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"���, ����	���	 -	�� �� ��� ���������. "� ����� �������� ��� �	

� ����	���� ������ �� �� &�/������ 0���� 	�� '��	� 	��

'������1 �� ���	� �	 �	 �� 2������,�������� 0���� 	��

!�3���.

"� ����� ��� �� ������ ����� 456 � ��� �� �� ���� �	 ��

'����� (���1 ���	 7��	��� �	� '��	� 	�� '������. 8�1 ��

&�/������ 0���� ��	����� �� � �� ��	��� ���� ����� ���,

�	���� ������ �������	� � ������������� �������� ����	����	

�� �������	�1 ����� �� ��	,����	� ��������. *���� ����� ��

��������	�������	���������������.

9	 � �:�	� �� ���� ���� ����� �	� �������	� ��� ��

��	����� ������� ������1 ����	��� ����	��� �������	� ����,

�	� ���,������ �	������� ����	� ;<��� 4=5>. "� �	�� ��

������. ?=@ �� ��	� �	� ����� ? �� �����. <�	 �������������	

;������ ������> ��	 ����� � ������ �	��� �� ��� �	�� ��

���� ��� ��� ����	� �����	�� ����	� ������1 �	� �������	�

�� "� �������	 ��  ���� 7:�	� ; ���� 4A?B>. "� �������

����	���� ��������� ��� ���	����� ������ ��������� ���,

�	�����	1 ���� �������	� �� �� ������ ������ �������� �� ��

&�/�������0����1��	��������������,���������������:�	�.

C���� 46D ���� ��� �� ���� ��������1 ��� ����� ���

�	�:��� ������ �	������ ����� ��������� ;<��. E> �����

�����������(F������;4A?E>.

"� ���	� �������� ��� 	�� !�3���1 �	 �� !�����������

2������,�������� 0����. 9	 ���� ���1 � ����	���� �:�	� ��

������ �� � �� �������� ����� ������ �� �����1 �������	�

�	� �������� �	 ����� ����� �	� �������	� �� �������� ���

���	��	�. C������	� �� G��� �	� ��� ;4A?D> ���� �:�	� �,

��	�� �� � ��	���	��� �����. 8�1 �� ���������� ����1

������� �� �� ����� ��������1 �� �������� �����1 ���� ������ 	�,

������ �������������	 �� �����1 �	� ���� �� ������	� �� ���,

	�� ���������� ��������	1 ������ �������	��	� �� �� �����	��

����	�.

"� �������� �� ������� �	 � ������� ���1 ����� 4.4@ �� ��� ��

�� ����	 ������	 ������	� �� !�3���1 ��� ������. 6.H � �����

��	� �� ��	 ������� ���� �	������� �	� ������ ����	����

�������� ��� ���	� ;<��� H=@>1 ����	��	� ����	 �������� ��

�����	�� ����� ����	�1 ����� �������	�� �� "� �������	 ��

 ���� �:�	�. "� �	�� �� �� �� 5=H �� ��	� �	� �����

E �� �����. 7�������� �� �� &�/������ 0���� ������� �����1

���� ���� �� �� 2������,�������� 0���� ���� ������� �������	�

��������� ����	��� �� ����	�����	 = �������� 	�� �� ����

������1���������������	�	�������������������	�.

"��� ����� ����� ���� �	 �	 �� �	���� ���� �� ��

!����������� "���, ����	���	 -	�� ��	 � ���	� �� �����	��

����	���� ��������� ������	� �� ����	�� �� �����	�� ��,

��	� �	� �� ����� ��� ������	���� �� ����:�	� ���������� ��,

������	 �� ������. "� ����	� ��������	 ������ 	�� !�3��� ��

��	����� ���� �� �����	�� ����	�1 �	� �� ��� ��������	 ��	 �

�	�	���'��	��	���'������.

V rámci mapovacího úkolu České geologické služby, reali-
zovaného na Křivoklátsku, a při revizi geologických fakto-
rů podmiňujících skalní řícení u Vraného nad Vltavou byly
na několika lokalitách nalezeny dobře zachované sedimen-
tární textury ve slabě metamorfovaných horninách neopro-
terozoika, a to v sedimentech kralupsko-zbraslavské skupi-
ny i ve štěchovické skupině.

Sedimentární textury v neoproterozoiku jsou známy
a popisovány některými autory zhruba od šedesátých let,

a to jak v drobách a břidlicích (např. Röhlich 1964), tak
v silicitech (např. „Stromatolite-like cherts“ – Pouba et al.
2000). Nicméně takových lokalit, kde jsou dobře dochova-
né a dají se studovat, není v neoproterozoiku mnoho.
Vzhledem ke stáří komplexu, postiženého opakovanými
deformačními procesy, jsou tyto textury v terénu špatně
viditelné a odhaleny mohou být často až při delším studiu
výchozu, či na vhodném lomu horniny.

Z hlavních deformačních procesů postihujících komplexy

���

(12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
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neoproterozoika lze uvést zejména jejich předpokládaný
vývoj v kadomském akrečním klínu (Hajná et al. 2011,
2017) a následnou, nejméně dvojí („kadomskou a vari-
skou“) orogenezi. Tyto události také nejvíce ovlivnily stu-
peň regionální metamorfózy neoproterozoika, z větší části
patrně již v předpaleozoické době. Vliv na zachování tex-
tur ale měla také vlastní diageneze sedimentů, dále mine-
rální změny (např. albitizace živců) a stupeň rekrystalizace
jílovitého matrixu sedimentů, který je ve fylitizovaných
partiích doprovázen i růstem chloritu, jinak probíhá větši-
nou v postupné řadě illit – muskovit (Jakeš et al. 1979).

Vyhledávání původních sedimentárních textur je však
zásadní nejen pro pochopení primárního mechanismu sedi-
mentace v neoproterozoickém marinním prostředí, ale také

pro pochopení vztahu vrstevnatosti k následným defor-
mačním procesům, zejména k metamorfní foliaci, ke klivá-
ži apod.

&�/��������������	�
��'��	����	���'������

Při revizi vulkanitů davelského souvrství u Vraného nad
Vltavou, které tam vzhledem k nepříznivým úložným po-
měrům způsobují skalní řícení, byly studovány i okolní vý-
chozy sedimentů štěchovické skupiny.

Štěchovická skupina je při bázi vyvinuta jako několik set
metrů mocný sedimentární komplex (v okolí Vraného do-
sahuje mocnosti přes 2,5 km) s charakteristickým rytmic-
kým střídáním prachovců a břidlic až jemnozrnných drob
v řádech několika centimetrů až prvních decimetrů. Sle-
pence zde tvoří jen ojedinělé vložky, spíše mimo studova-
né území. Sedimenty jsou postiženy jen slabou regionální
metamorfózou, projevující se např. albitizací živců, mír-
nou deformací klastů, nebo výrazným zpevněním původně
prachovito-jílovitých uloženin. Strukturně tvoří štěchovic-
ká skupina mezi Vraným nad Vltavou a Štěchovicemi dvě
synklinální formy s mírně ukloněnými rameny, generelně
protažené sv. směrem – tzv. měchenické synklinorium
a jižnější štěchovickou synklinálu (Röhlich – Fediuk 1964,
viz také mapa Maška et al. 1984a, b). Tato stavba byla no-
vým výzkumem ověřena, i když směrem ke Štěchovicím je
již původní vrstevnatost sedimentů štěchovické skupiny
skoro úplně přetištěna tzv. jílovskou kliváží, převážně
ssv.-jjz. směru s příkrým úklonem k VJV.

V severní části měchenického synklinoria, asi 130 m
západně od přívozu přes Vltavu mezi Strnady a Vraným
(GPS 49° 56´32.6˝ N; 014° 23´14.0˝ E), byly ve vrstev-
ním sledu tmavě šedých břidlic a prachovců nalezeny běla-
vě navětralé, výrazně laminované polohy s dobře zachova-
ným čočkovitým zvrstvením (obr. 1). Čočkovité zvrstvení
tvoří jemnozrnná droba (obr. 2). Velikost čoček v protažení
je až 6–7 cm, mocné jsou kolem 6 mm. U některých čoček

���
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je možno dosud pozorovat i vnitřní stratifikaci – zachovalé
foresets (obr. 3), které naznačují, že nejspíš jde o původní
proudové čeřiny, tedy patrně o Tc člen Boumovy sekvence
(Bouma 1962). Nalezené sedimentární textury dobře do-
kládají distální turbiditní sedimentaci, které odpovídá
ostatně i celkový flyšový charakter štěchovické skupiny
i její několikakilometrová mocnost.

Přibližně 108 m západně odtud, nad stánkem u bývalého
obratiště autobusu (GPS 49° 56´33.7˝ N; 014° 23´8.7˝ E),
také Röhlich (1964) popsal unikátně zachovalé podmořské
skluzové deformace vrstevního sledu, uváděné i jako geo-
logicky významná lokalita č. 5 na mapě Maška et al.
(1984a, b), nebo v průvodci Chlupáče (1999). Jedna z nich
je na výchozu stále patrná (obr. 4), i když stupeň zasutí lo-
kality je již značný.

Obě uvedené lokality se nacházejí při bázi štěchovické
skupiny a v těsném nadloží lečických vrstev.

Nejen uvedené znaky turbiditní sedimentace, ale i Röhli-
chem (1964) popsané skluzové textury zde dokazují úklon
dna tehdejší pánve dostatečný pro vznik gravitačních
proudů – tedy turbiditů, ale např. také bahenních skluzů.
V případě vložek „dobříšských slepenců“ v širším okolí
jsou to pak i mechanismy typu úlomkotoků a bahnotoků
(debris flow, mud flow).

2��������,�����������������	����!�3����

Při geologických revizích v jv. části CHKO Křivoklátsko
byly zkoumány také neoproterozoické sedimenty kralup-
sko-zbraslavské skupiny v oblasti mezi Nižborem a Hýs-
kovem.

Kralupsko-zbraslavská skupina je zde vyvinuta jako ně-
kolik kilometrů mocný komplex břidlic a drob. Břidlice
a prachovce ve vývoji lehce převládají a drobové vložky se
s nimi střídají v nepravidelně mocných polohách, od rytmi-
tů v řádu prvních decimetrů, až po polohy mocné několik
desítek až stovek metrů. Bazalty (spility) se v této části
neoproterozoika nevyskytují a silicity (buližníky) zde tvoří
spíše menší tělesa.

Podle Chába a Pelce (1968) sled náleží k tzv. monotónní
facii neoproterozoika, nebo také ke zbirožsko-šáreckému,
či hudlicko-unhošťskému pruhu podle Kettnera (1919).
Z dílčích strukturně geologických jednotek spadá území do
východní části nižborského megaantiklinoria, probíhající-
ho zde generelně sv.-jz. směrem (Holubec 1966). Území je
podrobně geologicky znázorněno např. na listu Beroun
geologické mapy 1 : 25 000 (Havlíček et al. 1993).

Stupeň metamorfního postižení kralupsko-zbraslavské
skupiny je zde v porovnání s lokalitou popsanou u Vraného
větší, projevuje se nejen výraznou deformací klastů drob až
mírnou fylitizací břidlic, ale také již vznikem planární me-
tamorfní foliace – ve většině případů však shodné s původ-
ní vrstevnatostí. To je ve shodě i se zjištěním Chába (in
Havlíček et al. 1987, str. 63), který uvádí, že nesoulad s pů-
vodní vrstevnatostí byl na území listu Beroun zjištěn pouze
na jediné lokalitě u Chyňavy. Uvádí také, že výraznější re-
krystalizace nebo krystalizace novotvořených metamorf-
ních minerálů nebyla pozorována, i když je pravděpodob-

né, že všechny velmi jemnozrnné minerály základní hmoty
drob (chlorit, světlá slída, křemen, albit) jsou rekrystalizo-
vány.

V okolí Nižboru je tedy možné původní vrstevnatost na-
lézt, a to zejména tam, kde se např. v sekvenci vyskytují
četnější drobové vložky, nebo tam, kde se vzácně, i přes
vyšší stupeň metamorfózy, zachovaly původní sedimentár-
ní textury.

Jedna taková lokalita byla nalezena v zářezu železniční
trati, přibližně 1,17 km v. od staniční budovy v Nižboru
směrem k Hýskovu, u traťového kilometrovníku 8,3 km
(GPS 49°59’59.9"N; 014°00’50.6"E). Ve sledu s převahou
fylitizovaných břidlic a prachovců (obr. 5) se nachází asi
0,5 m mocná lavice jemnozrnné droby s dosud zachovaný-
mi čočkovitými a šmouhovitými sedimentárními texturami
(obr. 6). Vzhledem ke tvaru čoček, které místy přecházejí

��)
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laterálně až do laminace, jde patrně opět o původní čeřino-
vé textury (proudové čeřiny, obr. 7). Velikost čoček v pro-
tažení je až 3–5 cm, mocné jsou kolem 4 mm. Lavice droby
jako celek tedy představuje polohu se zachovalým Tc členy
Boumovy sekvence (Bouma 1962). Vrstevní sled poté
přechází do jemné, prachovito-břidličné sekvence, již bez
blíže patrné stratifikace.

Z této oblasti (východně od Nižboru a u Stradonic) také
uvádí Cháb (in Havlíček et al. 1987, str. 15), že ve sledech
jemnozrnných až středně zrnitých drob a břidlic se zacho-
vávají i gradační zvrstvení a laminace a tyto textury odpo-
vídají převážně nejnižším, gradačně zvrstveným interva-
lům Boumovy sekvence. Nález středního čeřinového
intervalu Tc tento fakt vhodně doplňuje.

Obdobně jako u štěchovické skupiny v předchozím pří-
padě je i v této části kralupsko-zbraslavské skupiny patrný
dominující turbiditní mechanismus sedimentace, v porov-
nání patrně ne tolik distální, ale zachovávající si stále ty-
pické texturní znaky.

M�����������/�

Tato práce uvádí dva nově zaznamenané příklady zachová-
ní sedimentárních textur ve slabě metamorfovaných kom-
plexech neoproterozoika Barrandienu, ale jejím účelem
bylo také ukázat a připomenout fakt, že se v těchto sledech
najít dají. Stále se totiž objevují diskuse, do jaké míry jsou
tyto znaky původního zvrstvení a vrstevnatosti přetištěny,
smazány druhotnou foliací či kliváží, nebo jaká je vůbec
míra shody původní vrstevnatosti s touto foliací – a to
i v centrální, nejméně metamorfované části barrandienské-
ho neoproterozoika, např. na Křivoklátsku, Berounsku,
Kladensku i jinde.

V uvedených částech míra regionální metamorfózy do-
sahuje většinou anchimetamorfózy, max. pak „Sub-green-
schist Facies“ (vyznačeno i na starších mapách – např.
Mapa metamorfní stavby, Dudek et al. 1973), a původní
vrstevnatost i některé další sedimentární textury jsou zde
místy stále dobře zachovány – což potvrzují nově popsané
nálezy i dlouhodobý mapovací výzkum v těchto oblastech.

Hůře patrná bývá vrstevnatost jen ve sledech, kde převa-
žuje čistě břidličný vývoj a kde břidlice a původní jemné
prachovce nejsou ve větší míře prokládány drobami, např.
v monotónní facii, ale i jinde. Souvislým terénním výzku-
mem, vyhledáním např. drobové vložky či laminy v jinak
„nečitelném“ břidličném sledu a následným srovnáním fo-
liací lze však i v těchto sledech původní vrstevnatost do
značné míry odhadnout.

Celková reologie břidličného sledu je také jiná, daleko
více náchylná k rekrystalizaci až fylitizaci než rigidnější
drobové polohy, mezivrstvy nebo lavice. Právě droby (ně-
kdy až hrubozrnné) si při deformaci zachovávají mnohem
déle „sedimentární charakter“ i textury a jsou tak dobrým
vodítkem pro zkoumání shody vrstevnatosti a metamorfní
foliace. Podle průběhu drobových těles lze tedy minimálně
v centrální části Barrandienu spolehlivě zakreslovat do
geologických map průběh vrstev a tím i stavbu barrandien-
ského neoproterozoika.

Poděkování. Práce byla financována z Výzkumného záměru ČGS,
z úkolu č. 323000. Autor také děkuje editorce L. Hradecké a re-
cenzentům Z. Kukalovi a J. Hladilovi za cenné připomínky k textu.
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