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Trilobiti barrandienského paleozoika jsou už od Barrando-
vých dob paleontologickým evergreenem. Velmi málo po-
zornosti jim však bylo věnováno z hlediska strukturní geo-
logie, tj. jejich tektonickým deformacím. Pro deformační
analýzu jsou trilobiti mimořádně příznivým objektem pro
svou bilaterální souměrnost a zřetelné článkování, kolmé
k rovině souměrnosti. To umožňuje především rozhod-
nout, jestli k deformaci došlo čistým nebo prostým smy-
kem (pure shear nebo simple shear). Rozlišení těchto dvou
způsobů deformace má zásadní význam pro určení defor-
mačního režimu při vrásnění. Principy deformační analýzy
pomocí bilaterálně souměrných zkamenělin se zřetelným
členěním jsou popsány v kompendiích strukturní geologie
(např. Ramsay 1967, Hobbs – Means – Williams 1976,
Ramsay – Huber 1983 aj.). Při dosavadních pokusech o re-
konstrukci variského deformačního režimu v Českém ma-
sivu však zpravidla nebyla uplatněna deformační analýza
trilobitů ani jiných vhodných fosilií (např. brachiopodů).
Cílem tohoto příspěvku je ukázat na několika případech
z barrandienského paleozoika, jaké možnosti tato metoda
dává.

Výrazné tektonické deformace fosilií jsou v barrandien-
ském paleozoiku poměrně vzácné a omezené na jílové,
vápnité a tufitické břidlice, popř. prachovce, kdežto ve vá-
pencích a pískovcích, resp. křemencích chybějí. Ani
v břidlicích však deformace (kromě zploštění vzniklého
během diageneze) nejsou běžným jevem. Tím vyvstává
otázka, za jakých konkrétních podmínek k deformacím do-
šlo. Vlastní deformační analýzu fosilií je proto třeba spojit
se strukturním výzkumem lokality a vzít v úvahu její pozici
ve strukturním plánu oblasti. V následujících popisech tří
případů z různých stratigrafických úrovní a lokalit se poku-
sím splnit i tyto podmínky.
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Lokalita se nachází v příkrém svahu nad pravým (j.) bře-
hem Berounky sv. od Skryjí, přímo proti mostu přes řeku.
Z tohoto naleziště zkamenělin ve středněkambrických
skryjských břidlicích, známého už v době Barrandových
výzkumů (Chlupáč et al. 1998), pocházejí poměrně hojné
otisky téměř úplných krunýřů velkého trilobita Hydroce-
phalus carens, které jsou pro deformační analýzu zvláště
vhodné. Ze srovnání různých exemplářů ve sbírkách je
zřejmé, že byly různou měrou tektonicky deformované.
Přitom je důležité, že u některých deformovaných jedinců
nebyla porušena bilaterální symetrie (viz obr. 1). To zna-
mená, že došlo k deformaci čistým smykem, při němž rovi-
na souměrnosti trilobita ležela v rovině xy deformačního
elipsoidu, nebo k ní byla kolmá. Je logické, že u exemplářů
jinak orientovaných byla symetrie porušena (obr. 2). Na
obou vyobrazených jedincích jsou patrné ojedinělé smy-
kové trhliny, orientované symetricky kose k rovině xy.

Úložné poměry skryjských břidlic na této lokalitě jsou
poměrně jednoduché, směr vrstev kolísá od 30° do 75°
(SV), sklon je 30–45° k JV. Na rovných hladkých pukli-
nách, odpovídajících zmíněným smykovým trhlinám, byla
naměřena orientace 0–15/80–85°, 245/85°, 325/70° (azi-
mut sklonu/sklon). Blíže k úpatí svahu (k S) v břidlicích
narůstá strmá směrná kliváž a s ní i deformace fosilií, a to
až k jejich roztrhání, které je zřejmé na přerušování pleu-
rálních ostnů trilobitů; to je vázáno na smykové trhliny.
Břidlice tu mají sklon k roubíkovitému rozpadu. Toto tek-
tonicky porušené pásmo bylo zastiženo i blízkým příleži-
tostným výkopem, stratigraficky a paleontologicky doku-
mentovaným Chlupáčem et al. (1998); bohužel v citované
publikaci chybějí údaje o orientaci kliváže.
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(12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 13-13 Brandýs nad Labem)



Na strukturních poměrech této skryjské lokality je ná-
padná rychlá změna míry deformace fosilií ve směru
SZ-JV, který odpovídá směru roviny xy deformačního elip-
soidu. Tato změna nijak nesouvisí s povahou sedimentu,
která se v mezích odkryvu podstatně nemění. Geologické
mapování nezjistilo v blízkosti žádný směrný zlom (Vorel,
ed. 2012), podle Chlupáče et al. (1998) však není tektonic-
ká porucha (přesmyk?) vyloučena.
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Zalesněná stráň Vinice na pravém břehu Výmoly u Pro-
kůpkova mlýna v Úvalech je známým nalezištěm zkame-
nělin v mílinském souvrství tremadockého stáří (Kalat
1949, Havlíček 1950, 1987, Mergl 1984, 2006). Souvrství
je tvořeno silicity s vložkami břidlic, prachovců a drob.
Vrstvy jsou ukloněné k SSZ až S (340–10°) pod úhlem
60–70°. Kalat (1949) podrobně popsal celý profil a konsta-
toval souvislost deformací fosilií s břidličnatostí, pro kte-
rou uvádí v širším okolí směry h 1–4 (15–60°).

Fauna se vyskytuje hlavně v prachovcích a skládá se
z trilobitů a ramenonožců. Zachování trilobitů je bohužel
vesměs neúplné až úlomkovité (kranidia, pygidia, pleury).

Nicméně na některých výrazně deformovaných kranidiích
a pygidiích lze dospět aspoň k přibližným závěrům o defor-
mačním režimu. Materiál z této lokality jsem studoval ve
sbírkách České geologické služby (Praha 1, Klárov 3)
a konfrontoval s prací Mergla (1984).

Ve sbírkách ČGS je pygidium určené jako Ceratopyge
mareki (vz. JV2904 (154/2010), šetlík 47, viz obr. 3) vý-
razně protažené v podélném směru, který zhruba odpovídá
lineaci, naznačené nerovnou vrstevní odlučností a protaže-
ním blíže neurčených fosilních zbytků. Symetrie pygidia je
jen slabě porušena, takže není vyloučena (ale ani dokázá-
na) deformace čistým smykem.

Pygidium patřící podle Mergla (2006) druhu Platypeltoi-
des perseis (vz. JV1582 (154/2010, šetlík 10, viz obr. 4) je
naopak v podélném směru zkráceno. Také jeho symetrie je
jen slabě porušena.

Z práce Mergla (1984) je podle nedeformovaného pygi-
dia Ceratopyge mareki z lokality Olešná (Pl. VIII/3) mož-
né posoudit míru deformace zmíněného pygidia od Úval
(obr. 3) – původní poměr délky k šířce 0,6 se bočním stla-
čením změnil na 1,1 (obr. 5).

Na Merglově příloze V jsou mimo jiné vyobrazena tři ne-
úplná kranidia druhu Proteuloma kettneri, z nichž kranidia
pod č. 8 a 12 pocházejí z úvalské Vinice a jsou deformovaná;
u č. 8 je zachována symetrie, což svědčí pro deformaci
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čistým smykem (bočním stlačením). Nedeformovaný
exemplář (č. 11) je z lokality Olešná (viz obr. 6).
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Opuštěný Liščí lom v polesí Amerika u Mořiny v kopanin-
ském souvrství obsahuje ca 10 m mocnou polohu vápni-

tých břidlic s vložkami a konkrecemi vápenců. Tato poloha
je známá poměrně hojným výskytem celých trilobitů Acan-
thalomina minuta a Otarion diffractum (Horný 1955, Kříž
in Havlíček, ed. 1986) aj. Na většině exemplářů je zřetelně
porušena bilaterální souměrnost následkem tektonické de-
formace. Na skupině pěti téměř úplných jedinců druhu
Acanthalomina minuta, vyobrazených Křížem (1992,
obr. 23 na příl. XLII), je díky jejich různé orientaci možné
jednoznačně určit deformační režim, a to čistým smykem
(obr. 7).

Obzor s hojnými celými trilobity v Liščím lomu v sou-
časnosti zakrývá suť, která je hlavně výsledkem činnosti
sběratelů. Z odkryvů podložních i nadložních vrstev, pře-
vážně vápenců, jsou však zřejmé úložné poměry: vrstvy
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v s. stěně lomu, kde byla poloha s trilobity odkryta, zapadají
pod mírným sklonem k SSZ. V těsném sousedství Liščího
lomu probíhá ve směru VSV-ZJZ osa antiklinály Ameriky,
spjaté s významným kodským přesmykem. Lze předpoklá-
dat, že rovina xy deformačního elipsoidu při variském
vrásnění byla k ose této antiklinály kolmá; to by však bylo
žádoucí ověřit při budoucím odkrytí fosiliferního obzoru.
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Jak jsem se zmínil v úvodu, výrazné tektonické deformace
zkamenělin jsou v barrandienském paleozoiku spíš výjim-
kou. Třem lokalitám popsaným v této zprávě je společné se-
pětí s oslabenými zónami v proterozoickém podloží: u skryj-
ské lokality to vyplývá z neobvyklého výskytu kliváže
a z blízkosti proterozoického podloží, které tu má složitou,
ale málo prozkoumanou stavbu. (Ponechávám stranou otáz-
ku, zda se na tektonických deformacích kambria podílely
předordovické, tj. sardinské pohyby.) U Úval je blízkost
podloží bezprostřední a navíc se zde vyskytují tzv. úvalské
přesmyky, geneticky spjaté s jílovskou kliváží v protero-
zoiku. Silur Liščího lomu u Mořiny má k proterozoickému
podloží daleko, ale leží u významného kodského přesmyku,
který má kořeny v proterozoiku a byl opakovaně aktivní.
Společný mají tyto tři zóny i směr SV-JZ až VSV-ZJZ.

Lze mít za prokázané, že deformace zkamenělin na všech
třech lokalitách nastaly v podstatě čistým smykem, tj. tla-
kem působícím kolmo k osám variských vrás. V novější
době oblíbené modely variského vrásnění, aplikující na stře-
dočeskou oblast principy transprese (např. Rajlich 1988,
1993 aj.), bude proto lépe odložit do doby, kdy budou k dis-
pozici výsledky dostatečně průkazných deformačních ana-
lýz, např. právě na deformovaných zkamenělinách. K tomu
je nutná spolupráce strukturních geologů s paleontology,
bez ní by se neměl konat žádný detailní výzkum paleontolo-
gické lokality s výrazným tektonickým porušením fosilií.
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