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Summary: More than ten years ago, Röhlich (2007, 2008) published 
interesting papers documenting the occurrences of slump structures 
in limestone strata of the Silurian and Devonian in the Barrandian 
area. These gravitational events are manifested here both by slump 
structures and deformations within the limestone beds (originally 
slides on the seabed or slope) as well as by mass wasting sediments 
(intraformational breccias – i.e. mudflows and debris flows).This 
study describes a new locality with well-developed slump structures 
not previously mentioned by Röhlich. The locality, called U topolů, is 
situated in the basal part of the Lochkov Formation, in the Radotín 
valley, near the village of Cikánka.

The study is also adding a new information about two other 
known sites with slump structures – Lochkov (Lochkov Formation) 
and U kapličky in the basal Zlíchov Formation. Also discussed is 
the effect of slumps and gravitational currents on their underlying 
beds. All these localities are important stratigraphic sections in the 
Lower Devonian of the Barrandian (Chlupáč et al. 1998), and are 
located in the south-western part of Prague.

The U topolů locality (Lochkov Formation) is a newly described 
slump structure (Fig. 1) that is exposed in a road cut, west of a thick 
crinoid bank (1.8 m) under which the Silurian/Devonian boundary 
runs. Due to the intense folding of the entire section into several 
synclinal and anticlinical structures, the slump structure occurs in 
the given road cut at least three times in (8 m, 14 m, 23 m west of 
the crinoid bank), so that its lateral variability can be observed. 
Further to the west, there are two other slump deformations in 
the sequence of strata which occur in stratigraphically upper parts 
of the Lochkov Formation. One of them is exposed straight in the 
road cut, but its tectonic origin cannot be excluded here (Fig. 2). 
The other one is located higher in the outcrop and exhibits a typical 
deformed and fragmentary internal structure (Fig. 3).

The locality of Lochkov (Lochkov Formation) represents an outcrop 
with characteristic slump structures, and has more recently been 

described by Röhlich (2008). The major slump deformation can 
be observed in a sequence of tabular limestones and manifests 
itself as a thick folded anticline bank (Fig. 4). Other two thinner 
beds of intraformational breccias were found in the roof of this 
major deformation. One is about 75 cm thick, while the other one 
is 25–30 cm thick. Thin bedded, fine-grained bioclastic limestones 
with signs of turbidity sedimentation (lamination, current ripple 
marks, Figs 5, 6) are developed between all these slump structures.

Slump structures identified at the U topolů and Lochkov localities 
are likely to be a record of the same gravitational event – on the 
sections recorded always not much high above the base of the 
Lochkovian Stage as slumps and intraformational breccias.

The U kapličky locality (Zlíchov Formation) was originally described 
by Kettner (1917) as the so-called Chapel Coral Horizon which can 
be traced on the base of the Zlíchov Formation virtually within 
the whole SE flank of the Devonian basin (also referred to as the 
Zlíchovian Event – cf. Chlupáč – Kukal 1988). More recently has 
been described by Röhlich (2007, 2011). About 5 thick layers 
of intraformational breccias (i.e. mudflows and debris flows), 
deposited by gravitational currents, are developed in the lower 
part of the Zlíchov Formation. The first of them is more than 8 m 
thick. Slump structures lying under this very thick intraformational 
breccia (mudflow) are newly interpreted as deformations due to 
sudden load by overlying mudflow, and subsequent deformation 
of underlying unconsolidated sediment (Fig. 7). Another similar 
example of deformation in underlying bed of the intraformational 
breccia can be observed in the central part of the section (Fig. 8). 
The character of uneven base of the debris flows can be seen even 
in other parts of the section, e.g. eastwards, under the edge of the 
highway bridge (Fig. 9). The depth of unconsolidated carbonate 
sediment on then seabed may indicate the thicknesses of the 
deformed zones under the given intraformational breccias (i.e. 
mudflows, debris flows), reaching there about 0.5–1.1 m.
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Před více než deseti lety vyšly zajímavé články Pavla Röh-
licha (2007 a 2008) dokumentující výskyty skluzových 
textur ve vápencových souvrstvích středočeského siluru 
a devonu. Účelem této práce je doplnit uvedené lokality 
o několik nových poznatků týkajících se mechanismu se-
dimentace a projevů gravitačních proudů a znovu po čase 
upozornit na zajímavý fenomén, kterému od té doby patrně 
nebyla věnována pozornost. Popsána je také nová lokalita 
s pěkně vyvinutými skluzovými texturami, ve zmíněných 
pracích neuváděná.

Skluzové textury se v Barrandienu většinou projevují 
jako mocnější vrstvy až lavice (od decimetrů do prvních 
metrů mocnosti), většinou konkordantně vložené do sledu 
okolních, převážně deskovitých vápenců. Pro tyto polohy je 
však typická chaotická, útržkovitá až deformovaná vnitřní 
textura, připomínající místy až plastické „provrásnění“ (tzv. 
skluzové vrásy).

Tyto deformované polohy bývají doprovázeny intrafor-
mačními brekciemi, které na některých lokalitách dosahují 
mocnosti i přes 8 m (U kapličky), jinde však většinou méně 
(dm–m). Intraformační brekcie představují v podstatě ulo-
ženiny hustých gravitačních proudů – bahnotoky, úlomko-
toky, nebo jejich ekvivalenty, způsobené např. gravitačním 
kolapsem karbonátových ramp, částí útesů, nebo jen kri-
tickým nahromaděním materiálu ve zdrojových, zpravidla 
mělkovodnějších oblastech pánve. Složení klastů a útržků 
v brekciích tak odpovídá převážně intrapánevním vápen-
cům různé zrnitosti (mikritům až biosparitům), v menší 
míře pak i dalším horninám – rohovcům, vápnitým břid-
licím. „Brekcie“ však obsahují i dobře zaoblené klasty 
(subangulární až angulární) a také klasty, které byly v době 
transportu v různém stupni zpevnění, o čemž svědčí jejich 
rozličná míra zprohýbání, protažení, zaoblení či rozlámání.

Nově popsané skluzové textury byly nalezeny na loka-
litě U topolů, v Radotínském údolí poblíž osady Cikánka, 

v bazální části lochkovského souvrství. Práce dále doplňuje 
i nové poznatky z lokalit Lochkov (lochkovské souvrství) 
a z klasické „skluzové“ lokality U kapličky, v bazálním zlí-
chovském souvrství. Všechny uvedené lokality se nachá-
zejí v jz. části Prahy a představují většinou stratigraficky 
důležité opěrné profily ve spodním devonu Barrandienu 
(Chlupáč et al. 1998).

Lokalita U topolů

Je součástí Národní přírodní památky Lochkovský profil. 
Je zde zachycena hranice silur/devon a také dobře odkrytý 
zvrásněný sled bazální části lochkovského souvrství de-
vonu (GPS 49°59‘53.206“N; 014°19‘58.126“E). Lokalitu 
uvádí např. v průvodci Chlupáč (1988).

Profil zachycený v zářezu cesty nad Radotínským poto-
kem (bývalý zářez úzkokolejné dráhy) začíná od východu 
mocnou krinoidovou lavicí (1,8 m), pod jejíž bází probíhá 
hranice se silurem. Přibližně 8 m západním směrem od této 
lavice je ve vrstevním sledu deskovitých vápenců dobře pa-
trná, cca 0,5 m mocná poloha s výrazně skluzově deformo-
vanou, zprohýbanou texturou. Díky intenzivnímu zvrásnění 
celého profilu do několika synklinálních a antiklinálních 
struktur se tato poloha v zářezu cesty nejméně třikrát zo-
pakuje a je tak možno pozorovat i její laterální proměn-
livost. Nejlépe skluzová textura vyniká ve střední části 
odkryvu (cca 14 m z. od krinoidové lavice), ve stěně, kde 
naduřuje její mocnost až na téměř 1 m (obr. 1). Naposledy 
sestoupí k cestě přibližně 23 m z. od krinoidové lavice. 
Dále k Z jsou ve sledu patrné ještě dvě další skluzové de-
formace, již ve stratigraficky vyšších částech lochkovského 
souvrství. Jedna z nich je odkryta přímo v zářezu cesty (cca 
40 m z. od krinoidové lavice) – zde však není vyloučeno její 
tektonické založení (obr. 2). Druhá se nachází výše ve stěně 
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Obr. 1. Skluzová textura na loka- 
litě U topolů ve sledu desko-
vitých vápenců lochkovského 
souvrství (při bázi souvrství, cca 
14 m západně od hranice siluru 
a devonu). Foto T. Vorel.
Fig. 1. Slump structure at the 
locality U topolů in the sequence 
of tabular limestones of the 
Lochkov Formation (near its 
base, about 14 m west of the 
Silurian/Devonian boundary). 
Photo by T. Vorel.



a má patrnou typickou útržkovitou texturu (obr. 3) včetně 
deformovaných rohovců (cca 54 m z. od krinoidové lavice).

Lokalita Lochkov

Představuje typický odkryv se skluzovými texturami a na-
chází se u křižovatky silnic při západním okraji Lochkova 
(GPS 50°0‘8.132“N; 014°20‘51.356“E). Je popsána např. 
v práci Röhlicha (2008) nebo v průvodci Chlupáče (1988). 
Hlavní skluzová deformace je zde patrná ve sledu des-
kovitých vápenců lochkovského souvrství a projevuje se 
jako mocná, „antiklinálně provrásněná“ lavice (až 2,5 m) 

s typicky chaotickou, útržkovitou až brekciovitou vnitřní 
stavbou (obr. 4).

K doplnění známých údajů o lokalitě je možné uvést, 
že v nadloží této hlavní deformace se nacházejí ještě další 
dvě méně mocné polohy intraformačních brekcií s obdobně 
neuspořádanou vnitřní stavbou. Jedna je cca 75 cm mocná 
a druhá 25–30 cm. Mezi všemi uvedenými skluzovými 
polohami jsou vyvinuty tence vrstevnaté, jemně bioklas-
tické deskovité vápence s tenkými vložkami břidlic. I tyto 
vápence však často nesou znaky proudové sedimentace –  
např. nerovné laminace až náznaky proudových čeřin  
(obr. 5 a 6). Z genetického hlediska se tak dá předpoklá-
dat, že v pánvi docházelo nejen k opakování gravitačních 
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Obr. 4. Skluzová deformace 
na lokalitě Lochkov projevující 
se jako „antiklinální“ ohnutí 
(v pravé části snímku). Ve střední 
části a u levého okraje snímku 
jsou patrné dvě hnědavě zbar-
vené lavice intraformačních 
brekcií. Mezi nimi jsou vyvinuty 
tence vrstevnaté vápence s prou-
dovými texturami. Spodní část 
lochkovského souvrství. Foto  
T. Vorel.
Fig. 4. Slump deformation at the  
Lochkov locality manifested 
as an “anticlinical” flexure (in 
the right part of the picture). 
Two brownish-colored banks of 
intraformational breccia can be 
seen in the central part and at 
the left margin of the picture. 
Thin-bedded limestones with 
current structures are developed 
between them. The lower part 
of the Lochkov Formation. Photo 
by T. Vorel.

Obr. 2. Deformace ve vyšší části sledu lochkovského souvrství 
na lokalitě U topolů, patrně skluzového původu. Foto T. Vorel.
Fig. 2. Deformation in the upper part of the sequence of the 
Lochkov Formation at the locality U topolů, probably of sliding 
origin. Photo by T. Vorel.

Obr. 3. Lavice vápenců ve vyšší části sledu lochkovského souvrství, 
vycházející vysoko ve svahu s deformovanou a útržkovitou vnitřní 
stavbou. Lokalita U topolů. Foto T. Vorel.
Fig. 3. A bank of limestone in the upper part of the Lochkov For- 
mation outcropping high on a slope with deformed and fragmentary 
internal structure. Locality U topolů. Photo by T. Vorel.



událostí (skluzů, úlomkotoků), ale v meziobdobích patrně 
i k jejich prokládání distálními kalciturbidity (srov. Vorel 
2006).

Lokalita U kapličky

Asi nejstarším popsaným a dobře známým „skluzem“ je tzv. 
korálový obzor od Kapličky, studovaný Kettnerem (1917), 
který je dobře sledovatelný na bázi zlíchovského souvrství 
prakticky v celém jv. křídle devonské pánve. Je také ozna-
čován jako tzv. bazální zlíchovský event (Chlupáč – Kukal 

1988). Nověji byly korálovému obzoru věnovány práce 
Röhlicha (2007, 2011), který ve zlíchovském souvrství 
předpokládá změnu depocentra této události (skluzu) z dříve 
uváděné jv. oblasti na sv. část pánve. Lokalita se nachází 
s. od lomu U kapličky, v profilu pod Barrandovem (GPS 
50°2‘20.100“N; 014°24‘16.303“E). Ve spodní části zlíchov-
ského souvrství je zde vyvinuto cca 5 mocných lavic intra-
formačních brekcií – bahnotoků a úlomkotoků, usazených 
gravitačními proudy. První z nich má mocnost okolo 8 m.

Při nové prohlídce lokality bylo zkoumáno zejména me-
chanické působení těchto proudů na jejich podloží. Je totiž 
zřejmé, že náhlé zatížení sedimentů na pánevním dně (nebo 
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Obr. 7. Deformační zóna (cca 
1,1 m mocná) pod intraformační 
brekcií na lokalitě U kapličky, 
zlíchovské souvrství. V pravém 
horním rohu snímku je víc než 
8 m mocná intraformační brek-
cie (bahnotok), u kladiva zóna se 
skluzovými deformacemi v pod-
loží této brekcie, v levém dolním 
rohu sled vápenců pražského 
souvrství s několika prohnutými 
vrstvami pod skluzovou zónou. 
Foto T. Vorel.
Fig. 7. Deformation zone (ca 
1.1 m thick) under the intra for- 
mational breccia at the U kap- 
ličky lokality, Zlíchov Forma- 
tion. A more than 8 m thick  
intraformational breccia (mud- 
flow) is in the upper right cor- 
ner of the picture. A zone with 
slump deformations under 
this breccia (near geological 
hammer), and a sequence of 
limestones of the Praha For-
mation with several bended 
beds under the slump zone can 
be seen in the lower left corner 
of the picture. Photo by T. Vorel.

Obr. 5. Nerovná laminace s náznaky proudových čeřin, lokalita 
Lochkov, lochkovské souvrství. Foto T. Vorel.
Fig. 5. Undulated lamination with indications of current ripple 
marks. Lochkov locality, Lochkov Formation. Photo by T. Vorel.

Obr. 6. Laminace přecházející do proudových čeřin, lokalita Lochkov, 
lochkovské souvrství. Foto T. Vorel.
Fig. 6. Lamination passing into current ripple marks, Lochkov 
locality, Lochkov Formation. Photo by T. Vorel.



ještě na svahu) tak obrovským objemem nových hmot mu-
selo vést samo o sobě k jejich ovlivnění.

První masa bahnotoku na bázi zlíchovského souvrství 
je více než 8 m mocná – a právě v jejím podloží jsou pa-
trné pěkně vyvinuté skluzové deformace až skluzové vrásy 
popsané v práci Röhlicha (2007). Tyto textury (obr. 7) lze 
však podle mého názoru vysvětlit spíše jako deformace 
způsobené náhlým zatížením sedimentu a jeho následným 
pohybem na svahu. Příval bahnotoku mohl totiž skluzy 
v podloží přímo vyvolat a být s nimi současný. Není však 
samozřejmě vyloučena ani existence starších skluzových 
textur na tehdejším pánevním dně, ale přímé spojení pod-
ložních skluzových deformací s nadložním přívalem se zde 
jeví jako hodně pravděpodobné; k erozi a seříznutí skluzo-
vých textur, na které také upozorňuje Röhlich (2007), mohlo 
dojít i při současných, nebo krátce po sobě následujících  
událostech.

Další podobný příklad takové deformace v podloží 
úlomkotoku je možné pozorovat i ve střední části profilu 
(obr. 8), charakter nerovné báze úlomkotoků pak i v dalších 
částech profilu, např. východně odtud, pod okrajem silnič-
ního mostu (obr. 9).

Je nasnadě, že v případě lokality U kapličky byla váha 
prvního přívalu enormní, což se zde patrně projevilo jak 
vytvořením podložních skluzových textur, tak ovlivně-
ním (prohnutím) ještě několika vrstev nejvyššího pragu. 
Celkově je tak deformovaná zóna pod přívalem, spadající 
na lokalitě do hraničních vrstev pražského a zlíchovského 
souvrství, přibližně 1,1 m mocná.

I když v podloží proudu došlo k částečné erozi skluzové 
textury, podává tato zóna ještě další informace o charakteru 
tehdejšího pánevního dna – a to do jaké hloubky byly pa-
trně tehdejší sedimenty na mořském dně nezpevněné, tedy 
deformovatelné. Dotykový tmel bioklastických vápenců 
umožňuje totiž jejich poměrně rychlou litifikaci již mělce 
pod povrchem (první decimetry až metry – a nemusí jít 

zrovna o povrchy typu hardground), což by právě odpo-
vídalo uvažovanému a na lokalitě deformací postiženému 
intervalu okolo 0,5–1,1 m.

Diskuse

Zajímavým zjištěním je také hojný výskyt skluzových tex-
tur právě ve spodní části lochkovského souvrství – lokality 
se skluzovými texturami se zde totiž téměř vždy vyskytují 
v blízkosti hranice s podložním přídolským souvrstvím (viz 
např. mapa 1 : 25 000, Cháb et al. 1990). I když se tyto 
textury objevují rovněž ve střední a vyšší části sledu loch-
kovského souvrství, maximum nejvýraznějších deformací 
je nevysoko nad jeho bází (několik metrů). To je patrné jak 
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Obr. 9. Charakter nerovné báze úlomkotoku ve vyšší části zlíchov-
ského souvrství. Východní část profilu U kapličky, pod dálničním 
mostem. Foto T. Vorel.
Fig. 9. The character of uneven base of the debris flow layer in 
the upper part of the Zlíchov Formation. The eastern part of the 
section at U kapličky, under the highway bridge. Photo by T. Vorel.

Obr. 8. Další příklad deformace 
podloží pod bází intraformační 
brekcie, zóna mocná kolem 
0,5 m je patrná zhruba upro - 
střed snímku. Střední část pro - 
filu U kapličky, zlíchovské 
souvrství. Foto T. Vorel.
Fig. 8. Another example of the 
deformation under the base of 
the intraformational breccia, 
a zone about 0.5 m thick is 
visible in the central part of the 
picture. The middle part of the 
section at U kapličky, Zlíchov 
Formation. Photo by T. Vorel.



na nově studovaných lokalitách (U topolů, Lochkov), tak 
i na některých dalších, uvedených např. v práci Röhlicha 
(2008) – lokalita Radotín (u Antipleurové rokle) aj. 

Nabízí se tak možnost, že časově jde o jednu větší, la-
terálně proměnlivou gravitační událost (obdobnou lokalitě 
U kapličky, ale výrazně slabší), která se ve sledu lochkovu 
projevuje nejčastěji skluzovými deformacemi (Lochkov, 
U topolů, Radotín), ale jejím ekvivalentem v jiných částech 
pánve mohou být výskyty intraformačních brekcií, zazna-
menané také zpravidla nevysoko nad bází lochkovského 
souvrství – např. v lomu Požáry (vrstva č. 160 in Čáp et al. 
2003), nebo brekcie uváděné při úpatí Barrandovy skály 
Röhlichem (2008). 

Na lokalitách Lochkov a U topolů jde tedy patrně 
o jednu a tu samou skluzovou událost, jen v případě loka-
lity U topolů poněkud více distální. Obě se také nacházejí 
ve stejném pruhu lochkovského souvrství, těsně nad bází 
přídolí a vzdálené jsou cca 1,2 km (Cháb et al. 1990).

Závěr

Provedené studium skluzových textur jak na nové loka-
litě U topolů, tak i na lokalitách dříve popsaných (zejména 
Röhlichem 2007, 2008, 2011) je možno shrnout do něko-
lika hlavních poznatků:
– výskyty skluzových textur ve sledech siluru a devonu 

Barrandienu dokládají existenci dostatečného gradientu 
tehdejší pánve pro tvorbu gravitačních proudů – bahno-
toků, úlomkotoků, event. turbiditů;

– nově byly popsány skluzové textury na lokalitě U topolů, 
v bazální části lochkovského souvrství, kde třikrát se 
opakující výskyty v zářezu cesty jsou výsledkem zvrás-
nění sledu do antiklinálních a synklinálních struktur; jde 
o jednu polohu (a patrně ekvivalentní lokalitě Lochkov). 
V nadloží jsou pak nejméně další dvě skluzové deformace;

– skluzové textury dokumentované na lokalitách Lochkov, 
U topolů, Radotín, ale i jinde ve spodní části lochkov-
ského souvrství, mohou být výsledkem jedné mocnější 
gravitační události zaznamenané na profilech vždy ne-
vysoko nad bází lochkovu (ve formě skluzů a intrafor-
mačních brekcií);

– skluzové textury na lokalitě U kapličky, v podloží více 
než 8 m mocné intraformační brekcie (bahnotoku), jsou 
interpretovány jako deformace vzniklé náhlým zatížením 
nezpevněného sedimentu v podloží tohoto proudu;

– hloubku nezpevněného karbonátového sedimentu na  
tehdejším mořském dně mohou naznačovat mocnosti 
zdeformovaných zón pod intraformačními brekciemi 
U kapličky, dosahující zhruba 0,5–1,1 m. Vezmeme-li pro 

srovnání mocnost lavice s „antiklinálně“ deformovanou 
skluzovou texturou na lokalitě Lochov (celkově 2,5 m), 
opět vychází plastická vrstva sedimentu ohnutá skluzem 
na přibližně 1,2 m mocnosti.
Záznamy gravitačních pohybů a činnosti hustotních 

proudů jsou tedy důležitým ukazatelem mechanismů sedi-
mentace a procesů probíhajících na mořském dně ve spod-
ním devonu Barrandienu a hrály také významnou úlohu při 
formování lochkovského a zlíchovského souvrství.

Poděkování. Práce byla financována z Výzkumného záměru 
ČGS, z úkolu č. 323000. Autor také děkuje editorce Lence 
Hradecké a recenzentům Zdeňku Kukalovi a Jindřichu Hla-
dilovi za cenné připomínky k textu.

Literatura

Čáp, p. – Vacek, F. – Vorel, T. (2003): Microfacies analysis 
of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech 
Republic). – Czech Geol. Survey Spec. Pap. 15, 1–40.

cháb, J. – haVlíČek, V. – horný, r. – chlupáČ, I. – králík, F. – 
kříž, J. – Mašek, J. – Müller, V. – šTorch, p. – Zelenka, l. 
(1990): Základní geologická mapa ČSFR 1 : 25 000, list 12-421 
Praha-jih. – Ústř. úst. geol. Praha.

chlupáČ, I. (1988): Geologické zajímavosti pražského okolí. – 
252 str. Academia, Praha.

chlupáČ, I. – haVlíČek, V. – kříž, J. – kukal, Z. – šTorch, p.  
(1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). –  
183 str. Czech Geol. Survey, Prague.

chlupáČ, I. – kukal, Z. (1988): Possible global events and the 
stratigraphy of the Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian– 
Middle Devonian, Czechoslovakia). – Sbor. geol. Věd, Geol. 
43, 83–146.

keTTner, r. (1917): Příspěvek ku stratigrafii vápenců bránických 
(Gg1) nejbližšího okolí pražského. – Rozpr. Čes. Akad. Věd 
Umění, Tř. II 26, 1–21.

röhlIch, p. (2007): Kde byl korálový útes ve zlíchovském sou-
vrství středočeského devonu? – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006, 
40, 36–39.

röhlIch, p. (2008): Skluzové textury v středočeském silurode-
vonu – ukazatel dynamiky mořského dna. – Zpr. geol. Výzk. 
v Roce 2007, 41, 45–49.

röhlIch, p. (2011): Strukturní záznam Prokopského skalního de-
filé a bazální zlíchovský event (spodní devon, střední Čechy). –  
Zpr. geol. Výzk. v Roce 2010, 44, 46–49.

Vorel, T. (2006): Sedimentology of the Lochkovian-Pragian 
boundary interval in the Lower Devonian of the Barran-
dian area (Czech Republic). – Acta Univ. Carol., Geol. 47,  
193–203.

Vorel, T. (2018): Slump and deformation structures in limestones of the Lower Devonian of the Barrandian area...112


