubravy a v PP Bílá
skála se vyskytuje jako keř nebo polokeř.
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zachovaly jen malé fragmenty tolitové
(smolničkové) doubravy nad hranou
lomu. Ostatní porosty tvoří převážně
nepůvodní výsadby nebo skupiny náletových dřevin. Nad hranou lomu najdeme kromě zakrslých porostů dubů zimních ( Quercus petraea ) také bohaté
porosty keřů s významným zastoupením
trnky obecné ( Prunus spinosa ), růže šípkové ( Rosa canina ), hlohů ( Crataegus
sp.), místy také s chráněným skalníkem
celokrajným ( Cotoneaster integerrimus ) nebo hrušní polničkou ( Pyrus
pyraster ). Velmi zajímavý je v tomto
společenstvu výskyt pražského endemitu – jeřábu dubolistého ( Sorbus quernea ), který z území Prahy 8 popsal teprve v roce 1996 M. Kovanda. Jeho listy
vzdáleně připomínají listy dubu a jeho
kulovité červené malvice jsou výrazně
tečkované. V území přírodní památky
roste několik jedinců na plošině nad
lomovou hranou a další ve svahu opuštěného lomu. V chudém bylinném patře
vykvétá v květnu chráněná bělozářka
liliovi tá ( Anthericum liliago ), kokořík
vonný ( Polygonatum odoratum ) a na
okraji skal také jestřábník chlupáček
( Hieracium pilosella ). Později v létě se
hojněji objevuje na prosvětlených místech chrpa latnatá ( Centaurea stoebe ), hvozdík kartouzek ( Dianthus carthusianorum ) a rozchodník velký ( Hylotelephium maximum ). Dřívější botanické
průzkumy uvádějí i nálezy dalších chráněných druhů jako je hvězdnice zlatovlásek ( Aster linosyris ), vikev kašubská
( Vicia cassubica ) nebo škarda smrdutá

mákolistá
(C repis
foetida
subsp.
rhoeadifolia ).
Strmé skalní svahy lomu pokrývají
chudé porosty s náletovými dřevinami.
V místech mírnějších svahů nebo v hlinitých sutích nacházejí útočiště méně
náročné druhy jako čičorka pestrá
( Securigera varia ), zlatobýl obecný
( Solidago virgaurea ), šťovík menší
( Rumex acetosella ), jestřábník zední
( Hieracium murorum ) nebo zvonek
kopřivolistý ( Campanula trachelium ).
Na několika místech v lomu najdeme
i menší ostrůvky vřesu obecného ( Calluna vulgaris ).
Fauna Bílé skály je z velké části
zastoupena druhy, vázanými na stepní
a skalní biotopy. Zajímavý je výskyt
teplo milného plže páskovky žíhané
( Cepaea vindobonensis ), která obývá
jen teplejší oblasti jižní Moravy a Čech.
Hojněji jsou zastoupeny také různé skupiny hmyzu. Za zmínku stojí výskyt vzácnějších druhů motýlů – nesytky šťovíkové
( Synansphecia triannuliformis ), otakárka
fenyklového ( Papilio machaon ), travařky Nickerlovy ( Luperina nickerlii ) a modráska rozchodníkového ( Scolitantides
orion ). Hojnou skupinou jsou také brouci. Mezi cenné druhy patří listopas
Polydrusus pterygomalis nebo nosatec
Brachysomus setiger . Z obratlovců byl
potvrzen výskyt ještěrky obecné ( Lacerta agilis ) a slepýše křehkého ( Anguis fragilis ). Starší prameny udávají i výskyt ještěrky zelené ( Lacerta viridis ). V hustších
porostech u paty lomu na jižní a západní straně hnízdí řada běžných ptáků.
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14 Hojně zastoupeným keřem plošin, skalnatých
svahů i sutí je růže šípková (Rosa canina), která
rychle zarůstá i nově prosvětlené plochy.
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