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Abstract: Slump structures have been observed in the Lower De-
vonian (Lochkovian) limestones in Prague Podolí. The Podolí
Section shows a facies development testifying to a shoal within
the Prague Basin in the Lochkovian.

Lom bývalé cementárny v Praze 4 – Podolí, chráněný jako
Přírodní památka Podolský profil, je geologicky významný
v mnoha ohledech (viz Kříž 1999). Při pátrání po skluzo-
vých texturách v barrandienském siluru a devonu (Röhlich
2007b, 2008) jsem zaregistroval zmínku Horného (1962,
s. 898) o synsedimentárních poruchách v lochkovských vá-
pencích v Podolí, tj. v Podolském profilu. Na jaře a na pod-
zim roku 2009 jsem proto lokalitu několikrát navštívil
a o výsledcích zkoumání podávám tuto zprávu. Kolegovi
Petru Budilovi děkuji za spoluúčast a diskusi při listopado-
vé návštěvě profilu.

Lochkovské souvrství je v Podolském profilu odkryto
jednak uprostřed odkryvu, jednak na jeho s. okraji. Střed
odkryvu tvoří prakticky svislá stěna vysoká asi 10 m, v níž
jsou vrstvy uloženy téměř horizontálně (0–15° k JV). Jde
o střed ploché synklinály, která je zakleslá podle zlomů
zhruba vjv. směru (Králík et al. 1983). Tuto stěnu tvoří vyš-
ší část lochkovského souvrství, vyvinutá ve facii radotín-
ských a kosořských vápenců, tj. deskovitých vápenců
s proměnlivým podílem břidličných vložek (Chlupáč
1953). Ve vyšší části stěny lze pozorovat ležatou vrásu vy-
klenutou k JZ (obr. 1, 2). V poloze mocné zhruba 1 m, ve
které je tato vrása vyvinuta, jsou i další drobné nepravidel-
nosti. Většina vrstev odkrytých v této stěně, zejména jejich
spodní část, má celkem pravidelné paralelní zvrstvení bez
poruch. Vpravo (j.) od vrásy probíhá drobný pokles s vle-
kem ukloněný asi 50° k JV, který vznikl zřejmě později a se
vznikem uvedených deformací nesouvisí.

Analýza právě popsané ležaté vrásy a její klasifikace
není snadná, mj. proto, že je ke svému podloží i nadloží dis-
kordantní (odstřižená). Obdobný jev jsem pozoroval ve
skluzových vrásách v lochkovském souvrství u Lochkova
(Röhlich 2008) i ve svrchním proterozoiku v Modřanské
rokli (Röhlich 1964). V obou případech jde o ležaté antikli-
nály, jejichž čela vyznačují směr transportu. To by v přípa-
dě popsané vrásy v Podolském profilu svědčilo pro gravi-
tační transport (a tedy sklon dna) zhruba k JZ. Není však
vyloučen ani opačný smysl této struktury, tj. ležatá synkli-
nála. Nasvědčuje tomu úplněji zachované spodní křídlo
vrásy, kdežto svrchní křídlo téměř chybí. To může být ná-
sledkem odstřižení vlekem směrem k SV.

Variskou stavbu Podolského profilu lze charakterizovat
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Obr. 1. Střední část Podolského profilu (v. stěna). Lochkovské souvrství
s ležatou skluzovou vrásou ve svrchní části odkryvu. Pohled od západu.

Obr. 2. Detail odkryvu s ležatou vrásou na obr. 1.



jako velmi plochou synklinálu bez detailního provrásnění,
porušenou jen mladšími zlomy. Ležatá vrása zde popsaná
se vymyká z variského strukturního plánu pražské pánve
také anomálním směrem své osy – zhruba SZ-JV. To svěd-
čí pro její synsedimentární vznik, který lze přičíst gravitač-
nímu skluzu na nestabilním mořském svahu. Přitom se
mohla odlepit svrchní část lochkovského souvrství a při
skluzu deformovat své bezprostřední podloží.

Na s. okraji Podolského profilu je lochkovské souvrství
odkryto včetně styku s podložním požárským souvrstvím
(silur). Tyto hraniční polohy detailně biostratigraficky
prozkoumali Chlupáč, Jaeger a Zikmundová (1972).
Spodní část lochkovského souvrství, tvořená převážně la-
vicovitými vápenci a dolomity, je necelých 8 m mocná a
je v ní spodní a částečně i svrchní lochkov. Zbývající část
lochkovského souvrství je tu tvořena radotínskými a ko-
sořskými vápenci. V těchto vápencích, ukloněných
20–30° zhruba k J, jsem při horním okraji odkryvu asi 4 m
nad jejich bází zjistil nepříliš výraznou, ale nesporně syn-
sedimentární deformaci (obr. 3). Zvlnění v podobě mírně
asymetrické vrásy je erozivně seříznuto a následující vrs-
tva leží na vráse diskordantně. Asymetrie naznačuje
transport k Z nebo SZ, popř. JZ. O neklidném sedimentač-
ním prostředí svědčí i střídavé naduřování a ztenčování
nadložních vrstev.

Diskuse

Výskyt skluzových textur v lochkovském souvrství v Po-
dolském profilu potvrzuje, že v pražské pánvi byl lochkov
obdobím s poměrně dynamickým reliéfem mořského dna.
Celkem bylo v lochkovském souvrství popsáno šest lokalit
s doklady synsedimentárního přemísťování uložených
vrstev, včetně intraformačních brekcií. Podolský profil je
v tomto ohledu pozoruhodný také celkovým faciálním vý-
vojem lochkovu. Naspodu je v mocnosti ca 7 m vyvinuta
relativně mělkovodní organodetritická facie se zhuštěným
stratigrafickým sledem. Zbytek souvrství tvoří podle Chlu-
páče (1953) radotínské a kosořské vápence v mocnosti asi

19 m. Celková mocnost souvrství je neobvykle malá,
ca 26 m proti obvyklým 50–100 m. To vše svědčí pro vznik
na vyvýšeném úseku pánevního dna.

Domnívám se, že studium vývoje pražské pánve by mělo
souvislostem mezi faciálním vývojem a tektonikou věno-
vat větší pozornost, než tomu bylo dosud. Zdá se, že není
doceněn význam některých příčných zlomů, jejichž kine-
matický rozbor svědčí pro pohyby současné s vrásněním –
tzv. Kodymových zlomů (Röhlich 2007a), a zároveň vliv
starých zlomů ve fundamentu na vývoj v paleozoiku.
V této souvislosti připomínám, že na s. straně Podolského
profilu probíhá významný zlom směru ZSZ-VJV, který se
projevuje v délce 8 km od Jinonic ke Spořilovu a má znaky
Kodymových zlomů (různý smysl pohybu v různých úse-
cích). Tento radlický zlom, jak jej můžeme nazvat, mohl
být součástí systému příčných zlomů, které v detailech
ovlivnily vývoj pražské pánve. Tomu nasvědčuje řada in-
dicií o příčném rozčlenění pražské pánve ve svrchním be-
rounu (Röhlich 2006), siluru (Kříž 1992 aj.) a začátkem zlí-
chovu (Röhlich 2007b).

Závěr

Při studiu skluzových textur a intraformačních brekcií ve
spodním devonu pražské pánve se postupně rýsuje složi-
tější morfologie pánevního dna, než naznačily dosavadní
znalosti o faciálním vývoji. Lze doufat, že sedimentologic-
ké výzkumy přinesou další poznatky v tomto směru.
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Redakční rada byla postavena před situaci, kdy žádný z re-
cenzentů nesouhlasil s interpretací, kterou autor prezentu-
je, ale nechali na redakční radě rozhodnutí, zda přijme člá-
nek k publikování. Rozhodli jsme se připojit k článku
výhrady obou recenzentů v přesvědčení, že současná pub-
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Obr. 3. Skluzová textura v lochkovském souvrství. Severní okraj Podol-
ského profilu, pohled od jihu. Foto l–3. P. Röhlich.



likace různých interpretací může – a měla by – vyvolat zá-
jem o téma a vést i k řešení studovaného problému.
Miloš Růžička, předseda redakční rady

Podle mínění recenzenta ukazují geometrické vztahy pre-
zentované autorem v textu a zejména na přiložených foto-
grafiích na vznik popisované vrásové struktury až po litifi-
kaci vápenců. Vápencové polohy jsou totiž vrásněny do
vrás paralelních (odpovídajících třídě 1B Ramsayho klasi-
fikace), což je dobrým dokladem o vysoké kompetenci
(„pevnosti“) vápencových poloh během ohýbání. Gravi-
tačně podmíněné deformace by buď výrazně měnily pra-
vou mocnost poloh v případě toku nezpevněného materiá-
lu, nebo by vedly ke křehkému rozlámání vápencové desky
na chaotické bloky v případě sesouvání pevných vápenco-
vých desek. Rovněž náznakově vyvinutá osní kliváž svědčí
spíše o tektonickém původu vrás vzniklých za vyššího tla-
ku nadloží než o původu synsedimentárním. Přesto je po-
psaný nález zajímavý jako doklad drobného vrstevního od-
lepení na dané lokalitě, a proto si zaslouží pozornosti.
Rostislav Melichar

Autorova poznámka k recenzi R. Melichara
Termín „synsedimentární“ (deformace, vrásnění atd.) je
třeba chápat jako „současný s trvající sedimentací“, v daném
případě minimálně se sedimentací lochkovského souvrství.
To nevylučuje litifikaci sedimentů před jejich deformací,
jak dosvědčují výskyty intraformačních brekcií např. ve
zlíchovském souvrství, provázené nepochybnými synsedi-
mentárními vrásami (Röhlich 2007b). Gravitačně skluzové
deformace mohly postihovat sedimenty v různém stupni
zpevnění.

Při terénním ohledání profilu lochkovských vápenců
v bývalém lomu podolské cementárny (dnes areál plavec-
kého bazénu v Praze – Podolí) interpretovaného Röhli-
chem jako synsedimentární skluzové deformace bylo zjiš-
těno toto:
• Lochkovské vápence jsou v celém profilu mírně zvrásně-

né a jsou odděleny od podloží i nadloží mezivrstevními
zlomy, což vysvětluje jejich neobvykle malou mocnost
na této lokalitě (viz obr. 1). Mezivrstevní zlomy kom-
penzují odlišné reologické vlastnosti odkrytých hornin.
Tyto vlastnosti jsou dobře ilustrovány např. na levém
břehu Vltavy na Barrandově skále (1,5 km jjz. od podol-
ského profilu): snadná vrásnitelnost tenkých poloh vá-
penců lochkovského souvrství, které se střídají s břidli-
cemi, se zde projevuje intenzivním provrásněním,
zatímco lavicovité dvorecko-prokopské vápence bez
vložek břidlic jsou zde pouze monoklinálně uložené.

• V části podolského profilu interpretované Röhlichem
jako synsedimentární skluzové deformace (viz obr. 1,
Röhlich) se nalézá v podloží násunového zlomu ležatá
vrása, tato intenzivnější deformace souvisí s násunem
jižního bloku k severu. Deformace jsou provázeny také
hojnými puklinovými systémy (viz obr. 1–3). Charakter
deformace je zjevně postsedimentární, velmi pravděpo-
dobně variského stáří.
Podobně jednoduše je možné vysvětlit i deformační struk-

tury na obr. 3 Röhlicha – jde o mírně provrásněné vápence
diskordantně ustřižené shora mezivrstevním zlomem.
Z obrázků Röhlicha nejsou patrné žádné plastické defor-
mace vznikající ve vápencích raně ještě před litifikací. Ta-
kové skluzové struktury jsou ve spodním paleozoiku Bar-
randienu dobře vyvinuté např. v asociaci s konglomeráty
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Obr. 1. Interpretace profilu lochkovských vápenců v Praze – Podolí. Foto
P. Röhlich.

Obr. 2. Střední část profilu zachycující ležatou vrásu, část násunového
zlomu, mezivrstevní zlom a pukliny. Foto K. Martínek.

Obr. 3. Detail násunového zlomu. Foto K. Martínek.



gravitačních proudů korálového obzoru u kapličky na bázi
zlíchovských vápenců pod Barrandovským mostem. Tam
je patrné, že jde o rané předlitifikační deformace (polohy
kromě skluzových ploch s typickou geometrií, jasně odliši-
telných od vrstevních ploch, obsahují také plasticky defor-
mované silicity). V Podolském profilu jsou to pozdější,
zjevně postsedimentární vrásové a zlomové struktury.
Karel Martínek

Autorovo vyjádření k recenzi K. Martínka
Posudek K. Martínka se opírá o vlastní prohlídku odkryvu
a podává jeho odlišnou interpretaci, která však podle mého
názoru neodpovídá skutečnostem:

1. Lochkovské vápence v celém profilu nejsou „mírně
zvrásněné“. Jde o plochou synklinálu porušenou zlomy.

2. Mezivrstevní zlomy interpretované recenzentem v Po-
dolském profilu na styku lochkovského souvrství s podlo-
žím i nadložím jsou naprostou novinkou, která by měla být
doložena. To platí i o údajné tektonické redukci mocnosti
lochkovského souvrství.

3. „Násun jižního bloku k severu“, ve skutečnosti pokles
jihovýchodního bloku, jak ukazuje vlek vrstev, nemůže
souviset se vznikem ležaté vrásy, jejíž osa má jv. směr
zhruba kolmý ke směru zlomu.

4. Ohledně dalších námitek (stupeň litifikace) odkazuji
na svou poznámku k recenzi R. Melichara.

Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů
v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma

New occurrences of Neogene fluvial sediments of Křivoklát-Rokycany area

MARCELA STÁRKOVÁ – PETR HRADECKÝ – TAMARA SIDORINOVÁ

Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; jmeno.prijmeni@geology.cz

(12-32 Zdice)

Key words: fluvial sediments, Miocene, Pliocene, heavy miner-
als, ilmenites

Abstract: Relics of two Miocene streams deposited mostly on
Cambrian volcanic rocks in Křivoklat area were recognized. The
main Miocene stream drained from S to N, while the narrow trib-
utary incised in W-E direction. Pebbles of both streams’ sedi-
ments are formed by quartz, silicite, conglomerate. Relics of the
main stream frequently contain pebbles of Cambrian volcanic
rocks. Ilmenite is the most common heavy mineral of Miocene
sediments.

V rámci mapovacího úkolu České geologické služby
CHKO Křivoklátsko byly zdokumentovány drobné relikty
štěrků a písků, jež uložily neogenní toky. Nově vymezené
relikty se vyskytují v. od Skryjí na plošině mezi Skryjským
a Úpořským potokem v rozmezí nadmořských výšek

365–310 m a dosahují mocnosti 2–10 m. Studovány a nově
vymezeny byly také již známé miocenní sedimenty ležící
v okolí Karlovy Vsi a Úpoře s bází kolem 330–340 m n. m.,
dosahující mocnosti až 70 m.

Pro paleogeografii a korelaci těchto drobných reliktů
jsme využili analýzy asociace těžkých minerálů vzorků
odebraných z šesti lokalit, sledovali jsme petrografické
složení valounů a porovnávali erozní báze uloženin. Pro
určení směru proudění byly v ojedinělých případech měře-
ny akreční plochy šikmého zvrstvení psamitových poloh.
Většinou však sedimentární struktury pro zasutost těžeben,
špatnou odkrytost terénu či malou mocnost reliktů nemohly
být sledovány.

Otázkou rekonstrukce a stáří říční sítě ve svrchním ke-
nozoiku se zabývala řada autorů, např. Malkovský (1975,
1979), Pešek a Spudil (1986) nebo Žák et al. (2001). Tyrá-
ček (2001) a Tyráček a Havlíček (2009) ve svrchním ke-
nozoiku Čech odlišili ve vývoji říční sítě dvě období: mio-
cenní a pliocén-holocenní. Námi studované výskyty
u lokality Písky např. Balatka a Sládek (1958) řadí k po-
stmiocennímu období zdibské terasy Berounky. Podle
Peška a Spudila (1986) jsou drobné relikty na Křivoklát-
sku pozůstatkem miocenního centrálního toku, pravděpo-
dobněji však jeho přítoku, jenž pramenil v jihozápadních
Čechách a pokračoval přes Křivoklátsko směrem k Ra-
kovníku, kde se stáčel k SZ a zanechal po sobě tzv. hlava-
čovské štěrky.

Při studiu kenozoických reliktů byly využívány i analýzy
těžkých minerálů. Ve středočeské oblasti a v alochtonních
sedimentech jeskyní Českého krasu se jimi zabývali Žák
et al. (2001), v pásu hlavačovských štěrků Stárková et
al. (2008) a v miocénu severozápadních a středních Čech
Čadek (1966).
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