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Lokality v nejbližším okolí Kralup nad Vltavou a Nelaho-
zevsi byly popsány již v 19. století (např. Krejčí 1870) a na
začátku 20. století (např. Zahálka 1912). Další upřesnění
profilů přinesly až práce Náprstka (1957), Svobody (1989)
a Uličného (1990). Lokalita Hostibejk (obr. 1, lokalita 3)
byla vybrána za stratotyp korycanských vrstev (Čech et al.
1980) z důvodů snadné přístupnosti a stálého odkrytí profi-
lu. Lokalita Lobeč (obr. 1, lokalita 4) odpovídá ostatním
sousedním profilům (viz obr. 2) až na odchylku u celku B
podle litologického dělení Svobody (1989). Svoboda
(1989) vedle zmenšující se mocnosti celku B na sever uvá-
dí i malou mocnost bazálního slepence (obr. 2, profil 4 vs.
profily 2, 3 a 5) zvaného droždí (vysvětlení termínu viz Za-
hálka 1912, str. 41). Vrstevní sled na profilech 2 a 4 končí
pískovci celku C. Na odkryvech v Lobči v zatáčce silnice
do Nelahozevsi, ani v sousedním bývalém lomu na ostrohu
(viz lokalita/profil 4, obr. 1 a 2) není zachovaný spodek
celku E jako na východní části Hostibejku a u severního
portálu železničního tunelu (viz lokality/profily 3 a 5,
obr. 1 a 2).

V roce 2006 se první autor dozvěděl o výkopech nad
Lobčí (souřadnice JTSK, x: -748859, y: -1 024267; pozice:
obr. 1, geologická situace: obr. 3 a 4). Pro stavbu domů
v prostoru na sever od lokality 4 (obr. 1) byly vybudovány
inženýrské sítě na pískovcovém podloží. Vzhledem k ne-
rovnosti podloží byla kanalizace zahloubena do pískovců
(obr. 3). Tak došlo k odkrytí všech celků od A přes B a C až
k možné bázi E sensu Svoboda 1989. Bohužel část výkopů
již byla zasypaná a nebyla tak odkryta hranice celků A a B.
Slepencová báze celku B (tzv. droždí) má již v zatáčce sil-
nice pouhých 15 cm a není proto záhadou, že jej Zahálka
(1912) na ostrohu vůbec nenalezl (srovnej s tenkou slepen-
covou bází u B na našem obr. 2, profil 4). Malé kousky sle-
pence typu droždí se našly na haldách vykopaného mate-
riálu. Zbytek celku B má stejný vývoj jako na východní
části Hostibejku a na Lobečské skále (obr. 2, profily 3 a 4).
Jsou to jemnozrnné glaukonitické pískovce, v některých
polohách s hojnou drobnou faunou (mikrogastropodi)
a ve spodní části s čočkami lupenitě se rozpadávajících
jílů bez fauny, stejně jako na stratotypu na Hostibejku.
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V pískovcích celku B byly nalezeny a identifikovány taxo-
ny Apiotrigonia sulcataria (Lam.) a Newboldiceras sp. Ce-

lek C stejně jako na Hostibejku reprezentují měkké glauko-
nitické, jílovité jemnozrnné pískovce bez fauny. Na celku
C se ve výkopu nachází vrstva zvětralého jílovitého jemno-
zrnného pískovce, na kterém je vrstva zeleného slepence
(obr. 2 a 4). Matrix tvoří 29 % a jde o jíl s jemnozrnným
pískem. Drobné valouny ze 14,2 % tvoří buližník, spilit
a zbytky proterozoických břidlic, z 56,8 % jde o křemeny
z karbonských arkóz. Průměrná velikost klastů je 3 mm,
největší valounky mají 7 mm. Vrstva o mocnosti 0,3 m ne-
odpovídá ani vývoji na bázi celku E na Hostibejku, ani na
lokalitě severní portál tunelu, vzdálené asi 400 m (viz
obr. 2, profily 3 a 5), které jsou obě charakterizovány men-
ším podílem štěrku.

Co se týče interpretace vzniku slepence, nelze rozpoznat,
zda jde o splach z elevace v době hiátu mezi celkem C a E,
nebo o sediment marinního původu. Materiál z karbon-
ských arkóz svědčí o zbytcích na pobřeží, které nebyly de-
nudovány, ani zakryty v době tvorby celků A, B a C. Celek
C je nápadný svou jemnou zrnitostí a podobné klasty jsou
v něm vzácné (např. Podlešín, viz Svoboda 1989). V době
tvorby celku E, a nejspíš ještě před jejím začátkem, dochá-
zelo ke splavování klastické drtě z tzv. unhošťsko-turského
ostrova. Hrubozrnný materiál se nachází v sedimentech
celku E od Holubic až k Byškovicím (Svoboda 1986, 1989,
1999). Podle Svobody (2004) docházelo k odvodňování
unhošťsko-turské elevace, která měla v různých dobách
různý rozsah, v semiaridním klimatu. Za občasných dešťů
se na pevnině hromadila voda, která poté tekla různými
směry na sever do soudobých pánví nebo za doby hiátů
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přes jejich sedimenty (Svoboda 2004). Občasný proud od
pevniny, který při tvorbě celku B způsobil u Lobče menší
mocnost bazálního slepence, se pravděpodobně zopakoval

při vzniku celku E, nebo spíše v době hiátu mezi celkem C
a E. Přítomnost celku E totiž nelze vzhledem k absenci fau-
ny jednoznačně potvrdit, ani vyvrátit. Vzhledem k neob-
vyklosti slepence ve srovnání s lokalitami v těsném sou-
sedství (obr. 1, lokality 3 a 5) předpokládáme, že v té době
byl od jihovýchodu směrem od Chvatěrub úzkým pásem
transportován klastický materiál a došlo k vytvoření zkou-
mané vrstvy slepence. Zajímavostí je, že tento zdroj mate-
riálu se v době usazování celku C nijak neprojevoval.

Poděkování. Práce, která navazuje na nejnovější výzkum svrchní-
ho cenomanu oblasti širšího okolí Kralup nad Vltavou (viz Svobo-
da – Sakala 2014), byla částečně finančně podpořena z projektu
PRVOUK P44. Rádi bychom poděkovali J. Valečkovi za recenzi
první verze rukopisu z roku 2015, anonymnímu recenzentovi
a V. Zieglerovi za recenzi verze z roku 2017, S. Čechovi za kon-
struktivní kritické připomínky a konečně I. Šímové za kvantita-
tivní analýzu v práci popisovaného slepence.
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