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Nejhrubší uloženiny neoproterozoických hornin v oblasti
Křivoklátska byly již v minulosti středem zájmu geologů
(Cháb 1965, Cháb – Pelc 1968, 1973, Lang 2000), neboť je-
jich mikroskopickým studiem můžeme alespoň částečně
identifikovat charakter zdrojových oblastí velmi mocných
a časově i stratigraficky zatím blíže ne zcela specifikova-
ných mořských uloženin neoproterozoika Barrandienu.
Cílem tohoto příspěvku je ve studovaných drobách
kralupsko-zbraslavské skupiny z převažujícího materiálu
křemenů, živců a jílových minerálů vyčlenit zachované
exotické litoklasty charakteristické pro jednotlivé facie
drob.
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Studovány byly vzorky z mapových listů Panoší Újezd,
Hudlice, Lány, Rakovník a Podmokly na území CHKO
Křivoklátsko. Vzorky pro výbrusy byly vybrány z facií
hrubozrnných drob až slepenců z kralupsko-zbraslavské
skupiny sz. křídla Barrandienu. Výbrusy zhruba 60 vzorků
byly studovány optickým mikroskopem a vybrané vzorky
pak elektronovým mikroskopem.
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Byly zkoumány převážně hrubozrnné uloženiny, jež jsou
interpretovány jako součásti sledu podmořských gravitač-

ních proudů (Vorel et al. 2012a, b). Jde o hrubozrnné droby
až drobnozrnné slepence většinou s podpůrnou strukturou
klastů, nebo primárního matrixu. Tyto nejhrubší uloženiny
mohou být buď bazální části turbiditních proudů, nebo
úlomkotoky. Převážnou část materiálu matrixu uloženin
drob Křivoklátska tvoří směs živcových a křemenných zrn,
jílových minerálů, místy bývá přítomen i sekundární sericit
a chlorit. Studované klasty mají nejčastěji velikost 0,2
až 10,0 mm. Největších velikostí dosahují intraklasty jílov-
ců, břidlic a prachovců, často pozorovatelné i makrosko-
picky. Opracování klastů je nízké, zrna mají tvary většinou
angulární až subangulární, pouze výjimečně jsou klasty sub-
oválné. Celkově jsou uloženiny často nevytříděné, místy je
možno sledovat gradační zvrstvení.

Studovány byly vzorky drob z facie flyšové, vulkano-
genní a monotónní (ve smyslu Chába a Pelce 1968) jednot-
livých pruhů sv.-jz. směru neoproterozoického vulkano-
sedimentárního sledu (obr. 1), ale i ze slídnatých drob
vyskytujících se napříč faciemi (Vorel 2008).

Hrubozrnné droby „flyšové facie“, zaujímající sz. část
CHKO (lokality kolem Polance, Panošího Újezda, Rakov-
níka i Lán), obsahují kromě undulózně zhášejícího křeme-
ne, polykrystalického křemene, živců, úlomků drob, in-
traklastů prachovců a černých břidlic často i klasty
kyselých intruziv s myrmekitovou strukturou. Typické pro
jednotlivé myrmekity je prorůstání zrn živců a křemene.
Tato zrna mohou být součástí původních kyselých magma-
titů, ale i metamorfik obdobného složení. V drobách z okolí
Rakovníka a Panošího Újezda byly nalezeny subangulární
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i suboválné úlomky granitoidů. Rovněž z území listu Lány
v okolí hájovny Píně, Nového Domu a Lánské obory
a v okolí Pustovět byly ve facii hrubě zrnitých drob s in-
traklasty břidlic a prachovců, velikosti v průměru 3–5 mm,
výjimečně 10 až 50 cm (lom Myší díra u Lánské obory),
identifikovány ojedinělé úlomky litoklastů s myrmekity
a úlomky leukokratní intruzivní horniny s hypidiomorfně
zrnitou strukturou a vzájemným obrůstáním krystalů živců
křemenem (obr. 2, 3). Průměrná velikost těchto exotických
klastů v drobách tzv. flyšové facie je 0,5–1,5 mm. Naleze-
ny zde byly i úlomky metamorfik.

V centrální části CHKO v pruhu neoproterozoických
hornin se spility tzv. vulkanogenní facie (Cháb – Pelc
1968) s typickými doprovodnými sedimenty této facie –
závalkovitými břidlicemi – byly nalezeny klasty bazických
vulkanitů (na obr. 4 o velikosti cca 2,3 mm). Závalky
v těchto břidlicích jinak tvoří v naprosté většině sedimenty,
jemně až středně zrnité droby, místy i silicity (buližníky);
vulkanity jsou poměrně vzácné. Úlomky bazických vulka-
nitů s alterovanými plagioklasy a pyroxeny byly potvrzeny
i jinde na území listu Hudlice, např. v okolí Karlova u Vy-
spalovy Seče. Kromě bazických vulkanitů jsou v hrubo-
zrnných drobách až slepencích časté intraklasty prachovců
a břidlic (velikosti až 10 cm) spolu se suboválnými klasty

(velikosti až 1,82 mm) vyvřelých hornin složených z pla-
gioklasu a křemene.

Také dále na J až JV od pruhu kambrických vulkanitů na
území listu Podmokly (obr. 1, lokality 5, 6) byly v hrubo-
zrnných drobách zjištěny zajímavé nálezy až suboválných
litoklastů čerstvých bazaltů (obr. 5) s ofitickou texturou
a výjimečně i kyselejší vulkanity s jemnozrnným matrixem
a vyrostlicemi plagioklasů (obr. 6). Vzácně se zde vysky-
tují i subangulární úlomky laminovaných silicitů. Tyto
horniny již podle Chába a Pelce (1968) jsou součástí tzv.
monotónní facie, charakteristické množstvím silicitových
těles ve sledu břidlic a drob. V hrubozrnných drobách (za
jz. okrajem CHKO u Skoupého, u Líšné a Jablečna) byly
zjištěny i úlomky metamorfitů, patrně fylitů (obr. 7) až svo-
rů. V úlomcích jsou zřetelné polohy usměrněných slíd (fy-
losilikátů – chloritu, sericitu, muskovitu?) a jemné laminy
polykrystalického křemene, což mohou být rekrystalované
křemenné žilky.

Existenci metamorfovaných hornin, případně i vyvřelin,
jež poskytovaly klastický materiál pro monotónní facii neo-
proterozoika, předpokládá na základě studia těžkých mine-
rálů Bernardová (1966). Fragmenty fylitů a svorů popsala
Bernardová a Cháb (1967) z hrubozrnné živcové droby na-
lezené u Bzové na Zbirožsku.
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Kromě těchto hornin byly studovány také vzorky drob
s klastickou slídou a pestřejším materiálem exotických klas-
tů z facie tzv. slídnatých drob, jejichž geologická pozice
v rámci sledu neoproterozoických hornin byla diskutována
např. v práci Vorla (2008). Tyto droby v mapách a v texto-
vých vysvětlivkách k listům Lány, Hudlice a Panoší Újezd
(Stárková et al. 2012, Vorel et al. 2012a, b) byly vyčleněny
jako nový litologický typ sedimentů neoproterozoika. Jejich
stratigrafická pozice v rámci vrstevního sledu však není úpl-
ně vyjasněná a jejich výskyty často zasahují i na území facie
vulkanogenní a místy i facie monotónní. Není vyloučen ani
jejich diskordantní vztah k těmto faciím (na obr. 1 pro zjed-
nodušení vykresleny pouze facie ve smyslu Chába a Pelce
1968).
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Celkově převládá v matrixu drob z území sz. části CHKO
klastický křemen, živce a jílové minerály postižené růz-
ným stupněm rekrystalizace, přítomen bývá chlorit a sericit.
Z exotických litoklastů jsou nejčastěji zastoupena kyselá
intruziva, myrmekity, popř. metamorfika. Tento vulkano-
sedimentární sled mořských hornin tzv. flyšové facie s po-
lohami typických alkalických bazaltů (spilitů) pruhu
Slatina-Pavlíkov s geotektonickou pozicí vnitrodeskového
charakteru (Adamová – Stárková 2010) má odlišnou geo-
tektonickou pozici od sledu sedimentů se spility tzv. vulka-
nogenní facie. Toto zjištění podporují i naše výzkumy exo-
tických klastů tzv. flyšové facie, jež indikují přínos
z konsolidované pevniny tvořené ve větší míře kyselými
magmatity. Oproti tomu v tzv. vulkanogenní, ale i jihový-
chodnější monotónní facii se vyskytují častěji klasty bazic-
kých vulkanitů. Metamorfika, bazické i kyselejší vulkani-
ty, silicity a ojediněle i vulkanické horniny s porfyrickou
strukturou a jemnozrnným prokřemenělým matrixem jsou
typičtější pro facii monotónní, ale i pro facii slídnatých
drob ve smyslu Vorla (2008). Vztah těchto facií nelze za-
tím blíže specifikovat. Obtížnost vztahu facií a zdrojových
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oblastí komplikuje celková stavba oblasti Křivoklátska, je-
jíž současný stav je podle posledních prací výsledkem sub-
dukce a procesů zkracování a exhumace v akrečním klínu
(Dörr et al. 2002, Sláma et al. 2008, Hajná et al. 2011,
2012) a následný sedimentační a tektonický cyklus v kam-
briu a ordoviku, ale i deformace variské orogeneze.

Poděkování. Výzkum je financován z Výzkumného záměru České
geologické služby, úkolu č. 390007. Autoři děkují za připomínky
editorce Lence Hradecké a recenzentům Václavu Kachlíkovi a Ji-
římu Žákovi.
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