
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).

46 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057



Petrografická charakteristika a geomorfologická
pozice neogenních fluviálních reliktů

V jižní části území mapového listu Panoší Újezd na území
CHKO Křivoklátsko bylo na furonských vulkanitech nově
dokumentováno celkem sedm oddělených výskytů fluviál-
ních hrubých štěrků a špatně vytříděných písků (viz obr. 1,
lok. 1–7). Jsou zachovány zhruba v z.-v. směru v. od ploši-
ny Písky (v. od Skryjí, resp. od Skryjského potoka) v profi-
lu klesajících svahů nad Úpořským potokem, který sledují
až k v. hranici mapového listu. Na vzdálenost 2,5 km tak
povrchy reliktů postupně klesají zhruba o 65 výškových
metrů, což mohlo být výsledkem zvýšené tektonické akti-
vity. Nejzápadnější a také plošně nejrozsáhlejší z těchto
drobných reliktů – lokalita Písky – je i dnes dobře patrná na
plošině v širším okolí stejnojmenné hájovny, která končí
na z. straně nad strmým andezitovým svahem ke Skryjské-
mu potoku. Nadmořská výška povrchu reliktu je
350–356 m (hájovna – lok. 1), resp. 356–365 m (pod j. sva-
hem Vosníku – lok. 2). Na plošině u hájovny převládá hru-
bozrnný písek a drobnozrnný křemenný štěrk s průměrnou
velikostí zrn 1–3 cm. Často jsou štěrky stmeleny oxyhydrá-
ty Fe a vytvářejí železitou krustu mocnou 5–10 cm. Ojedi-
nělé dobře opracované valouny křemene a neoproterozoic-
kých šedočerných silicitů dosahují max. 20 cm ve své
nejdelší ose. Pod svahem Vosníku (lok. 2) jsou odkryty
uloženiny středně až hrubě zrnitých písků s valounovou
příměsí a ojedinělými tenkými čočkami šedých písčitých
jílů. V minulosti se tyto písky těžily v malé pískovně, dnes
z větší části zasypané.

Relikt sv. směrem od lokality Písky (lok. 1) bylo možno
sledovat v zářezech rozšiřované lesní cesty a dále do svahů
v oblasti Vlčina (lok. 3 – j. okraj přírodní rezervace). Byly
zde v mocnosti větší než 2 m odkryty rezavé a žluté štěrko-
písky s valounky oválených až polooválených tmavých si-
licitů a světlého křemene s průměrnou velikostí 2–3 cm.
Tento výskyt ležící v nadmořské výšce 350–360 m je pod
pokryvem svahovin s úlomky a bloky dacitů a ryolitů nepo-
chybně spojen s předchozí akumulací Písky (lok. 1, 2). Na
příkrém svahu s. od Vlčiny jsou morfologicky nápadné dvě
malé plošinky (zhruba 50 × 50 m) s andezitovým podkla-
dem, pokrytým akumulací hrubých fluviálních štěrků
(lok. 4 a 5). Valouny dosahují až 20 cm ve své nejdelší ose
a jsou tvořeny oválenými šedočernými silicity (asi 50 %),
světlým křemenem a bělošedými hrubozrnnými slepenci
s podpůrnou strukturou křemenných a silicitových zaoble-
ných klastů. Slepence pocházejí pravděpodobně z kam-
brických slepenců (obr. 2). Povrchy obou reliktů jsou ve
výšce 330–340 m n. m.

Další relikt byl zjištěn asi 400 m na V (lok. 6). Štěrky po-
krývají úzkou plošinku nad soutokem Úpořského a Pros-
tředního potoka. Svahy příkrého návrší jsou modelované
erozí a pravděpodobně i tektonicky dvěma procházejícími
zlomy směru SV–JZ. Podobně jako v předchozích výsky-
tech převažují hrubozrnné štěrky s valouny křemene, silici-
tů a kambrických slepenců s průměrnou velikostí nejdelší
osy valounu 10 cm. Úpořský potok přitéká hlubokým, zřej-
mě tektonicky založeným údolím od V. Nad jeho souto-
kem s menším vodním tokem z. od kóty U tří skalek je

v nadmořské výšce 300–310 m zachován další fluviální re-
likt, zhruba 15 m nad hladinou potoka (lok. 7). Uloženiny
kryjí úzkou plošinku a vycházejí v blízké stoupající cestě.
Valouny silicitů, křemene a slepenců dosahují max. veli-
kosti 15 cm, hojně se nacházejí v alochtonní pozici dole
v korytě potoka. V cestě, která obchází ostroh, jsou odkryty
žlutošedé písky a jemnozrnný štěrk. V podloží jsou dacito-
vé lávy.

Na území v. ležícího mapového listu Hudlice 1 : 25 000
pokračují výskyty fluviálních uloženin do okolí Úpořského
potoka u Kučerova mlýna. Úzký relikt sedimentů protaže-
ný ve směru SSZ–JJV je zde odkryt ve dvou menších pís-
kovnách – s. od hájovny Úpoř (lok. 9) a j. od Kučerova
mlýna (lok. 8), jejichž stěny jsou již zasuté. Vystupují zde
žlutohnědé jemně zrnité, místy jílovité písky, které laterál-
ně i vertikálně přecházejí v hruběji zrnité polohy písků se
sekundárními minerály Fe a s oválenými a polooválenými
křemennými a silicitovými valouny. Větší výchozy pro-
železnělých hrubozrnných pískovců s poloostrohrannými
a ostrohrannými úlomky křemene, silicitů, vulkanitů a
slepenců s podpůrnou strukturou matrixu vycházejí na
povrch ve svahu při levém břehu pravostranného přítoku
Úpořského potoka. (lok. 9). Nadmořská výška výskytu se
pohybuje od 340 do 380 m.

Nejlépe odkrytý relikt neogenních sedimentů se nachází
jz. od Karlovy Vsi v dnes již téměř zasuté pískovně Skočo-
vá (lok. 10, obr. 3). Pouze ve svrchních částech v sv. části
těžebny je možno vidět tělesa částečně stmelených písků,
šikmo a korytovitě zvrstvená, uložená pod kvartérními
deluvio-eolickými uloženinami (obr. 4). V říčních sedi-
mentech, tvořených zde jemně až hrubě zrnitými písky,
jsou přítomny i polohy šedých a bělošedých jílů a písčitých
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Obr. 1. Schéma výskytu neogenních reliktů na území Křivoklátska.
1 – neogenní relikty, 2 – současné toky, 3 – předpokládaný směr pliocen-
ních toků, 4 – předpokládaný směr miocenních toků, 5 – čísla odebraných
vzorků, 6 – čísla lokalit jednotlivých neogenních reliktů.



jílů. Polohy štěrků a závalků jílů se vyskytují především na
bázi koryt. Písky jsou křemenné, často slídnaté, jílovité
(s kaolinitem i montmorillonitem), místy se zrny obarve-
nými hydroxidy Fe a Mn. Valouny štěrkových poloh tvoří

oválené křemeny, ordovické a neoproterozoické silicity,
slepence, ale časté jsou i zvětralé poloostrohranné valouny
kambrických vulkanitů a pyroklastik. Laminy pískovco-
vých a pískových setů jsou ukloněny pod úhlem 10–15 %
k S nebo ojediněle k SV. Relikt byl v minulosti ověřen dvě-
ma vrty (V1, V2), přičemž maximální zjištěná mocnost
miocenních klastik dosáhla 68 m, aniž bylo navrtáno pod-
loží.

Novým mapováním bylo zjištěno, že s. část reliktu
u Karlovy Vsi je překryta vrstvou velmi hrubých štěrků
s dokonale oválenými valouny a balvany křemene, silicitů
a slepenců, s délkou nejdelší osy až 60 cm. Tyto štěrky jsou
roztroušeny v šedé a oranžové jílovitopísčité základní
hmotě v lesích s. od pískovny Skočová a patrně patří k vý-
razně mladšímu (nejspíš pliocennímu) období.

Západně od Račic na námi zkoumaném území byl na
území listu Hudlice zjištěn nejsevernější relikt miocenních
sedimentů (lok. 12) v podloží kvartérní terasy a v nadloží
neoproterozoických sedimentů. V malé pískovně vystupují
sedimenty se šikmým zvrstvením jemně písčitých fluviál-
ních dun a výplní drobných koryt. Směrem do nadloží ve
výchozu přibývá hruběji zrnitých pískovcových poloh,
často s valouny silicitů a křemene velikosti 8–10 cm. Ak-
reční plochy šikmého zvrstvení sedimentů, naměřené na
výchozu, se generelně uklánějí k Z až SSZ a indikují tak
směr lokálního proudění miocenního toku na této lokalitě.

Těžké minerály sedimentů

Vzorky pro analýzu těžkých minerálů byly nově odebrány
z hrubozrnných až středně zrnitých písků z šesti lokalit na
území listů Panoší Újezd a Hudlice: vz. 2A – lokalita Písky,
pískovna, vz. 3A – Písky, zářez cesty, vz. 8A – Kučerův
mlýn, vz. 9A – Úpoř, 10A – Skočová a vz.12A, 12 B –Dubi-
na z. od Račic.

Z tabulky vyplývá, že nově odebrané a analyzované
vzorky hrubě a středně zrnitých písků obsahují ve větší
míře zrna ilmenitů (20–80 zrnových %) a leukoxenu, který
je často alteračním produktem ilmenitů. Dále se vyskytuje
turmalín, rutil a zirkon a minerály metamorfní asociace.
Tyto zjištěné asociace těžkých minerálů jsou velmi podo-
bné asociacím ze vzorků většiny neogenních sedimentů
analyzovaných v minulosti na území sousedních s. listů
Lány a Rakovník nebo v pruhu celého reliktu tzv. hlava-
čovských štěrků (Stárková 2008). Zdrojovým materiálem
ilmenitů a jejich alteračních produktů mohou být vulkanity
křivoklátsko-rokycanského pásma a bazické paleozoické
žíly, méně pak i sedimenty a vulkanity neoproterozoika.
Zirkony obsažené ve větším množství ve vzorku z lokality
Dubina (lok. 12) mohly být akumulovány v sedimentu po
delším transportu tokem erodujícím kambrické kyselé lávy
a pyroklastika mezi Karlovou Vsí a lokalitou Dubina. Zvý-
šené množství počtu zrn minerálů metamorfní asociace an-
daluzitu (10), sillimanitu (5) a staurolitu (5 zrnových %) ve
vzorcích z pískovny Skočová indikuje jako zdrojové horni-
ny toku také sedimenty neoproterozoika vyšší metamorfní
facie. Relativně vysoké počty zrn metamorfní asociace
především andalusitu a sillimanitu ve vzorcích z pískovny
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Obr. 2. Valouny kambrických slepenců s poloostrohrannými křemennými
klasty z fluviálních reliktů nad Úpořským potokem. Foto M. Stárková.

Obr. 3. Zasutá pískovna Skočová jz. od Karlovy Vsi. Foto M. Stárková.

Obr. 4. Detail sedimentárních struktur ze svrchní části profilu pískovny
Skočová. Šikmo zvrstvená pískovcová tělesa erozně seříznutá písčitou
výplní koryta na bázi s poloostrohrannými valouny zjílovělých kambric-
kých vulkanitů a pyroklastik. Foto M. Stárková.



Skočová uvádí Žák et al. (2001). Podobné poměry těžkých
minerálů uvádí ve svých pracích z této lokality i z lokalit a
vrtů u Broum Čadek (1966); jeho analýzy však neobsahují
prakticky z žádné lokality středních Čech ilmenity. Vzhle-
dem k převaze výskytu ilmenitů ve většině studovaných
vzorcích z lokalit neogenních reliktů na Rakovnicku (Stár-
ková et al. 2008), ale i na Křivoklátsku se domníváme, že
pravděpodobně zrna ilmenitů v dřívějších pracích nebyla
identifikována. Často mohou být ilmenity zaměněny za

jiné opakní minerály a v mnoho případech je nutno je ově-
řovat na mikrosondě.

Diskuse a závěr

Z nových poznatků vyplývá, ve shodě s některými dříve
publikovanými názory (Pešek – Spudil 1986), že námi stu-
dované relikty patří k tokům, které v období miocénu až
pliocénu směřovaly z území křivoklátsko-rokycanského
pásma a jeho okolí směrem na S až SZ k Rakovníku.

Hlavní tok na sledovaném území směřoval od J z okolí
Broum k Úpoři a dále ke Karlově Vsi (obr. 1). U Karlovy
Vsi, kde je relikt nejmocnější, je možné uvažovat o dalším
přítoku z JV z oblasti neoproterozoických hornin vzhledem
k vysokému obsahu asociace těžkých minerálů z metamorf-
ní asociace. Hlavní tok ukládal materiál od miocénu (paly-
nologické doklady z lokality Broumy – list Broumy) prak-
ticky do pliocénu. Nejmladším neogenním reliktem (patrně
pliocenního stáří) jsou nově vymapované sedimenty velmi
hrubých štěrků, tvořených převážně křemeny a černými sili-
city, uložené v nadmořské výšce až 410 m v nadloží sedi-
mentů hlavního miocenního toku. Otázkou zůstává stáří
vedlejšího toku (který mohl ústit u Úpoře do hlavního toku),
relikty jehož sedimentů jsou zachovány nad svahy dnešního
Úpořského potoka. Vzhledem ke klesajícím nadmořským
výškám erozních bází těchto reliktů nad Úpořským potokem
směrem na V a k relativně vysokému obsahu valounů kam-
brických slepenců, jejichž zdrojovou oblast předpokládáme
na JZ, usuzujeme, že tento tok přinášel materiál patrně ze
Z až JZ. Zachované málo mocné sedimenty tohoto patrně
vedlejšího toku obsahují v těžké frakci i množství rezistent-
ních ilmenitů (až 80 zrnových %), které nestačily podleh-
nout výraznější leukoxenizaci.

Poděkování. Výzkum neogenních reliktů na Křivoklátsku byl pod-
pořen výzkumným záměrem MSM002/622427.
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Tabulka 1. Těžké minerály (v zrnových procentech) ve studova-
ných vzorcích neogenních písků Křivoklátska

lokalita a
číslo vzorku

2A
–

Pí
sk

y,
pí

sk
ov

na

3A
–

Pí
sk

y,
zá

ře
z

u
ce

st
y

8A
–

K
uč

er
ův

M
lý

n,
lů

m
ek

9A
–

Ú
po

ř,
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su
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lů
m

ek

10
A

–
Sk

oč
ov

á,
pí

sk
ov

na

12
A

–
D

ub
in

a,
lů

m
ek

12
B

–
D

ub
in

a,
lů

m
ek

amfibol 0 0 0 0 0 0 0

brookit 0 0 –1 0 0 0 0

anatas –1 0 –1 –1 –1 0 –1

andalusit 5 4 0 1 10 0 2

apatit –1 0 0 0 0 0 0

Fesec 2 2 5 35 –1 0 1

gahnit 0 0 0 –1 0 –1 –1

granát 0 0 0 –1 0 0 0

chlorit 0 0 –1 0 0 0 0

chromit 0 0 –1 0 0 –1 –1

ilmenit 80 80 30 40 70 30 20

kyanit 2 5 0 –1 2 0 –1

leukoxen 1 –1 40 5 –1 10 20

magnetit 0 0 –1 1 0 3 –1

Mn sec 0 0 5 0 0 0 0

monazit 0 0 0 0 0 0 0

pyroxen 0 0 0 0 0 0 0

pyrit 0 0 0 0 0 0 0

rutil 1 1 5 3 1 15 10

sillimanit 1 3 0 1 5 –1 –1

sk. epidotu 0 0 0 0 0 –1 –1

spinel 0 0 0 0 0 0 0

staurolit 1 2 –1 –1 5 2 2

sv. slída 0 0 0 0 0 0 0

tm. slída 0 0 –1 0 0 0 0

turmalín 5 2 5 4 2 10 15

zirkon 2 1 10 10 5 30 30

–1 = stopové množství zrn v těžké frakci jednotlivých vzorků




