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Lobečské defilé u Kralup nad Vltavou

Středočeský kraj 

GPS: 50°14‘55“N, 14°18‘6“E
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Čas: 2 hod.

Kralupy nad Vltavou – Lobeč
Nelahozeves

Praha
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Několik údajů z historie  
Kralup nad Vltavou a Nelahozevsi
Kralupy nad vltavou jsou známy dlouholetou chemickou 
výrobou. v současné době místní chemičku vlastní polská 
firma SYNToS.
v Nelahozevsi je renesanční arkádový zámek postavený 
koncem 16. a začátkem 17. století. Narodil se zde slavný 
český hudební skladatel antonín dvořák. 
 znáte nějaké skladby antonína dvořáka? 

Vybavení na vycházku
Na vycházku je třeba mít vhodné terénní oblečení, hel-
mu, dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. do-
poručena je i malá lupa. Hodí se i geologický kompas, 
kterým se měří směr a sklon vrstev a porušení vrstevní-
ho sledu zlomy. pokud si chcete odnést vzorky hornin, 
potřebujete nejlépe papírové, resp. igelitové pytlíky, 
nebo alespoň noviny, do kterých své nálezy zabalíte 

i s etiketou. Jako etiketa postačí asi 10 × 6 cm velké 
kousky papíru. Na ni napíšete jméno horniny. Je dobré 
připojit i datum a jméno sběratele. 

Charakter krajiny
Skalní defilé je na levém břehu vltavy vlevo od silnice z Kra-
lup nad vltavou do Nelahozevsi. 
Charakterizujte krajinu a její reliéf.

A. Průzkum lokality
při průzkumu lokality je nutno dbát poměrně silného pro-
vozu na této ne příliš široké silnici. 
Defilé je asi 1100 m dlouhé, místy nesouvislé, a až 
20 m vysoké.

B. Pohled ze silnice. 
odkryv je tvořen zřetelně zvrstvenými sedimenty mírně 
ukloněnými k severu.
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Úvod
 Tato vycházka vás zavede na lobečské defilé 

při severním okraji Kralup nad vltavou a jižním 
okraji Nelahozevsi. Část města Kralupy nad 
vltavou byla postavena na prvohorních 
karbonských sedimentech a reliktech terciéru. 
Na jeho jižním okraji vycházejí na povrch 
neoproterozoické slabě metamorfované 
sedimenty a vyvřeliny, které leží v bezprostředním 
podloží karbonu téměř celé kladensko-rakovnické 
pánve. Svrchní část karbonského defilé je překryta 
podstatně mladšími mezozoickými 
(druhohorními) svrchnokřídovými sedimenty.

 Navštívíte jeden z nejlepších výchozů 
karbonu v kladensko-rakovnické pánvi.

Celkový pohled na lobečské defilé.
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C. Průzkum lokality zblízka
vidíte, že se ve stěně vyskytuje několik druhů hornin. Na-
spodu svrchnokarbonského komplexu převládají slepence, 
které směrem do nadloží přecházejí do hrubozrnných až 
jemnozrnných arkózovitých pískovců. arkózovité pískovce 
jsou zřetelně šikmo, místy dokonce křížově zvrstvené. Hra-
nice mezi jednotlivými polohami hornin jsou vesměs ostré. 
velmi často dochází ke smívání – erozi části podložní hor-
niny. Na svrchu výchozu je několik metrů mocná poloha 
svrchnokřídových pískovců. 
Základní zjištění: na výchozu výrazně převládají polo-
hy arkózovitých pískovců. Jde tedy o sedimenty.
 
 pozorujte hranice mezi vrstvami. 
 Určete, kde je podloží a kde nadloží. 
 Které horniny převládají?
 Sledujte laterální (horizontální) stálost jednotlivých 
typů hornin.

 Jak vypadají hranice mezi jednotlivými typy hornin? 
 Jsou ostré, nebo pozorujete stálost jednotlivých poloh?
 Které horniny převládají ve valounech? 

D. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Jak slepence, tak arkózovité pískovce se jsou říčními sedi-
menty. Slepence vznikaly v prostředí podstatně dynamič-
tějším, postupné zjemňování sedimentů směrem nahoru 
dokládá snižování unášecí schopnosti řeky.

E. Co vidíte lupou?
v arkózovitých pískovcích jsou světle šedá zrnka křemene, 
hojné jsou též žlutavé, silně zvětralé živce. Místy se vyskytují 
i šupinky světlé a tmavé slídy – muskovitu a biotitu. 

F. Měli jste štěstí a našli jste nějaké fosilie?
Řeka sice mohla unášet organické zbytky, ale v tomto 
druhu sedimentů se žádné rostlinné fosilie nezachovaly. 

 proč se dobře zachované rostlinné fosilie vyskytují 
pouze v jemných jílovitých sedimentech? 

G. Stáří sedimentů pozorovaných v defi lé. 
Třebaže se na této lokalitě nenašly žádné otisky fosilních 
rostlin, charakter sedimentů a nálezy asturských (= west-
phal d) fosilií na nedaleké lokalitě Hostibejk pomáhá zařadit 
svrchnokarbonské sedimenty do nýřanských vrstev. 

H. Jak zasáhl člověk v tomto území?
Při stavbě silnice bylo nutné odlámat část hornin to-
hoto defi lé.

I. Je možné horniny tohoto defi lé využít?
Určitě ne. v minulosti se však karbonské sedimenty použí-
valy jako stavební kámen. 
 
souvrství vrstvy
líňské

slánské

kounovské
ledecké
malesické
jelenické

týnecké

kladenské
nýřanské
radnické

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

Nakreslete alespoň část defi lé.
zjistěte, kde je hranice mezi karbonskými a křídovými sedimenty. 


