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V letech 2008–2010 realizovala Česká geologická služba
geologické mapování v CHKO a biosférické rezervaci Kři-
voklátsko (blíže Vorel – Stárková 2011), a to konkrétně na
mapovém listu 1 : 25 000 Panoší Újezd. Jako redaktor této
mapy bych rád uvedl několik nových poznatků týkajících
se zejména geologické stavby v s. části skryjsko-týřo-
vického kambria.

Studovaná oblast leží s. od řeky Berounky, přibližně
mezi obcí Hřebečníky a vrchem Mileč. Jednou z prvních
řešených otázek zde bylo rozšíření a přesné zmapování
bazálního členu kambria – milečských slepenců. Ty zde
byly studovány nejen na klasických lokalitách (na Ka-
menných hůrkách a na vrchu Mileč, podle kterého mají
své jméno), ale hledány byly i v širším okolí, kde bylo
možné – na základě jejich stratigrafické pozice i podle
morfologie terénu – jejich další výskyty předpokládat.
Pozornost byla věnována i severnímu zakončení
skryjsko-týřovického kambria pod Týřovickým vrchem
u Hřebečník a styku s podložním neoproterozoikem.
Úložné poměry milečských slepenců, jejich výchozy
a geomorfologie byly novým mapováním nejvíce zpřes-
něny na vrchu Mileč.
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Vrch se nachází ca 1,5 km severně od Skryjí a je známý sta-
rými lůmky dokládajícími dřívější těžbu milečských sle-
penců jakožto pevného světlého stavebního kamene, uží-
vaného zejména ve Skryjích a v Hřebečníkách. I podloží
těchto sedimentů je zajímavé, neboť v podstatě celý masiv
Milče je tvořen neoproterozoickým bazaltem (spilitem).
Na východním úpatí Milče jsou ve svahu místy dokonce
zachovány brekciovité, variolitické i polštářové typy spi-
litů (např. na skále vyčnívající do řeky Berounky naproti
kempu).

Slepence a pískovce vycházejí na Milči jak v přiroze-
ných výchozech, tak i ve zmiňovaných lůmcích a jejich
mocnost se pohybuje kolem 10 m. Vrstvy a lavice, v nichž
je často možné pozorovat i šikmé zvrstvení a jiné sedimen-
tární textury svědčící o mělkovodním původu těchto ulože-
nin, jsou složeny jen z velmi dobře vytříděného, zaobleného,
stabilního křemenného materiálu. O zralosti, dokonalém
promytí a vytřídění těchto sedimentů svědčí i fakt, že neob-
sahují prakticky žádný úlomek podložního spilitu, na který
zde přímo transgredují.
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Název milečské slepence a pískovce zavedli Kettner
a Kodym (1919). Jejich litologickým studiem a stratigrafií
se dále zabývali např. Jahn (1897), Hinterlechner (1901,
1902), Kettner (1923), Petránek (1952), Horák (1962), Ku-
kal (1971) a nověji i Fatka et al. (2011), který je definoval
jako bazální člen buchavského souvrství a přirozené vý-
chozy na vrcholu Milče označil jako jejich stratotyp.

Uloženiny bazálního kambria na vrchu Mileč jsou vyvi-
nuty v několika oddělených reliktech a jejich úložné pomě-
ry byly detailně revidovány v rámci nového geologického
mapování.

Oproti starším zákresům bazálního kambria na Milči
(např. geol. mapa in Kettner 1923, Cháb et al. 1968, Mašek
et al. 1992) zde byla nově zjištěna zejména ta skutečnost,
že výskyty těchto reliktů není potřeba řešit tektonicky.
Podle nově provedených četných měření má totiž většina
výchozů směr sklonu obvyklý pro skryjsko-týřovické kam-
brium (tj. generelně sv.-jz. průběh vrstev se sklony kolem
30–40° k JV). Dříve byly tyto výchozy zakreslovány větši-
nou jen jako jednotlivé oddělené kry, omezené hlavně zlo-
my směrů SZ-JV. Hlavním faktorem modelujícím nynější
„tvar“ těchto výskytů (reliktů) je totiž uložení vrstev sou-
hlasné se sklonem svahu (tedy s jižním úbočím Milče)
v kombinaci se zpětnou erozí v roklích probíhajících od

Berounky směrem k vrcholu. Malá mocnost slepenců (ko-
lem 10 m) a velký sklon svahu zde snadno umožňuje jejich
„proříznutí“ až na podložní spilit.

Vlivem této zpětné eroze tedy nastává situace, kdy polo-
ha milečských slepenců jako by sestupuje nejméně třikrát
po svahu do údolí Berounky (aniž by ovšem šlo o tři tekto-
nické kry) a asi dvakrát je tento směr v reliktech ve vrcho-
lových partiích Milče naznačen (obr. 1). Jen v jednom pří-
padě se poloha milečských slepenců skutečně opakuje
tektonicky. Zde je nad polohou milečských slepenců za-
chována i část nadložních skryjských břidlic a polymikt-
ních slepenců, které jsou však poté v menší rokli ukončeny
zlomem, za kterým se opakují opět podložní slepence mi-
lečské. Zlom však má opačný směr než zlomy uváděné na
starších mapách, není SZ-JV, ale naopak podle měření
(300/60°) má průběh zhruba SSV-JJZ. Pokračuje pak dále
na JJZ, za řeku Berounku a z. od Skryjí patrně omezuje
i polohu spilitu (u kóty 347 m n. m.) a sedimenty kambria
vůbec. Potřetí sestupuje poloha milečských slepenců k Be-
rounce při ústí Karáskovy rokle a překračuje ji na známé
profily v zářezu silnice z Luhu do Skryjí.

Hlavní a plošně největší výskyt slepenců na Milči se
však nachází v. od vrcholu; dále na V je pak erozně přeru-
šen údolím Karáskovy rokle a poté pokračuje na Kamenné
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hůrky. Na obou posledně zmíněných lokalitách mají relik-
ty milečských slepenců opět poměrně stálý sv.-jz. směr,
pod průměrným sklonem kolem 30° k JV (díky tomuto
sklonu šikmo přetínají Karáskovu rokli o zhruba 400 m
níže). Ani u tohoto výskytu nedaleko vrcholu Milče není
potřeba řešit geologickou situaci (zákres na mapě) pomocí
zlomů – svah mezi vrcholem Milče a ústím Karáskovy rok-
le má sklon velice podobný úklonu slepenců a na tomto os-
trohu tak lehce mohlo dojít jen k erozi této tenké polohy
slepenců.
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Další zajímavou lokalitou je mez na návrší Na průhonu,
ca 0,5 km jz. od obce Hřebečníky. Zde byly zjištěny výsky-
ty pískovců a drob, dále v poli směrem k Hřebečníkům
i střípky břidlic odpovídajících litologicky břidlicím skryj-
ským. Velikost úlomků, sesouvajících se z meze, je kolem
10–15 cm. Při mikroskopickém studiu výbrusu z hrubo-
zrnného úlomku byl zjištěn i slepenec s buližníkovými
a drobovými valouny o velikosti 0,5–0,7 cm (obr. 2). Na
základě litologie (zatím bez paleontologického potvrzení)
jde patrně o dosud neznámý relikt kambrických sedimentů.
Vzdušnou čarou je vzdálen zhruba 1 km sz. od výchozů ba-
zálního kambria na Milči a asi 1,5 km z. od kambria pod
Týřovickým vrchem.

Podloží výchozu tvoří droby a prachovce, ovšem neo-
proterozoického stáří, které se jako skelet nacházejí všude
v širším okolí (vycházejí např. z. odtud v údolí Chmelnic-
kého potoka, obdobně jako menší těleso buližníku). Neo-
proterozoické droby v této oblasti však běžně neobsahují
buližníkové součástky (natožpak zaoblené) a jeví většinou
již známky usměrnění jednotlivých klastů až lehké foliace.

Tento výskyt je zde patrně zachován také díky současné
morfologii terénu (i když tektonickou pozici nelze ověřit),
jelikož svah, na jehož hraně se relikt nachází, je opět orien-
tován příhodně (tedy sv.-jz. směrem se sklonem k JV –
obr. 1). Výskyt není na starších mapách uváděn a nově byl
zakreslen až na listu Panoší Újezd (Vorel et al. 2012).
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V rámci geologického mapování byly dále ověřovány úlož-
né poměry kambria při jeho s. zakončení, jmenovitě v. od
Hřebečník v okolí Týřovického vrchu. Na jeho j. úpatí pro-
bíhá hranice kambria s podložním neoproterozoikem. Sa-
motný vrch je tvořen neoproterozoickými horninami – ba-
zaltem (spilitem), dále po úpatí i drobami a břidlicemi.
Silicity (buližníky) se objevují také hojně, ale pouze v úlom-
cích (v podloží lze tedy předpokládat jejich menší tělísko).
V minulosti zde ale byla otázkou nepřítomnost bazálního
členu kambria – milečských slepenců. Absence výchozů
těchto slepenců je typická pro celý severní segment kambria,
jmenovitě pro oblast nacházející se z. a s. od Týřovic.

Na starších mapách a ve starších pracích (např. Kettner
1923, Kettner – Slavík 1929) tyto slepence popisovány ne-
jsou, Horák (1962) je zde naopak uvádí. Novým mapová-

ním a detailním studiem výchozů, skeletu i drobných
úlomků na j. svahu Týřovického vrchu byla tato situace
zpřesněna (viz obr. 1). Horákem uváděné bazální milečské
slepence zde nebyly novým výzkumem ověřeny. Na Týřo-
vickém vrchu vystupují jen neoproterozoické horniny
a v celé oblasti pod vrchem, kde je vlastní hranice s kambri-
em, byly nalezeny pouze dva úlomky pískovců (až slepen-
ců) nejistého původu, které se litologicky podobají slepen-
cům milečským. Ověřeny zde byly jen skryjské břidlice
(na poli, v zářezu silnice, v rokli) a ojedinělé úlomky narez-
lých drob. Slepence odtud uváděné Horákem nejspíše
mohly být zaměněny za makroskopicky podobné hrubo-
zrnné droby neoproterozoického stáří, které tvoří menší tě-
lísko pod úpatím vrchu (ca 150 m jz. od kóty 417, obr. 1),
popř. i za některé úlomky vrstevnatých buližníků nacháze-
jících se zde také hojně ve skeletu. Tyto droby obsahují
klastický materiál s útržky břidlic až do velikosti 2–5 mm.

Na geologii kambria v této oblasti má dále zásadní vliv
zlom probíhající v rokli j. od Týřovic (jeho část je znázor-
něna u pravého okraje obr. 1). Tento zlom posouvá celou
severní kru kambria nad ohybem Karáskova potoka mini-
málně o 800 m z. směrem (jak již uvádí také Horák 1962).
Díky tomu jsou v tomto segmentu zachovány především
vyšší stratigrafické úrovně buchavského souvrství a výskyt
bazálních milečských slepenců zde tedy zůstává diskuta-
bilní. Autor článku se přiklání k názoru, že zde bazální mi-
lečské slepence vyvinuty nejsou.

Poděkování. Geologické mapování a kompletace textových vy-
světlivekke geologickýmmapám byly podpořeny výzkumnýmzá-
měrem MSM 002/622427.

����������

FATKA, O. – MICKA, V. – SZABAD, M. – VOKÁČ, V. – VOREL, T. (2011):
Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice
Basin. – Bull. Geosci. 86, 4, 841–858.

�������	�
�	�	
�������������������	��������� ��������	
��
���	�	������������������ (,

*��6 K6 D������� ���� �� � �����!� � ����� �������� 4����O��

��5  �� �C��� ���� ������� ������������ 
�����C��� ������� � !���

7 
����� 4� D����A��5 �� �����������������B!� � !����6 + ���

�� �� �!��� �� � �B 
����!� ������� � � 
���� ����� ����

!�<  �������� B ������B `��!�� 4��������< �����5  O����6 Q���O�B

�����6 "����23�'���
3



HINTERLECHNER, K. (1901): Vorläufige petrographische Bemerkungen
über Gesteine des westböhmischen Cambriums. – Verh. K.-kön. geol.
Reichanst. 80, 213–224.

HINTERLECHNER, K. (1902): Über die petrographischen Beschaffenhet
einiger Gesteine des westböhmischen Cambriums und des benachbar-
ten Gebietes. – Jb. K.-kön. geol. Reichanst. 52, 163–218.

HORÁK, L. (1962): Nové poznatky o stavbě skryjsko-týřovického kam-
bria. – Čas. Mineral. Geol. 7, 4, 404–406.

CHÁB, J. – HAVLÍČEK, V. – KRÁLÍK, F. – PTÁK, J. – WALDHAUSROVÁ, J.
(1968): Základní geologická mapa M-33-76-B-a (Broumy). – MS Čes.
geol. služba. Praha, MO 24-1.

JAHN, J. J. (1897): Kambrium mezi Lohovicemi a Tejřovicemi. – Věst.
Král. Čes. Společ. Nauk 1–24.

KETTNER, R. (1923): Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí. – Sbor.
St. geol. Úst. Čs. Republ. 3, 5–63.

KETTNER, R. – KODYM, O. (1919): Nová stratigrafie Barrandienu. – Čas.
Mus. Král. čes. 93, 47–55.

KETTNER, R. – SLAVÍK, F. (1929): Nový profil v algonkiu a kambriu tej-
řovickém. – Rozpr. Čes. Akad. Věd, Tř. II 38, 10, 1–30.

KUKAL, Z. (1971): Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandi-
an area (Central Bohemia). – Sbor. geol. Věd, Geol. 20, 53–100.

MAŠEK, J. – STRAKA, J. – ŠTORCH, P. (1992): Geologická mapa ČR
1 : 50 000, list 12-32 Zdice. – Čes. geol. úst. Praha.

PETRÁNEK, (1952): Skrytá diskordance ve skryjském kambriu. – Rozpr.
Čs. Akad. Věd 4, 62, 1–12.

VOREL, T. – STÁRKOVÁ, M. (2011): Geologické mapování Křivoklát-
ska – nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje
v oblasti CHKO. – Bohemia centr. 31, 21–32.

VOREL, T. – STÁRKOVÁ, M. – HRADECKÝ, P. – HOLÁSEK, O. – ADAMO-

VÁ, M. – DUŠEK, K. – HRAZDÍRA, P. – KLEČÁK, J. – KRMÍČEK, L. –
KRUPIČKA, J. – LYSENKO, V. – MAŠEK, D. – MÜLLER, P. – SKÁCELO-

VÁ, D. – SKÁCELOVÁ, Z. (2012): Základní geologická mapa České re-
publiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. – Čes.
geol. služba. Praha.

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




