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Naučná stezka

ZLATÝ KŮŇ

Naučnou stezku v roce 2006 zřídila Správa chráněné krajinné oblasti Český kras,
267 18 Karlštejn 85, tel.: +420 311 681 713,
e-mail: ceskras@nature.cz, www.ceskykras.nature.cz;
na této adrese je možné získat o Českém krasu podrobnější informace.
Graﬁcké zpracování a tisk: Žaket

Vítáme Vás
Geologická stavba a její zvláštnosti výrazně odlišují území dnes nazývané Český kras od ostatních
částí Barrandienu, tj. rozsáhlého území středních
a západních Čech pojmenovaného po proslulém
francouzském inženýru Joachimu Barrandovi.
Český kras je světově proslulou oblastí a je jediným souvislým vápencovým územím v Čechách,
kde se vyskytují všechny jevy charakteristické
pro oblasti tohoto rázu, a to krasové jevy, kaňony
a bohatě členěné skalní partie, mimořádně bohatá teplomilná květena s řadou vzácných reliktů,
charakteristická zvířena i husté pravěké osídlení
ze všech období vývoje lidské společnosti. Kras
zde má nejtypičtější charakter v okolí obcí Srbsko a Koněprusy.
Výrazný hřbet Zlatého koně je světoznámou
geologickou lokalitou. Tvoří jej z největší části
čisté, bílé koněpruské vápence s barevnými lavicovitými suchomastskými a mladšími střednědevonskými akantopygovými vápenci v nadloží.
Vápence se usazovaly na dně mělkého, prosluněného moře ve starších prvohorách – v spodním
a středním devonu, tedy před 405–380 milióny
let. Koněpruské vápence jsou v podstatě zkamenělý útes podobný dnešním korálovým útesům,
který utvářely milióny jedinců dnes již vymřelých
mořských živočichů a řas s vápnitými kostrami
a schránkami. Proto se v lomech na svazích Zlatého koně nacházejí četné zkamenělé zbytky zejména lilijic, korálů, ramenonožců, plžů, trilobitů
a jiných.
Posláním naučné stezky je seznámit návštěvníky s některými zajímavostmi živé i neživé přírody
západní části Českého krasu.

Naučná stezka je dlouhá asi 3,5 km a její prohlídku je možné uskutečnit za 90 minut. Trasa stezky
je rozdělena na dvě části, které lze projít také samostatně. Ať už si vyberete procházku západní
částí (Zlatý kůň) nebo východní částí (Kobyla),
návrat k parkovišti je v obou případech možný
odbočením z hlavní trasy stezky u zastávky č. 7.

Stezka z větší části prochází územím národní
přírodní památky Zlatý kůň a přírodní rezervace
Kobyla. Od vrcholu Zlatého koně se přes hřbet
Kobyly až na severní svah Plešivce rozprostírá evropsky významná lokalita Zlatý kůň. Proto Vás
prosíme, abyste neopouštěli vyznačenou trasu,
aby nedocházelo k poškozování chráněných ob-

jektů. Stezka vede v některých místech v blízkosti lomových stěn, opuštění vyznačené trasy by
proto mohlo být spojeno s nebezpečím ohrožení
zdraví i života.
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