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V nedávné studii o Barrandově skále jsem podal nové
vysvětlení vzniku její mimořádné struktury, a to synse-
dimentárním podmořským skluzem (Röhlich 2010).
K ověření správnosti této interpretace bylo žádoucí pro-
zkoumat hranici mezi lochkovským a pražským souvrs-
tvím, v současnosti zakrytou sutí. Proto byla v roce 2011
se souhlasem Správy Chráněné krajinné oblasti Český
kras i vlastníků na pozemku č. 625/1 (kat. úz. Hluboče-
py) vykopána rýha s cílem odkrýt zmíněnou hranici. To
se bohužel nepodařilo vzhledem k nečekaně velkému
rozsahu starého lomu a jeho zavalení sutí a jiným mate-
riálem. Další kopání by mohlo ohrozit stabilitu soused-
ního oploceného pozemku. Nicméně sonda přispěla
k doplnění znalostí o stavbě lochkovského souvrství na
studované lokalitě i k lepšímu pochopení sledovaného
problému.
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Barrandovu skálu tvoří nejstarší jednotka devonu v pražské
pánvi – lochkovské souvrství, ve kterém tu lze rozlišit tři
členy (facie). Počínaje odspodu to jsou:

1. bioklastické krinoidové vápence s místně vyvinutou
intraformační brekcií,

2. kosořské vápence, tj. šedé deskovité vápence s vložka-
mi tmavých vápnitých břidlic,

3. světlé bioklastické kotýské vápence.
Jižní část skály odkrývá vrstvy jednotně ukloněné k SZ,

jak je v barrandovském defilé obvyklé. Střední část skály je
silně zvrásněná a v nadloží kosořských vápenců tu jsou od-
kryty vápence kotýské (bez břidličných vložek). V severní
části je zvrásnění slabší.
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Rýha vykopaná nad s. částí Barrandovy skály má směr
JV-SZ (305°) a délku 12 m. (Na obr. 1 je vyznačena bílou
čarou.) V její dolní (jv.) části byly odkryty světle šedé bio-
sparity, které odpovídají vápencům kotýským (obr. 2).
Vzácně obsahují tenké rohovcové vložky (3–5 cm). Od-
kryvem byla zastižena antiklinála, jejíž osa je ukloněná ca
40° k ZSZ (280°). Kotýské vápence tu zřejmě tvoří součást
vrásové struktury lochkovského souvrství na Barrandově
skále. Délka odkryvu kotýských vápenců v rýze je zhruba
7 m. Ve vyšší (sz.) části jsou vápence silně rozpukané a na-
rušené, takže jejich vrstevnatost (pokud je vyvinuta) nelze
změřit. Zbytek rýhy odkryl jen kamenitohlinitou suť a mís-
ty ve dně bělavou až žlutou zvětralinu karbonátové horniny
(biosparitu?) typu „bílých vrstev“, podobnou jako na neda-
leké lokalitě zlíchovských vápenců U kapličky.

Pro doplnění strukturních dat naměřených na Barran-
dově skále byla měřena vrstevnatost a orientace vrásových
os ve stěnách zasutého a zarostlého lomu na s. straně skály.
Jihovýchodní stěna (odvrácená od údolí Vltavy, na obr. 1 je
zakrytá s. koncem Barrandovy skály) odkrývá kosořské
vápence, a to převážně jednu jejich vrstevní plochu ukloně-
nou většinou 50–60° k SSZ (330–340°) a mírně zvlněnou.
V severní a střední části této stěny byly zjištěny měřitelné
vrásy, které svou orientací plně odpovídají orientaci vráso-
vých os v s. části Barrandovy skály (obr. 3 a 5).

Severozápadní stěna zarostlého lomu odkrývá spodní
polohy pražského souvrství (slivenecké vápence) a jejich
nadloží (dvorecko-prokopské vápence). Pražské souvrství
je tu ukloněno k SZ (305–340°) pod úhlem 55–60°, beze
zřetelného zvlnění, tedy v podstatě monoklinálně (obr. 4
a 6b). Nejmenší vodorovná vzdálenost mezi obnaženou
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vrstevní plochou kosořských vápenců a nejnižší odkrytou
vrstvou pražského souvrství je ca 13 m. Při téměř stejném
směru a sklonu obou jednotek v dotyčném místě vychází
mocnost neodkrytých vrstev přibližně 10 m. To zhruba od-
povídá mocnosti kotýských vápenců odkryté na Barrando-
vě skále, která však není úplná. (Není odkryt kontakt s nad-
ložím.)
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Vrásová struktura Barrandovy skály se několika vlastnost-
mi vymyká z tektonického obrazu pražské pánve:

a – silné zvrásnění tu kontrastuje s klidnou, jednodu-
chou stavbou okolního terénu. Podobně zvrásněné, ale
menší úseky se v pražské pánvi vyskytují jen v blízkosti
významných přesmyků. Ty však v barrandovském profilu
chybějí;

b – detailně zvrásněné jsou i kotýské vápence, na nichž
nebylo podobné zvrásnění nikde jinde zjištěno. Při variské
tektogenezi se projevily jako kompetentní celek;

c – orientace vrásových os na Barrandově skále má znač-
ný rozptyl a většinou se liší od orientace vrásových os
v pražské pánvi (VSV-ZJZ), a to až o 50°;

d – vrásová struktura lochkovského souvrství na Barran-
dově skále je výrazně diskordantní vůči nadložnímu praž-
skému souvrství, ukloněnému jednotně 55–60° k SZ. Nejde
tu o pouhou disharmonii, vysvětlitelnou různými mecha-
nickými vlastnostmi hornin, ale o skutečnou úhlovou dis-
kordanci.

Všechny právě uvedené nesrovnalosti odpadnou, jestliže
opustíme tradiční předpoklad variského stáří vrásové
struktury Barrandovy skály a zařadíme její vznik do starší-
ho devonu, do období přechodu mezi lochkovským a praž-
ským souvrstvím (stupňů lochkov a prag). Tento interval
odpovídá eventu definovanému Chlupáčem a Kukalem
(1988). Event se v pražské pánvi projevil změlčením, ale
také změnami reliéfu mořského dna. Nabízí se tak vysvět-

lení vrás na Barrandově skále jako obří skluzové textury
zahrnující celé lochkovské souvrství v mocnosti asi 50 m.
Zvažujeme-li vysvětlení struktury Barrandovy skály syn-
sedimentárním gravitačním skluzem, vyvstává řada otázek,
na které lze jen částečně odpovědět.

A. Směr gravitačního transportu lze zhruba určit podle
směru vrásových os, pro větší přesnost po jejich sklopení
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do původní subhorizontální polohy. Pohyb byl k vrásovým
osám zhruba kolmý a podle smyslu drobných násunů smě-
řoval od jihu k severu.

B. Rozměry skluzu nelze určit z jediného a přitom neúpl-
ného řezu, kterým je Barrandova skála. Je však možný as-
poň odhad deformace, tj. shrnutí vrstev, které naznačuje
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délku transportu. V nejsilněji zvrásněném úseku dlouhém
60 m, který protíná vrásy napříč, byla naměřena délka vý-
chozu hranice kosořských a kotýských vápenců 120 m. To
odpovídá zkrácení zhruba na polovinu původní vzdálenos-
ti. Toto zvrásnění postihlo i biosparitické kotýské vápence,
ale ne už nadložní pražské souvrství. Při vrásnění celého
siluro-devonského komplexu by muselo dojít k odlepení
a vzájemnému posunu na hranici lochkovského a pražské-
ho souvrství. Hraniční polohy obou souvrství však jsou
v podstatě stejně kompetentní, není tu tedy důvod pro dis-
harmonii.

C. Odlučná stěna skluzu byla mimo oblast dnes zachova-
ných devonských vrstev; jeho smyková plocha (plocha od-
lepení) pravděpodobně probíhala v podložním požárském
souvrství, které k tomu bylo příznivé výrazným podílem
vápnitých břidlic. Mohlo jít i o více smykových ploch, do
nichž byl pohyb rozložen.

D. Konzistence sedimentů (jejich viskozita) v době
skluzu a na ní závislá rychlost deformace jsou neznámé
veličiny. Rychlost pohybu však zřejmě nebyla velká,
když při značných rozměrech skluzu nedošlo k jeho roz-
padu a souvislost vrstev byla zachována. Celý proces
mohl trvat i tisíce let. Při úvahách o konzistenci sedi-
mentů, v nichž skluz a deformace probíhaly, je také třeba
vzít v úvahu změny hydrostatického a litostatického tla-
ku. Změlčení v době lochkovsko-pražského hraničního
eventu muselo vést ke snížení tlaku a tím k uvolnění čás-
ti plynů vázaných v sedimentech. Uvolněné plyny snižu-
jí viskozitu a mohou tak usnadnit duktilní deformaci
horniny.

Na základě nashromážděných dat o Barrandově skále
a jejím okolí byl sestaven pravděpodobný model (rekon-
strukce) vzniku této mimořádné struktury (Röhlich 2010,
Röhlich – Budil 2011):

Během lochkovsko-pražského hraničního eventu byly na
jižněji ležícím tektonickém prahu sedimenty lochkovského
souvrství přerušeny a jejich část se odlepila od podloží.
Váha částečně uvolněného bloku lochkovského souvrství
způsobila jeho klouzání po svahu tvořeném podložím
a zvrásnění vrstev v místech, kde profil dna (pravděpo-
dobně protisvah) bránil dalšímu pohybu. Nerovnosti dna
způsobené zvrásněním byly už v průběhu deformací ero-
zivně zarovnávány mořskými proudy. Na tento zarovnaný
povrch lochkovského souvrství se uložilo pražské souvrs-
tví počínaje sliveneckými vápenci.

Z toho, že je pražské souvrství v bývalém lomu uloženo
téměř souhlasně se souvrstvím lochkovským, a z výskytu
kotýských vápenců v těsném jz. předpolí lomu vyplývá, že
se v lomu společně se sliveneckými vápenci těžily i vápen-
ce kotýské. Je však možné, že se nezachovaly v úplné moc-
nosti následkem podmořské eroze nezpevněných sedimen-
tů při synsedimentárních deformacích. Bývalý lom totiž
leží v místech antiklinály, v jejímž jádru je na Barrandově
skále odkryt nejnižší člen lochkovského souvrství, krinoi-
dové vápence (obr. 1).

Intenzivní zvrásnění celého lochkovského souvrství na
většině Barrandovy skály včetně jejího s. konce dokládá
výraznou úhlovou diskordanci vůči pražskému souvrství.
Tektonogram vrásových os v s. části skály, v rýze a v jv.

stěně lomu (celkem 9 měření) ukazuje jejich seskupení
v souvislém shluku, do něhož spadá i osa antiklinály kotýs-
kých vápenců odkrytých v rýze. Střední hodnota tohoto
shluku (průměr) odpovídá úklonu ca 40° k Z a je charakte-
ristická pro výrazně zvrásněný střední úsek skály i její se-
verní část. Čtyři měření v j. části skály ukazují odlišnou
orientaci, 30–40° k JZ (240°). Soubor změřených vráso-
vých os není dostatečně velký, aby umožňoval analýzu to-
hoto jevu. Vcelku však platí, že zvrásnění lochkovského
souvrství na Barrandově skále svou orientací vybočuje
z variského strukturního plánu této části pražské pánve. To
je důležitá indicie pro předvariský (synsedimentární) pů-
vod vrás.

Kromě orientace vrásových os v lochkovském souvrství
je důležitou indicií synsedimentárního vzniku deformací
provrásnění kotýských vápenců, které je v pražské pánvi
naprosto ojedinělé. Jeho bližšímu studiu brání nepřístup-
nost kotýských vápenců ve skalní stěně, ale také malá zře-
telnost mezivrstevních spár, ve stratigraficky vyšších polo-
hách i jejich řidší výskyt a postupné mizení. Je proto málo
pravděpodobné, že by bylo možné na styku kotýských vá-
penců s pražským souvrstvím zjistit úhlovou diskordanci,
a to proto, že tu ve svrchní části kotýských vápenců vrstev-
natost chybí.

Důležité indicie synsedimentárního vzniku zvrásnění
poskytují snímky nižší části kotýských vápenců, na nichž
jsou patrné detaily. Příkladem je snímek uveřejněný v cito-
vané studii (Röhlich 2010, obr. 6), pro větší názornost zde
reprodukovaný ve formě pérovky (obr. 7). Nesouvislé me-
zivrstevní spáry, vnitřní disharmonie a výskyt izoklinální
vrásy v biosparitu bez břidličných vložek svědčí o defor-
maci sedimentu ještě nezpevněného, případně až ve stavu
tekutého písku. Je třeba zdůraznit, že tento typ deformací
ve vápencích je zcela cizí variskému tektonickému stylu
pražské pánve.

Výsledky sondáže a nových strukturních měření ukazují,
že kotýské vápence jsou v nadloží kosořských vápenců za-
chovány v celém rozsahu Barrandovských skal. To zname-
ná, že v průběhu synsedimentárních skluzových deformací
na rozhraní lochkovu a pragu tu nebyly erozí sedimentů
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obnaženy kosořské vápence, jak jsem předpokládal v pů-
vodní studii (Röhlich 2010). Odpovídá to poloze v sedi-
mentační depresi při ose pražské pánve, kde lze očekávat
spíš větší mocnost vrstev než jejich výraznou erozi násled-
kem synsedimentárních deformací.
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Poznámka editora . Zodpovědnýeditor (V.Kachlík) i jeden z opo-
nentů (F. Vacek) se neztotožňují s interpretací autora článku, že
vrásy na Barrandově skále v Praze-Hlubočepích vzniklysynsedi-
mentární deformací během podmořského skluzu.Oba však dopo-
ručili publikování článku, v němžje řada důležitýchpozorování a
poznatků, které mohou stimulovat další strukturní výzkumyv ob-
lasti barrandienského paleozoika.
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