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Summary: This article deals with sedimentary structures observed 
in shallow boreholes drilled during the geological survey of the area 
designated for the construction of expressway D11. Sediments of the 
Havlovice Member of the Trutnov Formation were found in boreholes 
drilled in the area near Nový Rokytník, where actually no larger out
crops exist. The investigation of these sedimentary structures makes 
easier to elucidate the paleoenvironment of the Trutnov Formation.

The sedimentary structures provide evidence of fluvial environ
ments of streams showing highly variable discharge, thus indicating 
their seasonal character. Flow fluctuation is evidenced, for instance, 
by structures with heterolithic stratification – flaser, wavy to 
lenticular bedding. The occasional occurrence of claystone beds 
outside the active flow and their erosion created a good prerequisite 
for the transport of claystone intraclasts by subsequent avulsion 
streams. Mud clasts accumulated on base levels or along foresets of 
cross lamination or crossbedding of sandstones, and are thought 
to have been transported mostly by the traction mechanism over 

a short distance, judging from the dominance of their angular 
forms. Some more worn intraclasts might have undergone longer 
transport, and/or were part of a local seasonal turbulent flow. The 
turbulent flow, for example, at highenergy water flows creates 
deposits with well rounded slightly sorted intraclasts. 

Also, the abundant soft sediment deformation structures 
(SSDS) of the mixed sedimentary material demonstrate very rapid 
sedimentation in the environment of braided rivers. These SSDS 
indicate primary liquefaction and fluidization, caused by differential 
loading, inverted density gradients, and fast sediment deposition. 
They are developed as a result of deformation of the sediment 
during or soon after its deposition, or when compaction and/or 
diagenesis have started. The studied rocks provided load structures, 
convolute lamination and bedding, deformed crossbedding, water 
escape structures, and sedimentinjection structures.

This area studied NNW of Nový Rokytník can be correlated with 
outcrops at the village of Starý Rokytník (an old quarry) south of 
the town of Trutnov.

Sedimentární struktury fluviálních sedimentů 
trutnovského souvrství v okolí Nového Rokytníku 
(rotliegend, spodní perm, podkrkonošská pánev)
Sedimentary structures of fluvial sediments of the Trutnov Formation near Nový Rokytník 
(Rotliegend, Lower Permian, Krkonoše Piedmont Basin)

(03-44 Dvůr Králové nad Labem)

Trutnovské souvrství, součást trutnovsko-náchodské de-
prese sz.-jv. směru, je z hlediska regionálně geologického 
součástí podkrkonošské permokarbonské pánve. Předpo-
kládaná celková průměrná mocnost trutnovského souvrství 
je podle Prouzy a Táslera (in Pešek et al. 2001) 600 m. 
Trutnovské souvrství se skládá z několika členů (vrstvy 
suchovršické, havlovické, vlčické a hornoměstské), odráže-
jících odlišné paleoenvironmentální podmínky sedimentace 
ve spodním permu. Bazální hornoměstské vrstvy na severu 
a severozápadě deprese tvoří nevytříděné slepence a brek-
cie (jejich ekvivalentem jsou náchodské slepence při jv. 
okraji deprese u Náchoda), které byly do pánve přineseny 

úlomkotoky a plošnými splachy na aluviálních vějířích. 
Tato sedimentace je odrazem tektonické aktivity na hranici 
autunu a saxonu, kdy se extenzní režim změnil na strike slip 
režim doprovázený transpresním výzdvihem centrální části 
podkrkonošské pánve (Martínek 2009). Slepence v sz. části 
pánve, tzv. hornoměstské slepence podle Holuba (1966), 
jazykovitě vykliňují do centra pánve a směrem do nadloží 
se vyvíjejí v havlovické vrstvy, jež jsou předmětem zájmu 
tohoto příspěvku. Jsou charakteristické převažujícími tě-
lesy pískovců deskovitého i korytovitého typu, jež místy 
erodují polohy červenohnědých bioturbovaných prachovců 
a jílovců. Martínek (2009) je interpretoval jako fluviální 
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systém divočících řek, charakteristický nízkou sinuositou 
říčních kanálů a variabilní unášecí schopností toků. 

Tento příspěvek je věnován některým sedimentárním 
strukturám havlovických vrstev uložených v nadloží ba-
zálních slepenců trutnovského souvrství. Cílem autorů je 
doplnit informace o sedimentárních strukturách pískovců 
trutnovského souvrství, získané z vrtů při průzkumu 
pro  D11 v místech, kde prakticky chybějí větší výchozy 
trutnovského souvrství, a přispět k objasnění paleo- 
prostředí. 

V letech 2018 a 2019 se příležitostně zpracovávala do-
kumentace vrtných jader z průzkumu prováděného společ-
ností GeoTec-GS, a.s. (pracoviště Pardubice, K Vinici 1256, 
530 02 Pardubice), pro dálnici D11, úsek 1109 z Trutnova 
na hranici Česka a Polska v Královci. Vrty byly provedeny 
vrtnou soupravou Multidrill-Hyndaga při použití jednodu-
ché jádrovnice s kovovou korunkou s průměrem 112 mm, 
137 mm a 156 mm a v prostředí pevných skalních hornin 
dvouplášťovou jádrovnicí osazenou diamantovou korunkou 
s průměrem 76 mm a za použití vodního výplachu. Hloubka 
průzkumných vrtaných sond se pohybovala v okolí Nového 
Rokytníku a Stříteže nejčastěji kolem 10 m, max. až 15 m. 
Ke studiu jader byly použity pouze vhodnější užší jádra 
s průměrem 112 nebo 76 mm. Sledovány byly vrty v okolí 
Nového Rokytníku na jih od Trutnova. Dokumentovány 
byly mělké vrty (PJ530, J531, PJ537, PJ539, PJ540, J542, 
J546, J943, PJ942 – viz obr. 1). 

Sedimentární struktury a litologie  
trutnovského souvrství

Vrtná jádra z mělkých vrtů (dosažených hloubek 9–15 m) 
pro geologický průzkum D11 j. od Trutnova v ssv. okolí 
Nového Rokytníku (obr. 1 – PJ530, J531, PJ537, PJ539, 
PJ540, J542, J546, J943, PJ942) zastihla podle předpokladu 
permské trutnovské souvrství podkrkonošské pánve. Cel-
kový rozsah studované oblasti nepřesáhl plochu 600 m 
délky a 100 m šířky (obr. 1), jádra studované lokality roz-
místěná nedaleko od sebe obsahovala sedimenty podobného 
složení s pestrými sedimentárními strukturami a barvami. 
Zastižené horniny měly světle hnědé, červenohnědé až fi-
alovohnědé barvy s šedozelenými drobnými redukčními 
skvrnkami, ve vrstevním sledu se vyskytly i světle šedo-
zeleně zbarvené polohy, místy o mocnosti až 50 cm. Šlo 
převážně o jemně až hrubě zrnité pískovce, místy až drob-
nozrnné slepence, s prachovitou nebo jílovitou příměsí, 
nebo prachovce a jílovce s mázdrami a čočkami středně zr-
nitého písku. Tyto polohy s různou zrnitostí se střídaly a vy-
tvářely tzv. heterolitické zvrstvení. Horniny proměnlivých 
zrnitostí i struktur se střídaly v jednotlivých stratigrafických 
úrovních, ale i laterálně. Pro polohy pískovců, prachovců 
a jílovců heteroliticky zvrstvených je často příznačné če-
řinovité zvrstvení, jež přechází místy v mázdřité zvrst-
vení s nápadnými mázdrami červenohnědých prachovců 
(obr. 2, 3a, b) a zvlněné zvrstvení, výjimečně i čočkovité  
zvrstvení.

Čočkovité zvrstvení mělo místy zvlněný nepravidelný 
charakter (obr. 3c). Čeřinovité zvrstvení tvořilo místy špl-
havé čeřiny. Mázdry měly subhorizontální nebo šikmé 
uspořádání.

Jemnozrnné pískovce až prachovce měly kromě čeřino-
vitého zvrstvení v jádrech zachycené i subhorizontální až 
horizontální zvrstvení, popř. laminaci, a nízkoúhlé šikmé 
planární, popř. i korytovité zvrstvení.

V jednotlivých šikmých laminách dun nebo čeřin (fore-
sets) bylo místy vyvinuto inverzní gradační zvrstvení. 
Vyskytovaly se i masivní polohy bez zjevné vrstevna-
tosti, relativně nevytříděné. Na bázi některých poloh byly 
zřejmé vtiskové stopy (loadcasts).

Ve střídajících se polohách jílovců a hrubších písčitěj-
ších poloh různě zvrstvených byly i polohy maximálně 
decimetrových mocností, masivní nevytříděné nebo téměř 
masivní se setřeným primárním zvrstvením, místy s dobře 
patrnými chaotickými strukturami po úniku vody. Pevnější 
pískovce obsahovaly často karbonátický tmel a karbonátem 
prosycené byly i výplně po bioturbacích. Také hruběji zr-
nité polohy pískovců obsahovaly úrovně s nepravidelnými 
kalcifikovanými útvary. Pro tyto polohy bylo charakteris-
tické nepravidelné promíšení písčitého, prachovitého, popř. 
jílového materiálu s jemnými, ale např. i výraznými plastic-
kými deformacemi (např. u vrtu PJ537 – obr. 4a, b). 

V polohách světlejších pískovců jsou nápadné červe-
nohnědé intraklasty jílovců a prachovců, které dosahují 
velikosti od několika milimetrů po několik centimetrů. In-
traklasty jsou většinou mírně opracované až neopracované 
(obr. 5a–d), vyskytují se ale i téměř opracované intraklasty 
(obr. 5a nahoře). Angulární až subangulární nevytříděné in-

Obr. 1. Situace dokumentovaných mělkých vrtů (z průzkumu D11)  
poblíž Nového Rokytníku, j. od Trutnova na podkladu výřezu 
geologické mapy 1 : 50 000, list 0344 Dvůr Králové nad Labem. 
Čísla 6, 12, 28 – kvartérní uloženiny; 327 – spodní perm, trutnovské 
souvrství (havlovické vrstvy); 323 – svrchní perm, bohuslavické 
souvrství.
Fig. 1. Location of studied shallow boreholes drilled during 
geological survey of the area designated for construction of 
expressway D11 near Nový Rokytník south of the town of Trutnov. 
Inset of geological map sheet 0344 Dvůr Králové nad Labem of 
a scale of 1 : 50 000. Numbers 6, 12, 28 – Quaternary deposits; 
327 – Lower Permian, Trutnov Formation (Havlovice Member); 
323 – Upper Permian, Bohuslavice Formation.



Stárková, M. – Hartman, M. (2019): Sedimentární struktury fluviálních sedimentů trutnovského souvrství v okolí Nového Rokytníku... 161

traklasty jsou místy součástí převažující hrubozrnné písčité 
základní hmoty, resp. tvoří polohy intraformační brekcie 
s podpůrnou strukturou matrixu (matrix supported – obr. 5a).  
Tyto polohy jsou mocné max. 30–40 cm, s pozvolnými pře-
chody do pískovců. Podpůrnou strukturu tvořenou suban-
gulárními červenohnědými jílovcovými klasty o velikosti 
1–3,5 cm (v mocnosti 10–15 cm), střídajícími se s jemně 
až středně zrnitými písčitými polohami, bylo také možno 
lokálně pozorovat v subhorizontálně až šikmo zvrstvených 
sledech sedimentů (obr. 5b). Často se intraklasty nachá-
zely v tenkých šňůrách jako součást báze lamin (reziduální 

štěrky) a vrstev horizontálně a šikmo zvrstvených pískovců 
(obr. 5c, d). 

Uvedené příklady poloh intraklastů jsou zobrazeny 
v instruktivním profilu vrtu J546 (obr. 6). Toto jádro za-
stihlo: v hloubce 0,0–3,2 m rozvětralý pískovec rozvrtaný 
na hlinitý jemnozrnný, místy slídnatý písek; 3,2–5,9 m 
šedé a světle červenohnědé pískovce, místy s vrstvičkami 
slepenců s převahou horizontálního zvrstvení, ve spodní 
části se šikmým a čeřinovitým zvrstvením. Intraklasty 
tmavě červenohnědých jílovců centimetrových velikostí 
jsou nejčastěji součástí lamin a šikmo zvrstvených vrstev. 

Obr. 2. Heteroliticky zvrstvené sedimenty ve vrtu PJ530.
Fig. 2. Heterolithic bedding of sediments observed in borehole PJ530.

Obr. 3. Detaily čeřinovitého zvrstvení s přechody do mázdřitého až zvlněného čočkovitého zvrstvení ve vrtu PJ530. a – z hloubky 3,9 m; 
b – z hloubky 4,8 m; c – z hloubky 6,6 m, místy pískovce s konvolucí a stopami po úniku vody.
Fig. 3. Details of ripple crosslamination with transition into flaser bedding, and wavy lenticular bedding observed in borehole J530. 
Depth intervals of: a – 3.9 m; b – 4.8 m; c – 6.6 m, sandstones locally exhibiting waterescape structures (WES), and convolute lamination. 



V hloubce 5,9–8,0 m jsou pískovce až drobnozrnné sle-
pence bez zřetelnější vrstevnatosti, s četnými intraklasty, 
při bázi až decimetrových mocností. Intraklasty jsou 
uspořádané místy subhorizontálně nebo vytvářejí čočky 
intraformačních brekcií. V rozmezí 8,5–10,5 m jsou mezi 
převažujícími nevýrazně nebo masivně zvrstvenými pís-
kovci tenké polohy červenohnědého jílovce až prachovce. 
Od 10,5 m do hloubky 13,0 m leží jemnozrnný pískovec, 
směrem k bázi hruběji zrnitý, se strukturami po únicích 
vody. Má zastřenou původní vrstevnatost a intraklasty ob-
sahuje vzácně. 

Interpretace sedimentárních struktur 

Heterolitické zvrstvení fluviálních sedimentů, zastou-
pené ve vrtných profilech sedimentů trutnovského sou-
vrství v okolí Nového Rokytníku mázdřitým zvrstvením 

s přechody do zvlněného až čočkovitého zvrstvení, je 
interpretováno střídáním ukládání materiálu ze suspenze 
a z trakčního proudění při fluktuaci průtoku. Nápadné 
mázdřité zvrstvení vzniklo po uložení jemnějšího materiálu  
ze suspenze, jenž překrýval čeřiny uložené v proudovém 
režimu. Mázdřité, zvlněné a čočkovité zvrstvení je často 
popisováno především z tidálně ovlivněných oblastí,  
z estuárií (Reineck – Wunderlich 1968, Terwindt 1971, 
Terwindt – Breusers 1972, Boggs 1995). Publikace popi-
sující toto zvrstvení z fluviálního prostředí jsou vzácnější. 
Struktury s mázdrami a čočkami z efemérních toků srov-
nává se současným prostředím např. Bhattacharya (1997) 
nebo Martin (2000).

Mázdřitá, čočkovitá až zvlněná zvrstvení popisovaného 
trutnovského souvrství vznikla jako součást vrstevního 
sledu písčitých těles. Pískovce s čeřinami, dunami nebo 
písčitými bary s horizontální, subhorizontální a šikmou 
laminací, výjimečně i masivní polohy, jsou produkty toků 
s vyšší energií a ustálenějším prouděním. Mají místy pře-
vahu nad polohami s heterolitickým zvrstvením, dále nad 
polohami jílovců a prachovců a promíšených sedimentů 
s plastickými deformacemi, což naznačuje proměnlivý 
průtok. Polohy bohaté na intraklasty a plastické deformace 
jsou dokladem poměrně dynamického prostředí efemérních 
toků. Nápadné červenohnědé intraklasty jílovců z písčitých 
těles (mud clast) jsou popisovány ze současných, ale i star-
ších fluviálních a aluviálních prostředí (Mather et al. 2008). 
Velikost zachovaných jílovcových klastů, jejich opracova-
nost a texturní vytříděnost (textural maturity ve smyslu Li 
et al. 2017) intraklastů ovlivňuje především vzdálenost, 
kterou uložený materiál prodělal, viskozita toku, ale i mě-
nící se sklon profilu řečiště (Li et al. 2017). Předpokládané 
občasné vynoření jílovcových poloh mimo aktivní tok 
a jejich rozrušení vytvořilo dobrý předpoklad pro trans-
port jílovcových klastů následujícími avulzními toky. In-
traklasty tak patrně byly transportovány většinou trakčním 
mechanismem na krátkou vzdálenost vzhledem k převaze 
jejich neopracovanosti. Některé opracované klasty mohly 
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4a, b. Plastické deformace (stopy po úniku vody, konvoluce) v poloze 
zrnitostně promíšeného materiálu ve vrtu PJ537.
Fig. 4a, b. Soft sediment deformation structures (waterescape 
structures, convolute lamination) in a bed with mixed various 
grain sizes, borehole PJ573.

Obr. 5a, b, c, d. Polohy s intraklasty v pískovcích trutnovského souvrství vrtu J546.
Fig. 5a, b, c, d. Layers with mud clasts in sandstones of the Trutnov Formation in borehole J546.



prodělat delší transport, případně byly součástí lokál-
ního sezonního turbulentního proudění. Turbulentní tok  
(s charakteristickými vlastnostmi newtonské kapaliny), 
např. při přívalech vody s vyšší energií, zanechává ulo-
ženiny s dobře zaoblenými mírně vytříděnými intraklasty 
(Li et al. 2017). Akumulace jílovcových intraklastů, jež 
jsou zachovány ve vrstvách skalních stěn starých lůmků 
u Starého Rokytníku sv. od studovaného území (obr. 7a, b),  
interpretoval Martínek (2004) rovněž jako důsledky  
náhlé erozní události jemných uloženin opuštěných říč-
ních ramen, způsobené protržením říčního koryta avulz- 
ními toky. 

Četné plastické deformace (SSDS, soft sediments de-
formations structures), jako např. konvolutní zvrstvení, po-
rušené šikmé zvrstvení, zastižené na studovaných vrtných  
jádrech, byly dokumentovány především v sedimentech 
s převahou jemnějšího materiálu (jílu, jemnozrnného 
písku, popř. prachu). Struktury po úniku vody i vertikální 
až subvertikální injekce (proniky) sedimentů odlišné zr-
nitosti se projevily při promíšení jemnějšího sedimentu 
s hrubším písčitým materiálem. Pokud probíhala konti-
nuální podvodní sedimentace a unášecí schopnost toku se 
rychle měnila, nezpevněné uložené vrstvy různé zrnitosti 
byly náchylné k fluidizaci. Zvýšené střižné napětí v ještě 
nezpevněných sedimentech a následné zvodnění přispěly 
k plastickým deformacím v sedimentu. Epizodně náhle při-
nášený hrubší materál způsoboval i nestejnoměrné zatížení 
sedimentů, hustotní inverzi s následnými úniky vody. Vý-
sledné struktury vzniklé popsanými procesy jsou v horni-
nách permokarbonu podkrkonošské pánve poměrně běžné. 

Obdobné jevy a struktury ze stratigraficky nižšího se-
milského souvrství podkrkonošské pánve popsali např. 
Stárková et al. (2015). Kromě primární mechanické plas-
tické deformace rychle uložených sedimentů při pozdější 
litifikaci docházelo v některých partiích také k druhotným 
deformacím, způsobovaným zatlačováním diagenetic- 
kým karbonátem nebo bioturbacemi, popř. kombinací  
obou procesů.

Závěr

Pozorované sedimentární struktury jsou dokladem pro 
uklá dání sedimentů toky s měnící se energií a unášecí 
schopností, jež měly patrně pouze sezonní charakter. Fluk-
tuace toku dokládá např. heterolitické zvrstvení, resp. jílov-
cové mázdry čeřinovitého zvrstvení, a čočky hrubozrnného 
materiálu v prachovitých a písčitých jílovcích. Četné plas-
tické deformace promíšeného sedimentárního mate riálu 
dokládají rychlou sedimentaci a úniky vody v prostředí di-
vočícího toku. Pískovce s šikmým zvrstvením a čeřinami 
ve vrtech u Nového Rokytníku svědčí spíše pro relativně 
mělké efemérní toky s četnými avulzními projevy, jež do-
kládají polohy s intraklasty jílovců.

Popsaný vrstevní sled trutnovského souvrství studo-
vaných lokalit poblíž Nového Rokytníku je možné ko-
relovat s obdobnými sedimenty havlovických vrstev při  
j. okraji Trutnova v okolí Starého Rokytníku (Martínek 
2004 a 2009). 
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Obr. 6. Profil části vrtu J546 (ssv. od Nového Rokytníku) s polohami 
bohatými na nápadné červenohnědé jílové intraklasty. 
Fig. 6. Part of the drilling log of borehole J546 (northnortheast 
of Nový Rokytník) with beds rich in notably reddishbrown colored 
mud clasts.



Poděkování. Autoři děkují společnosti GeoTec-GS, a.s., 
za ochotu a spolupráci při předání informací o průběhu 
prací na D11 a umožnění přístupu k vrtným jádrům. Autoři 
dále děkují editorovi V. Zieglerovi, recenzentům S. Štamber-
govi, V. Menclovi a především K. Martínkovi za přínosné 
poznámky k sedimentologii. Článek byl podpořen interními 
projekty ČGS 388 300 a 310 080. 
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Obr. 7a, b. Poloha s intraklasty (a) a její detail (b) v nadloží subhorizontálně zvrstveného písčitého tělesa ve stěně starého lomu u Starého 
Rokytníku, jjv. od Trutnova.
Fig. 7a, b. A bed rich in mud clasts (a), and its detail in the roof of subhorizontally bedded sandy body exposed in an old quarry face 
near Starý Rokytník, SSE of the Trutnov town.


