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Takzvané fosilní seizmogramy jsou zajímavým mikro-
strukturním fenoménem, v Barrandienu vázaným zejména
na tektonická zrcadla a ohlazy vrstevních ploch, vzniklé
vzájemným prokluzem při vrásové deformaci. Popsány
byly prvně ze spodního devonu (z lochkovského souvrs-
tví), a to z facií vápenců prokládaných tenčími polohami
břidlic.

„Seizmogramy“ se zde nacházely nejčastěji na zrcadlově
vyhlazených mezivrstevních plochách, ve formě jemného,
tvarově i směrově shodně orientovaného rýhování, které
mělo zpravidla stejnou délku a neobvyklý, klikatý tvar.
Vyhlazené plochy, většinou černé a lesklé, vznikaly hlavně
ve vložkách tmavých vápnitých břidlic, nebo na jejich kon-
taktu s vápenci.
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Díky jednotnému tvaru rýhování a převážně klikatému či
obloukovitě zahnutému průběhu (připomínajícímu místy
seizmogram) byly tyto mikrostrukturní jevy popisovány
pod názvem „fosilní seismogramy“ několika autory na pře-
lomu devatenáctého a dvacátého století. Předpokládalo se
také, že jejich vznik mohl souviset i s náhlým vzájemným
pohybem vrstevních ploch či horninových bloků, např. při
seizmickém otřesu či zemětřesení.

Z pohledu dnešní terminologie by tyto „fosilní seismo-
gramy“ odpovídaly spíš specifickému typu striací či rýho-
vání na zlomové ploše, neboť ne všechny svým tvarem
vždy seizmogram připomínají.
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Poprvé „fosilní seizmogramy“ popsal již Suess (1895),
který také zavedl tento termín do literatury. Alternativní
pojmenování „Bewegungsautogramm“, tedy „svědectví
o pohybu“ bloků, následně doporučuje Richter (1924,
1925). Zajímavé je, že oba tito autoři studovali již vzorky
nalezené v Čechách, a to v Kosořském údolí u Radotína.
Vzorky odtud zmiňuje i Beck (1903). Kosořské údolí u Ra-
dotína, tj. dnešní Černá rokle u Kosoře, je tedy uváděna
jako první a klasická lokalita „fosilních seizmogramů“.

Z Českých autorů „seizmogramy“ poprvé studoval
Purkyně (1917), který ve své práci jednak odkazuje na
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Suessem popsané nálezy z Kosoře, uvádí však i nový sní-
mek vyhlazené desky pokryté drobnými „seizmogramy“
ze sbírek Musea Království českého, původem ale také
z Kosoře. Purkyně ve své práci rozebírá následně i tvar rý-
hování „seizmogramů“, jejich délku, směr pohybu i even-
tuální charakter rycích tělísek.

Ze stejné lokality uvádí fotografii dalšího vzorku Matou-
šek (1931), a to ve své obsáhlé práci o geologii všeobecné,
v části věnované zemětřesení (str. 505).

Další studii, nazvanou přímo „Fosilní seismogramy“,
předkládá Žebera (1937) a shrnuje v ní veškeré dosavadní
poznatky o tomto mikrostrukturním jevu včetně zahraniční
literatury. Kromě fotografií dvou různých vzorků pocháze-

jících ze sbírek Geologicko-paleontologického ústavu UK
(obr. 1, 2) v práci popisuje i nový nález „seismogramů“
z haldy dolu Ronna na Kladensku. Pochází z karbonských
lupků, z ohlazené dislokační plochy. V době tohoto nálezu
(1936) autor uvádí, že jde teprve o druhou lokalitu v Če-
chách, kde je možné tyto jevy nalézt.

Pozornost „fosilním seizmogramům“ byla pak naposle-
dy věnována ve čtyřicátých letech minulého století, v ně-
kolika učebnicích geologie. Zmiňuje se o nich např. Ma-
toušek (1940) v Geologii na str. 225 a následně také
Kettner (1941) ve svém prvním díle Všeobecné geologie
na str. 147. Použité fotografie v učebnicích jsou však pře-
vzaté z práce Žebery (1937).
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Celkem je tak v uvedených pracích vyobrazeno a popiso-
váno jen asi kolem deseti rozličných vzorků „fosilních seiz-
mogramů“ a uváděny jsou hlavně z naleziště v Kosořském
údolí. Nálezy zde pocházely z tzv. lochkovských vápenců,
které sice byly dříve vyčleňovány, ale kladeny byly ještě
do siluru – dnes odpovídají lochkovskému souvrství spod-
ního devonu a facii vápenců radotínských a kosořských
(obr. 3).
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V roce 2000 byl v rámci diplomové práce (Vorel 2001)
zpracováván i profil zachycující hranici devonských stup-
ňů lochkov a prag v lomu na Cikánce u Prahy-Slivence.
V pravé části tohoto lomu, kde se ve vyšších patrech těžil
tzv. slivenecký mramor, byly dočasně odkryty i podložní,
silně tektonicky postižené partie kosořských vápenců loch-
kovského souvrství (obr. 4, 5). Tato část lomu je dnes již
bohužel zavezena.

Na tektonizovaných a vyhlazených vrstevních plo-
chách těchto vápenců byly četné, klikatě zahnuté stria-
ce – „fosilní seizmogramy“. Dvě ukázky jsou na obr. 6
a 7. Nové vzorky doplňují předešlé nálezy (uvedené ve
zmiňovaných publikacích) zejména zajímavým zvlně-
ně háčkovitým tvarem a také následnou několikacenti-
metrovou délkou rycí dráhy. Jejich výskyt v kosoř-
ských vápencích v lomech na Cikánce nebyl dosud
uváděn.
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Při srovnání nových nálezů „fosilních seizmogramů“ s dří-
ve popsanými ukázkami je možné dojít k následujícím zá-
věrům a úvahám:

Tvary rýh jsou na většině vzorků háčkovitě zahnuté
(obr. 2), málokdy však úplně ostře, převažuje oble lomený,
někdy až pravidelně obloukovitý tvar, alespoň na jejich po-
čátku. V pokračování oblouku pak následuje většinou ně-
kolikacentimetrový, téměř rovný pohyb, což ukazují i nové
nálezy z lomu Cikánka u Prahy-Slivence. Oblý tvar mají
např. některé uváděné „seizmogramy“ pocházející ze sbí-
rek Geologicko-paleontologického ústavu UK (Žebera
1937, obr. 1) z Kosořské rokle.

Ostré, zašpičatěné tvary „seizmogramů“ zakresluje ve
své práci např. Purkyně (1917), také Žeberův (1937) nález,
popsaný z karbonského lupku, připomíná svým ostřejším
tvarem roztáhlé písmeno M. „Seizmogramy“ jsou tedy tva-
rově velmi proměnlivé, zdá se však, že ostré tvary jsou
v nalezených vzorcích méně časté.

Nově nalezené vzorky z Cikánky, ale i některé vzorky
starší, vykazují na počátcích rýh různě intenzivní zavlnění
až zazubení, což by odpovídalo názoru Matouška (1940),
že pohyb byl doprovázen také chvěním, před následným
uvolněním napětí.

Velikost dříve popsaných „seizmogramů“ se pohybovala
od několika milimetrů do několika centimetrů. Purkyně
(1917) vykresluje např. dráhu opsanou rycími tělísky dlou-

hou zhruba 4 cm. Velikost striací na nově nalezených vzor-
cích je kolem 2 cm.

Rycími tělísky mohly být buď primární, tvrdší částice
vlastní horniny, nebo druhotně vytvořené minerály či kon-
krece, vzniklé buď diagenezí, nebo i mladšími procesy
(např. vysrážením na puklinách). V kosořských vápencích
na Cikánce by podle novějšího litologického výzkumu
(Vorel 2001) z autigenních minerálů připadaly v úvahu
např. křemen a pyrit, případně i dolomit.

Křemen byl v kosořských vápencích zjištěn hlavně jako
příměs velikosti prachu, místy až jemného písku (tzn. frak-
ce kolem 0,05 mm). Vzniká zde ale i druhotně, a to silicifi-
kací karbonátu, v podobě drobných hnízd. Obsah křemene
v kosořských vápencích (na Cikánce i v Kosoři) je kolem
1 %, ale – co je důležité – výrazněji ho přibývá na přecho-
dech do mezivrstev vápnitých břidlic a pak v břidlicích sa-
motných, kde nejčastěji dochází k prokluzům. Křemen
(či křemenné zrnko „zapadlé“ do dislokace) také často star-
ší autoři uvádějí jako nejpravděpodobnější rycí tělísko.

Pyrit je v kosořských vápencích relativně hojnou, avšak
většinou jemně rozptýlenou akcesorií. Vyskytuje se jednak
ve formě drobných, izolovaných krystalků, někdy však
tvoří i několikamilimetrové shluky.

V úvahu by vzhledem ke své o něco větší tvrdosti než
kalcit připadal i dolomit (kalcit tvrdost 3, dolomit 3,5–4),
který je naopak běžnou a místy i velmi hojnou součástí ko-
sořských vápenců na Cikánce. Některé vrstvy jsou značně
dolomitizované až na dolomitický vápenec. Mezilehlé váp-
nité břidlice však většinou v takové míře ne. Původ dolo-
mitu je zde převážně epigenetický, hlavně v případě vět-
ších a dobře krystalograficky omezených krystalů
(klenců), viditelných ve výbrusech. Dolomit tvoří ve vá-
pencích jednak drobná hnízda, vzniklá většinou uvnitř
schránek organismů (např. v centrálním kanálku krinoido-
vého článku), nebo izolované, dobře omezené krystaly
(klence).

Dolomit jako „rycí tělísko“ by splňoval také podmínku
patrnou z mnoha vzorků „fosilních seizmogramů“ – a to, že
tělísek byl současně na jedné ploše poměrně velký počet
a byly tedy v hornině hojné. I na nově nalezených vzorcích
z Cikánky se většina „seizmogramů“ překrývá a tělísek je
možné napočítat několik desítek (obr. 6, 7). Křemen by
tuto podmínku splňoval také, např. nahromaděním zrn v la-
mině v břidličné mezivrstvě. U pyritu lze pak předpokládat
spíš jeho druhotné vysrážení na puklině či dislokaci ve for-
mě shluků, povlaků či malých konkrecí, jak to ostatně
předpokládal již Purkyně (1917).

Vznik seizmogramů je nejvíce diskutabilní otázkou.
Z pozorování je patrné, že k jejich vzniku mohlo dojít již
při vrásnění, tedy při vzájemném prokluzu vrstev, ale může
jít i o jev daleko mladší, související např. s následnou ex-
tenzní fází – radiální zlomovou tektonikou patrnou v horní
části lomu ve sliveneckých vápencích – nebo s neotektoni-
kou obecně. Vyloučen však není ani archaický názor na
vznik těchto jevů zemětřesením, pohybem bloků či vulka-
nismem, i když z dnešního pohledu jsou tyto teorie málo
pravděpodobné.

Výskyt „seizmogramů“ na lokalitě Na Cikánce je vázaný
na mírně ukloněné křídlo antiklinály (cca 20° k JV, obr. 5),
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jejíž osa leží několik set metrů sz. odtud, jak ukazuje např.
řez ložiskem uvedený v práci Rybaříka (1990). V Kosoř-
ském údolí je situace obdobná, avšak jde o mírně ukloně-
nou synklinálu. V těchto částech vrásových ramen, které se
nacházely relativně nedaleko od vrásové osy (několik set
metrů), byly patrně nejpříhodnější podmínky pro vznik
prokluzů, tektonických zrcadel a následně i striací, popiso-
vaných historicky jako „fosilní seismogramy“.

Litologie hornin byla také podstatným faktorem při je-
jich vzniku. Z pozorování vyplývá, že „fosilní seizmogra-
my“ jsou vázány hlavně na tektonicky porušenou facii ko-
sořských vápenců (obr. 4), jejichž charakter, tzn. jen tenké
vložky břidlic v bioklastických vápencích, je pro vznik
„seizmogramů“ v kombinaci s tektonikou zjevně nejpří-
hodnější. Jejich výskyt lze ale předpokládat i v jiných sou-
vrstvích siluru a devonu Barrandienu – zejména tam, kde
mají karbonátové facie obdobný litologický charakter, pří-
měs křemene či uvedených autigenních minerálů.

Poděkování. Práce byla financována z Výzkumného záměru ČGS,
z úkolu č. 323000. Autor také děkuje za cenné připomínky k textu
recenzentům Z. Kukalovi a J. Hladilovi.
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