
později než proces silicifikace, potom lze soudit, že již pri-
mární obsah glaukonitu v glaukonitovém obzoru na bázi
turonu byl natolik vysoký, že působil jako bariéra pro mig-
raci Si-gelů. Přesné období tvorby novotvořeného glauko-
nitu však zůstává nadále předmětem diskuze.
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KVARTÉRNÍ A KŘÍDOVÉ SEDIMENTY MEZI VELKÝM OSEKEM, VELTRUBY A SENDRAŽICEMI

Quaternary and Cretaceous sediments between Velký Osek, Veltruby and Sendražice

STANISLAV ČECH – OLDŘICH HOLÁSEK

Česká geologická služba, Klárov 3/131, 118 21 Praha 1

(13-14 Nymburk)

Key words: Quaternary, Cretaceous, stratigraphy, lithology, tec-
tonics

Abstract: Revision of late Pleistocene fluvial sediments as well as
of the underlying Cretaceous sediments were made in the vicinity
of Velký Osek near Poděbrady (Central Bohemia). Based on
borehole data, two Pleistocene fluvial accumulations with differ-
ent base level have been recognized. Holocene incision of the
Labe River into Pleistocene accumulation also took place. The
depth of the incision under alluvial muds is, however, unknown.
Upper Cretaceous sediments have been reinterpreted in the area.
A glauconitic bed has been recognized at the Cenoman-
ian/Turonian boundary. Presumed existence of the Poděbrady
fault is indicated from different position of the glauconitic key
bed in boreholes.

Studované území se nalézá na pravém břehu Labe mezi
Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi. Jako součást
velmi rozsáhlé polabské akumulační oblasti je téměř sou-
visle zakryto kvartérními sedimenty. Z geomorfologického
hlediska můžeme studovanou oblast rozdělit na dva samo-
statné celky, které se nápadně liší dvoumetrovým rozdílem

ve výšce svých povrchů. Západní část, s povrchem zhruba
v úrovni 190–192 m n. m., náleží k sedimentární výplni
labské údolní nivy. Výše položenou východní část, s po-
měrně rovným povrchem v nadm. výšce 192–194 m, tvoří
labská fluviální terasa, většinou překrytá navátými písky.
V podloží kvartérních sedimentů leží horniny křídového
stáří.

Fluviální písky a štěrkovité písky jsou ve zkoumaném
území nejrozšířenějším kvartérním sedimentem, který sle-
duje tok Labe na území listu mapy 13-14 Nymburk podél
celého úseku. Jejich stratigrafické označení se postupně
vyvíjelo na základě prohlubování poznatků v oblasti kvar-
térní geologie. SOKOL (1912, 1921–1922) považuje tuto
akumulaci za součást skupiny nejmladších teras. URBÁNEK

(in ČECH et al. 1948) ji v Geologické mapě Československé
republiky 1 : 75 000 na listu Kolín (3954) označuje jako
spodní terasu. BALATKA a SLÁDEK (1962) spolu s některými
staršími autory, již vycházejí z novějšího stratigrafického
členění a zařazují ji do období mladého pleistocénu
(würmu). V Geologické mapě ČR, listu 13-14 Nymburk,
v měřítku 1: 50 000 (HOLÁSEK et al. 1993) a v příslušných
textových vysvětlivkách (MÜLLER et al. 1993) bylo na zá-
kladě nových výzkumů použito současně platné členění
pleistocenních fluviálních sedimentů na spodní, střední a
svrchní pleistocén. Podle tohoto systému patří zmíněná
akumulace do svrchního pleistocénu.

Detailněji můžeme tuto akumulaci rozčlenit (viz obr. 2),
v částečné shodě s BALATKOU a SLÁDKEM (1962), na dvě sa-
mostatné úrovně odpovídající starší a mladší části svrchního
pleistocénu. Jejich povrchy leží ve stejné výšce, ale úroveň
bází je rozdílná. U mladší akumulace můžeme ještě vyčlenit
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erozní stupeň se sníženým povrchem, jehož báze spočívá
ve stejné úrovni jako u téže akumulace s původním povr-
chem. V tomto případě proto nejde o dvě samostatné úrov-
ně, nýbrž o jedinou, která podlehla v prostoru dnešní údolní
nivy Labe mladší (holocenní) hloubkové erozi a redepozi-
ci. Tím došlo k výraznému snížení jejího původního povr-
chu do té míry, že jej v současné době zakrývá souvrství
holocenních sedimentů. Tuto skutečnost prokázaly také
pozdější ložiskové průzkumy (např. VRBA 1962, NAVRÁTIL

a KOVAŘÍKOVÁ 1986).
Na základě údajů získaných studiem zpráv a vrtné doku-

mentace příslušných ložiskových, hydrogeologických a
stavebně geologických průzkumů, uložených v archivu
České geologické služby – Geofondu, můžeme kvartérní
sedimenty charakterizovat detailněji.

Fluviální písky a štěrkovité písky (svrchní pleistocén –
starší část) s povrchem v nadm. výšce 192–194 m (relativ-
ně 2 m nad povrchem labské nivy) a bází 2–6 m pod povr-
chem nivy, se zachovaly v oboustranném pruhu podél že-
lezniční tratě Velký Osek–Sendražice, odkud pokračují dál
mimo zkoumané území. Směrem k východu zasahují od
této tratě do vzdálenosti 500–600 m, ale z. směrem nelze
jejich okraj na povrchu jednoznačně stanovit. V místě geo-
logického řezu (obr. 1 a 2) jsou zastiženy vrtem VO-5.
Mocnost akumulace se pohybuje v rozmezí 4,2–8,0 m. Vý-

jimkou je mocnost 0,6 m zjištěná CEHÁKEM a ZEMANEM

(1954) ve vrtu S 18 (obr. 1). Není vyloučeno, že jde o po-
délný hřbet tvořený horninami křídového stáří, protažený
zhruba ve směru S–J, jehož povrch s. směrem klesá. Flu-
viální sedimenty charakterizují šedé až šedohnědé, někde
žlutohnědé až rezavohnědé jemně až středně zrnité jemně
slídnaté písky, místy s drobným štěrčíkem. Při bázi se lo-
kálně nalézají hrubozrnné písky s valouny, které dosahují
velikosti až 8 cm.
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Obr. 1. Situace vrtů s vyznačením linie geologického řezu.

Obr. 2. Geologický řez mezi Labem a železniční tratí jižně od Velkého Oseka. 1 – břežní val, 2 – fluviální hlíny, jíly, písky a slatinné zeminy (staré rame-
no), 3 – fluviální hlíny, jíly a písky, 4 – naváté písky, 5 – starší akumulace svrchně pleistocenních písků a štěrkovitých písků, 6 – mladší akumulace svrch-
ně pleistocenních písků a štěrkovitých písků s přehloubenými koryty, 7 – slínovce s vyšším obsahem CaCO3 (bělohorské souvrství, turon), 8 – glaukoni-
tické jílovité pískovce na bázi bělohorského souvrství, 9 – jemnozrnné pískovce až písčitojílovité prachovce, silně slídnaté (perucko-korycanské
souvrství, cenoman), 10 – zlom s vyznačením smyslu pohybu na zlomu.



Fluviální písky a štěrkovité písky (svrchní pleistocén –
mladší část) se zachovaným původním povrchem ve výšce
192–194 m n. m. a bází ležící zhruba v úrovni 174–176 m
n. m. (relativně 10–12 m pod povrchem nivy Labe), dosa-
hují mocnosti okolo 17 m. Maximální mocnost 21,7 m,
zjištěná ve vrtu VO-1 (NADRCHAL 2003) necelých 600 m z.
od žel. tratě (viz geologický řez na obr. 2), prokazuje exis-
tenci starého přehloubeného koryta, které většinou probíhá
na území erozního stupně této akumulace (VRBA 1962).

Studovanou labskou akumulaci zakrývá proměnlivě
mocná písčitá ornice. Pod ní leží svrchu světle okrové, re-
zavě hnědé, hlouběji světle šedé velmi slabě jílovité jemně
až středně zrnité, lokálně hrubozrnné písky s ojedinělými
valouny, popřípadě málo mocnými polohami písků s drob-
ným štěrkem (obr. 3). Místy byla ve spodní části akumula-
ce zjištěna poloha silně jílovitého písku. V nejsvrchnější
části tohoto souvrství byla prokázána proměnlivá, ale vý-
razná příměs přeplavených navátých písků. Fluviální písky
tvoří téměř výhradně křemen (92–95 %), velmi málo živce
(3 %), muskovit a biotit (do 1%). Těžké minerály zastupují
ilmenit, amfibol, turmalín, granát, dále je přítomna jílová a
prachová substance (značný podíl prachového křemene) a
akcesoricky chlorit. Štěrk o velikosti valounů 4–15 mm
tvoří většinou dobře opracované valouny zejména křeme-
ne, v menší míře kvarcitu, amfibolitu, biotitické ruly, fyli-
tu, permských břidlic, limonitizovaných slepenců, čediče,
pískovce, žuly, spongilitu, ojediněle silně navětralých a
rozpadavých pískovců.

Fluviální písky a štěrkovité písky (svrchní pleistocén –
erozní stupeň mladší akumulace) leží v údolní nivě Labe
pod souvrstvím holocenních sedimentů. Jejich báze se
shoduje s již popsanou úrovní téhož stáří, ale povrch
v tomto případě nelze stanovit ani přibližně. Původní po-
vrch pleistocenní akumulace byl zčásti ve starším holocé-
nu erodován.

Můžeme pouze předpokládat, že tato
eroze zasáhla do hloubky několika met-
rů pod dnešní bázi povodňových sedi-
mentů. Litologické ani mineralogické
složení redeponovaných sedimentů se
nezměnilo, zaoblení valounů a zrn zůs-
talo stejné (podle analogie s výsledky
zjištěnými v jiných oblastech), takže
chybějí základní kritéria pro stanovení
povrchu pleistocenní akumulace v tom-
to erozním stupni.

Sedimenty erozního stupně jsou hně-
došedé jemně až středně zrnité, při bázi
hrubozrnné písky se zvyšující se malou
příměsí štěrku směrem k podloží. Veli-
kost ostrohranných úlomků až poloos-
trohranných valounů je 0,5–6 cm, ojedi-
něle 10 cm. Bazální štěrková frakce
místy zcela chybí. Asi 85 % klastů tvoří
křemen, v malé míře se vyskytují živce,
akcesoricky slídy a úlomky hornin – ru-
ly, svorové ruly, fylity, pískovce, silicity,
buližníky a silně navětralé granitoidy
(NAVRÁTIL – KOVAŘÍKOVÁ 1986).

Ve svrchní části tohoto stupně se rovněž projevuje vý-
razný podíl jemné frakce (přeplavených navátých písků).

Naváté písky (svrchní pleistocén) žlutavé, béžové a světle
hnědé barvy jsou jemně až středně zrnité, mnohdy sypké,
poměrně vytříděné a tvořené téměř výhradně křemenem.
Vytvářejí rozsáhlé pokryvy, místy v podobě přesypů, na po-
vrchu obou svrchně pleistocenních úrovní. Jejich mocnost
není ověřena, ale pravděpodobně dosahuje 1–2 m. Kromě
toho tvoří redeponované naváté písky výrazný podíl ve
všech svrchně pleistocenních fluviálních akumulacích.

Holocenní hlíny, jíly a písky v údolní nivě Labe jsou
mocné 2,0–6,0 m. Svrchu leží tmavě hnědé až černé, silně
humózní hlíny s organickou příměsí, níže hnědé až rezavě
hnědé jílovité hlíny s lokálními polohami slabě písčitého
jílu až jílu. Následuje rezavý, rezavě šedý, jemně až středně
zrnitý, místy jílovitý písek, hlouběji s valouny křemene
o velikosti 0,5–1 cm, lokálně 5 cm. Zcela ojediněle byla
zjištěna 2,7 m mocná poloha modrošedého jílu, která po-
souvá maximální mocnost holocenních náplavů na 6,0 m
(pokud jsou tyto jíly ještě součástí holocenního souvrství).
Na povrchu nivy jsou zachována stará ramena zaplněná vo-
dou s volnou hladinou nebo postupně zarůstající vodní ve-
getací, která podmiňuje tvorbu hnilokalů, slatinných zemin
a slatin (NAVRÁTIL – KOVAŘÍKOVÁ 1986).

Nedaleko labského toku bylo vrtem VO-1 (VÁCLAVÍK

1977) ověřeno pravděpodobně další přehloubené koryto,
ve kterém dosahují fluviální sedimenty mocnosti 17 m.

Křída

Křídové sedimenty byly pod kvartérními fluviálními aku-
mulacemi v území mezi Velkým Osekem a Veltruby zjiště-
ny v minulosti několika průzkumnými vrty. Tyto vrty však
zasáhly v převážné většině pouze nejvyšší (1–2 m), zčásti
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Obr. 3. Šikmo zvrstvené fluviální písky a štěrkovité písky (svrchní pleistocén – mladší část) odkry-
té v těžebně u Veltrub.



zvětralé partie křídového podloží. Petrograficky byly kří-
dové sedimenty ve vrtech popisovány vesměs jako slínov-
ce.

První ucelený křídový profil byl dokumentován ve vrtu
fy Artezie z r. 1935, vyhloubeném na náměstí ve Velkém
Oseku (SVOBODA 1936; obr. 1 a 4). Pod kvartérním pokry-
vem byla zastižena opuka (souvrství III) do hloubky
38,20 m. Ve svrchní části měla opuka ráz slínu velmi pev-
ného, ve spodní části byla opuka písčitá s jehlicemi spongií
a s „rohovcovými peckami“, místy opuka přecházela až do
slídnatého pískovce. Obě části byly odděleny zeleným
značně písčitým glaukonitickým slínem. Opuky byly přiřa-
zeny k turonskému stupni. Jako cenomanské (souvrství II)
byly hodnoceny křemenné a jílovité pískovce a slepence
s vložkami jílu, zastižené v podloží opuk o mocnosti
18,40 m. Toto stratigrafické schéma převzaly veškeré poz-
dější mapovací i průzkumné zprávy, tj. slínovce byly ve vr-
tech a částečně v geologické mapě 1 : 75 000 (ČECH et al.
1948) řazeny stratigraficky do spodního turonu, v geolo-
gické mapě listu Nymburk (HOLÁSEK et al. 1993) do střed-
ního turonu.

V současné době byla stratigrafická interpretace vrtu
Artezie z r. 1935 ve Velkém Oseku přehodnocena, a to
zejména na základě strukturních vrtů vyhloubených v 60.
letech min. století v širším okolí Velkého Oseka. Přede-
vším jde o vrty KN-1 Volárna a KN-6 Polní Chrčice, které
byly komplexně petrologicky a paleontologicky vyhod-
noceny (MÜLLER et al. 1965, VALEČKA et al. 1967). Glau-
konitický slín zastižený ve vrtu ve Velkém Oseku je to-
tožný s glaukonitickou vrstvou, která představuje
hraniční horizont mezi cenomanem a turonem ve zmíně-
ných strukturních vrtech. Tato glaukonitická vrstva podle
vrtů řady KN zároveň rozděluje litologický ráz tzv. opuk
v jejím podloží a nadloží. Zatímco v nadloží hraniční
glaukonitické vrstvy vystupují nepísčité slínovce až jílo-
vité vápence, v podloží této vrstvy jsou vyvinuty písčité
slínovce a jílovité prachovce silně slídnaté, místy s pře-
chody do jílovitých jemnozrnných pískovců. Tento vývoj
byl kdysi označován podle výskytu význačného belemni-
ta jako „plenus zóna“, která představuje svrchní část ce-
nomanu. Na rozdíl např. od Poděbradska, kde mocnost
této zóny dosahuje jen pár metrů, je v okolí Velkého Ose-
ka mocnost této zóny anomální (21,6 m). SVOBODOU

(1936) uváděné rohovcové čočky z těchto vrstev z vrtu
Velký Osek jsou zřejmě fosfátové konkrece, petrologicky
doložené ve vrtech řady KN. Z tohoto důvodu je nyní hra-
nice cenoman/turon ve vrtu Artezie umístěna na bázi
glaukonitického slínu, zjištěné v hloubce 16,60 m, tj.
o 21,60 m výš, než ji původně ve vrtu stanovil SVOBODA

v r. 1936 (obr. 4).
Vedle vrtu Artezie ve Velkém Oseku byla hraniční glau-

konitická vrstva zastižena v průzkumných vrtech na ložisku
Velký Osek I (vrty VO-4, 5, 7 a 8, viz NADRCHAL 2003).
V podloží glaukonitické vrstvy byly vyvinuty šedé tmavo-
šedě šmouhované jemnozrnné pískovce až písčitojílovité
prachovce, silně slídnaté (revizní prohlídka vrtů VO-1 až
VO-8 S. ČECHEM v r. 2003). Tyto písčitoprachovité sedi-
menty představují rovněž ekvivalent tzv. plenus zóny
svrchního cenomanu.

Tektonika křídy

Rozdílná výšková úroveň hraniční glaukonitické vrstvy
v průzkumných vrtech (184 m n. m. např. ve vrtu VO- 5) a
ve vrtu Artezie ve Velkém Oseku (172 m n. m.) je zřejmě
výsledkem mírného úklonu křídových vrstev k S. O tom
svědčí rozmístění litofacií cenomanu a turonu v průzkum-
ných vrtech S a J od vrtu VO-5.

Hraniční glaukonitická vrstva byla také zjištěna ve vrtu
u labského zdymadla VO-1 (VÁCLAVÍK 1977; obr. 1 a 4).
Báze glaukonitické vrstvy ve vrtu VO-1 je však cca o 23 m
níže (151 m n. m.) než ve vrtu ve Velkém Oseku (172 m
n. m.). Při předpokládaném úklonu křídových vrstev k S
(viz výše) je možné výškový rozdíl glaukonitické vrstvy
v obou vrtech interpretovat disjunktivně. Bližší průběh zlo-
mu ssz.-jjv. směrem naznačují rozdílné litologie v prů-
zkumných vrtech: písčité slínovce (cenoman) uvádí VRBA

(1962) z vrtů I/2a a VS-2, zatímco nepísčité slínovce (tu-
ron) jsou popisovány např. z vrtů I/2 a VS-4.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 23

Obr. 4. Korelační schéma křídových sedimentů u Velkého Oseka. 1 – jí-
lovce a prachovce s organikou, 2 – písčité a slídnaté jílovité prachovce,
3 – vápnité prachovce, 4 – slínovce, 5 – slínovce s vyšším obsahem
CaCO3, křemenné pískovce a písky, 7 – jílovité pískovce (zeleně glauko-
nitické), 8 – gradačně zvrstvené pískovce, 9 – písky a štěrky, 10 – podloží
křídy, 11 – obsah glaukonitu, 12 – označení vrtu: VO-1 (VÁCLAVÍK

1977), vrt Velký Osek (SVOBODA 1936). Situace vrtů viz obr. 1.



Uvedené indicie ukazují na pravděpodobnou existenci
zlomu, který probíhá zřejmě v místech mezi vrty VO-1 a
I/2a (obr. 2) a směrně navazuje na SSZ na poděbradský
zlom, na JJV na železnohorský zlom. Na SSV od zlomu je
zde interpretována hrásťová struktura (okolí obce Velký
Osek), kde je pod kvartérním pokryvem obnažena vedle
spodní části turonu i svrchní část cenomanu. Zde zřejmě
probíhá další zlom o malé amplitudě skoku, jak je patrné
z rozdílu výšek báze hraniční glaukonitické vrstvy ve vr-
tech VO-4 a VO-5 (obr. 2).
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KONTAKT TANVALDSKÉHO A LIBERECKÉHO GRANITU U JABLONCE NAD NISOU

Contact of the Tanvald and Liberec granites near Jablonec nad Nisou
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Abstract: The exposure of the Liberec and Tanvald granite con-
tact near Jablonec nad Nisou reveals the intrusive relationship and
relative age of both granites. This contact illustrates the interac-
tion between hot calc-alkaline granitic magma and already con-
solidated alkali-feldspar granite. Their interface is occupied by
younger contact rocks related to the Liberec and Tanvald granites.
The mylonitization (shearing), protoclase, recrystallization reac-
tion softening (semi-fluid state), up to total remelting of the
Tanvald granite are characteristic features of these rocks.
Younger age of the Liberec granite is documented by reduction
of the grain size and absence of K-feldspar phenocrysts towards
the contact (chilled margin), magnetization of the Tanvald gran-
ite (by thermal impact of the Liberec granite) and, last but not
least, by radiometric dating.

Krkonošsko-jizerský masiv je velké granitické těleso
vmístěné ve svrchním karbonu do jádra lugika v s. části
Českého masivu. Jeho základními litologickými členy
jsou granity jizerský, liberecký, harrachovský, fojtský a
krkonošský. Samostatné postavení má tanvaldský granit.
Zatímco většina uvedených typů granitů jeví značnou
vzájemnou příbuznost, má tanvaldský granit, umístěný
při j. okraji krkonošsko-jizerského masivu, řadu zásad-
ních petrologických odchylek (např. přítomnost albitu,
granátu a andalusitu).

Jeho vztah k ostatním granitům krkonošsko-jizerského
masivu je proto v geologické literatuře často diskutován.
Souborný přehled této diskuse podává KVIČINSKÝ (1986).
Stáří tanvaldského granitu a jeho vztah k okolním horni-
nám je i klíčovým tématem stáří krkonošsko-jizerského
krystalinika.

Geologická situace

Studovaný kontakt tanvaldského a libereckého granitu byl
zjištěn při geologickém mapování 1 : 25 000 na listu Jablo-
nec nad Nisou (KLOMÍNSKÝ et al. 2006) na z. okraji obce
Horní Nová Ves nad Nisou. Vlastní styk obou granitů je
odkrytý ve skalním defilé o celkové délce 50 metrů podél
přístupové komunikace k vodárenskému objektu (obr. 1A).
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