
Poznámky paní Zdeňky Bíbrové k procházce po PP Ládví a okolí 

 

 

Buližníky: velmi tvrdé usazené křemité horniny ve starohorních mořích. Černé zbarvení 

z organického uhlíku tehdejších mikroorganismů. Bývá protkán světlejšími křemennými žilkami. 

Zdroj: wikipedie (hesla starohory, buližníky), Přír. památka Ládví a Ďáblický háj – stránky ZO 

ČSOP Křivatec). 

Využití buližníků: prubířské kameny ve zlatnictví, ve stavebnictví jako stavební kámen a při stavbě 

silnic jako dlažební kostky, pralidé jej používali místo pazourky. 

V průběhu časů se střídaly poklesy, kdy byly buližníky zaplaveny mořem a usazovaly se na nich 

usazeniny s obdobími, kdy horotvorné procesy vyzvedly oblast nad hladinu a vlivem erozní činnosti 

nových řek byly měkčí usazeniny odnášeny a buližníky se odhalovaly. Poslední moře ustoupilo před 

cca 84 mil. let na konci druhohor. 

  

 

Vodní zastaveníčko: 

V proláklinách, z nichž některé jsou zřejmě pozůstatky lidské činnosti – lůmky – se přirozeně 

zachycuje dešťová vody, vznikají tzv. nebesáky. Podle lokality je tůňka buď na volném prostranství 

oživená, zelené rostliny vč. např. kosatců, přes měkkýše a žáby až po čolky, nebo je v lese, kde 

vlivem velkého množství spadaného materiálů a rozkladných procesů dochází ke vzniku 

anoxického prostředí (bez kyslíku, ten je spotřebován právě při rozkladu např. spadaného listí), 

hluboké tůňky jsou takřka bez života a velkým obsahem „bahna“. 

Vodojem Ládví – na nejvyšším místě (cca 360 m.n.m) 

Zdroje vody pro Prahu: Želivka, Káraný a Podolí, více např.: 

http://www.pvk.cz/o-spolecnosti/technicka-a-vyrobni-data/zakladni-informace/upravny-vody/ 

  

Pralidé využívali vrch Ládví jako pozorovatelnu tahu zvěře, zdroj nástrojů a i jako úkryt. 

Zdroj: brožura přírodní památka Ládví a Ďáblický háj. 

 

 

 

 

Dagmar Zemánková: ZIMNÍ VYCHÁZKA Z LÁDVÍ AŽ DO CHABER 21. LEDNA 2017 

  

Vycházku uspořádali ochránci přírody z Prahy 8 (ZO ČSOP Křivatec) ve spolupráci s OS na 

ochranu památek v Dolních Chabrech. Přidalo se i několik členů strakonické ZO ČSOP, a to ti 

nejodolnější, protože teploměr ráno ve Strakonicích ukazoval -15 stupňů a rádio hlásilo pro Prahu 

smogovou situaci. Akce se vydařila, zde je několik fotek: 

http://www.pvk.cz/o-spolecnosti/technicka-a-vyrobni-data/zakladni-informace/upravny-vody/


 

Ďáblická hvězdárna, k jejíž výstavbě byly využity i panely zbylé po stavbě nedaleko stojícího 

prvního pražského panelového domu. 

  

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/hvezdarna-v-prazskych-dablicich-stoji-uz-60-let-

vznikla-ze-zbytku-prvniho-panelaku--1685694 

 

 

Hvězdárna se nachází na buližníkovém kamýku ve výšce 325 m n.m. Je to významný vyhlídkový 

bod, ze kterého je možno vidět při příznivém počasí téměř polovinu Čech. Buližníky patří mezi 

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/hvezdarna-v-prazskych-dablicich-stoji-uz-60-let-vznikla-ze-zbytku-prvniho-panelaku--1685694
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/hvezdarna-v-prazskych-dablicich-stoji-uz-60-let-vznikla-ze-zbytku-prvniho-panelaku--1685694


nejtvrdší horniny, které vznikly před více než 640 mil. let na dně chladného starohorního 

(protezoického) moře, jsou tmavě zbarvené organickým uhlíkem z tehdejších mikroorganismů, 

můžeme v nich najít křemenné žilky (http://fotoarchiv.geology.cz/cz/foto/17975/). 

 

 

Trasa vedla Ďáblickým hájem. Na nejvyšším místě v lese je vodojem zásobující vodou sídliště 

v okolí. Odtud nás pak čekal náročnější sestup. 

 

 



 

Další zastavení bylo u přírodní památky Ládví, kde je dodnes zachována příbojová kapsa - téměř 

dvoumetrový balvan. Ten sem zasadil mořský příboj v druhohorách, kdy zde končilo moře (svrchní 

křída, před 98 milióny let).  V usazeninách kapsy byly nalezeny mikroskopické zkameněliny 

dírkovců. 

  

 

  

 

Po opuštění lesa jsme pokračovali do Chaber po naučné stezce Dolní Chabry – Brána do pravěku 

Prahy. První zastavení bylo u jediného menhiru v Praze, s názvem Zkamenělý slouha. I ten je 

z buližníku a byl sem pravděpodobně donesen/dovalen z nedalekého Ládví, což při jeho hmotnosti 

a vzdálenosti několika set metrů od lesa nebyl lehký úkol. Menhir důkladně popsal a nafotil Eduard 

Štorch, libeňský učitel, spisovatel, archolog a amatérský fotograf v roce 1914 (menhir tehdy stál 

osamocen v poli, domy se začaly stavět až ve třicátých letech 20. století). 



 

 

 

Odpoledne pokračoval program prohlídkou výstavy „nejen Doba ledová v Dolních Chabrech“. 

Výstava vznikla u příležitosti 60 let od smrti Edurda Štorcha, proto je mu zde věnován velký 

prostor. Dozvěděli jsme se, že se v Chabrech našel mamutí kel, jak pravděpodobně vypadala chýše 

neandrtálce, jaké vykopávky můžeme najít na poli nebo co se našlo při rekonstrukci Stejskalova 

statku. 

  

Po cestě na Bílenecké náměstí jsme se zastavili i u Knorrova statku. Víte např., proč se nezachovala 

původní brána?  

  

  



 

 

Na venkovní stěně Kostela Stětí sv. Jana Křtitele jsme si všimli tajemného nápisu na zdi. Víte, co 

znamená v překladu? Řekli jsme si o historii kostela a krátce jsme si kostel prohlédli i zevnitř. 

Velmi vzácná je malba v apsidě, zobrazující narození a život panny Marie… 

 


