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Abstract: New geological mapping has been conducted to verify
occurrences of sedimentary Cambrian rocks at the SW and NE
margins of the Skryje-Týøovice Basin. In the SW part of the basin,
sequence of Cambrian sediments continues about 1 km behind
the Mleèice village, to the area Pod Bìlkou  U drah, where it is
tectonically terminated. Further to SW, towards the Hlohovièky
village, the occurrences of sedimentary Cambrian are already not
consistent, being tectonically disrupted and covered by products
of fossil weathering.
In the SW part of the basin, the basal sediments of Buchava Formation are no longer developed in the form of the Mileè conglomerates, but as poorly sorted sandstones and subgraywackes.
However, they still show a shallow water character (cross-bedding structures, type of fauna, etc.). New geological mapping also
revealed isolated occurrences of Cambrian sediments near
Hlohovice, Hlohovièky and Biskoupky villages. A questionable occurrence of Cambrian sediments near Tereovská Hu has not
been proved.
In the NE part of the basin, Cambrian sediments occur in steep

(12-32 Zdice)

(fault slope), which determines also the direction of the river valley
in this area. Neither Mileè conglomerates, nor its equivalents are
developed at the base of Buchava Formation and sedimentary sequence in this area corresponds to higher parts of the formation.
On the other side of the river, in the area of Neoproterozoic rocks
between Èertova skála and Knìská skála, fragments of sandstones
and graywackes, which lithologically correspond to Cambrian
rocks, were found. These sandstones contain well-rounded and
partly-rounded clasts of underlying Neoproterozoic silicites. Last
occurrence of Cambrian marine sediments (subgraywackes with
limonitic pigment) has been ascertained on the left side of the
Berounka River, in a cut of an unpaved path, 550 m NE of the settlement U Rozvìdèíka.

gorges on the right bank of the Berounka River, near Starý

Further to NE, terestrical rocky debree deposits of Late? Cam-

Kouøimec. Preservation, stratigraphy and thickness of Cambrian
sediments is fundamentally influenced by the NE-SW oriented fault

brian age (Kodym 1926) is locally developed at the base of volca-

Sedimenty skryjsko-týřovické pánve tvoří několik set
metrů mocný sled mořských uloženin, lemující ze severozápadu komplex vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma.
Diskordantně leží na podložním neoproterozoiku a vystupují v cca 16 km dlouhém, od SV k JZ probíhajícím pruhu,
zhruba mezi osadou U Rozvědčíka a obcí Hlohovice. Tvoří
v této oblasti také podloží uvedeného vulkanického pásma.
Maximální mocnosti dosahují kambrické sedimenty u Skryjí a Týřovic (kolem 200 m), směrem k jz. a sv. zakončení
pánve se jejich mocnost snižuje na 100 m i méně.
V návaznosti na geologické mapování prováděné v měřítku
1 : 25 000 na území listů Panoší Újezd a Podmokly, jejichž
jsem redaktorem, bych rád uvedl několik nových poznatků
o faciálním vývoji a geologické stavbě kambria v jz. a sv.
zakončeních pánve, kterým jinak nebývá věnována taková

pozornost jako např. klasickým odkryvům v okolí Skryjí
a Týřovic.
Jednak bych rád popsal území mezi Mlečicemi a Hlohovičkami (na JZ pánve) a jednak oblast mezi Kouřimeckou
rybárnou a osadou U Rozvědčíka (na SV pánve). Některé
nové poznatky vyplývající z geologického mapování v oblasti mezi Týřovicemi, Skryjemi a Mlečicemi byly již publikovány v předchozích zprávách (viz Vorel 2012, 2013).
Geologické a paleontologické výzkumy ve skryjsko-týřovickém kambriu jako celku po generaci J. Barranda
prováděli zejména Krejčí (1877), Jahn (1897) a při podrobnějším geologickém mapování také Kettner (1923). Od poloviny 20. století studovali sedimentologii kambria např.
Petránek (1952), Kukal (1971) a další. Rukopisné mapy
této oblasti v měřítku 1 : 25 000, uložené v archivu České

nic suite of the Køivoklát-Rokycany Complex.
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Obr. 1. Naletìný povrch drobovitého pískovce s patrným ikmým
zvrstvením. Velikost mìøítka 2 cm. Pole U drah, 1,2 km jz. od Mleèic. Foto T. Vorel.

geologické služby, sestavili Veleman (1960) a Cháb et al.
(1968), autorem tištěných map 1 : 50 000 je Mašek et al.
(1992, 1997).
Lokalitami kambria v jihozápadním zakončení celého
pruhu se zabývají práce Kušty (1887), Smetany (1920),
Šnajdra (1958), Vokáče (1997), Vokáče a Micky (2004),
Mikuláše (2000) a dalších. Severovýchodnímu zakončení
skryjsko-týřovického kambria věnoval pozornost např.
Horák (1962), zejména z hlediska tektoniky. Do oblasti
Starého Kouřimce zasahuje i podrobná rukopisná mapa
1 : 10 000 Waldhausrové (1979), zpracovaná pro plánovanou výstavbu přehrady na Berounce a uložená v archivu
České geologické služby v Praze.
Nověji bylo kambrium popsáno např. Fatkou (2011),
nebo je shrnuto v textových vysvětlivkách a v geologických mapách listů Hudlice, Panoší Újezd a Podmokly (Vorel et al. 2012a, b; 2014). Fatka et al. (2011) navrhli novou
litostratigrafii a pojmenování jednotek skryjsko-týřovické
pánve, přičemž v rámci buchavského souvrství vymezili
členy milečský, skryjský a slapnický.

Kambrium mezi Mleèicemi a Hlohovièkami
na jihozápadním okraji pánve
V okolí Mlečic můžeme stále pozorovat souvislý pruh uloženin kambria (zasahující sem od SV), cca 1 km jz. od obce
však končí jeho souvislé výskyty lokalitami Pod Bělkou
(U vily) a skeletem bazálních pískovců na poli U drah
(s. od kóty 403).
Lokalita Pod Bělkou se nachází v mezi na levé straně zarostlého, v.-z. údolí, cca 300 m z. od budovy samoty ležící
j. od Mlečic. U této samoty Vokáč (1997) a Vokáč a Micka
(2004) situovali lokalitu, kerou nazývají Terešovská Huť –
U vily. V mezi Pod Bělkou vycházejí šedočerné laminované břidlice a prachovce, ojediněle se pod svahem najdou
i úlomky narezlých drob. Vrstevnatost je zde těžko měřitelná, ale odpovídá zhruba 149/18°.
Ještě nápadnější je na poli U drah vedle ohybu zpevněné
cesty z Mlečic na Hlohovičky, s. od kóty 403, suť až 20 cm

Obr. 2. Bazální pískovec kambria z jz. èásti skryjsko-týøovické pánve. Patrné jsou dobøe zaoblené valouny litik  prachovcù, drob
a neoproterozoických silicitù. Základní hmota obsahuje i èetné
polozaoblené a ostrohranné úlomky køemene a ivcù. Bez analyzátoru. Velikost mìøítka 1 mm. Pole U drah, 1,2 km jz. od Mleèic.
Foto T. Vorel.

velkých úlomků šedobílých až narezlých drobovitých pískovců s náznaky šikmého zvrstvení (obr. 1), místy i s drobnými valounky silicitů (obr. 2).
Představují charakteristický faciální vývoj bazálního
kambria v této části pánve, kde jsou ve spodní části vrstevního sledu namísto milečských slepenců vyvinuty drobové
pískovce až droby, které litologicky odpovídají dříve vyčleňovaným tzv. orthisovým pískovcům. Stále však jde –
na základě sedimentárních textur i přítomné fauny – o mělkovodní bazální sedimenty, dokládající postupující středněkambrickou transgresi z oblasti Skryjí a Týřovic dále
k JZ, do území tvořeného horninami neoproterozoika. Bohužel jsou tyto drobovité pískovce v celém jz. zakončení
kambria známé pouze ze skeletu, přímý výchoz těchto hornin nebyl dosud nikde zjištěn. Díky těmto úlomkům je ale
možné pozorovat v terénu bázi sledu kambrických sedimentů a jejich hranici s podložním neoproterozoikem.
Poměrně složitý, tektonicky řešený zákres kambria mezi
Mlečicemi a Hlohovičkami, uváděný na mapě Maška et al.
(1992), nebyl novým mapováním ověřen. Naopak bylo
zjištěno, že až do oblasti mezi lokalitami Pod Bělkou a U
drah probíhá pruh sedimentů kambria souvisle v běžném
sv.-jz. směru (viz geol. mapa Vorel et al. 2014).
Přibližně na úrovni kóty 403 (j. od lokality U drah) je pod
pokryvem neogenních štěrků souvislý pruh kambrických
hornin ukončený předpokládaným zsz.-vjv. zlomem; výskyty kambrických sedimentů dále směrem k Hlohovičkám
(k JZ) jsou již nesouvislé, vzájemně tektonicky oddělené
(většinou poruchami směru SZ-JV), poměrně těžko sledovatelné a často překryté svahovými hlínami, fosilními
zvětralinami a místy i neogenními štěrky.
Tento problém konstatovali již Jahn (1897) a Kettner
(1923) a při novém geologickém mapování byla proto těmto pokryvným útvarům věnována zvýšená pozornost. Některé, zejména Jahnem uváděné výskyty kambria v roklích
sv. od Hlohoviček nad Vejvanovským potokem se vzhledem k současnému stavu zakrytí nepodařilo ověřit. Ve
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spodních částech roklí byl většinou dobře patrný skelet
destičkovitě rozpadavých dacitů křivoklátsko-rokycanského pásma, ve svrchních částech roklí byly pak většinou
již úlomky břidlic a drob neoproterozoika.
Ověřen byl pouze jeden výskyt kambrických sedimentů
uváděný Jahnem (1897), a to sz. od Křížku v Hlohovičkách, kde lze na poli nalézt úlomky narezlých, jemně
až středně zrnitých pískovců, prachovců a břidlic, místy
i s bioturbacemi.
Charakter fosilních zvětralin v s. a v sz. okolí Hlohoviček byl zkoumán společně s O. Holáskem patnácti liniově
seřazenými, ručně vrtanými sondami za účelem zastižení
skeletu kambria v podloží zvětralin. Všechny sondy však
zastihly pouze okrová jílovitá eluvia, mocná vždy přes 1 m,
která jsou zde vytvořena jak na horninách neoproterozoika,
tak i případného kambria. Ve svrchní části profilu jsou tyto
zvětraliny navíc obohaceny o splachy s úlomky neoproterozoických buližníků a drob, pocházející z morfologicky
vyšších částí území (od Skoupého), což také komplikuje
bližší rozčlenění podložní horniny.
Od Hlohoviček dále k JZ jsou výskyty sedimentárního
kambria již jen ojedinělé. Uváděny jsou od Hlohovic –
pole Na žďáru; zde je opět skeletový výskyt nezřetelně
vrstevnatých drob s klasty podložního neoproterozoika,
místy jsou však droby výrazně fosiliferní. Popsány jsou
odsud orthidní i lingulátní ramenonožci, trilobiti, měkkýši aj. Výzkumu se zde věnovali např. Kušta (1887),
Jahn (1897), Fatka et al. (unpublished). Lokalita byla
dlouho považována za zaniklou. Mezi Hlohovicemi
a Hlohovičkami uvádí Jahn (1897) další úlomkovitý
výskyt skryjských břidlic v polích j. od cesty spojující
zmíněné obce.
Další historicky známou lokalitou je tektonicky omezená
kra sedimentů kambria u Biskoupek. Lokalita leží uprostřed andezitů křivoklátsko-rokycanského pásma, cca
800 m sz. od stejnojmenné obce a je dobře známá hojnou
faunou trilobitů, hyolitů a ramenonožců. Výzkumy zde
prováděli např. Smetana (1920), Šnajdr (1958) a Mikuláš
(2000), tektonickou pozici reliktu diskutoval již Kettner
(1923). Litologicky jsou zde především břidlice a prachovce, bez blíže určitelné vrstevnatosti, nalezeny byly i čočkovité až korytovitě zvrstvené polohy drob. Jejich úlomky,
velké až 20–30 cm, jsou hojné na úpatí svahu. Droby mají
světlejší, narezlou až žlutavou barvu, na lomu jsou lasturnaté, oproti prachovcům obsahují více křemenného materiálu a z textur je v nich možné pozorovat laminaci, náznaky gradace a při bázi čoček i výmolové proudové textury
(uváděné též Mikulášem 2000).
Jahnem (1897) zmiňovaný výskyt sedimentů kambria
mezi Terešovskou Hutí a Terešovem nebyl novým mapováním ověřen, jeho přítomnost ostatně vylučuje již Kettner
(1923). Mapováním zde byl potvrzen jen mocný pokryv
kvartérních hlín a destičkovitá až vrstevnatá odlučnost
okolních dacitů (v nichž se měl výskyt nalézat), které jsou
při navětrání snadno zaměnitelné se sedimenty. K reliktům
sedimentárního kambria nacházejícím se uvnitř vulkanitů
křivoklátsko-rokycanského pásma je možné přiřadit i nově
popsaný výskyt břidlic a laminovaných prachovců v rokli
v. od Mlečic (viz Vorel 2013).
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Obr. 3. Petromiktní slepenec s valounem køemene v drobovité základní hmotì. Velikost valounu je 3,5 cm. Severnì od vrchu Malá
Ple. Foto T. Vorel.

Kambrium v oblasti mezi Kouøimeckou
rybárnou a osadou U Rozvìdèíka
na severovýchodním okraji pánve
V oblasti Starého Kouřimce vycházejí sedimenty kambria
v několika roklích, směřujících sz. směrem k řece Berounce. Rokle mají místy velmi strmý spád, je v nich však možné sledovat jak kontakt s podložními neoproterozoickými
horninami (břidlicemi a spility), tak i s nadložními andezity křivoklátsko-rokycanského pásma.
Strmý pravý břeh Berounky, jak bylo novým mapováním zjištěno, představuje sv.-jz. probíhající zlomový svah,
který zde určuje i směr toku Berounky (obr. 4). Zlom, který
jej morfologicky utváří, je dobře patrný ve spodní části
rokle, táhnoucí se od Kouřimecké myslivny směrem k řece.
Rokle přímo pod myslivnou nejdříve odkrývá kontakt břidlic
a laminovaných prachovců kambria s nadložními andezity,
dále směrem k Berounce pak mocné polohy petromiktních
slepenců vyvinuté v několika stratigrafických úrovních.
Před ústím rokle je tektonický kontakt břidlic kambria
s brekciovitým neoproterozoickým spilitem. Rokle odkrývá nejúplnější profil v kambriu Starého Kouřimce. V dalších roklích směrem k SV (po proudu řeky) je vrstevní sled
kambria zmíněným zlomem redukován jak z hlediska mocnosti, tak stratigrafického rozsahu.
Poslední pěkně odkryté výchozy petromiktních slepenců
se nacházejí s. od vrchu Malá Pleš, kde při ústí hluboké
rokle, táhnoucí se pod východním úpatím vrchu, tvoří slepence rozsáhlé skalnaté výchozy i s blokovými osypy pod
svahem u řeky Berounky. Ve svahu je odkrytý i kontakt
s nadložními andezity, generelní úklon obou jednotek je
135/36°. Přibližně 500 m sv. odtud se za řekou nachází osada U Rozvědčíka. Tímto směrem bylo kambrium navrtáno
i několika vrty ve dně Berounky (např. vrt J-5).
Petromiktní slepence obsahují valouny křemene, buližníků, spilitů i starších drob, o velikosti 1–3 cm (max. 6 cm).
Základní hmota slepenců je drobovitá (obr. 3).
Při geologickém mapování zde byly na bázi kambria hledány i milečské slepence, jejichž ojedinělý výskyt odtud
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Obr. 4. Zjednoduený výøez
z geologické mapy 1 : 25 000
Panoí Újezd (Vorel et al.
2012b) se znázornìním sv.
zakonèení skryjsko-týøovického kambria; upravil D. Èíek, GIS ÈGS.

Obr. 5. Polozaoblený tmavý klast neoproterozoického silicitu (buliníku) v pískovci nalezeném mezi Èertovou a Knìskou skálou na
levé stranì Berounky. Bez analyzátoru. Velikost mìøítka 0,2 mm.
Foto T. Vorel.

uvádí Jahn (1897) a předpokládá je zde také Horák (1962),
který v oblasti Starého Kouřimce zakresluje též kernou,
postupně vykliňující stavbu kambria. Milečské slepence
zde však ověřeny nebyly, vrstevní sled v roklích tvoří vět-

šinou při bázi polohy narezlých drob, výše pak břidlice,
místy s polohami uvedených petromiktních slepenců. Kerná stavba je diskutabilní, hlavní roli zde totiž hraje zmiňovaný sv.-jz. zlom (zlomový svah). Jahnem (1897) uváděný
nález „ojedinělého balvanu“ bazálního slepence (monomiktního, křemenného) by zde mohl souviset také s výskytem říčních teras, které částečně zakrývají kambrium a obsahují valouny těchto slepenců. Erozí se materiál teras
dostává do roklí směrem k Berounce.
Diskutabilní je ale stratigrafické zařazení petromiktních
slepenců vyskytujících se ve vrstevním sledu břidlic a drob
v oblasti Starého Kouřimce. Podle mého názoru odpovídá
celý severní a severovýchodní segment kambria – tedy již
oblast od Týřovického vrchu, přes Studenou horu až ke
Starému Kouřimci – vyšším částem buchavského souvrství
a slepence v tomto segmentu odpovídají dříve odlišovaným slepencům vosnickým (i litologicky obsahují např.
více spilitů než „starší slepence týřovické“). Zásadní vliv
na stratigrafii sv. zakončení kambria jako celku má totiž již
Horákem (1962) uváděný zlom, probíhající v rokli jižně
od Týřovic, který posouvá celý severní a severovýchodní
segment téměř o 800 m k V. Stratigraficky se tak v tomto
segmentu objevují jen vyšší členy buchavského souvrství
a podle mého názoru zde nejsou přítomné bazální milečské
slepence nebo jejich ekvivalenty.
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Při novém geologickém mapování byla věnována pozornost také levému břehu Berounky, zejména oblasti mezi
Čertovou a Kněžskou skálou, naproti Starému Kouřimci.
Naměřený směr sklonu sedimentů kambria (kolem 35°
k JV) v roklích na pravém břehu řeky u Starého Kouřimce
totiž ukazuje na běžný, sv.-jz. průběh těchto sedimentů.
Díky tomuto úklonu by se však kambrické sedimenty,
vzhledem k morfologii údolí, mohly objevit i na protější,
levé straně Berounky. Nalezeny zde byly (avšak pouze
v úlomcích) droby až narezlé drobovité pískovce, které by
mohly odpovídat horninám kambria. Lze k nim přiřadit
zejména úlomky pískovců se zaoblenými a částečně zaoblenými klasty buližníků (obr. 5). Zaoblené buližníky jsou
běžné v horninách kambria, avšak v podložním neoproterozoiku bývají vzácné, většinou jsou ostrohranné.
Na levé straně Berounky byl novým mapováním zpřesněn také průběh těles podložních, neoproterozoických bazaltů (spilitů). K novým poznatkům patří např. to, že spility
Kněžské skály pokračují i na pravý břeh Berounky, kde
byly dříve na starších mapách (Mašek et al. 1992, 1997) zakreslovány jen sedimenty neoproterozoika (a v roklích zde
nebyly ani uváděny výskyty sedimentárního kambria).
Úplné zakončení mořských uloženin skryjsko-týřovického kambria pak představuje jen drobný výskyt drobovitých pískovců s limonitickým pigmentem na levé straně
Berounky v zářezu cesty v. od osady U Rozvědčíka (na
území listu Hudlice). V souvislosti se sedimenty kambria
je ještě možné zmínit i Kodymem popsané suchozemské
„sutě“ na bázi výlevů křivoklátsko-rokycanského pásma,
např. v ústí potoka Klučná (viz Kodym 1926, Hradecký –
Vorel 2012, Vorel et al. 2012a).
Poděkování. Autor děkuje za cenné připomínky k textu editorovi
V. Zieglerovi a recenzentům O. Fatkovi a P. Štorchovi.
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