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V rámci geologického mapování v měřítku 1 : 25 000, které
provádí Česká geologická služba v oblasti CHKO Křivo-
klátsko (viz Vorel – Stárková 2011), byly v průběhu něko-
lika minulých let nově revidovány a mapovány uloženiny
skryjsko-týřovického kambria. Jako redaktor mapových
listů z této oblasti (Hudlice, Panoší Újezd a Podmokly),
které zahrnují celou oblast skryjsko-týřovického kambria,
uvádím několik nových poznatků o geologické stavbě úze-
mí na dokončovaném listu Podmokly.

Kambrické sedimenty jako celek tvoří pruh orientovaný
JZ-SV, lemující ze SZ v délce více než 15 km komplex vul-
kanitů křivoklátsko-rokycanského pásma, přibližně v pro-
storu mezi Hlohovicemi a Starým Kouřimcem. Stratigra-
ficky se nacházejí v podloží vyvřelin tohoto vulkanického
komplexu. Sedimenty jsou dobře odkryty např. v klasické
oblasti u Skryjí a Týřovic v údolí Berounky i v údolí Zbi-
rožského potoka mezi Slapnickým a Podmokelským mlý-
nem.

V návaznosti na zprávu publikovanou v minulém roce
(Vorel 2012), která revidovala a doplňovala výskyty
kambria v oblasti mezi Hřebečníky, Týřovicemi a Skry-
jemi, byly současné výzkumy zaměřeny především na
pokračování pruhu těchto sedimentů dále k JZ, zhruba
na úsek mezi Slapnickým mlýnem a Mlečicemi. Pruh

výchozů kambrických uloženin se zde ve srovnání s oko-
lím Skryjí a Týřovic, kde dosahují jednotlivé členy (fa-
cie) kambria největších mocností, mírně zužuje, avšak
stále jde o klasické území s významnými paleontologic-
kými lokalitami (např. Dlouhá hora, Jezírka, Buchava
apod.).

Geologické a paleontologické výzkumy tu prováděli
zejména Jahn (1895 a 1897), Krejčí (1877), Kettner (1923),
Jarka 1940 a Kukal (1971), v současné době např. Fatka
(1990), Mergl a Kordule (2008), Mikuláš (2000). Ze star-
ších geologických map tohoto území lze uvést např. šrafo-
vanou mapu v práci Kettnera (1923), dále rukopisnou
mapu Velemana (1960), Chába et al. (1968) a z novějších
např. mapy Maška et al. (1992, 1997) a Vorla et al.
(2012).

Stratigraficky jsou nyní sedimenty skryjsko-týřovického
kambria děleny na tyto členy (Fatka et al. 2011): milečský
(bazální milečské slepence a pískovce, včetně bývalých
pískovců „orthisových“), slapnický (droby a petromiktní
slepence vyskytující se v různých stratigrafických úrov-
ních sedimentární sekvence) a skryjský (dříve skryjské
břidlice). Tyto členy náleží do nově definovaného buchav-
ského souvrství. Na studovaném území jsou přítomny
všechny tři členy.
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Bazální kambrium zde spolu s podložním neoproterozoi-
kem vychází v hluboce zařízlém údolí Zbirožského potoka,
zhruba 250 m jv. od Slapnického mlýna.

Neoproterozoikum je zastoupeno středně zrnitými kom-
paktními drobami, částečně i jílovými břidlicemi. Z facií
kambria jsou zde zachyceny bazální milečské slepence

v mocnosti necelých 10 m, které ve své svrchní části pře-
cházejí do hrubých „buližníkových“ slepenců, výše pak
jsou vyvinuty drobovité pískovce, označované ve starších
pracích jako „pískovce orthisové“ (viz např. Jahn 1895,
1897, Kettner 1923 aj.). Tomuto profilu věnoval pozornost
zejména posledně jmenovaný autor, který ve své práci pub-
likoval detailní nákres poměrně složité geologické situace
na pravé straně údolí (obr. 1).

Na neoproterozoické droby a břidlice nasedají bazální
milečské slepence kambria, které jsou výrazně tektonizo-
vány a porušovány příčnými i podélnými zlomy, a proto se
zde opakují nejméně ve čtyřech polohách vedle sebe. Ve
svrchní části profilu je přes tyto „kry“ přesmyknuto (nasu-
nuto) podložní neoproterozoikum, a to podle středně uklo-
něné, příčné dislokace (směr sklonu dislokační plochy
59/33°, viz obr. 1 a 2). Tyto výchozy však Kettner (1923)
popisuje jen z pravé strany údolí Zbirožského potoka.

Novým geologickým mapováním byly však objeveny
dva obdobné, tektonicky postižené výchozy milečských
slepenců také na protější, levé straně údolí. Nacházejí se
poněkud výše ve svahu než odkryvy na pravé straně údolí
a mají rozměry ca 5 × 4 m a 10 × 3 m. Vzdálenost mezi nimi
je asi 15 m. Jsou prořízlé zpevněnou asfaltovou cestou na
Čilou a nacházejí se přímo nad nárazovým břehem mean-
dru Zbirožského potoka, zhruba 200 m jjv. od Slapnického
mlýna (viz obr. 3). Cestou k těmto výchozům, od prudkého
ohybu cesty je možné pozorovat v jejím zářezu i suť drobo-
vitých pískovců až drob, z čehož lze usuzovat, že jsou zde
spolu s reliktem milečských slepenců zachovány rovněž
nadložní horniny přiřaditelné k facii „orthisových pískov-
ců“. V pokračování cesty za tímto výchozem vzhůru se
v zářezu objevují již úlomky podložního neoproterozoika.
Bloky milečských slepenců jsou svaleny také pod cestou.
Při proměření strukturních prvků jsou na výchozech patrné
zlomové ohlazené plochy generelně směru sklonu 200/89°
a místy rotovaná vrstevnatost 85/27°.

Tektonicky postižené polohy milečských slepenců jsou
tedy přítomny na obou stranách údolí Zbirožského potoka.
Oba tyto výskyty jsou ukončeny výše zmiňovanou příčnou
dislokací a dříve byly považovány za poslední výchozy
těchto slepenců v oblasti jz. od Skryjí.

Kromě tektonicky postižených lokalit byly dále zdoku-
mentovány i další výchozy milečských slepenců, vystupu-
jící v levé straně rokle, asi 400 m jv. od Slapnického mlýna.
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Zde se milečské slepence objevují již ve stratigraficky
správné a tektonicky nezměněné poloze. Výchoz se nachá-
zí až na úrovni recepce kempu Slapnice. Popisované tekto-
nizované „šupiny“ milečských slepenců u Slapnického
mlýna mohly být patrně vytaženy z hlubšího podloží toho-
to výskytu.

Ve svrchní části profilu je pěkně zachovalý „buližníko-
vý“ slepenec (obr. 4) s bloky ováleného buližníku až do ve-
likosti 1,5 m (běžně 0,4–0,6 m)! Ze sedimentologického
hlediska jde s největší pravděpodobností o původní příbo-
jovou facii milečských slepenců, které jsou obvykle pova-
žovány za primárně mělkovodní, až plážový sediment
(srov. např. Kukal 1971). Navíc malé tělísko podložního
neoproterozoického silicitu (buližníku) se vyskytuje i na
protější, pravé straně rokle a několik dalších výskytů bylo
zjištěno v širším okolí této lokality. Taková tělíska jistě
představovala zdrojovou oblast pro tyto hrubé slepence.

Milečské slepence zde mají směr sklonu 158/34°, mají
tedy jz.-sv. průběh, a při sledování jejich pokračování
v tomto směru byl zjištěn další „měřitelný“ výchoz přímo
v korytě Zbirožského potoka (výchoz zde vytváří malý
slap; 144/27°). I dále k JZ bylo nalezeno několik dalších
výchozů milečských slepenců, např. za rekreační chatou
a zejména pak v roklích na levém břehu Zbirožského poto-
ka (viz obr. 2), kde je patrný i diskordantní kontakt s pod-
ložním neoproterozoikem (kambrium 140/43°, neoprote-
rozoikum 4/50°). Rokle jsou ale ve svrchní části překryty
poměrně mocnými svahovými hlínami, takže pokračování
milečských slepenců dále směrem k silnici z Čilé do Pod-
mokel se nedá ověřit, dá se však předpokládat.

Spolu s milečskými slepenci vycházejí v roklích na levé
straně Zbirožského potoka i nadložní drobovité pískovce
kambria, které postupně přecházejí do středně až hrubě zr-
nitých drob. Průběh vrstev je zde šikmo přes údolí (jz.-sv.
směrem, 140/35°), díky tomu droby tvoří většinou spodní
části zmiňovaných roklí. Tuto lokalitu poprvé uvádí Jahn
(1897), Mergl a Kordule (2008) odsud popisují nálezy lin-
gulidních ramenonožců a další skeletové fauny (lokalita
Čilá). Následný přechod drob do prachovců a břidlic je

možné předpokládat zhruba na úrovni současné nivy Zbi-
rožského potoka.
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Pruh kambrických uloženin od Slapnického mlýna pokra-
čuje dále k JZ přes Podmokelský mlýn směrem na Mlečice
a poté i dále směrem k Hlohovicím, přičemž stále vícemé-
ně sleduje sz. okraj křivoklátsko-rokycanského pásma (ba-
zických vulkanitů). Pruh je však již místy tektonicky poru-
šen. Od Mlečic dále k JZ jsou kambrické sedimenty
výrazněji zakryty mladšími útvary, zejména kvartérními
svahovými hlínami, které se derivují většinou z eluvií neo-
proterozoika (obsahují hojné úlomky buližníků). U Pod-
mokelského mlýna v zářezu silnice směrem na Podmokly
dosahují buližníky v kvartérních hlínách až velikosti bloků
(zdroj Černá skála). Místy kambrické sedimenty zakrývají
i neogenní štěrky.

Zajímavý je faciální vývoj bazálních kambrických ulo-
ženin. V okolí Mlečic a dále pak k JZ nejsou na bázi kam-
bria vyvinuty typické milečské čistě křemenné pískovce
a slepence, ale bazální uloženiny jsou zde tvořeny drobovi-
tými pískovci, místy přecházejícími až do drob. Jen ojedi-
něle se vyskytují jemnozrnné slepence či polohy „štěrčí-
ků“. Litologicky – a patrně i stratigrafickým postavením –
mají asi nejblíže k facii „orthisových pískovců“ s poměrně
častými náznaky křížového nebo šikmého zvrstvení, svěd-
čícími o jejich mělkovodním původu. Stupeň vytřídění
a opracování klastů je však nepoměrně horší než u slepenců
a pískovců milečských, stejně tak i příměs nestabilních
součástí je výrazně vyšší. Stratigraficky výše jsou vyvinuty
většinou skryjské břidlice, místy prokládané různě mocný-
mi polohami prachovců a drob. Polohy hrubších slepenců
se v této části již nevyskytují. Často bývají bazální sedi-
menty kambria na kontaktu s podložním neoproterozoikem
tektonizované.

V okolí Mlečic vychází sedimentární kambrium v něko-
lika údolích, např. 0,8 km ssv. v údolí Mlečického potoka,
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který obtéká Mlečice obloukem ze SV, a 0,9 km j. od Mle-
čic v údolí Vejvanovského potoka v okolí samoty Pod Běl-
kou (lokalita „U vily“).

V průběhu nového geologického mapování byl při revizi
všech údolí a roklí v okolí Mlečic zjištěn nový, poměrně
rozsáhlý výskyt skryjských břidlic, a to přímo v rokli vy-
cházející z obce v. směrem, konkrétně v její nejvíce za-
hloubené části (viz obr. 5). Rokle po zhruba 1 km ústí do
Mlečického potoka. Na starších mapách není tento výskyt
uváděn. Sedimenty kambria zde vycházejí jen ve dně po-
tůčku, zhruba v úseku 500–700 m v. od centra Mlečic, ale
několik málo odkryvů je i v jeho nárazových březích.

Jde patrně o tektonicky omezenou kru uvnitř mocnějšího
komplexu nadložních andezitů křivoklátsko-rokycanského
pásma, které tento výskyt obklopují. Hlavní pruh kambric-
kých sedimentů a vlastní hranice s těmito vulkanity totiž pro-
chází v jižní části obce Mlečice, a to šikmo (jz.-sv. směrem),
ca 250 m z. od těchto nových výchozů. V uvedených 250
metrech jsou zdokumentované výchozy a úlomky andezitů.

Z litologického hlediska zde převažují zelenkavě zbar-
vené prachovce a břidlice, prokládané občas deskovitými
drobami. Prachovce a jemnozrnné droby jsou místy lami-
nované. Směr sklonu vrstev je 137/20°, hranice s okolními
andezity je na obou stranách výskytu ostrá (tektonická?),
v korytě potůčku je však špatně měřitelná, takže případné
zlomy nelze lépe ověřit.

Potenciální pokračovaní tohoto výskytu může zasahovat
sv. směrem i do oblasti „Pod farou“ (viz obr. 5), kde byly
ve svahových hlínách a v hrázích nově založených rybníčků
nalezeny vedle andezitů také četné úlomky zelených břid-
lic, avšak bez výchozů.
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Geologickým mapováním bylo ověřeno, že výchozy pra-
chovců, drob a břidlic buchavského souvrství zasahují na
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obtížně přístupném levém břehu Zbirožského potoka až do
bezprosřední blízkosti Jezírek. Poslední úlomky ve vývra-
tech byly nalezeny jen asi 100 m nalevo od vodopádu.
Výše ve svahu jsou pak tyto sedimenty šikmo překryté ma-
sivními vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma, které
tvoří i vlastní soutěsku Jezírek. Strmý a šikmý průběh těchto
vulkanitů je dán promítnutím sklonu pásma do morfologie
údolí Zbirožského potoka. Vyšší a vrcholové partie okolo
Jezírek jsou tedy tvořeny dacity, podél vlastního toku na
levé straně vycházejí břidlice.

Na geologických mapách (např. Mašek et al. 1992, 1997,
Kettner 1923, Cháb et al. 1968) nejsou tyto výchozy břidlic
uváděny, Mikuláš (2000) v nich však popisuje profil s pěk-
nou ukázkou sedimentárních textur jako čeřin, ichnofosilií
apod. Popisuje ale také „zlom“, který tento profil ukončuje.
Mikuláš ve zmíněné práci předpokládá, že břidlice jsou
zhruba 250 m s. od Jezírek tímto zlomem odděleny od vul-
kanitů křivoklátsko-rokycanského pásma a vulkanity jsou
zde „zakleslé“ až na jejich úroveň. Za tímto zlomem pak
vulkanity v profilu pokračují.

Při zevrubnější prohlídce lokality s uváděným zlomem
však bylo zjištěno, že jde o žílu bazického lamprofyru, kte-
rá je vmístěna do kambrických sedimentů, a Mikulášem
(2000, příl. I) udávaná zlomová plocha je ve skutečnosti in-
truzivní plochou tohoto lamprofyru (obr. 6).

Je sice možné, že žíla intrudovala po původní oslabené
zóně, ale o zlom sensu stricto v tomto případě nejde, navíc
několik metrů za touto žílou byly zjištěny opět skryjské
břidlice v suti i v menším výchozu. Mocnost žíly dosahuje
ca 1–1,5 m, pravý okraj intruze je zarostlý a překrytý sutí.
Žíla má z.-v. průběh (2/72°, či 7/76°) a břidlice, prokládané
místy vrstvami prachovců a drob, mají průběh JZ-SV
(směr sklonu 136/30°).

Lamprofyr má šedozelenou až černozelenou barvu, jemně
až středně zrnitou strukturu, makroskopicky jsou patrné
i drobné růžové shluky karbonátu, původně patrně živce. Ve
výbrusu je vidět silná alterace horniny – druhotná kalcifika-
ce živců (plagioklasů), slíd (biotitu?) aj. Epidot nahrazuje
tmavé minerály, hojný je i jemně rozptýlený pyrit. Patrné
jsou také pseudomorfózy po olivínu (obr. 7), naznačující pů-
vodní složení taveniny blízké bazaltům či gabrům.

Tento typ lamprofyrů je poměrně běžný v okolních hor-
ninách neoproterozoika a kambria (Krmíček et al. 2009),
často mají složení spessartitů, camptonitů (popř. i mikrodio-
ritů či mikrogaber). Stáří těchto žil je možné obecně ozna-
čit jako „ordovik a mladší“, jelikož na několika místech
kromě starších hornin protínají tyto žíly i ryolity křivoklát-
sko-rokycanského pásma, např. v lomu Třebnuška. Dalším
příkladem v okolí je i ložní(?) žíla prorážející sedimenty
kambria na j. úpatí vrchu Čihátko. Ta se dá sledovat již od
pomníčku nad Podmokelským mlýnem dále k JV, ve stráni
nad nárazovým břehem Zbirožského potoka v mocnosti
několika metrů, avšak v délce přesahující 100 m! Charak-
ter horniny je obdobný jako na lokalitě Jezírka.

Co se týká otázky tektoniky na lokalitě popisované v prá-
ci Mikuláše (2000) a na geologických mapách (Mašek et
al. 1992, 1997, Cháb et al. 1968), je z druhé, pravé strany
údolí (Dubinky) uváděn zlom, oddělující vulkanity od
břidlic kambria. Podle mého názoru probíhá ale dále po

proudu, asi 100 m severněji, zhruba v úrovni prvních sta-
veb kempu Tiba. Naproti kempu v rokli ústící do Zbirož-
ského potoka mají totiž vrstvy skryjských břidlic nepřiro-
zený rotovaný z.-v. průběh (180/37°), ovlivněný patrně
touto tektonikou.

K řešení geologické situace v okolí Jezírek by ale v pod-
statě stačil jen důsledný průmět sklonu kambrických sedi-
mentů (a nadložních vulkanitů) do morfologie údolí, aniž
by „tvary zákresů“ v geologické mapě bylo potřeba řešit ve
větší míře pomocí tektoniky. Mezi vrchy Dubinky a Čihát-
ko si totiž kambrium zachovává poměrně stálé a běžné
směry skonu kolem 135/31–33°.
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