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V karbonu středočeských a západočeských svrchněpaleo-
zoických pánví je v několika dolech v okolí Nýřan v pl-
zeňské pánvi prokázáno diskordantní nasedání sedimentů
nýřanských vrstev na vrstvy radnické (např. Purkyně
1899). Erozní rozhraní mezi oběma jednotkami pozoroval
Opluštil (2003) také v kladensko-rakovnické pánvi. Vznik
úhlové diskordance mezi radnickými a nýřanskými vrstva-
mi nepochybně souvisel se strukturní přestavbou středočes-
kých a západočeských pánví, která se projevila i hiátem
mezi těmito jednotkami (např. Pešek 1994). Vzhledem
ke špatné odkrytosti a víceméně horizontálnímu uložení
výplně středočeských a západočeských pánví bylo možné
diskordanci uvnitř vrstevních jednotek nebo mezi nimi po-
zorovat přímo jen zcela výjimečně.
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Při průzkumu černouhelného ložiska Mělník-Benátky nad
Jizerou zjistili Bosák a Žbánek (in Žbánek et al. 1990b)
a Bosák (1991) řadu nesouhlasných nasedání mezi jednot-
livými vrstevními jednotkami a souvrstvími i uvnitř nich
(např. ve vrtu Sš 1 Sušno mezi týneckým a slánským sou-
vrstvím). V seizmických řezech prokázali Kadlečík et al.
(1985 a 1990) dosud neznámou úhlovou diskordanci v nad-
loží mšeckých vrstev ve slánském souvrství. Podle těchto
autorů „… dochází nejčastěji ke změnám úložných pomě-
rů – diskordantní nasazování bazálních částí hředelských
vrstev,…, dílčím indikacím zvětšení úklonů vrstev a jejich

protiklonu uspořádání vůči nadložním i podložním vrst-
vám“ (Kadlečík et al. 1990). Větší sklon vrstevnatosti a klí-
novitá a čočkovitá tělesa ve střední části slánského sou-
vrství byly interpretovány nejen na seizmických řezech
12/80, 12/80A, 13/80, 14/80A, 16/80, 18/80, 19/80,
32B/81, 34/81, 38/81 a 39/81, ale také na vrtných jádrech ve
vrtech Bš 4 (Byšice), Kbl 2 (Kbel), Krp 1 (Krpy), KV 1
(Kropáčova Vrutice), Lbl 1 (Liblice), Lbl 2 a MV 1 (Mělnic-
ké Vtelno). Šikmé uložení jílovců mšeckých vrstev zjištěné
měřením akustickým televizorem ve vrtu Sš 1 (in Žbánek
et al. 1990a) souvisí s vlekem vrstev podél zlomu prochá-
zejícího tímto úsekem vrtu. Zřetelná diskordance v male-
sických (mšeckých a hředelských) vrstvách byla velmi
dobře patrná na vrtném jádru vrtu Bš 4 (Bosák in Žbánek et
al. 1990a).

Naše úvahy o úhlové diskordanci v malesických vrst-
vách vycházejí z předpokladu, že laminity mšeckých
a spodní část hředelských vrstev, tvořených převážně jílov-
ci až jílovitými prachovci, se ukládaly ve vrstvách s mini-
málním primárním úklonem. Naproti tomu rytmicky se
střídající sedimenty vyšší části hředelských vrstev mají vý-
razně vyšší primární sklon vrstev, který vznikl při vyplňo-
vání sedimentačního bazénu postupujícím čelem kosetů
deltových kuželů. Stropová část hředelských vrstev a rov-
něž sedimenty vrstev ledeckých jsou opět ploše uloženy.
Úseky s vyšším sklonem vrstevnatosti nenasedají vždy ve
spodní části malesických vrstev, např. ve vrtu KV 1 a ne-
zřetelně i ve vrtu MV 1 se sklon vrstev zvyšuje až v jejich
střední části (Bosák 1991).
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K ověření možné diskordance v malesických vrstvách,
která vyplývala ze seizmického řezu 16/80 poblíž křížení
s řezem 12/80 (Kadlečík et al. 1990), byl vyhlouben vrt Bš 4
(Bosák 1989). Ten prošel jizerským a bělohorským souvrs-
tvím a korycanskými vrstvami perucko-korycanského sou-
vrství (střední turon–cenoman), v hloubce 221,3 m navrtal
erozní zbytek uloženin slánského souvrství (stephan B) – le-
decké vrstvy mocné 24,2 m a dále hředelské, mšecké a jele-
nické vrstvy, jejichž báze leží v hloubce 380,2 m. Vrt byl
ukončen v hloubce 386,5 m ve výrazně tektonicky poruše-
ných sedimentech týneckého souvrství. Výsledky tohoto
vrtu potvrdily, resp. podstatně zpřesnily prognózy Kadle-
číka et al. (1990), kteří předpokládali nesouhlasné nasedání
vrstevních celků s úhlem asi 10° buď v hředelských vrs-
tvách, nebo na hranici hředelských a ledeckých vrstev.

Studiem vrtných jader bylo ověřeno, že ledecké vrstvy
nasedají v hloubce 247,5 m na vrstvy hředelské pod úh-
lem nejméně 10°. Zatímco sklon arkózovitých pískovců
ledeckých vrstev v hloubce 227,5 m dosahuje 18°,
v hloubce 229,2 m je to pouze 15° a dále do podloží se sni-
žuje na 0–10°. Podstatně odlišné hodnoty sklonu vrstev
byly zjištěny pod úhlovou diskordancí mezi ledeckými
a hředelskými vrstvami, které jsou zde tvořeny vesměs
aleuropelity. Sklon těchto vrstev se směrem do podloží
postupně snižuje z 25° v hloubce 250,8 m až na 18° ve
296,3 m. Až do hloubky 352,5 m, tj. k hranici mezi mšec-
kými a jelenickými vrstvami, hodnoty sklonu kolísají kolem
15°. Je pravděpodobné, že primární úklon jezerních lami-
nitů mšeckých vrstev a jílovců a prachovců vrstev hředel-
ských se blížil 0°. Sklon sedimentů jelenických vrstev kolísá
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většinou mezi 10–12°, maximálně 15°. Z těchto zjištění
vyplývá, že sklon vrstev všech těchto jednotek vznikl post-
sedimentárně nakloněním tektonicky omezené kry.
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Změna sklonu vrstevních jednotek jemnozrnných sedi-
mentů vyšší části malesických vrstev byla pozorována
také v žihelské pánvi v umělých odkryvech vyhloube-
ných pro plynovod Gazelle v. od obce Pastuchovice. Je-
zerní sedimenty malesických vrstev zde tvoří do nadloží
hrubnoucí sled jílovců až jemnozrnných pískovců, dosa-
hující mocnosti okolo 60 m (vrty Je-3 a HV-2 s. od Jese-
nice). Prachovité jílovce na bázi jednotky tvoří přibližně
12 m mocnou polohu, která odpovídá mšeckým vrstvám.
Střední a vyšší část jednotky tvoří cyklicky uspořádané
jílovité prachovce a velmi jemnozrnné pískovce, které
odpovídají sedimentům hředelských vrstev. Litologie
a stratigrafická pozice studovaného profilu indikuje jeho
pozici ve vyšší části hředelských vrstev, přibližně
10–20 m pod několik metrů mocným komplexem jemně
až středně zrnitých pískovců, které považujeme za ekvi-
valent ledeckých vrstev.

Ve spodní části profilu s úhlovou diskordancí převažují
velmi jemnozrnné pískovce bohaté na úlomky zpravidla až
1 cm velkých fuzitizovaných pletiv a rostlinných os, nazý-
vaných v západočeských pánvích žíhance, s nepravidelný-
mi až 30 cm mocnými vložkami horizontálně laminova-
ných prachovců (obr. 1). Zatímco sedimenty v podloží
plochy diskordance se uklánějí pod mírnými úhly k SZ až
k S (285/10, 008/05, 345/3; v průměru 333/06), jemnozrn-
né sedimenty v jejím nadloží jsou ukloněny pod mírnými
úhly k JZ (240/06, 245/07, 225/09, 205/10; v průměru
228/08). Plocha diskordance je zvýrazněna přibližně 5 cm
mocnou průběžnou polohou prachovitého jílovce bohatého
na úlomky fuzitu a rostlinných os, který nasedá na erodo-
vané, velmi jemnozrnné pískovce (obr. 2). Planární erozní
plocha s úhlovou diskordancí a jílovci v nadloží svědčí

spíše pro změnu úklonu pánevního dna během sedimentace
než pro erozní kontakt prodeltových laloků.
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Námi zjištěná úhlová diskordance dokládá dosud nezná-
mou synsedimentární tektonickou aktivitu, jež předcházela
významnému hiátu, během kterého došlo jednak k výrazné
strukturně tektonické přestavbě pánví na rozhraní slánské-
ho a líňského souvrství, jednak k založení nových terestric-
kých tektonicky predisponovaných pánví – příkopových
propadlin (tzv. brázd).

Poděkování. Autoři děkují za podnětné připomínky recenzentům
P. Rojíkovi a M. Šípkovi.
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