
lze označit jako vysoce náchylná ke vzniku proudu. Efekt
diferencovaného pohybu vody může být navíc umocněn
přítomností zlomů, jejichž zónou může voda protékat ještě
rychleji než pískovcovými a slepencovými kolektory. Dru-
hým, avšak méně významným přechodem je hranice jílovi-
tých prachovců svrchního a pískovců středního oddílu go-
dulských vrstev. Obě tato místa zvyšují náchylnost svahu
zejména tím, že zvyšují nasycenost zvětraliny na svahu vo-
dou. Pro její kritické nasycení a iniciaci proudu potom po-
tenciálně stačí menší srážková událost než na litologicky
homogenních svazích. Na těchto místech tedy teoreticky
dochází i k častějšímu výskytu proudů, což je však samo-
zřejmě ovlivněno dostatečným množstvím materiálu ve
zdrojové zóně, připraveného k transportu.

Poděkování.
Příspěvek vznikl za částečné podpory projektu Grantové agentu-
ry ČR č. P209/10/0309 Vliv historických klimatických a hydrome-
teorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti
Západních Beskyd a jejich předpolí.
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Abstract: Summary of preliminary results of sedimentological
analysis of fluvial deposits between Kacanovy, Olešnice and
Podkost (sheet Kněžmost 03-341) is presented. There were recog-
nized several fluvial accumulations with the altitudes of the base
380–398 m, 342–350 m, 325–330 m, 305–311 m, 286–290 m
a.s.l. The accumulations consist mainly of coarse-grained sandy
gravel and sand with trough cross bedding. These coarse
subangular to rounded clasts of gravels content quartz,

orthogneis, quartzite, graphitic phyllite and mica shist; all rock
types derived from Krkonoše–Jizerské hory Mts. Preliminary re-
sults of measurements indicate that the main direction of
paleocurrents is NE to SW and NW to SE.

Oblast Českého ráje byla již dříve předmětem zájmu řady
badatelů, kteří ve svých pracích shrnují veškerou starší
kvartérní a geomorfologickou literaturu (např. Balatka –
Sládek 1962, Prosová 1974, Tíma et al. 1999).

Článek uvádí předběžné výsledky kvartérně-geo-
logického výzkumu zaměřeného zejména na studium a mě-
ření směrů paleoproudů ve fluviálních akumulacích mezi
Kacanovy, Olešnicí a Kamenicí. Je to jedna z řady vý-
zkumných metod nutných pro celkovou charakteristiku
fluviálních sedimentů. Základní, stratigrafický, paleogeo-
grafický, petrografický a mineralogický výzkum všech
kvartérních sedimentů bude pokračovat v roce 2010 (geo-
logické mapování, příslušnost k jednotlivým tokům, valou-
nové analýzy, studium těžkých minerálů a závěrečné vy-
hodnocení).

Při terénním výzkumu a mapování jsme zjistili několik
fluviálních akumulací, jejichž báze se pohybují v rozmezí
380–398, 342–350, 325–330, 305–311 a 286–290 m n. m.

Měření směru paleoproudů bylo prozatím provedeno na
třech lokalitách fluviálních sedimentů s výškou báze
305–311 a 286–290 m n. m., které jako jediné umožnily
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díky své mocnosti a odkrytosti sedimentů tento výzkum
(obr. 1).

CH-168 Hotel Králíček, Kacanovy
Obr. 2, 50° 33´22,3˝; 15° 8´34,1˝, báze 305 m n. m.

Fluviální akumulace odkrytá v opuštěné pískovně má cel-
kovou mocnost až 12 m (Havlíček – Štor 2009, viz též Zá-
ruba 1952 – Kadeřavec s. od této lokality). Převažuje silně
písčitý hrubozrnný fluviální štěrk s nevýrazným šikmým
korytovitým zvrstvením. V horní části profilu přechází do

hrubozrnného písku, tvořícího vzájemně se se-
řezávající duny s šikmým zvrstvením. Zcela
v horní části profilu je dvoumetrová poloha
jemnozrnného masivního písku. Předběžné
výsledky paleoproudové analýzy ukazují na
rozdílné směry paleoproudů v dolní (SZ-JV) a
horní části akumulace (SV-JZ).

Orientační výzkum valounů hornin ukazuje
na převahu křemene nad ortorulami, kvarcity
s fialovými žilkami, fylity, ojedinělými mela-
fyry a zelenými břidlicemi. Patrně jde o přínos
z oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
(určila E. Žáčková).

CH-013 Olešnice
Obr. 3, 50° 32,652’; 15° 6,735’,
báze 286 m n. m.

V rekultivované těžebně v Olešnici jsou od-
kryty fluviální písky a štěrky jen do hloubky
3 m; celková mocnost fluviálních uloženin,
doložená vrty, je však 7 m. Jde především
o vzájemně se seřezávající sety středně hrubé-
ho písku s příměsí štěrku, který směrem do
nadloží je hrubší a postupně přechází až do sil-
ně písčitého štěrku. V polovině profilu je vý-
razná poloha s klasty o velikosti až 3 cm.
V době ukládání těchto sedimentů měl tok di-
vočící charakter, kde docházelo k častému pře-
kládání koryt. Tomu nasvědčuje i výsledek pa-
leoproudového měření (SZ–JV).

CH-015 sv. od Kamenice a sz.
od Podkosti
Obr. 4, 50° 29,729’; 15° 7,073’,
báze 310–311 m n. m.

Plošně rozsáhlá opuštěná pískovna se nachází
sv. od obce Kamenice a sz. od Podkosti. Fluvi-
ální písky a štěrky o mocnosti až 11 m leží na
křídových pískovcích, odkrytých ve dně těžeb-
ny. Hlavní stěna pískovny, vysoká 2–7 m a
dlouhá asi 100 m, má orientaci SV-JZ. V pís-
kovně převažuje hrubý silně písčitý štěrk o prů-
měrné velikosti psefitových klastů 0,5–4 cm,

max. 7 cm a středně až hrubě zrnitý písek. V celém profilu je
patrno zejména šikmé a šikmé korytovité zvrstvení. V nad-
loží je poloha fluviálních písčitých štěrků. Směry paleoprou-
dů jsou rozptýlené, mírně převládá směr SV-JZ (viz obr. 4).

Povrch štěrků a písků je mrazově provířen s řadou mra-
zových klínů, vyplněných jemnozrnným pískem s masivní
texturou; největší z nich dosahuje hloubky až 2,50 m a šíř-
ky 0,55 m (obr. 5). Orientační petrografický výzkum zjistil
suboválné až oválné valouny křemene, kvarcitu, melafyru,
zvětralých svorů a fylitu s křemennými žilkami. Patrně jde
o přínos z oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika (urči-
la E. Žáčková).
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Obr. 1. Fluviální akumulace ve východní části listu Kněžmost 03-341 a lokalizace zkou-
maných profilů. CH-168 Hotel Králíček, Kacanovy – opuštěná pískovna; CH-013 Olešni-
ce – opuštěná pískovna; CH-015 sv. od Kamenice a sz. od Podkosti – opuštěná pískovna.
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Obr. 2. Geologický profil na lokalitě CH-168 Hotel Králíček, Kacanovy.
a – jíl, b – prach, c – jemnozrnný písek, d – středně zrnitý písek, e – hrubý
písek, f – štěrk.

Obr. 3. Geologický profil na lokalitě CH-013 Olešnice.

Obr. 4. Geologický profil na lokalitě CH-015 sv. od Kamenice a sz. od
Podkosti.

Obr. 5. Mrazový klín (trhlina?) na lokalitě CH-015 sv. od Kamenice a sz.
od Podkosti.



Závěr

Během základního kvartérněgeologického výzkumu a ma-
pování v okolí Kněžmostu se jako nejvhodnější ukázala
fluviální akumulace s bází 305–311 m n. m., umožňující
podrobnější výzkum. Předběžná paleoproudová analýza
nasvědčuje na hlavní směr proudění S-J. Předpokládanou
zdrojovou oblastí hornin zjištěných ve sledovaných flu-
viálních akumulacích je krkonošsko-jizerské krystalini-
kum (E. Žáčková).

Pro získání uceleného obrazu o vývoji fluviálních sedi-
mentů bude výzkum pokračovat.

Poděkování. Studie byla vypracována v rámci projektu výzkumu
a vývoje Ministrestva životního prostředí České republiky „Ev-
ropský geopark Český ráj – vytvoření geoinformačního systému

pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví“, registrační
číslo SP/2e6/97/98.
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Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou

Geology of the Quaternary fluvial sediments at the confluence of the Labe and the Jizera rivers
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Abstract: Contrary to the Upper Cretaceous monotonous bedrock
the Upper Cenozoic continental deposits are more diverse. They
are represented besides the aeolian loess and sand, and eventually
by several lithological types of slope sediments, particularly by
fluvial sandy gravel preserved at different altitudes above the
rivers. Fluvial sediments in the environs of the rivers Labe (Elbe)
and Jizera confluence differ from those known in the upstream
and downstream parts of the valley. The whole group of Lower
Pleistocene Labe high terraces is missing here. The existing high
gravel relics belong to the right tributaries of the main stream.
Proper Labe terraces are represented by the impoverished group
of middle and low terraces (Fig. 1). Compared with the rather
simple structure of older terraces, the geology and morphology of
the lowest Labe terrace and the flood plain is rather complex. The

Upper Pleistocene valley terrace gravel, the Holocene fill-in-fill
aggradations as well as the erosional relics of the lowest Middle
Pleistocene terrace are incorporated into it and appear in the same
morphological level. Even the Cretaceous bedrock crops out
within it in places (Fig. 2).

The expressive fan-shaped body developed along the lower-
most part of the Jizera River valley (Fig. 3) is composed fully of
the fluvial sand with occasional pebble interlayers. The sedi-
ments show relatively thin but laterally constant sets of shallow
trough cross – and low angle planar cross-bedding. Horizontal
bedding is also relatively frequent. The pebbly interbeds are
rather massive. All architectural elements were generated by dy-
namic stream flows in the mode of a braided river mostly in shal-
low wide scours and by surficial sheet flows. Some elements
were deposited in shallow distributive channels. The architec-
tural elements give evidence to the fluvial type af the fan (in
sense of Czajka 1958) rather than that of the classical alluvial
fan type. The fan stratigraphically belongs, contrary to the previ-
ous dating, to the Upper Pleistocene. The marked “20m terrace”
(VII a), which follows the Labe right bank as far as the Mělník
area, dated previously correspondingly also to the Middle Pleis-
tocene, represents a direct downstream continuation of the
Jizera fan and should be, therefore, of the same age. The lower
level (VII b) is a lowered erosional surface of the same terrace
body.

Na rozdíl od monotónního vývoje podložních mořských
hornin svrchní křídy jako skalního podkladu jsou konti-
nentální uloženiny svrchního kenozoika podstatně pes-
třejší – vedle eolických spraší a písků, popř. různých typů
svahových sedimentů se vyskytují zejména fluviální pís-
čité štěrky a písky uchované v různých výškách nad ře-
kou.

Říční sedimenty Labe a jeho přítoků, poskytující důležitý
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