
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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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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záznam geologického a morfologického vývoje během kvar-
téru, resp. svrchního kenozoika, byly předmětem zájmu
řady autorů už od konce 19. století. Jejich výčet ani vývoj
názorů zde neuvádíme, neboť starší literární údaje jsou po-
drobně komentovány v souborné studii Balatky a Sládka
(1962a), na kterou tímto odkazujeme. Podrobně byly flu-
viální sedimenty studovány na Hradecku v širším okolí
soutoku Labe s Orlicí (Sekyra 1967) a v klasické oblasti
soutoku Labe s Vltavou na Podřipsku (Zahálka 1946, Ba-
latka, Sládek 1962b, Žebera 1967, 1972, 1974). Naproti
tomu ve středním Polabí nacházíme přes některé souborné
studie (Balatka – Sládek 1965, Žebera 1956) spíše rozporu-
plné údaje. Proto byly říční sedimenty tohoto úseku údolí
Labe nově zpracovány v rámci geologického mapování
v měřítku 1 : 25 000, provedeného v letech 2003–2007
Českou geologickou službou (list Brandýs nad Labem –
Holásek et al. 2005, Lysá nad Labem – Havlíček et al.
2005, Sojovice – Zelenka et al. 2006 a Nymburk – Čech et
al. 2007).

Na rozdíl od složitého terasového systému ve východ-
ním Polabí na jedné straně a dobře morfologicky i strati-
graficky definované konvenční terasové stupňoviny na
Podřipsku na straně druhé se studovaný úsek středního
Polabí vyznačuje některými specifickými znaky, které jej
od předchozích úseků odlišují. V první řadě je to zejména
redukovaný vývoj terasového souboru Labe, ochuzeného
o skupinu vysokých teras, dále regionální izolovanost lo-
kálního vývoje a časté postsedimentární erozní zásahy do
terasových akumulací a v neposlední řadě specifický vý-
voj říčních sedimentů v dolní části údolí Jizery. I přes re-
dukovaný vývoj je ve studovaném úseku zachována řada
reliktů fluviálních sedimentů, které můžeme v zásadě roz-
členit do tří skupin.

Skupina vysokých teras

Název skupiny je poněkud zavádějící, neboť nejde o obvyklé
vysoké terasy Labe, nýbrž o sedimenty přítoků. Vyskytují se
v různých výškách a někteří autoři se je pokoušeli zařadit
do terasového systému hlavního toku. Do skupiny řadíme
písky a písčité štěrky pravých přítoků Labe, zachované ve
vyšších polohách mimo rozsah skutečných labských teras.
Jsou to např. úrovně 278–290 m n. m. (Mečeříž, Slivenec),
258–264 m (Sedlec, Čihadla) a posléze i 238–250 m (Ko-
chánky, Benátky nad Jizerou). Jejich morfologická pozice
sice nese důležitý záznam postupného zahlubování říční
sítě, nicméně přesnější začlenění těchto reliktů do teraso-
vého systému Labe, stejně jako do stratigrafických sché-
mat svrchního kenozoika, je problematické. Spadají nepo-
chybně do spodního pleistocénu, včetně starší části
pleistocénu středního. Přesnější datování není možné
už jen proto, že neznalost původních spádových poměrů
a nejasná lokalizace ústí neumožňuje stanovit ani tak zá-
kladní údaj jako je relativní výška, nezbytná přinejmenším
pro morfostratigrafické časové zařazení.

Fluviální sedimenty Labe

Do druhé skupiny patří typické terasy Labe. Jako prokaza-
telně labské se uznávají jen čtyři poměrně nízké úrovně,
které označujeme ve shodě se zavedeným členěním Balat-
ky a Sládka (1965), resp. Záruby et al. (1977) indexy IV až
VII, i když jsou nově zčásti odlišně stratigraficky interpre-
továny.

IV – hlavenecká terasa

Nejvyšší místní labskou akumulaci tvoří 6–8 m mocná polo-
ha písků a drobných štěrků. Její povrch dosahuje na svědec-
ké plošině mezi Skorkovem a Hlavencem 225–222 m n. m.
(47–44 m nad Labem). Ve špatně vytříděném sedimentu
převládá štěrková frakce (36–54 %) nad pískem (32 %)
a prachem (14–32 %). Štěrk je převážně křemenný
(63–81,8 %), méně se vyskytují granitoidy, porfyry a por-
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Obr. 1. Mapa fluviálních sedimentů ve studovaném území. 1 – údolní niva
nečleněná; 2 – terasa VII, a – vyšší, b – nižší; 3 – terasa VI, a – vyšší,
b – nižší; 4 – hlavenecká terasa IV.

Obr. 2. Stavba a morfologie nivy Labe. Morfologie: A – nižší nivní stu-
peň; B – vyšší nivní stupeň; C – snížená erozní úroveň VI terasy; D – pů-
vodní akumulační úroveň povrchu VI terasy; I – báze přehloubeného ko-
ryta (nižší úroveň báze údolní terasy); II –vyšší úroveň báze údolní terasy.
Geologie: 1 – skalní podklad; 2 – středopleistocenní sedimenty terasy VI;
3 – sedimenty svrchnopleistocenní údolní terasy (VII); 4 – holocenní vlo-
žená akumulace.



fyrity (3,6–18,2 %). Dále se objevují silicity, křemence,
kvarcity a ruly (Zelenka et al. 2006). Jde zřejmě o sedimen-
ty ukládané na soutoku Labe s Jizerou. Silnější vliv Jizery
s typickými horninami jako jsou fylity, svory, horniny per-
mokarbonu, vulkanity a chalcedony a acháty se projevuje
ve složení štěrků další lokality obdobné terasy „Na Vinič-
kách“ (228 m – Holásek et al. 2005).

V – terasa

Ve studovaném úseku není vyvinuta, nicméně je známa jak
proti, tak i po proudu Labe. Důvodem její neexistence je
zřejmě období intenzivní hloubkové eroze, následující po
jejím uložení (Balatka – Sládek 1965) a následné rozšíření
údolí Labe.

VI – terasa

Písčité štěrky a štěrkovité písky této terasy pokrývají ploché
hřbety mezi Přerovem nad Labem, Mochovem a Čelákovi-
cemi na levém břehu Labe. V terase lze rozlišit dvě dílčí
úrovně, přičemž se rozdíly projevují spíše v úrovni bází než
povrchů. Tento vývoj by mohl být obdobou Podřipska, kde
se ve zřejmě totožné terase vyčleňují rovněž dvě úrovně.

Vyšší úroveň (VIa) je zachována na úzkém, od
V k Z protaženém hřbetu mezi Mochovem a Čelákovicemi.
Její povrch klesá z 208 m n. m. na V k 202 m na Z, báze
z 204 m na 200 m. Sedimenty nižší úrovně (VIb) tvoří aku-
mulaci o proměnlivé mocnosti 3,6 –10, 4 m na hřbetu mezi
Přerovem nad Labem a Císařskou Kuchyní. Povrch terasy
leží ve výšce 202–200 m n. m. a báze je přibližně na úrovni
190–196 m. Celková mocnost terasy (VI) je znázorněna na
obr. 3.

Sedimentem jsou středně až jemně zrnité písky se štěr-
kem (10–15 %). Příměs jílů rovněž kolísá (od 8 do 48 %) .
Vedle rozptýlené jílovité základní hmoty tvoří jíl místy
samostatné čočky nebo vložky. Ve štěrkové frakci se uplat-
ňuje zejména křemen, podružně se vyskytují břidlice, pís-
kovce, porfyry, pararuly a droby (Holásek et al. 2005).

VII – terasa

Poslední nejmladší velká akumulace fluviálních sedimentů
v údolí Labe odpovídá údolní terase (výplni údolního dna)
v klasickém pojetí. Sedimenty jsou převážně jemnozrnné.
Převažují různě zrnité písky s proměnlivým podílem drob-
ných štěrků (10–20 %) o velikosti valounků do 1–2 cm.
V litologickém složení štěrkové frakce, tvořené poloovále-
nými až poloostrohrannými klasty, převládá křemen s pří-
měsí silicifikovaných břidlic, křemenců, vulkanických
hornin a granitoidů.

Akumulace má komplikovanou jak vnitřní geologickou
stavbu, tak i morfologii povrchu. V počáteční erozní fázi
tvorby údolní terasy se Labe zahloubilo až 10 m pod dnešní
úroveň toku ve formě poměrně úzkého přehloubeného ko-
ryta. Po jeho vyplnění došlo k rozšíření údolí a k vytvoření
vyššího skalního dna, na kterém byla agradována vyšší část
sedimentární výplně. Ve studovaném úseku údolí Labe lze
tedy v jedné akumulaci rozlišit dvě úrovně bází – nižší patří

dnu přehloubeného koryta (–10 m pod hladinou řeky – úro-
veň VII1) a vyšší zhruba v úrovni říční hladiny (max. 2 m
pod ní – úroveň VII2). Mocnost terasy je proto také rozdíl-
ná: v přehloubeném korytu může celková mocnost přesáh-
nout až 25 m, zatímco na vyšší úrovni se pohybuje do 10 m.
Přehloubené koryto bylo lokalizováno vrty porůznu pod
nivou Labe, nejvýrazněji je ale vyvinuto mimo dnešní nivu
mezi Poděbrady a Sadskou (Čech et al. 2007).

Stavba vlastní nivy Labe je složitější. Při řešení je třeba
mít na zřeteli, že geologická stavba nemusí vždy korespon-
dovat s morfologií povrchu Po ukončení hlavní svrchno-
pleistocenní agradační fáze probíhající v modu divočícího
toku byly svrchní části údolní terasy následně morfolo-
gicky formovány, erodovány a případně nově agradovány.
V totožné úrovni se mohou vyskytovat čtyři geologicky
a stratigraficky odlišné útvary. V první řadě jsou to ulože-
niny hlavní agradační fáze posledního glaciálu, dále vlo-
žené holocenní sedimenty nivních stupňů a v neposlední
řadě sedimenty starší, středopleistocenní terasy (VI), sní-
žené mladší boční erozí a morfologicky začleněné do nivy.
Místy vycházejí ve stejné úrovni i podložní křídové hor-
niny (viz obr. 2).

Povrch údolní terasy vykazuje vedle nejvyšší úrovně pů-
vodního akumulačního povrchu interpretovaného dříve
jako středopleistocenní terasa i nižší úrovně zčásti eroz-
ního a zčásti i akumulačního původu (Růžičková – Zeman
1994). Původní akumulační povrch dosahuje v apexu jizer-
ského kužele výšky ca 192 m a po proudu na pravém břehu
Labe klesá přes 190 m až na 182 m tj. ze 22 m na ca 16 m
nad Labem u Brandýsa nad Labem. Původně byla úroveň,
s ohledem na výšku povrchu, klasifikována jako terasa VI
(Balatka – Sládek 1965). Paralelně s ní probíhá nižší stu-
peň, jehož povrch se v okolí Káraného pohybuje kolem
180 m n. m. (10 m nad řekou – úroveň b na obr. 1). Tato
úroveň je považována buď za snížený povrch původní aku-
mulace (Balatka 1966, Balatka – Sládek 1965), nebo za sa-
mostatné agradační těleso (Růžičková – Havlíček 1981).
S ohledem na nedostatek nových kontrolních technických
prací nelze tuto záležitost jednoznačně nově interpretovat.

Ve vlastní nivě Labe byly v daném úseku při geologickém
mapování rozlišovány dva stupně, označované jako vyšší a
nižší nivní stupeň (Havlíček et al. 2005, Holásek et al. 2005,
Zelenka et al. 2006, Čech et al. 2007) a interpretované větši-
nou jako erozní úrovně. V úseku mezi Starou Boleslaví
a Hradištěm vyčleňují Růžičková a Zeman (1994) tři morfo-
logicky odlišitelné úrovně, které považují za samostatná
agradační tělesa. Balatka (1966) rozlišuje v povrchu kužele
Jizery dokonce sedm samostatných, převážně erozních
úrovní (VIIa až VIIg). Jejich navázání na nivu Labe je obtíž-
né. Žebera (1949) je považuje za projevy mladých krátkodo-
bých změn dynamiky toku bez většího stratigrafického vý-
znamu. K této interpretaci se přiklání i autor.

Kužel Jizery

Jižně od obcí Čihadla a Tuřice se podél posledních 10 km
dolní části údolí Jizery rozprostírá rozsáhlá akumulace flu-
viálních sedimentů nápadného tvaru výplavového kužele.
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Kužel označovaný dříve jako „jizerská delta“ (Žebera
1949), vějířovitě se rozšiřující po proudu, byl uložen Jize-
rou při vstupu řeky do širokého a plochého údolí Labe.
Úzký apex kužele ležící v údolí Jizery asi 1 km jz. od obce
Tuřice se po proudu rychle vějířovitě rozevírá, takže v dis-
tální části na hranici s labskou nivou dosahuje šířky ca
15 km. Povrch i báze postupně klesají od S k J z výšky
zhruba 194–196 m na 180–181 m n. m. (podstatně plošší
báze ze 167 m na 161 m). Stejným směrem klesá i mocnost
sedimentů z více než 25 m na 9–11 m. V příčném profilu je
báze nevyrovnaná (Balatka 1966, Hrubeš 1999), což lze
vysvětlit tím, že sedimenty zřejmě zahltily starší erozní re-
liéf. Nejnápadnějším jevem je snížená skalní báze akumu-
lace, tvořící ve střední části kužele 1,5–2 km širokou depre-
si. Ta potom po proudu j. od železniční trati Lysá nad
Labem–Všetaty přechází ve výrazné přehloubené koryto
o zhruba konstantní šířce 700–800 m. Brázda probíhá více-
méně přímočaře od SSV k JJZ a sedimenty v ní dosahují při
vyrovnaném povrchu maximálních mocností (obr. 3).

Litologicky má akumulace jako celek jednotný vývoj.
Převládají středně zrnité písky s proměnlivou příměsí poly-
miktních písčitých štěrků, které místy tvoří samostatné
polohy. Vložky písčitých jílů a siltů se vyskytují podřadněji.
V proximální části kužele tvoří drobný štěrk (klasty pře-
vážně 0,5 až 3 cm) až 31 %, písčité frakce je 65–72 % a pra-
chu jen 4 %. Klasty ve štěrkové frakci jsou poloostrohranné
až poloválené a převládá v nich žilný křemen (74,4 %), po-
družněji se vyskytují silicity, kvarcity, granitoidy, fylity,
svory, sedimentární horniny permu a vulkanity. Vzácně se
objevuje chalcedon a achát (Růžičková – Havlíček 1981,
Holásek et al. 2005).

Sedimentologicky (Holásek l. c. a Zelenka l. c.) vytvářejí
písky tenké (10–40 cm), nicméně laterálně stálé soubory
mělce korytovitého nebo planárního šikmého zvrstvení.
Tyto soubory se místy střídají s polohami horizontálně zvrs-
tveného slabě jílovitého písku. Porůznu se objevující polohy
štěrků mají spíše masivní uspořádání. Některé mělké kory-
tovité struktury by mohly svědčit pro existenci mělkých dis-

tributivních koryt. Větší erozní struktury, které by mohly
ukazovat na přítomnost výraznějších koryt, typických pro
klasické aluviální kužely, však zjištěny nebyly. Jílovité a sil-
tové polohy a čočky lze interpretovat jako mezikorytové
uloženiny. K akumulaci jako celku lze konstatovat, že jde
zřejmě o typické fluviální sedimenty ukládané v prostředí
mělkého divočícího toku nebo plošných proudů stékajících
po povrchu kužele. Naprostá převaha fluviálních sedimentů
a výrazně plochý tvar kužele opravňuje k závěru, že v přípa-
dě „jizerské delty“ jde spíše o fluviální kužel ve smyslu
Czajky (1958) než o klasický kužel aluviálního typu.

Stratigraficky se zmiňované terasy Labe řadí, s výjim-
kou nejnižší terasy VII, do středního pleistocénu. Hlave-
necká terasa (IV), korelovatelná s letenskou terasou Vlta-
vy, by spadala do mladšího elsteru (Záruba et al. 1977).
Nižší terasu VI, odpovídající zřejmě veltruské terase, je
možno datovat do mladší fáze sálského glaciálu. Otevře-
nou zůstává stratigrafická pozice „corbiculové terasy“,
kladené obvykle do holsteinského interglaciálu, která se
ze souboru vymyká. Přesnější datování není možné, pro-
tože korelace marinních izotopických stupňů (OIS) je stá-
le diskutabilní. Jako příklad lze uvést nejistou korelaci
holsteinského interglaciálu s OIS 11 nebo 9, někdy do-
konce s OIS 7! (Tyráček et al. 2004). K tomu přistupuje i
problém délky a nejasností v datování tzv. předsálského
období, předcházejícího vlastní sálské zalednění. Z toho
důvodu datujeme terasu IV (hlaveneckou ) do starší části
a terasu VI do mladší části středního pleistocénu. Nejnižší
terasa VII spadá nepochybně do pleistocénu svrchního a
nižší erozní úrovně včetně vložených akumulací patří
pozdnímu glaciálu a holocénu.

Při datování kužele Jizery se střetávají dva odlišné po-
hledy. Podle geomorfologického aspektu, pojímajícího
terasu jako plošinu na povrchu akumulace, se uvažuje
úroveň původního akumulačního povrchu kužele s výš-
kou až 20 m nad tokem, a proto byla datována do střední-
ho pleistocénu, nižší úrovně pak zákonitě do svrchního
pleistocénu a holocénu. Geologické pojetí bere v úvahu
kužel jako sedimentární litostratigrafickou jednotku bez
ohledu na následnou denudaci a tvorbu nižších erozních
postsedimentárních úrovní. Ze vztahu kužele k nejnižší
terase Labe jednoznačně vyplývá svrchnopleistocenní
stáří kužele jako celku. Stratigrafickému zařazení nasvěd-
čují i předběžné výsledky stanovení 10Be ze vzorků ode-
braných v sojovické pískovně (D. Nývlt, ústní sdělení).
Nižší erozní (i akumulační?) úrovně v tělese kužele odpo-
vídají tedy pozdnímu glaciálu a holocénu, což je ve shodě
s původním názorem Žebery (1949), který je považuje za
doklad krátkodobých změn dynamiky toku bez většího
stratigrafického významu.
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