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V jarním období 2009 byla sledována trasa nově budova-
ného jižního silničního obchvatu města Kolína a v jeho se-
verozápadním úseku byly dokumentovány dva výskyty
svrchněkřídových sedimentů (obr. 1A, B). Odkryv č. 1 leží
v asi 5 m hlubokém zářezu po obou stranách silniční trasy,
kde se křídové sedimenty objevují v ca 150 m dlouhém
úseku terénu, celkově se svažujícího k SV (obr. 1A). Doku-
mentovaný profil (obr. 2) zastihuje zhruba 35 m dlouhý,
nejlépe přístupný a zachovalý úsek západní stěny průkopu.

Na protilehlé v. stěně, vzdálené ca 18 m, byl vývoj zčásti
odlišný a v bazálních částech méně zřetelný. Odkryv č. 2 je
od odkryvu č. 1 vzdálen ca 300 m jihovýchodně. Je situo-
ván na jv. úbočí mělkého krátkého údolí s drobným tokem,
ústícím severním směrem do rybníka Peklo (obr. 1B). Od-
kryv křídy zde byl učiněn v souvislosti s výstavbou pře-
mostění zmíněného údolí a budováním podpěrného pilíře.
Výskyt je charakterizován profilem (obr. 3). Na sz. úbočí
údolí, kde byl budován druhý pilíř mostu, se křída nevysky-
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tovala. Vzhledem k tomu, že se oba nové odkryvy nachá-
zejí nad rybníkem Peklo, nazvali jsme je souhrnně lokalita
Nad Peklem.
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Odkryv 1 (obr. 2): Na skalním podloží (dvojslídné až mus-
kovitické migmatity a slabě migmatitizované biotitické pa-
raruly kutnohorského krystalinika), svažujícím se výrazně
k SV, jsou vyvinuty drobné elevace vysoké 1–2 m, nesoucí
stopy mořské abraze a eroze. V důsledku silného zvětrání
však nebylo možno sledovat charakter těchto skalních po-
vrchů. Nejstarším křídovým sedimentem (litologie 1) jsou
bělavé a žlutavé prachovce s opracovanými až subangulár-
ními klasty migmatitu-pararuly do velikosti 12 cm, místy
se zelenavými, patrně glaukonitickými povlaky. Zelenavé,
ostře ohraničené partie byly vtroušeny i v okolí klastů sedi-
mentu. Velmi vzácné jsou drobné opracované fragmenty
neidentifikovaných mlžů, patrně velkých ústřic. Tento se-
diment se zachoval jen v drobných reliktech na s. stranách
úžlabí mezi vyššími skalními elevacemi. Jeho mocnost
byla maximálně okolo 0,5 m. Na pravděpodobně erozní
horní povrch těles tohoto sedimentu nasedá sediment kva-
litativně zcela odlišný. Jde o více než 2 m mocné těleso pís-
kovce (litologie 2), vykazující ve vertikálním i horizontál-
ním směru specifický vývoj. Na bázi jsou vyvinuty do
20 cm mocné pevné polohy žlutavého až nahnědlého drob-
nozrnného konglomerátu s podpůrnou strukturou klastů,
tmelených žlutavým jílovitým matrixem. Klasty o velikos-
ti do 1 cm, výjimečně 1,5 cm, jsou vytříděné, většinou dob-
ře opracované a tvořené převážně dvojslídným či biotitic-
kým migmatitem a křemenem. Mezi nimi je vtroušena
hojná příměs dobře opracovaných klastů různých odstínů
hnědi, šedi až černi, tvořených fosfátem. Klasty mají veli-
kostní rozptyl 2–10 mm. Vzácná jsou zrna nafialovělého
granátu (almandin?). Mimo polohy této horniny je písko-
vec hnědavý, hrubozrnný, vzhůru se zjemňující, rovněž
s četnými drobnými fosfatickými zrny milimetrových roz-
měrů. Horní hranice pískovce je neostrá, patrně charakteru
rozmyvu. V nadloží leží vrstvy žlutavých až hnědavých
prachovců (litologie 3) s místy zřetelnou vrstevnatostí
a hojnou faunou. Tyto prachovce mají v místech asi 40 m
jv. od zakresleného profilu, kde nasedají přímo na skalní
podloží, vyvinutou ca 5 cm mocnou světlejší (vápnitější)

bázi s větším podílem makrofauny. Naopak v s. části profilu,
navazující na vyobrazenou část, se v bazální části litologie 3
objevuje náhle okolo 20–30 cm mocná poloha pevné žlutavé
opuky s glaukonitem (litologie 4), pokračující dále k S.
Kvartérní narušení sedimentu litologie 3 je výrazné. Na
opačné straně silničního zářezu je skalní podloží zanořeno
hlouběji a vystupuje jen sporadicky. Litologie 1 zde nebyla
zjištěna nebo odkryta. Litologie 2 je podstatně méně mocná
(okolo 1 m) a nejsou zde vytvořeny žádné masivnější polohy
drobnozrnného konglomerátu. Velká klastická zrna (viz
výše) včetně fosfátů jsou vtroušena v rámci celé této polohy
a jejich výskyt je častý i na přechodu do litologie 3.
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Odkryv 2 (obr. 3): Skalní podloží opracované mořskou
erozí vybíhá příkře vzhůru a omezuje výskyt nasedající kří-
dy na jz. straně. Na sv. stranu skalní podloží klesá. Při čel-
ním pohledu na odkryv (tj. ze sz. strany) je nejnápadnější
bazální část s pevnými sedimenty, tvořící subvertikální
stěnu odkryvu. Na samé bázi jsou dílčí drobné deprese skal-
ního podloží (migmatity, resp. pararuly obdobného typu
jako na lokalitě 1) vyplněny masivním zelenavým a šeda-
vým pískovcem s řídce vtroušenými většími subangulárními
migmatitovými klasty do velikosti 10 cm (litologie 5). Na
mírně zvlněný horní povrch této akumulace pak nasedá vý-
razný hrubozrnný konglomerát s opracovanými až suban-
gulárními klasty do velikosti 20 cm a s masivním pís-
čito-vápnitým matrixem (litologie 6). V jeho nadloží
nastupuje téměř 5 m mocný komplex střídajících se žluta-
vých pískovců (litologie 7) s řadou vložek až čoček písčité-
ho až poměrně čistého vápence (litologie 8). Nejníže ležící
vápencová poloha nasedá na erozní horní hranici podložní-
ho konglomerátu, jehož matrix se petrograficky podobá.
Pískovec zhruba 2 m nad nejvyšší vápencovou polohou

rychle (v mocnosti několika centimetrů) přechází do glau-
konitického slínitého pískovce (litologie 9). Pískovce lito-
logií 7 i 9 jsou rozpadavé až rozsýpavé, odvápněné, v hor-
ních částech profilu silně kvartérně narušené. Profil končí
hlínami až sprašovými hlínami.
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Na odkryvu 1 byl v místech s kresleným profilem (obr. 2)
zjištěn první výskyt fauny v nejvyšších polohách pískovců
(litologie 2). Tafocenóza téhož typu je pak bohatě obsa-
žena v nadložních prachovcích (litologie 3). Na opačné
straně silničního zářezu je tato fauna hojnější a začíná již
v bazální poloze pískovce a jemnozrnného konglomerátu
litologie 2. V této fauně byl v bazálních částech výskytu
zjištěn spodněturonský brachiopod Cyclothyris zahalkai
Nekvasilová a řada dalších druhů (příl. 2), charakteristic-
kých pro tafocenózy tohoto stáří v tzv. příbojové a pří-
břežní facii (viz např. Žítt et al. 1997, 2006). Nastupují zde

��* ������
�	�	
���������� �!�����"�#�����$�	�	
����%����� �!��
���"����&�"�'%%(��)�*+��)� �'%,(��-��+��+���)+�*&+*

=!� C 0�!��� ����	�� � ������ ���������� ���
�"��) %�� 7�����) ������ >) ������	�� B :$�����D �!� .@&) X @ >O ��) ( @ P ��)

]) - @ >�� . @ 7�������� �����	��� HX������J @ ������������� ������� � ���������" !������ ������" � ��������� H�����������J ��������M

� @ �������	��� ��������� HE�"��J @ ������ � !��"M , @ �������	��� ��������� HE�"��J @ ������ ����� �� ��������$ ��!�� ����������

�������M + @ 4����	�� ���	�$� U�����) ������ � !��" �� ������� �������$ �����5���� ��������M & @ ������� H	��������J ������ 
��	����"

������ ��<����������� ����	�� �������� ������	� HE�"��J � ���������$ "����������� �<���������� ������� H��� "��������� \"���"�<JM

( @ 7��� �� ) ���������� � 
��	����" ����	�� ���	����R �� M X @ 4��	����� �� ���������� �� ������" ��$�� ^�����������_ ��������	��

���	���� �� M ] @ ������ ��$�� ��<����������� ����	�� 0���������	 ������������ HE�"��J H��� '������������J � ��"����$ ��������" ��3

�������" ������" H��� �����<JM - @ ������� H	��������J ������ 
��	����" ������ ��<����������� ����	��(����	��� ��������� HE�"��J � ��������3

�$�"�������������<�������������������H��� �"����������\"���"�<J 



však i spongie, vyskytující se nejvíce až v nadložní litologii 3
(viz příl. 3, obr. 4).

Celkem bylo odebráno, preparováno a studováno 462
koster spongií a jejich fragmentů. Všechny kostry náležejí
spongiím s křemitou kostrou – zástupci třídy Hexactinellida
(45,5 % studovaného materiálu) a zástupci třídy Demospon-
gea – konkrétně polyfyletické skupiny „Lithistida“ (54,5 %
studovaného materiálu). Nejhojnějším zástupcem hexakti-
nelidních spongií na této lokalitě jsou kostry druhu Hillen-
dia isopleura (Reuss), Guettardiscyphia sp. a Laocoetis
vulgata (Počta). Z „lithistidních“ demospongií byla nejčas-
těji určena Siphonia geinitzi Zittel, Chonella sp., Astrocla-
dia sp. a Verruculina phillipsi (Reuss). Taxonomicky se
společenstvo spongií z této lokality zásadně neliší od spon-
gií z lomu u Velimi nebo z Chrtníků (Žítt et al., op. cit.). Jen
malé procento spongií (4 %) je osídleno přitmelující se
epifaunou. Zjištěni byli např. mlži Atreta sp. a Spondylus
sp. (obr. 4F, G), ústřice Hyotissa semiplana (Sowerby)
a cyklostomátní mechovky. V bázích větších koster spon-
gií, zejména hexaktinelid Hillendia isopleura a Laocoetis
vulgata jsou často otisky původního substrátu, případně
biodetrit a schránky „inkorporované“ přímo do báze
spongie. V bázích větších koster spongií lze určit např.
menší spongie Verrucospongia sparsa, otisky korálů
Moltkia foveolata (Reuss) a Synhelia gibbosa (Goldfuss),
nebo neurčitelné drobné ústřičky a Amphidonte (A.) reti-
culatum (Reuss). V bázích spongií byly vzácně nalezeny
i otisky skalního substrátu, případně i malé fragmenty
slídnatých migmatitových či pararulových povrchů.
Spongie osidlovaly jak ohlazená metamorfika, tak kostry
již uhynulých jedinců. Několik koster spongií je vyobra-
zeno na obr. 4.

Na odkryvu 2 byly v konglomerátu (litologie 5) nalezeny
těžko určitelné fragmenty velké ústřice, snad identické
nebo blízké Rastellum diluvianum (Linné), vzácně průřezy
ostnů ježovek (patrně „Cidaris“ vesiculosa Goldfuss) a ne-
určitelní drobní mlži. Ve vápencových polohách v nadloží
(litologie 8) je fauna identická, spíše však s převahou vět-
ších, špatně zachovalých ústřic Amphidonte (A.) cf. halio-
toideum (Reuss) a Ostrea cf. operculata Reuss. V těžko ur-
čitelné drti mlžích schránek nelze vyloučit přítomnost
zbytků rudistů. Přistupuje zde i Rhynchostreon suborbicu-
latum (Lamarck), jehož jádra (zvláště velkých exemplářů)
jsou vzácně přítomna i v odvápněných pískovcích a pís-
kovcích s glaukonitem (litologie 7 a 9).
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K palynologickému studiu bylo vybráno 7 vzorků z odkry-
vu 1 (obr. 2). Při laboratorním zpracování v České geolo-
gické službě v Praze byly použity obvyklé metody vhodné
pro separaci palynomorf z jílovitých typů hornin (HCl, HF,
KOH, acetolýza) a pro zhotovení 5–10 trvalých preparátů.
Palynomorfy byly studovány ve světelném mikroskopu
Opton s imerzním objektivem x100 a elektronovém mikro-
skopu Vega3 Tescan v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i.

Preparáty obsahovaly většinou velmi špatně zachovalé
rostlinné mikrofosilie, což bylo způsobeno nepříznivou li-
tologií vzorkovaných hornin (konglomeráty, hrubozrnné
pískovce), vysokým podílem CaCO3 a glaukonitu a zvětrá-
ním (hlavně litologie 3). Nejbohatší společenstvo bylo zjiš-
těno v matrixu drobnozrnného konglomerátu (litologie 2,
vzorek 2). Palynofacie obsahovala společenstvo složené
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z vybělených až průsvitných dinoflagelátních cyst, hoj-
ných řas prasinofyt, ojedinělých akritarch a velmi vzác-
ných pylových zrn angiosperm (obr. 5, 6). Relativní podíl
jednotlivých skupin mikrofosilií v tomto vzorku je zná-
zorněn na obr. 7. Mezi dinocystami výrazně dominuje
druh peridinioidní cysty Palaeohystrichophora infusorio-
ides, a to nejen ve vzorku 2, ale i v chudších vzorcích pís-
kovců a prachovců v nadloží (tab. 1). Také další druhy,
průběžně se vyskytující Microdinium ornatum a Subtili-
sphaera hyalina, patří mezi peridinioidní typy. Hluboko-
vodnější druhy – gonyaulakoidní (např. Hystrichodinium
pulchrum, Florentinia mantellii) – jsou ojedinělé. Nízká

diverzita druhů a výrazná dominance peridinioidních cyst
jednoho či několika málo druhů charakterizuje mělko-
vodní sedimentaci. Zajímavý je poměrně značný podíl
prasinofyt, slanomilných primitivních zelených řas (Pte-
rospermella helios, P. australiensis, Leiosphaeridia sp.),
které se obvykle vyskytují pouze ojediněle (ve srovnání
např. se spodněturonskými sedimenty z lokality Velim
(Žítt et al. 1997) nebo Chrtníků (Žítt et al. 2006). Nálezy
stratigraficky významných pylů angiosperm ze skupiny
Normapolles byly vzácné. Z nich druh Atlantopollis mic-
roverrucosus (vzorek 2, litologie 2) odpovídá spodnětu-
ronskému stáří (Góczán et al. 1967). Všechny druhy rost-
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lokalita Nad Peklem číslo vzorku (viz obr. 2)

taxon 1 2 3 4 5 6 7

dinocysty

Apteodinium sp. 1 1 1

Circulodinium distinctum 1

Downiesphaeridium ?aciculare 1

Chlamydophorella discreta 1 1 1

Florentinia mantellii 1 2

Fromea amphora 2

Hystrichodinium pulchrum 1 1

Microdinium ornatum 12 1 5 7

Palaeohystrichophora infusorioides 58 14 18 47 23

Palaeostomocystis sp. 1

Pervosphaeridium pseudhystrichodinium 1

Prolixosphaeridium sp. 1

Psaligonyaulax deflandrei 1

Subtilisphaera hyalina 4 1 3 8 3

Subtilisphaera sp. 6 2

Thalassiphora pelagica

akritarcha a prasinofyta

Pterospermella australiensis 4 2 1

Pterospermella helios 19 6 4 1 5 2

Micrhystridium cf. stellatum 2

Micrhystridium spp. 2 1 2 1 2

Cymatiosphaera costata 10 5 2

Leiosphaeridia sp. 36 5 8 11 15 7

Tasmanites sp. 2

Scytinascia – Microforaminifera 1 1 1

spory a pylová zrna

Baculatisporites sp. 1

Cyathidites minor 1

Gleicheniidites senonicus 2

Taxodiaceaepollenites hiatus 1

Complexiopollis vulgaris 1

Atlantopollis microverrucosus 1 1

celkem mikrofosilií 4 165 30 48 16 95 39



linných mikrofosilií (včetně jmen jejich autorů) jsou
shrnuty v příl. 1.
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V údolí Pekelského potoka byly v minulosti četné výchozy
a odkryvy křídových sedimentů, na jejichž základě charak-
terizoval Frič (1870) specifickou sedimentaci v tzv. Rado-
vesnické zátoce a později vyobrazil i řadu druhů fauny
(Frič 1911). Jeho profily později cituje Zahálka (1918).
Tyto sedimenty byly v rámci údolí nejlépe odkryty v Zi-
bohlavech (kde jsou dosud přístupné) a okolí Radovesnic
a Štítar (nejnověji viz Holásek et al. 2001, Zelenka 2002).
Šlo hlavně o svrchněcenomanské kvádrové pískovce s vá-
penci v nadloží (tzv. souvrství b skutečského pásma). Vá-
pence byly faunisticky velmi bohaté, např. rudisty (Počta
1889) a gastropody (Weinzettl 1910). Charakter lokalit po-
pisuje nejdetailněji Urbánek, jenž zároveň publikuje i map-
ku okolí pekelského mlýna (Urbánek 1924, obr. 3). Jihový-
chodně od rybníka Peklo (který však není zakreslen)
rovněž vyznačil výskyt sedimentů zmíněného souvrství b.
Zieglerova (1992) charakteristika lokality Peklo (neuvádí
její přesné umístění v terénu, pouze se odvolává na Friče
1870; podle udané nadmořské výšky 264 m jde však o jiná
místa) litologicky částečně odpovídá vývoji na našem od-
kryvu 2, a sice litologii 6 a 9 v nadloží konglomerátu. Na
základě geologické pozice a vztahů k bazální křídové sedi-
mentaci v celém pekelském údolí jde o svrchní cenoman.

Vrstevní sled na odkryvu 1 je zcela odlišný a na základě
makrofauny i palynomorf odpovídá spodní části spodního
turonu. Pouze litologii 1 (reliktní konglomerát) podle ana-
logií s jinými lokalitami (např. Nová Ves u Kolína, Velim)
předběžně řadíme do svrchního cenomanu. Tento konglo-
merát je však značně odlišný od konglomerátu na lokali-
tě 2. Vývoj nadložních sedimentů odkryvu 1 je rovněž
srovnatelný s nedalekou lokalitou Velim (Žítt et al. 1997).
Nejzajímavějším fenoménem odkryvu 1 je vývoj pískovců
s fosfatickými zrny a bazálním drobnozrnným konglome-
rátem s velmi výraznou koncentrací fosfatických klastů,
který dosud jinde v oblasti nebyl zjištěn. Blíží se však vý-
voji bazální části sekvence hlavního (západního) odkryvu

v lomu u Nové Vsi, který je ovšem faunisticky bohatý.
Výskyt fosfatických intraklastů ve stratigraficky srovnatel-
ných polohách je častý na řadě tzv. příbojových lokalit
(např. Žítt et al. op. cit.).

Význačné je na lokalitě 1 společenstvo výhradně křemi-
tých spongií (hlavně litologie 3), jejichž přítomnost doklá-
dá klidnou sedimentaci pod bází bouřkového vlnění (min.
50–100 m (Schneider et al. 2011, Žítt – Vodrážka 2013).

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci výzkumného záměru
Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., RVO 67985831.
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Apteodinium sp.
Atlantopollis microverrucosus (Groot & Groot) W. Kr.
Baculatisporites sp.
Circulodinium distinctum (Deflandre & Cookson, 1955)

Jansonius, 1986
Chlamydophorella discreta Clarke & Verdier, 1967
Complexiopollis vulgaris (Groot & Groot) Groot & W. Kr.
Cyathidites minor Couper
Cymatiosphaera costata Davey, 1970
Downiesphaeridium ?aciculare (Davey, 1969) Islam, 1993
Florentinia mantellii (Davey & Williams, 1966) Davey &

Verdier, 1973
Fromea amphora Cookson & Eisenack, 1958
Gleicheniidites senonicus (Ross) Skarby
Hystrichodinium pulchrum Deflandre, 1935
Leiosphaeridia sp.
Micrhystridium spp.
Micrhystridium cf. stellatum Deflandre, 1945
Microdinium ornatum Cookson & Eisenack, 1960a
Palaeohystrichophora infusorioides Deflandre, 1935
Palaeostomocystis sp.
Pervosphaeridium pseudhystrichodinium (Deflandre,

1937b) Yun Hyesu, 1981
Prolixosphaeridium sp.
Psaligonyaulax deflandrei (Sarjeant, 1966b) Sarjeant,

1982b
Pterospermella helios Sarjeant, 1959
Pterospermella australiensis (Deflandre & Cookson,

1955) Eisenack, 1972
Subtilisphaera hyalina Singh, 1983
Subtilisphaera sp.

Tasmanites sp.
Taxodiaceaepollenites hiatus (Potonié) Kremp
Thalassiphora pelagica (Eisenack, 1954b) Eisenack &

Gocht, 1960
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Tylocidaris (Tylocidaris) sorigneti Desor
„Cidaris“ vesiculosa Goldfuss
Moltkia foveolata (Reuss)
Synhelia gibbosa (Goldfuss)
„Serpula“ gordialis (Schlotheim)
Neomicrorbis sp.
Pomatoceros sp.
Cyclothyris zahalkai Nekvasilová
Terebratulina “chrysalis” (Schlotheim) = Terebratulina

striatula
Amphidonte (A.) reticulatum (Reuss)
Atreta sp.
Gryphaeostrea canaliculata (Sowerby)
Hyotissa semiplana (Sowerby)
Spondylus sp.
žraločí zuby – drobné formy jako např. v obdobných sedi-

mentech v Plaňanech (Žítt, Vodrážka 2013) a Chrtníkách
(Žítt et al. 2006), velmi vzácně koprolity a fekální pelety
bezobratlých

cyklostomátní mechovky
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Astrobolia conglobata (Reuss)
Astrobolia plauensis (Geinitz)
Astrocladia sp.
Botroclonium arborescens Počta
Chonella cf. patella Počta
Chonella sp.
Cytoracia obesa (Počta)
Cystispongia morchella (Reuss)
Diplodictyon heteromorphum (Reuss)
Guettardiscyphia sp.
Hexaktinosida gen. et sp. indet.
Hillendia isopleura (Reuss)
Jerea sp.
Laocoetis beaumonti (Reuss)
Laocoetis vulgata (Počta)
„Lithistida“gen. et sp. indet.
Scytalia pertusa (Reuss)
Seliscothon sp.
Siphonia geinitzi Zittel
Siphonia sp.
Siphonia cf. bovista Geinitz
Verrucospongia sparsa (Reuss)
Verruculina phillipsi (Reuss)
Verruculina cf. miliaris (Reuss)
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