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Abstract: During geological mapping at the scale 1 : 25 000 lithol-
ogy, stratigraphy, tectonics as well as genetic approaches of the
Quaternary superficial deposits and Cretaceous bedrock sedi-
ments were studied in Central Bohemia.

Geologické mapování území listu 1 : 25 000 Nymburk pro-
bíhalo v rámci výzkumu kvartéru středního Polabí; tento
list je v. okrajem mapované oblasti. V celkem plochém te-
rénu Milovické tabule a Sadské plošiny s max. výškovým
rozdílem 20 m vystupují na povrch kvartérní a křídové se-
dimenty. Geologickou mapu dokumentuje velké množství
zarážených sond do 1 m a řada mapovacích vrtů. Během te-
rénních prací v letech 2005–2007 byly zjištěny nové okol-
nosti týkající se plošného rozsahu, geneze, stratigrafie, li-
tologie a tektoniky křídových a kvartérních sedimentů.

Svrchní křída

V území jsou zachovány křídové sedimenty o stratigrafic-
kém rozsahu cenoman až svrchní turon. Výzkum ceno-
manských sedimentů perucko-korycanského souvrství
navázal na geologické výsledky hydrogeologického a bal-
neologického průzkumu z let 1999–2003 (Čech 2004) a
speciálního výzkumu biostratigrafie těchto uloženin (Čech
et al. 2005). V terestrickém, paralickém a marinním vývoji
perucko-korycanského souvrství byla zjištěna ekologická
sukcese mikroflóry, nanoflóry, mikro- a makrofauny, která
dokládá generelně transgresivní sled od středního cenoma-
nu do počátku turonu. Jednotlivá sedimentační prostředí
byla charakterizována také pomocí metod organické geo-
chemie. Na rozhraní cenomanu a turonu bylo zjištěno a pa-
leontologicky datováno přerušení sedimentace. Poprvé

v české křídové pánvi byla definována báze turonu pomocí
nanoflóry a mikrofauny.

Turonské sedimenty bělohorského souvrství vycházejí
na povrch zřejmě pouze mezi Choťánkami a Poděbrady, ve
vyzdvižené tektonické kře. Bázi bělohorského souvrství
tvoří téměř 1 metr mocná glaukoniticko-fosfátová vrstva,
která je regionálním korelačním horizontem. Na ní spočívá
poloha pelagického jílovitého vápence. Výše následují slí-
novce, které gradují do vápnitých prachovců až jemnozrn-
ných vápnitých pískovců. Uvnitř této litologicky homo-
genní sekvence, mocné kolem 80 m, leží hranice mezi
spodním a středním turonem. Na okolních listech map byla
tato hranice, stanovená na základě výskytu foraminifer
či makrofauny, ztotožňována s litostratigrafickou hranicí
mezi bělohorským a jizerským souvrstvím. Komplexní pa-
leontologické analýzy v mapovaném území středního Po-
labí však ukázaly, že stanovení této hranice se podle fora-
minifer, vápnitého nanoplanktonu, inoceramů a amonitů
navzájem mezi sebou značně liší, řádově v několika desít-
kách metrů. Z tohoto důvodu byla na území listu Nymburk
položena báze jizerského souvrství na bázi hojnějšího vý-
skytu karbonátových konkrecí, které, jak se zdá, tvoří v této
oblasti možnou litokorelační úroveň, ca 80–95 m nad bází
turonu.

Písčité vápnité prachovce až jemnozrnné vápnité pískov-
ce (v archivní dokumetaci uváděné většinou jako písčité
slínovce) jizerského souvrství vystupují na povrch v pod-
statné části mapovaného území listu Nymburk. Jejich cha-
rakteristickým rysem je hojný výskyt vápnitých až několik
decimetrů mocných poloh s konkrecemi. V minulosti
v nich bylo založeno množství lomů, které jsou však v sou-
časnosti v drtivé většině zcela aplanovány. Na základě vý-
skytu makrofauny bylo možné odlišit vrstvy se středně
a svrchně turonskou faunou. Přesný průběh hranice mezi
těmito vrstvami se však v litologicky stejném vývoji a v te-
rénu s nedostatkem výchozů (zakrytí kvartérními sedimen-
ty) nepodařilo zjistit. Svrchně turonské vápnité jílovce tep-
lického souvrství byly nově zjištěny u Netřebic v sv. cípu
mapovaného území.

V plochém terénu, kde vystupují litologicky homogenní
křídové sedimenty z velké části povrchově kryogenně po-
stižené a zakryté kvartérními uloženinami, je nesnadné
běžným geologickým mapováním zjistit fenomény křehké
tektoniky. Pouze v území j. od Labe a Mrliny, kde jsou
k dispozici hodnověrné údaje o rozhraní cenomanu a turo-
nu z hlubších vrtů, byla provedena konstrukce průběhu ab-
solutní výšky báze turonu. Výsledkem analýzy je struktur-
ní schéma, z kterého je patrný kerný rozpad platformního
pokryvu. Podle stratoizohyps báze turonu existuje mezi
Nymburkem a Poděbrady hrásťová struktura sudetského
směru (SZ-JV). Hrást je na JZ vymezena průběhem zlomu
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poděbradského, na SV paralelním zlomem, který směrně
sleduje průběh sánského kanálu. Struktura směrem k JV
pokračuje do prostoru Velkého Oseka a Býchor a kopíruje
průběh předkřídové elevace, na jejíž vrchol dosáhla křído-
vá marinní transgrese až v pozdním cenomanu (vrt OP-6
Choťánky). Podobný vývoj bazálních křídových sedimentů
je i v Železných horách, na něž poděbradská hrást zřejmě
směrně navazuje. Hrást je příčnými zlomy diferenciována
v několik postupně k SZ zaklesávajících ker, což je patrno
z poklesu absolutní výšky báze turonu z prostoru Býchor
(200 m n. m.) až k Velkému Zboží (80 m n. m.). To je sní-
žení o více než 100 m. Mezi Nymburkem a Býchory není
tato hrást v dnešním reliéfu morfologicky nijak patrná díky
kenozoickému zarovnávání povrchu a kvartérní fluviální a
eolické akumulaci přes křídový horninový podklad.

Dominantní strukturou území je poděbradský zlom, kte-
rý mezi Poděbrady a Nymburkem směrně sleduje tok Labe.
Přítomnost zlomu ovlivňuje spojitost hydrogeologického
cenomanského kolektoru, výrony plynů a intenzitu radono-
vé emanace.

Kvartér

Čtvrtohorní sedimenty pokrývají téměř souvisle větší část
území listu Nymburk. Fluviální a eolické sedimenty zde
výrazně převažují nad deluviálními, deluviofluviálními,
organickými a antropogenními uloženinami. Stratigraficky
náležejí do středního pleistocénu až holocénu, přičemž toto
zařazení není u některých úrovní fluviálních sedimentů za-
tím zcela vyřešeno.

Nejstarší středně pleistocenní fluviální písky až štěrkovité
písky tvoří relikty zasahující ze S přes Dvory a Všechlapy,
odkud pokračují k silnici Nymburk–Bobnice. Jejich povrch
leží v úrovni ca 199–201 m n. m. (relativně 16–18 m nad
povrchem nivy Labe), báze 198–200 m n. m. (relativně
15–17 m) a mocnost se pohybuje mezi 0,5–2,0 m. Ve Vše-
chlapech bylo zjištěno porušení této akumulace v celé moc-

nosti intenzivní kryoturbací. Tato fluviální akumulace byla
zřejmě uložena tokem, který přitékal do Labe od S.

Nižší středně pleistocenní úroveň fluviálních písků až štěr-
kovitých písků má povrch v nadmořské výšce 190–194 m
(relativně 5–8 m nad povrchem nivy Mrliny) a s bází
v úrovni 188–190 m n. m. (relativně 3–5 m). Jsou mocné
0,5–ca 4 m (Schwarz – Lochmann 1969). Jde o četné ne-
souvislé výskyty mezi Bobnicemi, Kovanskem, Drahem a
Rašovicemi. Jejich nadmořská výška se snižuje ve shodě se
spádovou křivkou Mrliny. Obdobnou výškovou pozici
v labském terasovém systému zaujímá relikt v okolí ná-
městí v Poděbradech (Horad – Kraus 1971).

Fluviální písky až štěrkovité písky nejnižší středně pleis-
tocenní úrovně jsou plošně nejrozsáhlejší. Pokrývají větší
část území zhruba mezi Poděbrady, Budiměřicemi, Nym-
burkem, Písty a jižním okrajem mapy. Mladší, erozí sníže-
ný povrch této akumulace leží v úrovni 185–190 m n. m.
(relativně 2–3 m nad povrchem labské nivy) a báze akumu-
lace v úrovni 182–185 m n. m. (relativně 2 m nad až 3 m
pod jejím povrchem). Jejich mocnost kolísá v rozmezí
0,5–5 m, což svědčí o nerovném povrchu podložních kří-
dových hornin, které místy vystupují v dílčích elevacích až
k povrchu. Zejména mezi Hořátví, Chvalovicemi, Kovani-
cemi a osadou Lada, v menší míře v z. okolí Poděbrad.
Labe zřejmě často překládalo při povodních své koryto a
obtékalo nevysoké okrouhlíky tvořené zvětralými hornina-
mi křídového stáří. Obdobnou výškovou pozici zaujímají
v terasovém systému Mrliny písky a štěrky v z. okolí Rašo-
vic a Netřebic, mocné 0,5–1 m.

Svrchně pleistocenní fluviální písky až písčité štěrky vy-
plňují zejména přehloubená koryta (obr. 1) ověřená v okolí
Pístů a Zvěřínku (např. Vlčková-Vilamová et al. 1967),
v soutokové oblasti Labe s Mrlinou (Pištora 1963, Žitný et
al. 1976) a u obce Kluk (např. Blažková et al. 1975). Od s.
okraje Kluku probíhá většinou za j. hranicí mapy přehlou-
bené koryto směrem k Sadské. Mezi v. okrajem Sadské a
prostorem u Pístů předpokládáme existenci koryta, které
obě místa propojuje, ale nelze to zatím dostatečně proká-
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Obr. 1. Mapa absolutních nadmořských výšek báze kvartéru, popř. povrchu křídy, na území listu 13-141 Nymburk s interpretací průběhu pleistocenních
přehloubených fluviálních koryt Labe a Mrliny ve vztahu k současnému korytu Labe. Hranice listu Nymburk je vyznačena čevenými křížky. Model vy-
chází z analýzy databáze ca 1300 vrtů.



zat. Plošně malý výskyt sedimentů této úrovně se zachoval
na jv. okraji Poděbrad. Povrch akumulace byl pravděpo-
dobně snížen mladší erozí, takže leží prakticky ve stejné
výšce jako u nejnižší labské středně pleistocenní úrovně,
ale její báze spočívá podstatně hlouběji, takže mocnost vý-
plně přehloubených koryt dosahuje 11–17 m. Pleistocenní
stáří této terasy dokládá mrazové províření, zjištěné v pís-
kovně u Pístů (Hradecká et al. 2008). K hlubokému promr-
zání sedimentů a hornin (permafrostu) docházelo na mno-
hem širším území, jak dokládá nález mrazových klínů
v eluviu křídy v Nymburce a u Křečkova.

Spraše a sprašové hlíny tvoří až 3,8 m mocné nesouvislé
plošné pokryvy a závěje mezi Šlotavou, Kouty a Netřebi-
cemi, odkud pokračují dále k V mimo území mapy. Jde
o silně vápnité (23–43 % CaCO3) tzv. „bílé spraše“ vyváté
z eluvií křídových vápnitých prachovců a jemnozrnných
pískovců v širším okolí.

Naváté písky leží převážně na labských pleistocenních
fluviálních sedimentech, místy na eluviích křídových hor-
nin. Největšího plošného rozsahu dosahují v jz. části zkou-
maného území. Téměř všechny jejich výskyty mají podobu
přesypů či přesypových valů. Lokálně vytvářejí nanejvýš
několik decimetrů mocné plošné pokryvy. Jejich příměs na
povrchu fluviálních štěrkovitých písků, popř. eluvií okol-
ních křídových sedimentů, je běžná. Morfologicky nejvý-
raznější přesypové valy se nacházejí z. od Zvěřínku a Pístů,
odkud pokračují na území sousední mapy 13-132 Lysá nad
Labem. V tomto území se uprostřed výskytů přesypových
valů vytvořila mezidunová deflační deprese, na jejímž dně
vystupují až k povrchu fluviální písky. Některé duny dosa-
hují výšky 6–8 m. Při jz. okraji obce Písty je jako chráněné
území udržován 8 m vysoký přesyp bez porostu. Ostatní
výskyty navátých písků jsou mocné nejčastěji 0,3–2 m.
Písky byly většinou vyváty z okolních pleistocenních flu-
viálních sedimentů. Jejich genezi a polycyklický vývoj do-
ložil Sokol (1909).

Holocenní deluviofluviální černohnědé jíly, jílovité hlíny
až hlinité písky, silně humózní, vyplňují dna lineárních
splachových depresí (úpadů) a rovněž dna občasně proté-
kaných nebo bezodtokých širokých depresí. Tyto mísovité
deprese s plochým dnem byly původně zřejmě močály,
které byly od 15. století nahrazovány rybníky propojenými
dotačními a regulačními kanály. V průběhu 18. a 19. století
docházelo k jejich rušení a vysoušení. Tento proces doklá-
dají sporé nálezy vodní (bažinné) a poté i teplomilné stepní
malakofauny. Mocnost těchto sedimentů se pohybuje ob-
vykle mezi 0,5 m až 1 m, ojediněle více.

Fluviální hlíny, jíly a písky až písčité štěrky sedimento-
valy v největším rozsahu v údolní nivě Labe, v menší míře

je ukládala Mrlina a Výrovka. Jejich litologický vývoj je
vertikálně i horizontálně pestrý. V nivě Labe se mocnost
těchto sedimentů pohybuje mezi Poděbrady, Nymburkem
a Drahelicemi nejčastěji v rozmezí 1,0–5,0 m, výjimečně
až 6,7 m. V okolí Kluku dosahuje průměrně 10 m, v místě
pravděpodobně pleistocenního přehloubeného koryta do-
sahuje holocenní výplň hloubky 13–16 m (např. Stáhalík
1959). Vertikální profil začíná povodňovými hlínami, jíly
a písky, níže pokračují hruběji zrnité písky až štěrkovité
písky. Na bázi se objevuje příměs písčitých štěrků. Lokali-
tu Kluk interpretují Růžičková et al. (1993) jako výplň sou-
časné labské nivy, jejíž sedimentační prostor vznikl v dů-
sledku klimatického výkyvu tzv. malé doby ledové. Pro
stanovení holocenního stáří fluviální výplně svědčí dato-
vané nálezy kmenů a artefaktů z doby bronzové, římské
a z časného středověku a nálezy subrecentních mlžů.
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