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Ministerstvo životního prostředí
České republiky1VELKÝ BLANÍK 

49°38‘31.262“N 14°52‘22.080“E
Tato mýty opředená hora je centrem Chráněné krajinné oblasti Blaník. Přes vrchol vede schůdná cesta, 
značená turistická trasa a naučná stezka S rytířem na Blaník, jejíž součástí je geologická expozice. 
Z obou stran je na úpatí Blaníku kapacitní parkoviště. Na vrcholu Blaníku se nachází rozhledna.
Ve vrcholových partiích Velkého Blaníku a Holého vrchu vystupují četné skalky a suťová pole ortoruly 
s turmalínem, tzv. blanické ortoruly. Odtud pochází i jeden ze základních kamenů Národního diva-
dla. Zajímavostí jsou přírodní skalní hrnce zvané „čertovy mísy“, které najdeme např. J pod vrcholem. 
Vznikly vyvětráním méně odolné uzavřeniny nebo postupným působením mrazu.

2    MALÝ BLANÍK
49°37‘48.540“N 14°51‘48.360“E

Přes vrchol Malého Blaníku vede schůdná cesta, červená turistická značka a také naučná stezka Malý 
Blaník-Podlesí (5,5 km, 9 zastavení). Na lokalitě jsou přirozené výchozy (mrazové sruby) a suťová pole 
tzv. blanické ortoruly. Bloky ortoruly byly využity pro stavbu poutní kaple Sv. Máří Magdalény těsně 
pod vrcholem. 

3 DOLNOKRALOVICKÉ HADCE
49°41‘2.936“N, 15°6‘46.236“E

Horninové těleso Dolnokralovických hadců se rozkládá na sever od Bernartic. Hadce vystupují na po-
vrch v několika lokalitách navzájem oddělených vodami přehrady Želivka a tělesem dálnice D1.
Větší část Dolnokralovických hadců spadá do 1. pásma hygienické ochrany vodní nádrže Želivka, kam 
je zakázán vstup. Pro veřejnost je přístupným exkurzním objektem těleso nedokončené prvorepub-
likové dálnice, po kterém dnes vede silnice Bernartice - Borovsko. Nachází se zde obnažené hadcové 
skalky a četné druhy hadcové květeny (endemická kuřička Smejkalova, sleziník hadcový, hvozdík kar-
touzek hadcový a další). 

4   KAŇON BRODCE – VÝCHOZY ERLANU
49°39‘19.980“N 14°52‘32.818“E 

Místo lze navštívit romantickou procházkou od parkoviště u Krasovic (začátek NS S rytířem na Blaník) 
podél potoka Brodce. Cesta není značena, při deštích může být bahnitá.
Lokalita je ukázkou vápenatých vložek v pararulách, které tvoří skalnaté výchozy v kaňonovitém údolí 
Brodce. Jedna z čoček je tvořena páskovaným erlanem obnaženým asi 5 m nad patou svahu (erlan je 
místně nebo kontaktně přeměněná hornina). Erlanová čočka byla částečně hornicky těžena, jak na-
značuje i místní název „Havírna“, na odkryvu jsou patrné opěrné pilíře mezi vyrubanými prostorami. 
Podpovrchový rozsah díla není znám, nepravidelná prozkoumaná dutina má rozměry 10 × 12 m a je až 
ke stropu zasucená. Jaká surovina se zde těžila, není známo, jednou z možností je např. čistší mramor 
jako vápenická surovina.

5ŠTĚPÁNOVSKÝ LOM
49°43‘15.538“N 14°59‘44.581“E

Stěnový lom se nachází na jižním úbočí vrchu Paseka SZ od Trhového Štěpánova. Dostanete se k němu 
pohodlnou procházkou z Trhového Štěpánova s krásnou vyhlídkou na zdejší krajinu, které dominuje 
Javornická hůra. Bývalý lom skýtá romantické prostředí pro posezení a odpočinek. 
Zdejší jemně až drobně zrnitá narůžovělá muskovitická ortorula je příbuzná blanické ortorule, liší se 
od ní nepřítomností minerálu turmalínu. Ve východní části lomu jsou patrné pozůstatky průzkumné 
šachtice na uran, která byla vyražena v 50. letech minulého století.

6HADCE U MLADÉ VOŽICE POD ŠELMBERKEM
49°33‘5.940“N 14°49‘16.438“E

Výchozy hadců najdete při pravém břehu Blanice podél náhonu a pod rybníkem u Šelmberského mlý-
na, pokud se vydáte po naučné stezce Kolem hradu Šelmberk. K hradu se dostanete autem (je zde 

možno parkovat), po cyklotrase Kolem hradu Šelmberk nebo pěšky po červené turistické značce. 
Můžete zde zaparkovat a navštívit také Historicko řemeslně vzdělávací centrum Šelmberk. Věž hradu 
Šelmberk je přístupná a můžete z ní přehlédnout značnou část Blanické brázdy (viz rámeček) i horu 
Velký Blaník.
Těleso hadců je uloženo ve dvojslídných svorových pararulách (tzv. chýnovských) s hojnými vložka-
mi amfi bolitů, diopsidických a granátických kvarcitů a dvojslídných ortorul. Je protažené ve směru 
SSV – JJZ a podél východního okraje obsahuje polohy částečně amfi bolizovaných eklogitů (nazelenalá 
přeměněná hornina, která vzniká ve spodní kůře či ve svrchním plášti přeměnou čedičů či krystalizací 
z prototaveniny). Jelikož eklogit vzniká ve velkých hloubkách, kde jsou značné tlaky a teploty, má vyso-
kou hustotu pohybující se okolo 3,5 g/cm3.

7MLADOVICKÝ LOM
49°42‘55.060“N 14°45‘55.948“E

Do Mladovic se můžete vydat po žluté turistické značce, která spojuje vlakové zastávky Tomice (trať Be-
nešov – Tábor) a Postupice (trať Benešov–Trhový Štěpánov) a vede kolem přírodní rezervace Podhráz-
ský rybník přes přírodní park Žebrák-Džbány. Lůmek ve skalách u potoka „Mlynářova skála“ S od obce, 
při silnici na Postupice, byl založený původně v aplitické ortorule (velmi světlá, jen s malým množstvím 
slídy). Lom se nachází na styku středočeského plutonu a moldanubických pararul, tzv. popovického 
komplexu, tvořeného pokročilými migmatity a ortorulami. Po rozšíření lom obnažuje zejména silně 
migmatitizované ruly a svory s uzavřeninami erlanů a Si-mramorů. Stromatitický biotitický migmatit 
je drobně až středně zrnitá hornina tvořená plagioklasem, křemenem, K-živcem a biotitem. Zajímavá 
mineralogie erlanových čoček, ukázky dobře vyvinutých zvrásněných migmatitů. Činný lom, probíhá 
zde těžba drceného kameniva. 

8LEDEČ – ZÁMECKÁ SKÁLA ex8
49°41‘47.400“N 15°16‘52.381“E

Do Ledče nad Sázavou můžete přijet autem, vlakem, na kole po cyklotrase nebo na lodi po řece. Skalní 
výchozy a silniční zářez v nárazovém břehu Sázavy nedaleko ledečského hradu, autem přístupné v do-
sahu 250 m. Řez čočkou metamorfovaného páskovaného vápence přecházejícího při okraji do světle 
zelených erlanů. Čočka je uložena v silimanit-biotitických pararulách ledečské pestré skupiny české 
části moldanubika. Vápence a erlany jsou intenzivně provrásněné s řadou typů vrás. Dále jsou protkány 
drobnými apofýzami světlých dvojslídných granitů moldanubického plutonu. Ve východní části zářezu 
je odkryt kontakt čočky vápenců s pararulami.
Z údolí řeky byla ražená průzkumná štolka směrem pod zámek, její portál je po rekonstrukci. 

9LEDEČ – ŠEPTOUCHOVSKÁ SKÁLA
49°41‘39.840“N 15°16‘17.940“E

Na nejvyšším bodě skalního výchozu je zbudována vyhlídka s krásným pohledem na město. Na vyhlíd-
ku se dá vystoupit pohodlně po schodišti z ulice Hrnčíře nebo strmějším výstupem přímo svahem od 
řeky Sázavy.
Skalní výchoz na levém břehu Sázavy je tvořen čočkou metamorfovaného vápence přecházejícího při 
okraji do světle zelených erlanů. Skalní defi lé Šeptouchovské skály je tvořeno převážně světlým pásko-
vaným hrubě zrnitým mramorem. Tektonické porušení je výrazné a několika typů; dokonale rovné str-
mé křehké poruchy tvoří dva symetrické systémy. Krasové rozpouštění se projevilo vznikem krasových 
dutin směrem k jádru mramorové čočky. Pod Šeptouchovskou skálou se nachází jeskyně se dvěma je-
zírky, které v minulosti sloužilo jako zdroj pitné vody. Veřejnosti je přístupná pouze při mimořádných 
akcích.

10  SKÁLY U KÁCOVA ex 10
49°47‘23.399“N 15°0‘12.300“E (S) a 49°46‘35.415“N, 15°0‘55.501“E (J)

Severní skalní výchozy lze pozorovat z vlaku nebo ze silnice z protilehlého břehu. Jižní výchozy jsou 
dobře dostupné po lesní cestě sestupující z hlavní silnice v obci dolů podél řeky. Jsou využívány pro 
skalní lezení. Všechny skalní výchozy nad řekou lze pozorovat z lodi při plavbě po řece Sázavě.

Skalní defi lé nad pravým břehem Sázavy pod Kácovem a nad levým břehem pod městem je tvořeno převáž-
ně migmatitizovanými pararulami s čočkami erlanů a amfi bolitů typických pro pestrou sérii moldanubika. 
Skály vystupující strmě nad říčním údolím zachycují nejméně tři stádia plastické deformace a refoliace (foli-
ace v erlanech, deformace uchovaná v amfi bolitech, převládající foliace v migmatitech a svorech).

11BÍLKOVICKÝ LOM
49°45‘24.542“N 14°51‘13.618“E

Přes Bílkovice vede zelená turistická značka od vlakové zastávky Domašín do Divišova.
Lom je založen původně ve slabě deformovaném drobnozrnném biotitickém granodioritu benešovského 
typu. 
Činný lom na drcené kamenivo pro beton, silnice, lomový kámen. Není přístupný veřejnosti.

12KOŽLÍ – FLUORITOVÝ DŮL
49°39‘2.700“N 15°15‘27.540“E

Opuštěné důlní dílo. Přístup po lesní cestě. Dvě křemenné žíly o mocnosti 1,2 – 2,5 m a délce do 200 m s fl u-
oritem (CaF2) jsou vázané na polohu mramorů a dolomitických mramorů pestré skupiny ledečské. Místní 
fl uorit je různobarevný, fi alový, bílý a zelený, převážně tvoří masívní čočky a místy i krystalované výplně 
dutin v křemeni. Krystaly dosahují velikosti do 1 cm a tvoří oktaedry, krychle a jejich spojky a jsou ve většině 
případů potaženy drobně krystalickými křemennými kůrami. Ložisko bylo krátce těženo v r. 1914, pak v le-
tech 1943 – 1947. Fluorit byl místně využíván k zhutnění Fe rud.

13KOŽLÍ – ČERTOVY DÍRY
49°39‘47.168“N 15°14‘30.130“E 

Skalní výchozy na pravém nárazovém břehu bývalé Želivky jsou součástí Ledečského krasu. Dvě krasové du-
tiny s délkou do 10 m v čočce metamorfovaných vápenců a dolomitických vápenců pestré skupiny ledečské 
uložené v silimanit-biotitických pararulách české části moldanubika. Dutiny jsou bez výzdoby, se stopami 
stropní evorze (výmol vzniklý krouživým vířivým pohybem vody), zatopené. Vstup na zvláštní povolení (pás-
mo hygienické ochrany vod I. stupně).

14ROUDNÝ
49°37‘2.386“N, 14°48‘43.501“E

Do osady Roudný se dostanete pěšky po žluté nebo zelené turistické značce, případně můžete přijet autem 
a zaparkovat v blízkosti úvodního zastavení naučné stezky. Naučná stezka Zlatodůl Roudný vás provede po 
celé technické památce bývalého dolu a seznámí vás s místní historií dolování zlata.
Geologický podklad tvoří přeměněné horniny moldanubika, především ruly. Na nich jsou navršeny haldy 
jemně mletých moldanubických hornin, ze kterých se získávalo zlato a které mají vlastnosti písku. Chráněné 
území přírodní památka Roudný tvoří odkalovací nádrže bývalého zlatodolu. Vyskytují se zde specifi cké 
teplomilné druhy hmyzu, např. svižník písčinný.

15SOUTICE – PÍSKOVNA
49°43‘37.917“N 15°3‘42.628“E

Rekultivovaná pískovna se zbytkem říčních sedimentů řeky Želivky vyplňující meandrovitý zákrut říčního 
koryta s bází 6 – 14 m nad současnou hladinou řeky. Sedimentární výplň koryta tvořily masívní a šikmo kory-
tovitě zvrstvené písky a písčité štěrky glaciálního divočícího toku. Maximální mocnost sedimentů dosahuje 
23 m. Většina byla odtěžena a použita na stavbu přehradní hráze nádrže Švihov. Těžební stěnu připomíná 
700 m dlouhý obloukovitý stupeň táhnoucí se po obvodu říčního meandru. Původní říční sedimenty jsou 
zachovány pouze v Z části lokality. Zde je odkrytý 5 m vysoký profi l se dvěma akumulacemi říčních sedi-
mentů.

16DŽBÁNY – durbachit typ Čertovo břemeno
49°39‘21.359“N 14°41‘54.819“E

Výchozy tvořící skalky ve strmém svahu hřbetu Džbány, oddělujícího Blanickou brázdu od Benešovské kotli-
ny. Přiblížíte se k nim po žluté turistické značce z Kališť. Skalky a výchozy tvoří tmavý durbachit (syenit), který 
vznikl v nejmladších fázích hlubinných aktivit středočeského plutonického komplexu (před 343 ± 6 mil. let). 
Hornina je složena z draselných živců (tvoří vyrostlice až 3 cm velké), amfi bolu a biotitu. Durbachitem proni-
kají mladší mírně subhorizontální a mírně ukloněné žíly aplitu mocné 5 až 200 cm s turmalínem. Charakte-
ristické jsou zaoblené hrany skalních výchozů a balvanů vzniklé zvětráváním.

17MILIČÍN – ČESKÝ LEV
49°34‘41.271“N 14°39‘30.931“E

Silimaniticko-biotitická pararula vytváří na východní straně vrchu Kalvárie malou skálu. Na vrch kalvárie lze 
vystoupat po křížové cestě od obce Miličín. Český lev se nachází mimo cestu dále na SSV od vrcholu. Des-
kovitá odlučnost horniny má na svědomí přírodní útvar, připomínající hlavu spícího lva. Hornina je středně 
až hrubě zrnitá s agregáty biotitu v souvislých páscích a křemennými žilkami. Místy zle pozorovat zvrásnění 
tmavých a světlých vrstviček. Mnohem lépe lze studovat petrografi i pararul i strukturní rysy (provrásnění) na 
čerstvých blocích hornin deponovaných na okraji bývalého lomu u lesní cesty mezi IV. a V. zastávkou křížové 
cesty. Přirozené úložné poměry je možné vidět na odkryvech ve stěnách lomu. Z vrcholu Kalvárie se nabízí 
úchvatný výhled na více než 10 km širokou depresi Blanické brázdy směrem k Mladé Vožici.

18VOTICE – VÁPENCOVÝ LOM
49°38‘24.320“N 14°38‘58.229“E

Bývalý lom je přístupný od nájezdu z Votic na silnici E55, směr Praha. Čočky krystalických vápenců pestré 
skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 
70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty 
se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, tetraedrit). Na povrchu vápenců lze 
místy pozorovat projevy krasovění v podobě špatně vyvinutých škrapů. Je málo pravděpodobné, že by 
uvnitř vápencových čoček vznikly krasové dutiny. Vápenec byl v minulosti těžen za účelem pálení vápna 
pro stavebnictví. 

19HŘÍVA
49°39‘17.831“N 14°50‘19.129“E

Na vrch Hříva je možno dojít po lesní cestě odbočující z červené turistické značky z Louňovic pod Blaní-
kem. Červenavě zbarvený křemen vytváří defi lé ve vrcholové části hřbetu Hříva. Jedná se o křemennou 
žílu, vyhojující S – J tektonickou poruchu, omezující v těchto místech Blanickou brázdu na V straně. Prů-
běh žíly předurčuje směr celého hřbetu. Křemenná žíla patří k systému žil, vzniklých v pozdních fázích 
aktivity středočeského plutonického komplexu. Na tyto žíly je často vázána mineralizace různých kovů 
včetně zlata. Ve hřbetu Hřívy se nachází menší ložisko se sulfi dy (galenit, chalkopyrit, sfalerit), tetra-
edritem, křemenem, kalcitem a barytem. Po průzkumných pracích zůstalo na povrchu mnoho úlomků 
horniny s rudninou.

20JINOŠOVSKÉ LOMY
49°40‘50.566“N, 14°54‘6.415“E 

K opuštěným lomům se dostanete po silnici z Vlašimi na Kondrac a dále po lesní cestě. Návštěvu lze 
spojit s vycházkovou trasou Jinošovským údolím (Vorlinská alej – kaskáda rybníků – statek Skalkov) 
nebo cestou po cyklotrase Vlašimské aleje. Jinošovské ložisko je tvořeno dvěma čočkami krystalického 
vápence, které obklopují pararuly moldanubika. V jinošovských lomech lze najít minerály vzniklé při 
kontaktu vápence s křemennými žílami. Jedná se především o vesuvian (až několik cm velké, hnědě 
zbarvené stébelnaté agregáty nebo sloupcovité krystaly pokryté povlakem grafitu). Dále je zde po-
psán výskyt wollastonitu, diopsidu, grossularu, pyrhotinu a fluoritu. Mimo minerály kontaktní zóny lze 
v lomových stěnách vidět také kalcitové žíly. V obou lomech můžeme pozorovat krasové jevy. Jedná 
se především o různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní činností vody. Největší otevřená jeskyňka se 
nalézá v jižní stěně „Malého lomu“ a má rozměry 0,8 m × 1 m × 1,5 m. V minulosti se zde nalézaly i větší 
dutiny dokonce s krápníkovou výzdobou. Podlehly však těžbě krystalického vápence.

21ZVĚSTOV
49°40‘50.566“N, 14°54‘6.415“E

Zbytky starých důlních děl přístupné po lesní cestě ze Zvěstova. Okolí ložiska je tvořeno převážně leu-
kokrátními a biotitickými migmatity. Rudní žíla má převážně severojižní směr, je 1,3 km dlouhá s moc-
ností od několika cm do 0,5 m. Z primárních rudních minerálů byl zjištěn sfalerit ve dvou generacích, 
přičemž mladší generace je stříbronosná. Dále byl zjištěn galenit, arsenopyrit, chalkopyrit, pyrit a tet-
raedrit. Ze sekundárních minerálů zde byl popsán azurit, malachit, cerusit a chalkosin. Dnes můžeme 
pozorovat pozůstatky důlní činnosti především na JV svahu vrchu Skalky, kde se nalézají staré pinky 
na ploše 200 × 150 m. Trychtýře pinek mají průměr do 3 m a jsou patrně staršího data (možná i středo-
věké). Další doklady starých důlních prací jsou patrné zhruba 700 m východně od Předního vrchu na 
tzv. Stříbrnici. Zde je řada výraznějších severojižně orientovaných pinek. Na odkrytém svahu je možné 
sbírat minerály, které se zde vyskytují. Jedná se především o křemen a baryt místy s vtroušeným sfale-
ritem. Dále jsou zde některé sekundární minerály vznikající zvětráváním mědi – modrý azurit a zelený 
malachit. Severně od pinek se v protisvahu za potokem nachází zasypané ústí štoly Alois. I zde je možno 
nalézt úlomky křemeno barytové žilné výplně s výskytem rudních minerálů. 

22CHOBOT
49°41‘27.167“N, 14°49‘6.889“E

Na místo zaniklé těžby antracitu a permského pískovce se dostanete po silnici do obce Chobot. Permo-
karbonské jezerní sedimenty Blanické brázdy jsou omezeny vůči okolním metamorfovaným horninám 
zlomy. Ve spodní části souvrství se nacházejí jedna až dvě uhelné sloje antracitového uhlí o maximál-
ní mocnosti do 1,2 m rozdělené do několika menších slojek proplástky černošedých prachovců – tzv. 
lupků. V uhelné sloji byly nalezeny zkameněliny zejména kapraďorostů. Uhelná sloj byla v období 
1918 – 1925 dobývána šachtou z hloubky 40 m. V současnosti jsou veškerá důlní díla zasypána a na 
povrchu nejsou patrná. V místech těžby je pak pole, na kterém je po orbě možné nalézt úlomky lupků 
a antracitu. Zhruba 0,5 km S od osady se v lese nacházel dnes zcela zaniklý lůmek na červený permský 
pískovec. Tento pískovec byl v regionu hojně využíván ve stavebnictví na ozdobné prvky (viz zámek 
Vlašim, Domašínská brána).

23KŘÍŽOVSKÁ HŮRA
49°39‘6.790“N 14°53‘16.508“E

Opuštěný lom přístupný k lokalitě po silnici Kondrac–Načeradec. Křížovská hůra je tvořená blanickou 
ortorulou, která je SV výběžkem ortorulového tělesa Velkého Blaníku. Hlavními horninotvornými mine-
rály ortoruly jsou křemen, živec, biotit a muskovit. Vlivem metamorfózy původní vyvřelé horniny jsou 
minerály často uspořádány do výrazných proužků. Ortorula dále v menší míře obsahuje drobné turma-
líny a granáty almandiny, jejichž vyrostlice ojediněle dosahují velikosti i přes 1 cm. Z mineralogického 
hlediska jsou zajímavé i žilné výplně tvořené krystalky záhnědy, živců a slíd. Na této lokalitě byl popsán 
také výskyt uranového minerálu autunitu, vytvářejícího žluté nebo zelené tabulkovité krystalky. Těžba 
kamene používaného pro stavební účely byla ukončena v 80. letech minulého století. 

24PSÁŘE
49°45‘8.942“N, 14°57‘43.065“E

Opuštěné důlní dílo (ústí štoly) přístupné pěšky lesem, možnost sběru. V okolí Psář, jejichž geologický 
podklad tvoří biotiticko-silimanitická pararula moldanubika, se na několika místech vyskytují větší kon-
centrace grafi tu, který vznikl nahromaděním mikroorganické hmoty v proterozoickém moři. Grafi t byl 
těžen od druhé poloviny 19. století do prvních let 20. století několika štolami a v mělkých dolech. Vět-
šina pozůstatků zaniklé důlní činnosti se nezachovala, s výjimkou zbytků zavaleného ústí štoly a kutací 
šachtice v lese J od obce. V místech bývalé šachty na SV okraji obce lze nalézt úlomky grafi tické ruly. 

25FIALNÍK
49°44‘28.578“N, 15°10‘41.946“E

Pozůstatky dolování železné rudy od 16. století do 20. století. Na nedalekém Holém vrchu je otevřen 
činný kamenolom. Hlavní vlastějovickou horninou je skarn – největší skarnové těleso se vyskytuje na 
Holém vrchu a v okolí zbytků kostelíka sv. Máří Magdalény. Jednalo se o hornickou kapli, do které se 
před vstupem do magdalénské štoly chodili horníci modlit. Skarn je rudou železa, obsahuje granát a py-
roxen, v menší míře je zastoupen epidot a magnetit. Obsah železa v rudě se pohyboval kolem 50 %.  

26NA STŘÍBRNÉ
49°48‘59.593“N, 14°56‘46.487“E

Malé ložisko polymetalických rud nedaleko známého hradu Český Šternberk dříve zvané též Silberberg 
či Hory Ratajské. První zmínky o dolování Na Stříbrné pocházejí z roku 1497. Okolí ložiska je převážně 
tvořeno biotitickými pararulami, amfi bolickými rulami, amfi bolity a menšími tělesy krystalických vá-
penců. Zrudnění tvoří lavici o mocnosti 2 – 10 cm. Z rudních minerálů převládá pyrit, hojný je i sfalerit. 
Byly zjištěny obsahy stříbra do 145 g/t. V současnosti jsou hlavní důlní díla nepřístupná. Na lokalitě se 
nachází přírodní rezervace Na Stříbrné s výskytem lýkovců jedovatých.

27STVOŘIDLA
Západ  49°40‘56.345“N, 15°17‘40.365“E, Východ  49°39‘36.406“N, 15°20‘55.618“E

Skalnatý ostroh na břehu Sázavy nedaleko Ledče nad Sázavou, kde řeka vytváří zakleslý meandr s pe-
řejemi okolo skalnatého ostrohu s mrazovými sruby a kamennými moři. Skalnatý ostroh je tvořen leu-
kokrátním drobnozrnným, nevýrazně porfyrickým biotit-muskovitickým granitem typu Stvořidla. Na 
mnoha blocích, jsou patrné stopy po těžbě kamene v minulosti. Pro ochranu území byla vyhlášena 
přírodní rezervace Stvořidla o rozloze cca 300 ha.  (lokalita se nachází mimo tuto mapu) 

28BÍLÝ KÁMEN
49°52‘1.560“N 14°54‘19.739“E

Bílý kámen je jeden z nejstarších lomů na našem území. Bylo v něm nalezeno více než 200 neolitických 
kamenných nástrojů (sekeromlaty, klíny, palice). Kromě toho byl zdejší vápenec využíván na výrobu 
masivních náramků a korálků, které byly nalezeny až na území dnešního Německa. Sázavský vápenec 
se zde vyskytuje v mohutných lavicích, je většinou čistě bílý, středně zrnitý až jemnozrnný, krystalický, 
lokálně tmavě pruhovaný. Je velmi čistý a kvalitní. 

Blanická brázda
Blanická brázda je výrazná geologicko-tektonická příkopová struktura prvního řádu, kterou lze sle-
dovat v délce okolo 130 km a v šířce až do 5 km od Českého Brodu přes Sázavu, Louňovice p. B., 
Šebířov, Tábor a Kaplici až do dolnorakouské části moldanubika. Je výrazně protažená a tektonicky 
omezená ve směru SSV – JJZ a vznikala zaklesáváním a horizontálním posunem podél systému 
zlomů. Na vznik Blanické brázdy je vázán výskyt nalezišť rud Ag, Au, Cu-Pb-Zn. V severní části Bla-
nické brázdy je vertikální rozdíl úrovně dna brázdy a okolí až 700 m, v horizontálním směru se jedná 
o levostranný posun v pravděpodobném rozsahu přes 20 km. 

Údolí Sázavy 
Údolím Sázavy je možno cestovat po řece na lodi, pěšky po červené turistické značce, či na kole 
(např. cyklotrasa č. 4156 Sázava – Ledeč nad Sázavou). Řeka Sázava zaujímá mezi našimi toky z hle-
diska vývoje mimořádné postavení. Jde o erozní říční údolí se zachovalým systémem říčních teras 
z různých období (vzniklých v rozmezí před cca 3 mil. – 10 tis. lety). Nejvýznamnější část sázavského 
údolí se nachází právě na území geoparku (úsek Sázavy mezi Stvořidly a Kácovem). Pouze zde vznik-
ly mimořádně mocné (až 25m!) terasové akumulace štěrků, z nichž některé (např. u Střechova nad 
Sázavou) se dnes nachází 60 m nad hladinou řeky Sázavy. Pouze v tomto úseku také došlo k výraz-
ným přemísťováním toku řeky. Nejvýraznějším je opuštěné koryto Sázavy u Chabeřic, patrné dnes 
v podobě široké sníženiny oddělené od současného zahloubeného koryta řeky rulovými hřbety.
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