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Profil cenomanu na lokalitì Motyèín v Kladnì
(støední Èechy) a jeho význam pro korelaci
korycanských vrstev
Cenomanian profile in the locality Motyèín in Kladno (Central Bohemia) and its importance for correlation
of the Korycany Member
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Abstract: The description of the Cenomanian sandstone of the
Motyèín rock in Kladno is provided. Its lithological character,
which shows some similarities with the Korycany Member sandstone from both Pecínov and Kralupy, together with intermediated geographical position between the two localities emphasize
its importance for possible correlation in a larger area.

O motyčínské skále jižně od Motyčína v Kladně v lese za
tratí (souřadnice JTSK, x: -764321, y: -1 031592) se jen
letmo a bez větších podrobností zmiňuje Bouček (1941,
1951). Lom s výškou stěny kolem 10 m byl s největší pravděpodobností provozován v 19. století. V roce 2009 byla
lokalita asanována a podzemní prostory byly zaplněny
popílkem a zabetonovány. Zvětralé a uvolněné části horní
poloviny lomu byly odstraněny. Nicméně, ve střední a západní části je dokonale odkryta výrazná poloha pískovců,
která je od podloží oddělena výraznou polohou slepence
(obr. 1) podobnou tzv. droždí na Hostibejku v Kralupech

Obr. 1. Západní èást Motyèínské skály. Kladivem je oznaèena poloha slepence.

(12-23 Kladno)

nad Vltavou. Její vykliňování zase připomíná lokalitu Lobeč rovněž z Kralup nad Vltavou (Svoboda 1989). Pískovec nad slepencem má mocnost kolem 6 m a tvoří
výraznou kuestu. Přibližně 2 m nad bází jsou v něm lumachely dosud neurčené fauny (obr. 2). Je odkryté i jeho nadloží o mocnosti 0,3 m. Jsou to jílovité, rezavě zbarvené pískovce připomínající obdobnou vrstvu z Hostibejku. Hlavní
těleso pískovců z motyčínské skály odpovídá popisu lomu
u silniční křižovatky asi 1 km na východ (obr. 3), který
zmiňují Bouček (1941, 1951) a Váně (1999).
Lokalita Motyčín leží mezi Kralupy a Pecínovem
(obr. 4), z čehož vyplývá její značný význam pro jejich

Obr. 2. Lumachela zatím blíe neurèené fauny.
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Obr. 3. Pùvodní Bouèkova lokalita na sever od køiovatky silnic a
tratí v Motyèínì. Výka lomové stìny kolem 6 m, nyní sbìrna
papíru.

vzájemnou korelaci. Hostibejk a další lokality z okolí Kralup připomíná slepenec a Pecínov pak stejné pískovce s lumachelami fauny, které byly v podloží „jílovce se suchozemskou květenou“ (Svoboda 1988). Navíc zde byly
nalezeny, stejně jako na lokalitě Pecínov (viz Gryc et al.
2009), nepravé kmínky stromovité kapradiny rodu Tempskya, uložené nyní v Národním muzeu v Praze (akcesivní
číslo 31494/1932, daroval Ing. J. Hummel, inspektor dolu
Ronna v Motyčíně). Pískovcové těleso z Motyčína a Pecínova je s největší pravděpodobností stratigrafickým ekvivalentem celku B z okolí Kralup (Svoboda 1989), náležejícího korycanským vrstvám (Čech 2011). Další výzkum
bude zaměřen na určení přesného stáří pískovcového tělesa
a detailní systematické zařazení fosilních zbytků.
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Obr. 4. Umístìní popisovaných lokalit. A  Motyèín v Kladnì,
B  Hostibejk v Kralupech nad Vltavou, C  Pecínov u Nového Straecí. Velikost úseèky odpovídá 20 km (upraveno podle originálu
vygenerovaného na serveru mapy.cz).

muzea. Zároveň děkujeme editorovi S. Čechovi a recenzentům
J. Valečkovi a P. Zelenkovi za podnětné připomínky.
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