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YouTube kanál AK

Na YouTube kanálu Agentry Koniklec zpřístupňujeme již několik let 
videoobsah, který vznikl při naší činnosti. 

Nejúspěšnější částí našeho YouTube jsou klipy zaměřené na geologii, 
paleontologii a šetrnou turistiku v hlavním městě a okolí. Videa jsou 
určena pro děti i jejich rodiče a prarodiče. 

V této minibrožurce představujeme průřez naší skromnou videotvorbou. U 
každého videa najdete QR kód, který po načtení mobilem klip rovnou 
přehraje. 

YouTube kanál AK najdete na https://koniklec.cz/yt a nebo po načtení QR 
kódu na této stránce. 

Pokud budete kanál odebírat, připojíte se k dalším několika stovkám lidí, 
kteří to již udělali, nám uděláte radost a žádné nové video vám neunikne.



Poznávat tajemství geologie a paleontologie můžete i v pohodlí 
domova. Přesvědčte se, jak snadné je napodobit a zrychlit některé 
přírodní procesy, které pomalu a nenápadně utvářely naší planetu. 
Bezpečně, rychle, u vás doma!

Geopokusy



Klip vás provede čtyřmi jednoduchými 
experimenty - přímo na vašem stole nebo 
kuchyňské lince si můžete vyzkoušet, jak 
vznikají zkameněliny, co udělá s vápencem 
kyselé prostředí a  na závěr si vyrobíte 
efektní sopku. 

vaši průvodci Štěpán a Adélka
Délka klipu 17:49, Full HD

vaše průvodkyně robot Aneta
Délka klipu 4:07, Full HD

Poznejte v detailu, co udělá kyselé prostředí 
s vápennou skořápkou vajíčka. Z měkkého a 
křehkého vajíčka se stane pružný míček!
Časosběrné video komentuje virtuální 
bytost Aneta. 



Poznávání krás neživé přírody je nejlepší v partě a s dobrým 
průvodcem. Ale ne vždy to je možné. Jděte ven, když to vyhovuje vám 
a průvodce si vezměte s sebou do kapsy. Nejen při lockdownu ...

Geovycházky



Poznejte magické místo u smaragdově 
zbarveného jezera nad Berounem a po- 
odhalte tajemství, které se zde zazname-
návalo 15 milionů let. Uvidíte pozůstatky 
pradávných živočichů i rostlin a můžete si i 
představit mohutné síly, které mačkaly skály 
jako list papíru.

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 15:44, Full HD, 4K

vaši průvodci Štěpán, Adélka a Zdeněk 
Délka klipu 4:07, Full HD

Vydejte se na krátkou procházku Malou 
Chuchlí a objevte tajemství kamenných růží. 
Vzdejte čest slavnému badateli Joachimu 
Barrandovi a nechte na sebe dýchnout 
prvorepublikovou atmosféru u pozůstatků 
slavného barrandovského bazénu. Ve videu 
se dozvíte i proč, se na badatelské výpravě 
bude hodit čajové sítko a sáček na svačinu.



Projděte se po devonském tropickém moři u 
Koněprus. Poznejte opuštěný lom Plešivec 
nebo zatopený lom Homolák. I zde se 
setkáte s pozůstatky řady pradávných 
rostlin a živočichů. A v lomu Homolák stojí 
za pozorování i hnízdiště břehulí. 

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 21:29, Full HD, 4K

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 10:39, Full HD, 4K

I vápenec může mít červenou barvu. A 
takový vápenec najdete právě v opuštěném 
Červeném lomu u Suchomast. Jeho kousek 
se dokonce stal jedním ze základních 
kamenů Národního divadla. A jen o kousek 
dál vás ohromí výhled na obří a dosud činný 
Velkolom Čertovy schody. 



V době před 400 miliony let nebylo v Žákově 
lomu tak bezpečno, jako nyní. Jeho tehdejší 
obyvatelé - Eurypteři - by si dali každého 
návštěvníka ke svačině. Dnes jsou již 
bezpečně zkamenělí. Vydejte se s Aničkou a 
Vojtou po jejich stopách. Uvidíte i, že ne vše, 
co vypadá jako sopka opravdu bylo sopkou, 
dozvíte se, co je stratotyp a poznáte 
tajemství výroby vápna. 

vaši průvodci Štěpán, Anička a Vojta
Délka klipu 26:04, Full HD

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 9:33, Full HD, 4K

Na samotné hranici Prahy a Středočeského 
kraje najdete možná až zlověstně nazvané 
místo - Černou rokli. I zde na vás čekají 
zkamenělí svědci dávného života. Někteří 
mají téměř nevyslovitelné nevyslovitelné 
názvy, jiní se pyšní poetickými českými 
jmény - třeba Panenka. A když už tu budete, 
prozkoumejte i soudobý nenápadný život 
zde protékajícího Šachetského potoka. 



Zavítejte k budově obecního úřadu Lochkov, 
kde si můžete prohlédnout obecní znak, 
kterému dominuje zkamenělina zdejšího 
pradávného obyvatele – amonita. Můžete 
pak zkusit štěstí a najít si svého amonita na 
některé z blízkých lokalit.

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 4:04, Full HD, 4K

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 8:13, Full HD

Navštivte nenápadnou přírodní památku 
Ortocerový lůmek. Najdete jí kousek od 
zastávky autobusu MHD. Pokud seberete 
odvahu vyšplhat se po příkrém svahu, 
uvidíte ve skále krásné pozůstatky dávných 
predátorů – ortocerů. Můžeme zaručit, že 
téměř kterýkoli kámen vezmete do ruky, 
bude v něm alespoň úlomek hlavonožce. 
A nebo to bude kalcit :-).



Nechte se unést pohledem na 
monumentální sudovité útvary, nad nimiž 
vyrostla obec Kosoř. Nejlépe se na ně 
kouká z nedaleké planiny a nebo  z dronu. 
Poté se můžete vydat směrem dolů a 
navštívit lom. Při troše štěstí najdete v 
suti některého ze zdejších trilobitů nebo  
poeticky pojmenovaných mlžů. A pokud 
vám padne jackpot, objevíte kousek 
pancíře dávné “praryby”. Mimochodem, 
kdyby tu ta “praryba” žila, nejspíš by si 
vás dala k svačině.

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 7:03, Full HD, 4K

váš průvodce Štěpán
Délka klipu 10:13, Full HD

Chcete-li  vytáhnout paty z Prahy, určitě 
nevynechejte Budňanskou skálu. Nápadně 
zvrásněný skalní útvar je nejen pěkný na 
pohled, ale je i celosvětově známý. Ano, zde 
se setkaly dvě epochy prvohor – silur a 
devon.  To připomíná i tříjazyčná pamětní 
deska. Vyšplháte-li se kousek nad úpatí 
skály, uvidíte ve skále překrásné zkamenělé 
lilijice. Ty trochu klamou tělem – vypadají 
jako rostlina, ale byli to živočichové. Jejich 
potomci s námi sdílí planetu dodnes. Už 
několik set milionů let.



Doplňková videa pro tištěného turistického průvodce Stezkami 
Barrandienu přináší nový pohled na navštívené území. Nenahrazuje 
tištěnou knížku, ale krásně jí doplňuje. Tohle je opravdu škoda 
nevidět. 

Stezkami Barrandienu



...

Udělejte si krátkou exkurzi do lomu Požáry z ptačí perspektivy. Dotkněte se 
doby, kdy se zde těžilo a poznejte, čím je lom slavný i nyní.

Kde se vzalo jméno Prokopské údolí? Co se dnes nachází  v místě tajné 
válečné továrny? A jak vypadá pražský Semmering z výšky?

...

Jak se francouzský inženýr dostal do Čech? A co ho vedlo k lásce ke 
zkamenělinám? Velký příběh velkého muže.



...

Zkamenělé sudy v Černé rokli prý skrývají Kristovu krev. Jak vypadají z 
výšky? Tohle ze země neuvidíte!

Podívejte se na Karlštejn tak, jak jej vidí ptáci. Jak to bylo se zákazem 
pobytu žen? A co bylo největší tajností tohoto hradu?

...

Jarmila Novotná, kráska se zvonivým hlasem procestovala celý svět, přesto 
se nejvíce doma cítila v Litni. Zaposlouchejte se do jejího příběhu.



...

Jedna z nejstarších rozhleden u nás stojí již od roku 1893. Ve výhledu z ní 
dnes brání stromy. Ne tak ale v našem videu ...

Silný příběh jenoho z nejvýznamnějších talentů české hudby 20. století. O 
slávě i příkořích způsobených politickými režimy.

...

Uchvacující vyhlídka na kaňon Berounky z místa svázaného více než 
tisíciletou historií a obestřeného bájemi, pověstmi i tajemnými příběhy.



Type something
Navštivte i webovky našeho virtuálního kameniště, kde je spousta 
dalších informací a nápadů pro vaše poznávání neživé přírody.

www.barrandien.online/kameniste

Virtuální kameniště
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