
dobně využívaly stejnou trajektorii, kterou předtím proudi-
ly lahary (případně také úlomkové laviny), v současnosti
zachované v podloží láv. Interpretovaná trajektorie lávo-
vých proudů je naznačena v obr. 1.

Jediným tělesem s freatomagmatickou aktivitou tak v okolí
Kadaně zůstává Špičák, kde charakter fragmentace v přívodní
dráze odpovídá freatomagmatické erupci. Brekcie přívodní
dráhy je na této lokalitě pak ještě proražena kompaktním au-
gititem. Reinterpretace hrubozrnných vulkanoklastik v okolí
Kadaně do značné míry upravuje představy o charakteru vul-
kanické aktivity v této části doupovského komplexu.
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KDE BYL KORÁLOVÝ ÚTES VE ZLÍCHOVSKÉM SOUVRSTVÍ STŘEDOČESKÉHO DEVONU?

Where was the coral reef within the Zlíchov Formation (Devonian of Central Bohemia)?

PAVEL RÖHLICH

Pod Lysinami 23, 147 00 Praha 4

(12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)

Key words: Barrandian area, Devonian, palaeogeography, mud-
flows, slump structures

Abstract: Fossiliferous intraformational breccias within the lower
part of the Zlíchov Formation (Lower Devonian, Zlíchovian
stage) are confined to the SE part of the Prague Basin. The brec-
cias are deposits of mudflows consisting of the material trans-
ported from a coral reef. The latter was probably located on the
present territory of Prague and was built up on a tectonic high ex-
tending across the Basin. The observed slump structures testify to
a gravitational transport towards SW.

Ve spodní části zlíchovského souvrství barrandienského
spodního devonu je už přes 90 let znám výskyt hrubo-
zrnných bioklastických vápenců a brekcií s neobyčejně bo-
hatou tanatocenózou pocházející z korálového útesu, včet-
ně lilijic, ramenonožců, mechovek, měkkýšů, trilobitů a
jiné průvodní fauny. V typickém vývoji jde o několik moc-
ných lavic intraformačních brekcií a nedokonale vytřídě-
ných organodetritických vápenců s rohovci, oddělených
polohami deskovitých bituminózních sparitických až mik-
ritických vápenců. Celková mocnost tohoto vrstevního
souboru dosahuje cca 30 m. Typickou lokalitou a nejbohat-
ším nalezištěm, které objevil KETTNER (1917), je opuštěný

lom „U kapličky“ v Praze-Hlubočepích, součást národní
přírodní památky Barrandovské skály (srov. HANUŠ 1927,
BOUČEK 1941, CHLUPÁČ 1957, 1992, KŘÍŽ 1999, TUREK et al.
2003 aj.).

Z CHLUPÁČOVY (1957) faciální mapy spodní části zlí-
chovského souvrství je zřejmé, že výskyt brekcií je vázán
na jv. část území se zachovaným zlíchovským souvrstvím,
zhruba od linie Praha–Nová Ves–Zadní Kopanina–Cho-
teč–Roblín k JV (obr. 1). Biodetritická facie se směrem
k SZ i JZ postupně vytrácí a je nahražována mikritovými
vápenci. Mimořádné poměry jsou v koněpruské oblasti,
kde většina zlíchovského souvrství chybí a na jejím místě
je stratigrafický hiát. Pomineme-li koněpruskou oblast a
její okolí, je zrnitostní rozložení facií ve spodní části zlí-
chovu opačné než v předcházejících i následujících obdo-
bích devonu, jmenovitě v lochkovu, pragu, svrchním zlí-
chovu a daleji. Ve všech těchto obdobích svědčí rozložení
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1. Rozšíření brekcií ve spodní části zlíchovského souvrství (podle CHLU-

PÁČE 1957), s vyznačením zjištěných skluzových textur. A – současný
rozsah zlíchovského souvrství, B – rozšíření brekcií ve spodní části sou-
vrství, C – směr gravitačního transportu podle vergence skluzových vrás.



facií o hlubším prostředí na JV. Tato od-
lišnost spolu s výskytem brekcií a dal-
ších projevů sedimentačního neklidu
naspodu zlíchovu vedla k úvahám o tzv.
bazální zlíchovské události (eventu),
zřejmě tektonicky podmíněné, ale spíše
místního významu (CHLUPÁČ a KUKAL

1988). Pokud jde o snosnou oblast,
ze které útesový materiál pochází, ta
je v dosavadních pracích kladena do
jv. křídla pražské pánve, ovšem mimo
dochovaný rozsah devonských ulože-
nin (CHLUPÁČ a KUKAL 1988, CHLUPÁČ

et al. 2002, RÖHLICH 2006a). KŘÍŽ

(1999, s. 41) lokalizuje útes do oblasti
dnešních Kavčích hor na pravém vltav-
ském břehu.

Vznik brekcií a jejich pozice
v pánvi

Brekcie se vyznačují nedokonalým
opracováním úlomků ve velikosti centi-
metrů až decimetrů, které jsou většinou
polozaoblené, někdy těsně nahloučené,
jindy volně uložené v základní hmotě
biodetritického vápence. Nepozoroval
jsem žádné gradační vytřídění; ojedině-
lé velké bloky se nacházejí uvnitř i při
horní hranici brekciových lavic (obr. 2).
Horní i dolní hranice brekcií bývají os-
tré a na vrstvách v podloží, pokud jsou
skluzově deformované, lze pozorovat
erozivní seříznutí a zarovnání (obr. 3).
To jsou příznačné vlastnosti usazenin
bahnotoků; jejich výskyt svědčí o nesta-
bilitě svahů útesu, kde docházelo opa-
kovaně k sesuvům detritického útesové-
ho pláště.

Některé rysy těchto intraformačních
brekcií připomínají známé dobříšské
slepence barrandienského proterozoika.
I když šlo o zcela odlišné typy pánví i
sedimentů, v obou případech jsou to
usazeniny bahnotoků v mořském pro-
středí. O dobříšských slepencích víme,
že tvoří ploché čočky o rozměrech řádu
kilometrů (v řezech zhruba kolmých ke
směru transportu). Zvlášť je však důležité, že jejich umístě-
ní neindikuje mělčiny v pánvi, ale naopak její hlubší partie
(RÖHLICH 1964). Z toho vyplývá, že rozšíření brekcií na-
spodu zlíchovu neznamená inverzi dosavadního hloubko-
vého profilu zachované části pánve (mělčí na SZ, hlubší
na JV), ale spíše jeho potvrzení. Opakování brekciových
poloh nad sebou ve zřetelně vymezeném území o velikosti
3 × 10 km svědčí o jednotné, pravděpodobně nevelké snos-
né oblasti a zároveň o setrvalé konfiguraci pánevního dna.
Uloženiny bahnotoků ve spodním zlíchovu vyznačují je-

jich cestu ze snosné, resp. sesuvné oblasti do hlubší části
pánve.

Orientace skluzových textur a směr transportu

Nelze-li ze studia brekcií samých určit směr gravitační-
ho transportu a tedy místní sklon dna, u vrstevnatých vá-
penců střídajících se s brekciemi je situace lepší. Tyto
vápence jsou místy porušeny gravitačními skluzy, které
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2. Stratotypová lokalita zlíchovu v Praze-Hlubočepích (platí i pro obr. 3 a 4). Vlevo intraformační
brekcie s velkým blokem vápence, v jejím nadloží vápence s čočkami rohovců nepravidelně pro-
hnětené.

3. Bazální část zlíchovského souvrství: deskovité vápence s rohovci porušené skluzovými defor-
macemi a erozivně seříznuté bází nejnižší brekciové lavice.



mají podobu vrás, ale jsou starší než diageneze. Nejzře-
telněji je to vidět na stratotypové lokalitě stupně zlíchov
u s. okraje lomu „U kapličky“, kde je několik vápencových
lavic při bázi zlíchovského souvrství porušeno skluzovými
deformacemi a erozivně zarovnáno bází první lavice intra-
formačních brekcií (obr. 3). V takových případech je mož-
né zjistit (podle vergence vrás, imbrikace navzájem nasu-
nutých desek apod.) směr gravitačního transportu.

Ve zmíněném odkryvu „U kapličky“ byla změřena
orientace osy ploché synklinály seříznuté následnou erozí
bahnotokem: zapadá 40° k ZSZ (300°). Směr vrásové osy
se sklopením celého souboru vrstev (330/50) do vodorovné
polohy změní na 310°. Směr skluzu by měl být kolmý

k této vrásové ose, tedy zhruba SV-JZ.
Tento výsledek je ovšem dvojznačný, je
třeba najít vrásy s vergencí. Jedna téměř
ležatá vrása, patrná na rohovcových
vložkách v lavici vápence, má v s.-j.
řezu zřetelnou jižní (tedy pravděpodob-
ně jihozápadní) vergenci (obr. 4). Také
další pozorování na tomto odkryvu
svědčí pro jz. směr transportu (mj. ná-
znaky imbrikace v šupinovitě uspořáda-
ných deskovitých fragmentech vápen-
ce).

Další lokalitou, kde se podařilo změřit
vergenci skluzové vrásy, je skalnatý
svah Prokopského údolí nad bývalým
klukovickým koupalištěm. Ve spodní
části sledovaného souboru s lavicemi
brekcií byla změřena skluzová vrása
s vergencí k JJZ (obr. 5). Osa synklinály
je ukloněna 55° k VJV (110°). Sklope-
ním celého souboru vrstev (150/60) do
vodorovné polohy se tato osa dostane do
směru 130°, tedy zhruba SZ-JV. Ver-
gence skluzové vrásy čili směr transpor-
tu je pak opět k JZ (220°). Na odkryvech
ležících dále na JZ od Prahy nebyly zře-
telné skluzové textury ve spodní části
zlíchovského souvrství nalezeny.

Závěr

Zjištěná data o směru gravitačního trans-
portu, podmíněného vystupováním korá-
lového útesu v raném období zlíchovu,
jsou zatím nepočetná. Přesto dovolují
opravit či upřesnit dosavadní představy
o umístění snosné oblasti, patrně tekto-
nicky predisponované. Nabízí se zde
určitá obdoba s umístěním koněpruské-
ho útesu v pragu, jehož polohu známe.
Koněpruský útes představuje anomálii
v rozmístění facií, podmíněnou zřejmě
příčným tektonickým stupněm v pán-
vi – tobolským zlomem (srov. Röhlich
2007). Podobnou anomálií mohl být

i útes ve zlíchovském souvrství, který lze s největší pravdě-
podobností lokalizovat na dnešní území Prahy, v rozmezí
několika kilometrů na SV od Hlubočep. Jeho vznik lze uvést
do souvislosti s příčnou synsedimentární elevací v pražské
pánvi: prahem, který se poprvé projevil ve svrchním ordo-
viku vývojem mělčí, tzv. polyteichové facie v bohdaleckém
souvrství (RÖHLICH 2006b, 2006c) a později stratigrafickým
hiátem naspodu siluru (KŘÍŽ 1992: pankrácký segment).
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4. Detail ze středu obr. 3: ležatá skluzová vrása patrná na rohovcových vložkách ve vápenci.

5. Skluzová vrása v monoklinálně uloženém sledu vápenců s polohami intraformačních brekcií;
skály nad bývalým klukovickým koupalištěm v Prokopském údolí.                       Foto P. Röhlich




