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Na vrstevních plochách některých hornin ve střední části
štěchovické skupiny jsou zřetelné různé typy textur a struk-
tur, zejména drobné vrásky, mělké rýhy, hrboly a vlnovky.
Z analogie s podobnými texturami v příbřežních klastikách
mladšího stáří lze soudit, že to jsou produkty, které vznikají
interakcí sedimentu s porosty jednobuněčných organismů,
zejména sinic.

Chemické, fyzikální a biologické proměny na konci
proterozoické éry – jako poměrně vysoký obsah kyslí-
ku v atmosféře, vznik nových příbřežních sedimentač-
ních prostorů a zejména absence efektivních požíračů
mikrobiálních porostů – způsobily, že prokaryontní
společenstva dosáhla v tomto období maximálního roz-
květu. Tam, kam zasahovalo sluneční záření, pevné
a pružné sinicové rohože v masivní míře kolonizovaly
všechny vhodné povrchy. Vzájemnou interakcí biofil-
mu s povrchem vznikajícího sedimentu se podílely na
jeho vzniku (Noffke 2010). Slizové obaly vláken a ko-
lonií sinic zachycovaly drobné částečky sedimentu
a vázaly je na povrchu. Díky sinicovým rohožím se
zřejmě zachovaly i měkkotělé organismy, které byly

překryté řasovým biofilmem jako posmrtné masky
(Gehling 1999).

Sedimentární textury odrážejí morfologii různých
typů mikrobiálních společenstev. Povrchové textury
vzniklé za přispění mikroorganismů jsou zachované na
místě vzniku a představují tak vhodné médium pro cha-
rakteristiku sedimentačního prostředí. Relativně malé
postižení štěchovické skupiny během variské a kadom-
ské orogeneze (Hajná et al. 2011) přispívá k významu
tepelsko-barrandienského proterozoika pro poznání
středoevropských variscid. Přítomnost mikrobialitů do-
kládá lokální bentické sedimentační prostředí v době je-
jich vzniku.

Pro zachování textur vzniklých za přispění mikrobiální
aktivity jsou optimální zejména prachovce s nepravidelný-
mi vložkami hrubozrnných poloh (Gehling 1999). Zde po-
psané textury byly získány v drobách a prachovcích v nad-
loží a podloží několik metrů mocné lavice dobříšských
slepenců ze zhruba 500 m dlouhého úseku v údolí říčky
Kocáby mezi Novým Knínem a Starou Hutí u Dobříše
(obr. 1).
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Fosilní nálezy v proterozoiku Barrandienu byly soustředě-
ny spíše na kralupsko-zbraslavskou skupinu, zejména na
černé jemnozrnné silicity. Ignác Rodič (1931) popsal drob-
ná kulovitá tělíska z buližníků v okolí Prahy a Klatov, která
považoval za radiolarie. To ovšem nebylo možné v období,
kdy ještě organismy neměly schopnost vytvářet pevnou
schránku. Pozdější výzkumy zjistily výskyt jednobuněč-
ných mikrofosilií zvaných akritarcha, tvořených polymer-
ní organickou látkou. Akumulace monádek a mineralizo-
vané řasové krusty zjistila Pacltová (1970) a další autoři.
Podle Konzalové (1981) nalezené mikrofosilie naznačily
blízké vztahy mezi tepelsko-barrandienským proterozoi-
kem a francouzským briovérienem. Silicifikované stroma-
tolity rodů Colleniella Korolyuk a Conocollenia Maslov se
vyskytují spolu s letokruhovým křemenem (wood-grained
chert) na Blovicku (Vavrdová 2000). Stratiformní sinicové
biohermy byly zjištěny v páskovaných buližnících na sever
od Prahy (Vavrdová 1994).
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Území kolem Nového Knína leží na styku dvou větších
geologických celků – granitoidů středočeského plutonu
a tepelsko-barrandienského proterozoika. V antiklinále ko-
zohorského pásma, dlouhé 5,5 km, jsou odkryty kyselé až
intermediální vulkanity (dacity, ryolity, ryodacity). Odolné
vulkanity tvoří nápadné vyvýšeniny, zatímco v hluboce za-
řízlém údolí Kocáby, která zde protéká severojižním smě-
rem, jsou odkryté méně odolné horniny střední části ště-
chovické skupiny. Lemují je tufy, tufity a černé grafitické
břidlice s pyritem, protkané žilkami bílého křemene.

Celkově uloženiny mladšího proterozoika v tepel-

sko-barrandienské jednotce tvoří asi 10 km mocný kom-
plex vulkanosedimentárních hornin. Spodní část je petro-
graficky pestřejší, s buližníky, spilitizovanými lávami,
pyroklastiky a černými břidlicemi s pyritem, vzácněji vá-
penci, místy oolitickými. Heterogenní vývoj jednotlivých
pruhů vedl Hajnou et al. (2011) k nové definici blovického
komplexu. Nejmladší část mladoproterozoického sledu tvoří
ediakarská štěchovická skupina, až 5 km mocný soubor
převážně flyšových hornin – slepenců, drob, prachovců
a břidlic. Podle mnohých dokladů turbiditní sedimentace
s podmořskými skluzy a bahnotoky se předpokládá jejich
hlubokomořský původ (Dörr et al. 2002). Slepence mají
drobový až arkózový tmel. Mezi klasty slepenců, které
místy dosahují velikosti až 1 m, výrazně převažují šedé
břidlice a droby. Kukal (1985) předpokládá dno ediakar-
ského moře členité, s hlubokými příkopy a mělkými prahy.
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Sedimentární textury vzniklé za přispění mikrobiálních ro-
hoží a povlaků (MISS) se vyskytují zejména na vrstevních
plochách prachovců a drob (obr. 2– 8). Jsou to horizontál-
ní, 0,5–2 mm vysoké skulptury s retikulátním, vrásčitým,
puchýřovitým nebo vlnovkovitým povrchem, které pokrý-
vají celou plochu. Textury se zachovaly pouze jako mělké
otisky. Nejčastějším typem jsou mírně podélně protažená
oka ohraničená nízkými oblými obloukovitými hřbítky,
známá jako ESP („elephant skin pattern“; Gehling 1999,
Noffke 2010, Eriksson et al. 2007). Povrch připomíná vrás-
čitou kůži starého slona (obr. 2 a 3). Velikost ok kolísá
mezi 2–5 mm, v drobách je skulptura většinou hrubší než
v prachovcích. Méně časté jsou puchýřovité typy, s nízký-
mi hladkými hrbolky s kruhovitým obrysem (obr. 4). Veli-
kost hrbolků kolísá mezi 0,5–1,5 mm. Novým typem jsou
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povrchy s pravidelně rozmístěnými krátkými vlnovkami
(obr. 5) dlouhými až 5 mm, ale viditelnými až při větším
zvětšení (obr. 6). Na povrchu zvětralých drob lze místy po-
zorovat nepravidelné hrubší hrboly, nízké palice, dómovité
útvary a prohlubně, které připomínají morfologii klastic-
kých stromatolitických útvarů (obr. 7).

Mikrobiality byly pozorovány na 500 m dlouhém úseku
ve výchozech na obou březích Kocáby. Časté jsou v nad-
loží a podloží několikametrové lavice dobříšských sle-
penců (obr. 8). Jsou zachované i na dalších místech v blíz-
kosti slepenců, např. na Zelenském vrchu u Voznice.
V neporušené skalní stěně jsou MISS viditelné většinou
jako vypouklé otisky na spodní straně vrstevních ploch
(obr. 9).
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Roli mikroorganismů a mikrobiálních povlaků při utváření
sedimentárních sekvencí rozpoznal již v 16. století Para-
celsus (Eriksson et al. 2007). Jeho názory se neujaly do-
dnes. Zatímco u vzniku vápencových stromatolitů je jejich
úloha již uznávána všeobecně, u klastik je situace jiná. Se-

dimentární textury a struktury iniciované aktivitou sinico-
vých rohoží (MISS) existují od archaika do dnešní doby,
ale éra jejich maximálního rozkvětu spadá do pozdního
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proterozoika (Noffke 2010). Vrásčité, puchýřovité, retiku-
látní a trsovité textury vznikaly působením pevného a pruž-
ného koberce bakterií, řas a sinic. Rohože zachycovaly
jemné částečky detritu, zpevňovaly substrát a zároveň kon-
zervovaly různé sedimentologické jevy, jako jsou čeřiny
apod. V minulosti byly někdy popisovány pod různými ná-
zvy jako např. Arumberia, Kinneyia, Manchuriophycus,
nebo Astropolithon (Eriksson et al. 2007).

Studie moderních mikrobiálních rohoží na Bahamském
souostroví (ostrov Andros; Monty 1967), v Perském zálivu
(Kendall – Skipwith 1968) a na pobřeží Pacifiku (Laguna
Mormona; Horodyski 1977) prokázaly, že morfologie sini-
cových porostů není náhodná, ale zcela zákonitě se utvářejí
tak, aby zajistily přežití dalších generací. Střídají se rychle
vertikálně rostoucí druhy se sinicemi rostoucími pomalu
a horizontálně. Většinu společenstva tvoří autotrofní typy,
které pro svůj růst potřebují sluneční záření. Sinicové po-
vlaky se mohou vytvářet na nejrůznějších stanovištích, tře-
ba na balvanu na břehu Slapské přehradní nádrže (obr. 10).
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Rytmicky zvrstvené sedimenty štěchovické skupiny v údo-
lí Kocáby mezi Starou Hutí u Dobříše a Novým Knínem
vykazují sedimentární struktury, které jsou na základě
morfologické analogie s mladšími sekvencemi připisovány
aktivitám mikrobiálních rohoží (MISS). Podobně jako ich-
nofosilie jsou povrchové textury vzniklé působením pro-
karyontních společenstev zachované in situ a mohou být
využity pro charakteristiku původního sedimentačního
prostředí. Přítomnost mikrobialitů prokazuje bentický pů-
vod zkoumaných sekvencí.

Poděkování. Výzkum byl hrazen částečně z prostředků výzkum-
ného záměru RV 067985831 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
a z vlastních prostředků autorky. Autorka děkuje editorovi
Václavu Zieglerovi a recenzentům Jakubovi Halašovi a Štěpánu
Rakovi za podnětné připomínky.
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