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V zimě roku 2010 a na jaře roku 2011 probíhaly v Praze 6 in-
tenzivní výkopové, razičské a stavební práce na prodloužení
trasy metra A ze stanice Dejvická. Výkopové práce zastihly
i z geologického hlediska mimořádně zajímavou oblast Čer-
veného vrchu v Praze-Vokovicích. Tuto oblast nedávno stu-
dovali Budil et al. (2003a, 2003b), Chlupáč (2003), Kraft

a Kraft (2003), Kraft et al. (2003), Mikuláš (2003), Peršín
a Budil (2009) a další. Jako jednu z významných oblastí
pražské pánve ji však intenzivně zkoumala řada dalších auto-
rů již dříve (přehled viz Králík et al. 1984 a výše citovaní au-
toři). Výkopy a štoly hloubené v takto mimořádně významné
oblasti proto byly dokumentovány z několika hledisek.
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Pozornost byla soustředěna zejména na stratigraficky a pa-
leoekologicky významnou, i když poměrně chudou faunu
a ichnofaunu.
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Veškeré studované výchozy spodních partií šáreckého sou-
vrství byly situovány podél Evropské ulice, jižně od Červe-
ného vrchu v úseku o délce necelého 1 km, přibližně mezi
křižovatkami Evropská-Veleslavínská a Evropská-Nige-

rijská (obr. 1). Největším výkopem byla pomocná technická
jáma přibližně uprostřed zmíněného úseku proti křižovatce
Evropská-Alžírská (lokalita 1) hloubená k vyvážení mate-
riálu vyrubaného razícím štítem v tunelech. Nejbohatší fo-
silní materiál byl získán ze sedimentů vynesených z výkopů
přeložek inženýrských sítí v okolí křižovatky ulic Evropská
a Veleslavínská v zjz. okraji zájmového úseku (lokalita 2).
Na jeho opačném konci byla navštívena pomocná přístupová
štola ražená od J směrem do stanice Červený vrch (lokali-
ta 3). Byla vyražena jako cesta k odvozu materiálu z hloube-
né stanice, s tím, že část bude zachována jako prostor pro
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technické zázemí metra. Kromě materiálu ze zmíněných
lokalit měli autoři k dispozici vrtná jádra ze šáreckého a dob-
rotivského souvrství získaná v průběhu geologického prů-
zkumu podél tramvajové trati mezi stanicemi Horoměřická
a Nádraží Veleslavín.
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Mohutný výkop pomocné jámy se nacházel asi 100 m z. od
tramvajové smyčky ležící jz. od Červeného vrchu (obr. 2A).
Dočasné výchozy spodních partií šáreckého souvrství
zde byly odkryty v ploše o půdorysu přibližně 30 × 55 m.
Souřadnice dočasného odkryvu jsou 50°5´50.233˝ N,
14°21´11.041˝ E.

Ve výkopu pod Červeným vrchem byly na aktuálně skrýva-
ných úrovních v hloubce přibližně od 16 do 21 m zastiženy mo-
notónní partie šáreckého souvrství (obr. 2B), tvořené velmi
dobře štípatelnými, převážně jemnozrnnými prachovci až břid-
licemi převážně šedočerné barvy (obr. 2E) s občasnými lamina-
mi hrubší prachové frakce a hojně zastoupeným muskovitem.
V severozápadním rohu jámy byly při prohlubování násled-
ně zachyceny v hloubce kolem 10 m tufy v podloží břidlic šá-
reckého souvrství. Vrstvy byly ve výkopu obecně ukloněny

pod úhlem kolem 45° k J až JV (obr. 2C), byly však porušeny
řadou drobných zlomů a puklin (obr. 2D). V těchto horni-
nách byly v mělčích partiích výkopu již dříve zjištěny křemi-
té, jemnozrnné, černošedé a velmi pevné nodule o průměru
3–10 cm. Prakticky všechny byly sterilní, s jedinou výjim-
kou, kdy byly nalezeny zbytky ostnokožce druhu Lagyno-
cystites pyramidalis.

Na výchoze byla z břidlic získána poměrně chudá fauna
sestávající z nehojných, silně zploštělých graptolitů a relativ-
ně hojných, většinou malých fragmentů fylokaridních korý-
šů. Z graptolitů byly nalezeny druhy Undulograptus novaki
(obr. 4F) a Undulograptus sp. n. sensu Kraft a Kraft 2003
(obr. 4G). Fylokaridní korýše lze určit s jistotou pouze na ro-
dové úrovni jako Caryocaris sp. Tuto chudou asociaci dopl-
ňuje ojedinělý nález špatně zachovalého a neurčitelného or-
tokonního hlavonožce s hustou, jemnou anulací na povrchu
schránky.

Břidlice a prachovce zachycené výkopem vykazují cel-
kově nízký stupeň biogenního promíšení Přesto se zde místy
vyskytují ichnofosilie. Jde téměř výlučně o stopy infauny.
Biogenní přepracování lze většinou hodnotit stupněm ich-
nostavby 2 (ii) podle Droserové a Bottjera (1986) z pětistup-
ňové škály. Biogenní textury jsou celkem rovnoměrně rozlo-
ženy na horizontální tunely a „pásky“ (ichnorody
Spirophycus, ?Didymaulichnus a Planolites; obr. 3A, 3B)
a na průřezy vertikálních a subvertikálních šachet. V případě
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vertikálních stop je vzhledem k vysoké kompakci substrátu
(redukce původní mocnosti neodvodněného, nezpevněného
substrátu přibližně o 90 %) obtížné ichnotaxonomické urče-
ní. U některých vzorků (obr. 3D) lze však empiricky odvodit
existenci dvojic průřezů stejného průměru a tedy existenci
doupat ve tvaru 1 (ichnorod Arenicolites). Jedna z poloh
je nepravidelně impregnována karbonátovým tmelem
(obr. 3C) a tato impregnace vytváří drobné, často propojené
skvrny. Lze předpokládat, že základní distribuce tmele pro-
bíhala podle drah vytvořených bioturbací. V tomto případě
by bylo bioturbováno 30–50 % objemu horniny a jednalo by
se tedy o silněji bioturbovaný horizont.

Poměrně velké rozměry doupat a nepřítomnost ichnofosi-
lií charakteristických pro silně dysoxické podmínky (Chon-
drites, Pilichnus, Trichichnus; cf. Mikuláš 2003 a reference
zde) svědčí pro epizodické okysličenější substrátu. Nejbližší
dosud popsanou analogií i z hlediska ichnologického jsou
břidlice z lokality Praha-Jenerálka (Na Salátce, viz Mikuláš
1994).

Polohy studované na profilu stratigraficky odpovídaly čás-
ti vrstevního sledu odkrytého při výkopech pro obytné domy
severně od ulice Egyptská. Geologické a paleontologické
poměry v těchto dočasných odkryvech byly detailně popsány
v sérii prací Budila et al. (2003b), Chlupáče (2003), Krafta
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a Krafta (2003) Krafta et al. (2003) a dalších (zde uvedeny
pouze práce s přímou návazností na nalezenou faunu a zjištěné
geologické poměry). Břidlice ve výkopu metra byly tmavší
a fauna mnohem vzácnější; jednalo se zřejmě o nezvětralý
hlubší ekvivalent. Asociace graptolitů odpovídá nejspodněj-
ším partiím graptolitové zóny Corymbograptus retroflexus
a lze ji korelovat s polohami č. 8–10 profilu severně od ulice
Egyptská (Budil et al. 2003, Kraft – Kraft 2003).

Jeden ze spoluatorů (VK) měl možnost dokumentovat
koncem léta a na podzim 2010 i přípravné práce v okolí já-
my. Šlo o přeložku kanalizace a drenáž souběžnou zčásti
s Evropskou ulicí v prostoru bývalé konečné smyčky tramva-
je. Ve výkopu zastihl zbytek navětralé kry břidlic šáreckého
souvrství s menšími až středně velkými nodulemi (4–15 cm)
různých tvarů (kulaté, zploštělé i roubíkovité) s nerovným
i hladkým povrchem. Fauna v nich byla poměrně vzácná.
S výjimkou fylokaridních korýšů, kteří tvořili hojné akumu-
lace, se vesměs jedná o jednotlivé exempláře od každého
druhu. Nalezena byla ortokonní schránka hlavonožce a dále
druhy: ramenonožec Euorthisina cf. moesta, fylokaridní ko-
rýš Caryocaris cf. wrighti, trilobiti Asaphellus desideratus,
Ectillaenus katzeri, ?Parabarrandia bohemica, Pricyclo-
pyge binodosa, Pricylopyge prisca a dva jedinci ostnokožce
Lagynocystites pyramidalis. Uvedené polohy jsou mladší
než vrstevní sled zastižený ve výkopu pomocné jámy. Jejich
přesný vztah s podložím však určit nelze.

Následně při zahájení hloubení pomocné jámy počátkem
zimy 2010 shromáždil tentýž spoluautor z přibližně ekviva-
lentních poloh šáreckého souvrství v povrchových partiích
výkopu asi 200 nodulí. V nich nalezl vzácnou faunu tvoře-
nou fragmentem ortokonní schránky hlavonožce, akumula-
cemi fylokaridních korýšů Caryocaris sp. a spíše jednotlivý-
mi fragmenty trilobitů Nerudaspis alienus, Ectillaenus
katzeri (u tohoto druhu nalezeny dva fragmenty), Ectillaenus
cf. parabolinus (dva nálezy nenavětralých jedinců), Placo-
paria cambriensis (několik samostatných, obrysově zacho-
vaných celých jedinců) a Colpocoryphe sp. V polohách břid-
lic, ze kterých nodule pocházely, nebyla fauna zjištěna.
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V rámci přípravných prací před samotnou ražbou tunelů
metra byly v j. a jv. okolí bývalé vokovické školy raženy
(různými firmami) štoly pro přeložky inženýrských sítí.
Chodby v okolí Evropské ulice byly přístupné přes dvě ver-
tikální přístupové jámy, kudy byl vyvážen materiál na po-
vrch. Tyto jámy ústily na povrch poblíž rohů křižovatky
ulic Veleslavínská a Evropská. Studován byl materiál
z chodby ražené pod Evropskou ulicí v hloubce 13 m od já-
my v z. rohu křižovatky poblíž tramvajové stanice Nádraží
Veleslavín a dále materiál vyvážený na nedalekou deponii
mezi železniční tratí a Evropskou ulicí za čerpací stanicí
směrem k hotelu Krystal.

Zkoumaný horninový materiál tvořily výhradně šedočerné
jílové břidlice až jemnozrnné prachovce šáreckého souvrství

s hojnými šupinkami klastické slídy na vrstevních plochách.
Tyto sedimenty se velmi dobře štípaly, často v tenkých vrs-
tvách. Jak bylo ověřeno i na čelbě chodby, horniny byly po-
rušeny drobnou tektonikou.

Při detailním průzkumu byla zjištěna nehojná fauna, i když
ve srovnání s lokalitou 1 poněkud četnější. Nalezené fosilní
asociaci zde rovněž dominovali graptoliti a fylokaridní korý-
ši. Z graptolitů, kteří byli často pyritizovaní a zachovaní
v poloreliéfu, byly zjištěny druhy Corymbograptus retrofle-
xus, Didymograptus (s.l.) stanislavi, Aulograptus cucullus
a Undulograptus novaki. Fylokaridní korýši byli zastoupeni
oběma nejběžnějšími druhy – Caryocaris wrighti a Caryoca-
ris subula. Kromě toho byl nalezen jeden silně zploštělý
fragment ramenonožce Euorthisina sp., jedna břišní miska
akrotretidního ramenonožce a zploštělá ortokonní schránka
hlavonožce.

Přilehlé okolí v minulosti krátce diskutovali Peršín a Bu-
dil (2009). Nově zjištěné poznatky jsou však významným
doplňkem. Zkoumané polohy, stejně jako v případě lokality
1, odpovídaly části vrstevního sledu popsaného z výkopů
severně od ulice Egyptská (viz výše). Jde rovněž o jejich
uvažovaný hlubší ekvivalent. Asociace graptolitů opět jas-
ně ukazuje na nejspodnější část zóny Corymbograptus ret-
roflexus. Oproti lokalitě 1 lze ovšem toto naleziště přímo
korelovat s jedinou stratigrafickou úrovní profilu severně
od ulice Egyptská (Budil et al. 2003, Kraft – Kraft 2003),
a to s polohou č. 8. Je zde totožné – a oproti okolním vrs-
tvám specifické – druhové zastoupení graptoloidů. Jedinou
výjimkou je překvapivá nepřítomnost druhu Undulograp-
tus sp. n. sensu Kraft a Kraft 2003, který je pro celou oblast
velmi typický.

����$����/�7�������6��$����2�3	
�	�1���
�%	�

Pomocná přístupová štola byla ražena od jihu do vrcholové
partie Červeného vrchu a mířila téměř kolmo na budoucí
trasu metra. Její ústí se nacházelo přibližně na úrovni ulice
Africká, pod obchodním centrem mezi ulicemi Angolská
a Nigerijská (obr. 2F). Od portálu nejdříve procházela hně-
dými až rezavě hnědými zvětralými břidlicemi. Mezi stani-
čeními 10 m a 14 m postupně přecházela do skaleckých kře-
menců. V místě poblíž vertikální větrací šachty ve staničení
97–108 m pak přešla do silně tektonizovaných břidlic šárec-
kého souvrství. Na čelbě zastižené ve staničení 188 m
(obr. 2G) byly dokumentovány intenzivně prohnětené polo-
hy šedých až šedočerných břidlic spodnějších poloh šárecké-
ho souvrství s vystupujícími křemitými nodulemi o průměru
3–10 cm. Tyto nodule byly jemnozrnné, tmavě šedé, velmi
pevné a nelišily se od nodulí nalezených na lokalitě 1. Žádná
fauna v nich nebyla zjištěna. Následně byly proklepány také
nodule vyvezené ze štoly (obr. 2H). Byly v naprosté většině
rovněž sterilní. Jen vzácně byla zjištěna fauna, a to pouze
fragmenty neurčitelného trilobita a zbytek mlže. (Proklepá-
no bylo asi sto nodulí, pouze jedna byla fosiliferní.) Menší
nodule často obsahovaly pyritové jádro.
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Poděkování. Výzkum byl podpořen prostředky grantů GAČR
205/09/1521, 205/07/0466, dále výzkumným záměrem MSM
0021620855 a projektem VaV MKČR DE08P04OMG002. Děkuje-
me vedení i pracovníkům firmy METROSTAV za umožnění přístupu
do výkopů a štoly, především Ing. J. Bělohlavovi a Ing. Junkovi a
dále panu M. Chotárovi za veškeré technické informace nutné k od-
borné dokumentaci lokalit 1 a 3. Rovněž jsme zavázáni pracovní-
kům firmy ARCADIS Geotechnika Mgr. J. Routovi a Mgr. J. Tlam-
sovi za umožnění studia vrtné dokumentace a informace z průběžné
geologické dokumentace lokalit 2 a 3.

Stylistická a gramatická stránka příspěvku redakčně neupravena
na základě přání autora P. Krafta.
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