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Anotace 

Obsahem diplomové práce je podrobná geologická dokumentace skalního podkladu 

sedimentárních hornin Vnějších Západních Karpat, vyskytujících se v korytě řeky 

Morávky v oblasti PP Profil Morávky. Práce je zaměřena především na litologii a 

stratigrafii zkoumané oblasti.V úvodu jsou shrnuty základní informace o studované oblasti 

a jejím blízkém okolí. V části o geologické stavbě území jsou na základě současných 

literárních pramenů popsány vrstevní sledy v příkrovové stavbě a v podloží Vnějších 

Západních Karpat a dále je popsána slezská a podslezská jednotka s jednotlivými 

souvrstvími. V části nazvané terénní deník jsou zdokumentované jednotlivé výchozy 

přítomných skalních hornin, jsou změřeny dokumentační GPS body a popsány odebrané 

vzorky zastižených hornin. Další část práce se věnuje metodice, výsledkům a 

vyhodnocením jednotlivých použitých metod, jako jsou prášková RTG difrakční analýza, 

hodnocení výbrusů, vyhodnocení foraminifer v jílovcích a palynologické vyhodnocení 

jílovců. Závěr práce se zabývá celkovým zhodnocením jednotlivých etap diplomové práce, 

shrnutím všech použitých metod a z nich získaných výsledků a na základě GPS bodů je 

zhotovena výsledná mapa, která umožnila rozdělení oblasti na jednotlivé  litostratigrafické 

jednotky. 
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Summary 

The thesis contains a detailed geological documentation of the rock base of 

sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians occuring in the riverbed of the 

Moravka river in the area of the Profil Moravky natural monument. The work is mainly 

focused on the lithology and stratigraphy of the investigated area. In the introduction basic 

information about the aforementioned area and its vicinity is summarized. The part dealing 

with the geological structure of the area describes – with the help of contemporary literary 

sources - the strata sequences in the nappe structure and the subsoil of the region as well as 

the Silesian and the Subsilesian unit with their individual strata. In the section titled Field 

diary individual outcrops of rocks present are documented, GPS points are measured and 

the samples of encountered rocks are described. The following part deals with the 

methodology, results and evaluation of the methods used, such as powder X-ray diffraction 

analysis, evaluation of thin sections, evaluation of foraminifers in claystones and the 

palynological evaluation of claystones. In the conclusion of the thesis the  overall 

evaluation of its various stages is given as well as the summary of the methods used and 

their results, and finally, based on the GPS points, a map is made, which enabled the 

division of the area to its individual lithostratigraphic units. 
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1 Úvod 

Přírodní památka Profil Morávky se nachází poblíž ústí řeky Morávky do Ostravice, 

jihovýchodně od Frýdku-Místku, mezi obcemi Dobrá a Staré Město (obr. č. 1, 2). Morávka 

je divočící a větvící se štěrkonosná řeka, v jejímž korytě se nacházejí četné peřeje a 

kaskády. Protéká širokou nivou, což je pro beskydské toky západokarpatského flyše 

typické. V oblasti Vyšších Lhot nabývá koryto Morávky přírodní vzhled podhorské řeky, 

prezentující se štěrkovými náplavy, zářezy a peřejemi. Jelikož je takovýto typ koryta 

podhorské řeky jedním z posledních dochovaných na území České republiky, byla v úseku 

řeky Morávky vyhlášena dvě chráněná území – přírodní památka Profil Morávky (v roce 

1990) (obr. č. 3, 4), zaujímající plochu 49,6 ha a dále národní přírodní památka Skalická 

Morávka (v roce 2007). Také niva Morávky byla v rámci soustavy Natura 2000 vyhlášena 

evropsky významnou lokalitou (www.nature.cz). 

U mapovaného zájmového území PP Profil Morávky se jedná o kaňonovitou část 

toku, odlišující se od okolních částí řeky, pro kterou jsou charakteristické vysoké a příkré 

břehy, skalní prahy a stupně s výstupy předkvartérních hornin. Tyto horniny jsou značně 

gravitačně deformovány a to především hlubinným ploužením. Vodní tok protékající 

skalním podložím a štěrkovými akumulacemi je oproti říční terase zahlouben o 3 až 7 m 

(www.nature.cz). Kaňon vznikl hloubkovou erozí tekoucí vody a říční dno je buď skalnaté 

(tvořené jílovci frýdlantského, frýdeckého, hradišťského souvrství, přítomny mohou být i 

horniny jiné geneze - vulkanity těšínitové asociace nebo je dno vyplněno fluviálními písky 

a štěrkopísky. Hluboký kaňonovitý profil začala řeka vytvářet ve třetihorách a to 

neustálým zařezáváním do málo odolných jílovců (Dopita a kol. 1997). 

Cílem diplomové práce je provedení podrobné geologické dokumentace skalního 

podkladu přítomného v korytě řeky Morávky, dále provedení podrobného litologického a 

paleontologického popisu odebraných vzorků a nakonec vytvoření výsledné mapy 

s vymezením jednotlivých litostratigrafických jednotek.  
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2 Obecný popis území a jeho vymezení 

Z pohledu geomorfologie náleží území do celku Podbeskydská pahorkatina a 

podcelku Frýdecká pahorkatina. Celkové povodí Morávky lze rozdělit do dvou 

geomorfologicky rozdílných částí, tj. horskou a podhorskou část povodí. Zájmové území 

PP Profil Morávky spadá do části podhorské a leží na rozhraní tří klimatických oblastí. 

Mírná teplá klimatická oblast (MT10) je typická pro ústí toku, mírně teplá klimatická 

oblast (MT9) zaujímá střední část toku a protiproudová část toku spadá do mírně teplé 

klimatické oblasti (MT2). Daná oblast je charakteristická středně dlouhým létem, které je 

mírně teplé a mírně suché, krátkým mírným a mírně teplým jarem, dále mírně teplým 

podzimem a středně dlouhou teplou a obvykle suchou zimou, charakteristickou krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Průměrná nadmořská výška území je 250 – 400 m. 

Na geologické stavbě se podílí příkrovové jednotky Vnějších Západních Karpat - 

jednotka slezská a podslezská. Obě tyto jednotky byly na naše území nasunuty při 

alpínském vrásnění v období mladšího terciéru. V podloží příkrovových jednotek vystupují 

miocénní sedimenty karpatské předhlubně, pod nimiž leží varisky zvrásněné uloženiny 

karbonu. Tyto jednotky tvořící autochtonní podklad, nevycházejí nikde v oblasti 

zájmového území na povrch, ale byly zachyceny vrty (např. vrt NP 828 Morávka) (Müller 

a kol. 1992). 

Flyšový podklad překrývají kvartérní sedimenty, které utvářejí akumulační reliéf 

tvořený převážně náplavovými kužely řek Morávky a Ostravice. Řečiště a nivu Morávky 

vyplňují hlavně fluviální sedimenty údolních niv a nižších údolních teras a dále také 

povodňové hlíny, štěrky a fluviální písčité štěrky vyšších údolních teras (www.nature.cz). 

Dále jsou přítomny eolické a proluviální sedimenty a relikty glacigenních sedimentů. 

Štěrkové akumulace dosahující velkého plošného rozsahu jsou risského stáří a jsou 

překryty sprašovými hlínami z období würmu. Stáří štěrkové akumulace údolních niv 

dnešního říčního systému je würm, würm – holocén a holocén.  

Z hydrogeologického hlediska klesá význam kvartérních sedimentů směrem k jihu. 

Je to způsobeno vlivem omezeného plošného rozsahu štěrkových teras z období würmu a 

holocénu a také pozicí báze nad erozní základnou potočních koryt a údolní terasou 

holocénního stáří (Müller a kol. 1992). Mapovaná oblast se nachází v hydrogeologickém 
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rajónu 3212 – flyš v povodí Ostravice. Řeka Morávka (2-03-01-034) je vodohospodářsky 

významný tok, který patří k úmoří Baltského moře. Pramen řeky se nachází 

v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 880 m, severozápadně od vrchu 

Sulov (943 m n.m.). Jedná se o vodní tok III. řádu, vlévající se do řeky Ostravice (2-03-

01), která je řekou II. řádu a spadá do povodí Odry (2-00-00), řeky I. řádu. Délka toku od 

pramene k ústí je 29,6 km (30,9 km) a celková plocha povodí zaujímá 149,3 km
2
. 

Průměrný průtok u ústí je 3,73 m
3
.s

-1
, přičemž režim průtoků je silně ovlivněn vodním 

dílem Morávka (nádrž zřízena na soutoku s potokem Slavíč v letech 1961 až 1964 jako 

zdroj pitné vody a ochrana před povodněmi) a převody vody do povodí Lučiny (jez ve 

Vyšních Lhotách). 

 

 

Obr. č. 1 – Turistická mapa s vyznačenou oblastí PP Profil Morávky (body A, B vymezují počátek a 

konec dokumentace profilu) (www.mapy.cz). 
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Obr. č. 2 – Fotomapa oblasti s vyznačeným počátečním a koncovým dokumentačním bodem profilu A, 

B (www.mapy.cz). 

 

PP Profil Morávky se jako součást evropsky významné lokality (EVL) Niva 

Morávky v průběhu let 2006 – 2010 stala součástí projektu z programu LIFE-Nature 

„Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“, jehož hlavní cíl spočíval v redukci a 

likvidaci invazních druhů rostlin a to především křídlatky (Reynoutria sp.), která se na 

našem území rozmnožuje především vegetativně z ulomených částí rostlin. Vytlačuje 

původní druhy, které pod jejími podrosty odumírají a poté dochází k splachům do koryta 

vodního toku, což vede k eutrofizaci na území této lokality a následné kontaminaci 

plevelem. Při povodních v roce 1997 došlo nejen k velkému rozšíření porostů křídlatky, ale 

také k sesuvům a odnosu velkého množství uloženin a následnému obnažení skalního 

podkladu. Dalšími invazními druhy jsou netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazziamum). U stromů se jednalo především o javor jasanolistý (Acer negundo), 

trnovník akát (Robinia pseudacacia) a topol kanadský (Populus x canadensis). Šlo 

zejména o druhy, které svým vzrůstem, regenerační schopností a velkou schopností šíření 

obsazují náplavy řeky a břehové porosty. Projekt byl realizován Moravskoslezským krajem 

ve spolupráci s dalšími partnery a byl finančně podpořen v rámci programu LIFE-Nature 

(jako podpora soustavy Natura 2000). Provedené zásahy (chemická a mechanická 
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likvidace geograficky nepůvodních druhů rostlin) významně pomohly obnovit předchozí 

populace ohrožených druhů rostlin, živočichů a biotopů a nadále je nutný monitoring 

rozvoje náletových dřevin na lavicích a jeho regulace mechanickou likvidací jako je ořez a 

vytrhávání (www.life-moravka.cz). 

V minulosti, zejména v 50. letech 20. století, byla Morávka a také její přítoky zčásti 

regulovány a technicky upravovány, což mělo negativní vliv na předmět ochrany toku. Na 

řece také probíhala těžba říčních štěrků, které byly těženy pravděpodobně v celém úseku 

řeky a to především z rozsáhlých říčních lavic. Četné vodohospodářské úpravy vedly ke 

zkrácení toku řeky a k narovnání štěrkonosného koryta. Také došlo k odstřihnutí a 

zasypání meandrů a k postupnému ohrazování toku. Postupně byly budovány příčné 

objekty (mosty, produktovody, balvanité skluzy, hráze), které doteď působí jako 

protiproudové migrační bariéry a negativně ovlivňují akumulaci štěrku a ekologické 

podmínky řeky (www.nature.cz). 

 

 

Obr. č. 3 – Cedule vymezující oblast PP Profil Morávky (foto autor). 
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Obr. č. 4 – Cedule udávající základní informace o PP Profil Morávky (foto autor). 
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3 Geologická stavba území 

3.1 Západní Karpaty - vrstevní sledy v příkrovové stavbě a 

v podloží 

Geologická stavba území Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny je 

utvářena skupinami jednotek rozdílného geologického stáří – strukturními patry (tab. č. 1, 

obr. č. 6, 7), které se zčásti vzájemně překrývají a patří k soustavě charakteristické pro 

okrajový styk Českého masívu a Vnějších Západních Karpat (Bubík et al. 2004, Menčík et 

al. 1983).  

Vnější Západní Karpaty jsou součástí mladých pásemných pohoří alpsko-karpatské 

soustavy, která vznikla během několika fází alpínského vrásnění v období třetihor. Ve 

čtvrtohorách došlo k zformování reliéfu Alpsko-karpatské soustavy, tvořené především 

rozsáhlými hřbety lemovanými hlubokými údolími a to výzdvihem celé oblasti (Bubík et 

al. 2004).  

Nejstarším strukturním patrem, které tvoří platformní podklad pro sedimenty 

Vnějších Západních Karpat, je kadomské strukturní patro, tvořené prekambrickými 

vyvřelými a metamorfovanými (krystalickými) horninami, které náleží ke geologické 

jednotce brunovistulika (Bubík et al. 2004). Jedná se o regionálně metamorfované pararuly 

a migmatity (Menčík et al. 1983). 

Dalším strukturním patrem je variské strukturní patro tvořené horninami 

vznikajícím v období od počátku paleozoika až do období devonu, spolu s uloženinami 

karbonu. Nejnižší část profilu představují bazální klastika z období středního devonu, která 

vznikala v kontinentálním prostředí a jsou zastoupena jílovci, prachovci, pískovci, slepenci 

a brekciemi vytvářejícími chaotické balvanité sutě (Bubík et al. 2004). 

Vyšší část profilu je zastoupena karbonátovým komplexem tvořeným uloženinami 

devonu a spodního karbonu, který je v období svrchního visé vystřídán terigenní 

sedimentací mající flyšový charakter. Poté, co došlo v nejvyšším visé až spodním namuru 

k mořské regresi a postupnému změlčení moře, vystřídalo mořskou sedimentaci ukládání 

kontinentálních uloženin, provázené uhelnými slojemi. Období karbonu bylo provázeno 

četnou vulkanickou činností, která nejspíše trvala až do konce permu, což se projevilo 
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četným ukládáním vulkanoklastik. Na konci variského vrásnění se oblast na delší dobu 

stala souší a také odnosovou oblastí (Bubík et al. 2004).  

Podloží alpínského strukturního patra tvoří autochton miocénního stáří, utvářený 

sedimenty karpatské předhlubně. Miocénní uloženiny nejsou příliš prozkoumané, nejčastěji 

se jedná o buď nezpevněné, nebo slabě zpevněné písčité až štěrkovité uloženiny 

vyznačující se malou mocností, které stratigraficky připadají eggenburgu nebo ottnangu a 

mohou se vyskytovat v některých oblastech Podbeskydí na pohřbených, varisky 

konsolidovaných uloženinách paleozoika a ve formě denudačních zbytků v okolí Brna a 

Moravského krasu (Martinec et al. 2008, Stráník et al. 1993).  

Miocénní autochton je nezvrásněný a na něm může být přítomen částečně tektonicky 

přesunutý miocén, který je zvrásněný. Na něm je nasunut podslezský příkrov tvořený 

uloženinami svrchní křídy a paleogénu a v nejsvrchnější části je přítomen příkrov slezský 

(Martinec et al. 2008). 

V karpatu vzniká v předpolí Vnějších Karpat souvislá karpatská předhlubeň mající 

směr od jihozápadu k severozápadu. Deprese nerovného paleozoického podloží, 

diskordantně spočívající na miocénních uloženinách, byly v oblasti severovýchodní 

Moravy a Slezska zaplněny sedimenty karpatu (Martinec et al. 2008). Sedimenty karpatu, 

jejichž podpovrchový výskyt je ovlivněn erozí a odnosem mají velké rozšíření (Bubík et al. 

2004).  

V podloží slezské a podslezské jednotky byly zjištěny dvě rozdílně staré (karpat a 

spodní baden) vněkarpatské předhlubně a díky tomu byly stanoveny dvě fáze štýrského 

vrásnění. Staroštýrská fáze, která proběhla v období mezi karpatem a spodním badenem a 

mladoštýrská fáze z období po spodním badenu, jejichž výsledkem bylo přesunutí jak 

starštýrského tak mladoštýrského příkrovu (Martinec et al. 2008).  

Během pohybu staroštýrských příkrovů došlo k odtržení části karpatu od 

autochtonního podloží a jeho následnému sunutí spolu s příkrovy. Karpatské uloženiny, 

které byly přesunuty a značně zvrásněny byly označeny jako paraautochtonní karpat. Do 

příkrovů mohou být v některých případech začleňovány také tektonické útržky variského 

podkladu (Martinec et al. 2008).   

Ve staroštýrské fázi alpinského vrásnění došlo k nasunutí staroštýrského příkrovu 

podslezského na uloženiny karpatu v karpatské předhlubni a na staroštýrský příkrov 

podslezský se poté nasunul staroštýrský příkrov slezský. Na konci karpatu došlo 
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k přesunutí obou příkrovů a k jejich následné denudaci. Z denudačních zbytků 

staroštýrských příkrovů lze nalézt převážně sedimenty podslezské jednotky, jejichž 

vrásnění dokazuje přítomnost ležatých vrás se zbytky uloženin slezské jednotky (Martinec 

et al. 2008). 

Mladoštýrské příkrovy slezské a podslezské jednotky určují dnešní povrch 

Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd (obr. č. 5). Slezská jednotka tvoří 

obalový povrchový příkrov a jednotka podslezská hlubinný obalový příkrov vystupující 

buď na vnějším erozním okraji příkrovu slezského, nebo v podobě tektonických oken. 

Silně přetvořené horniny ve vnitřní stavbě mladoštýrského podslezského příkrovu svědčí o 

značném stupni tektonického namožení, což ukazuje na zatížení vyvolané nasouvajícími se 

masami mladoštýrského příkrovu slezského (Martinec et al. 2008).  

Na konci spodního badenu se stala podbeskydská oblast souší a převážil 

kontinentální vývoj, který postupně utvářel současný reliéf krajiny. Ve starších 

čtvrtohorách (střední pleistocén) byla oblast značně ovlivněna skandinávským 

kontinentálním ledovcem, který pronikl na Ostravsko v období elsterského a saalského 

glaciálu. Zalednění dokazuje přítomnost uloženin periglaciální zóny hornin 

severoevropského původu (hlavně Skandinávie) v souvkovém materiálu – tzv. bludné 

balvany (Martinec et al. 2008).  

Sedimenty uložené v období kvartéru se vyznačují velmi pestrým genetickým i 

faciálním vývojem. Mocný kvartérní pokryv v oblasti Podbeskydské pahorkatiny je tvořen 

sedimenty jak fluviálního a proluviálního, tak eolického a glaciálního původu. Přítomny 

jsou glacilakustrinní a morénové písky a štěrky, které se utvořily v období saalského 

kontinentálního zalednění a značně rozsáhlé fluviální risské štěrkové akumulace kryté 

sprašovými hlínami würmského stáří. Štěrkové akumulace würmu a holocénu tvoří také 

fluviální sedimenty údolních niv a řek (Müller 1992). 
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Obr. č. 5 – Geologická mapa ČSSR – Mapa předkvartérních útvarů, M – 34 – XIX – Ostrava – M - 34  

- XIII – Strahovice, 1:200 000 (K3 – křída -  frýdecké souvrství, frýdlantské souvrství: jíly a jílovce (většinou 

vápnité), místy s lavicemi pískovců,  p-e – frýdlantské souvrství: jíly a jílovce z části vápnité, v některých 

polohách pestré, ω – křída – vyvřeliny těšínitové asociace, J3 – svrchní jura – jílovité a vápnité jílovce a 

písčité vápence, (redaktor listu Z. Roth). 

 

3.2 Vnější flyšové pásmo – podslezská jednotka 

Podslezskou jednotku lze nejčastěji sledovat ve výchozech erozních koryt řek a 

potoků, kde vystupuje ve formě tektonických polooken (Müller 1992). Největšího rozšíření 

dosahuje v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a v severní Moravě (Stráník et al. 1993). 

Vrstevní sled podslezské jednotky začíná frýdeckým souvrstvím, které spadá do 

období svrchní křídy (nejstarší sedimenty náleží svrchnímu turonu a končí ve svrchním 

maastrichtu). Svoje jméno souvrství získalo podle městské části Frýdek města Frýdek-

Místek. Jedná se o jednu z nejstarších litostratigrafických jednotek Vnějších Západních 

Karpat. Frýdecké souvrství je značně bohaté na obsah mikrofosílií a díky tomu ho lze 

velmi dobře biostratigraficky rozčlenit (Martinec et al. 2008). Vzorky odebrané ze sond 
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poskytly řadu paleontologických nálezů, jako jsou amoniti, belemniti, foraminifery, 

nanoplankton a další zástupce mlžů (Eliáš 1998).  

 Litologicky frýdecké souvrství řadíme do kategorie šedých až tmavě šedých jílovců 

až slínovců, které jsou proměnlivě prachovité, písčité a vápnité. Intenzita zpevnění je 

různá. Přítomna bývá kusovitá odlučnost a také šupinkovitý rozpad. Převažujícím jílovým 

minerálem nad minerály skupiny kaolinitu a montmorillonitu je illit. V některých 

jílovcových polohách se mohou objevit vložky pískovců, jako jsou například drobové 

pískovce, které tvoří desky nebo destičky, které jsou zpravidla centimetrových a jen 

ojediněle větších mocností. S přibýváním hrubších klastických příměsí přecházejí jílovce 

do jílovitých prachovců a někdy až do pískovců. Při vysoké vápnitosti mohou být 

označovány jako frýdecké slíny. Mocnost souvrství, která je vždy tektonicky ovlivněna, se 

odhaduje okolo 500 m (Eliáš 1998, Martinec et al. 2008, Menčík et al. 1983).   

Pro souvrství frýdecké je sice typické šedé až tmavošedé zabarvení, avšak ve 

svrchních částech často bývají u jílovců přítomny skvrny nebo také nazelenalý odstín. Tyto 

znaky se mohou objevit již na hranici kampan/maastricht, ale na hranici křída/paleogén se 

již jedná o typický znak pro nadložní souvrství frýdlantské. Přechod do nadložního 

frýdlantského souvrství je tedy občas těžko rozpoznatelný (Martinec et al. 2008).  

V nejvyšších částech se také může objevovat pásmo tvořené převážně pískovci a 

drobnozrnými polymiktními parakonglomeráty. Toto pásmo je v současné době 

označováno jako koločovské vrstvy, jejichž stáří se přisuzuje nejvyššímu maastrichtu až 

danu. Mocnost pásma se pohybuje kolem desítek metrů. Někdy mohou být také přítomny 

mohutné skluzové polohy utvářené bloky exotických hornin pestrého složení. Tělesa se 

vyznačují decimetrovou, někdy až metrovou mocností (Bubík et al. 2004, Eliáš 1998, 

Martinec et al. 2008). 

Obnažené frýdecké souvrství lze nejvíce pozorovat v povodí řeky Ostravice (Müller 

1992). 

Frýdlantské souvrství, pojmenované podle Frýdlantu nad Ostravicí, se vyznačuje 

převahou vápnitých a nevápnitých jílovců spadajících do časového rozpětí od nejsvrchnější 

křídy do konce eocénu. Souvrství je spjato s podložním frýdeckým a nadložním 

menilitovým souvrstvím a to ve formě pozvolných přechodů. Ve starší literatuře (např. 
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Menčík et al. 1983) bylo frýdlantské souvrství neformálně označováno jako podmenilitové 

souvrství nebo také pestré souvrství podslezské (Eliáš 1998, Martinec et al. 2008).  

Největší faciální diferenciace dosahuje souvrství v období paleogénu (Stráník 1993). 

Eliáš (1993) ve frýdlantském souvrství vytyčil čtyři litofacie (facii skvrnitých jílovců, facii 

černošedých jílovců, facii pestrých jílovců a dále facii pískovců a slepenců).  

Nejrozšířenější jsou skvrnité jílovce, pro které je charakteristická skvrnitost a 

nazelenalý odstín. Mohou v nich být zastoupeny i pelity šedých, tmavě šedých nebo 

černošedých barev, ale jen zcela podřadně. Vyskytují se od kampanu-maastrichtu až do 

svrchního eocénu. Ve starší literatuře (např. Menčík et al. 1983) jsou označovány jako 

třinecké vrstvy. Spodní třinecké vrstvy jsou méně vápnité a převažují zde jílovce 

s polohami pískovců nad vápnitými jílovci. Svrchní vrstvy jsou vápnitější a převažují zde 

vápnité jílovce nad jílovci s ojedinělou přítomností pískovců (Eliáš 1998, Martinec et al. 

2008, Menčík et al. 1983). 

Ve spodní části frýdlantského souvrství jsou přítomny černošedé proměnlivě 

prachovité nebo písčité jílovce, které mohou být vápnité nebo nevápnité. Jedná se o facii 

černošedých jílovců (ve starší literatuře se též používal název facie redukční). Často bývá 

patrná písčitá laminace vyvolaná přítomností slíd. Mohou být také přítomny čočky nebo 

bochníky jílovcových pelosideritů. Hlavní složku jílovců tvoří jílové minerály především 

ze skupiny kaolinitu, méně je pak zastoupen illit a montmorillonit (Eliáš 1998, Menčík et 

al. 1983).  

Střední část souvrství tvoří pískovcová facie. Může být zastoupena pískovcovými 

polohami se slepenci, které bývají označovány jako strážské pískovce nebo také pískovce 

strážského typu (Martinec et al. 2008). Polohy pískovců jsou velmi nerovnoměrně 

vyvinuty a soustřeďují se do období paleocénu, popřípadě maastrichtu až spodního eocénu 

(Eliáš 1998). 

 Pestré jílovce se mohou vyskytovat v celém profilu souvrství a to ve formě šmouh, 

čoček nebo také vrstev centimetrových mocností. Je u nich patrné intenzivní tektonické 

porušení. Ve facii pestrých jílovců převažují proměnlivě písčité a vápnité jílovce, které 

mohou mít červenou, hnědočervenou, hnědou, zelenou nebo zelenošedou barvu. 

Jmenované barevné odstíny se často střídají ve formě nepravidelných šmouh. Zcela 

nepravidelně se ve sledu vyskytují polohy pískovců o mocnostech až 10 cm (Eliáš 1998, 

Martinec et al. 2008).  
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Podíl jílových minerálů frýdlantského souvrství je proměnlivý, jedná se o 

polyminerální jílovce. Hlavní složku tvoří minerály ze skupiny kaolinitu, méně pak illit - 

smektit a montmorillonit. Mocnost souvrství se odhaduje na 800 m (Martinec et al. 2008). 

Pro souvrství ležící v nadloží frýdlantského souvrství se podle starší literatury vžil 

název menilitové souvrství. Přestože toto označení nebylo uznáno jako platné z důvodu 

požadavků na definování litostratigrafických jednotek (již ve starší literatuře (Menčík et al. 

1983) se upozorňuje na obtížné stanovení litologické hranice mezi menilitovým a 

frýdlantským souvrstvím a to z důvodu pozvolného přechodu), nová jednotka nebyla zatím 

vytvořena a proto se název užívá i nadále (Martinec et al. 2008).  

Největší problém činí podobnost hnědošedých až čokoládově hnědých jílovců a 

vápnitých jílovců, které jsou přítomny ve spodní části menilitového souvrství 

s hnědošedými jílovci a vápnitými jílovci skvrnité facie frýdlantského souvrství. Bezpečně 

identifikovat menilitové souvrství lze podle Menčíka et al. (1983) díky přítomnosti medově 

hnědých až tmavohnědých rohovců. Dále můžeme bezpečně do tohoto souvrství zařadit 

jílovité vápence bělošedé barvy. Uloženiny menilitového souvrství se zachovaly jen 

sporadicky a spadají do období spodního až středního oligocénu a proměnlivá mocnost se 

pohybuje okolo 50 – 150 m (Menčík et al. 1983). 

Jílovce menilitového souvrství jsou polyminerální a střídavě převažuje buď illit, 

nebo kaolinit a montmorillonit. Přítomny jsou také schránky foraminifer a radiolárií (Eliáš 

1998, Martinec et al. 2008, Müller 1992).  

V nadloží menilitového souvrství mohou být přítomny flyšové vrstvy, které tvoří 

střídající se pískovce s jílovci. Toto souvrství označované jako ženklavské (podle obce 

Ženklava u Kopřivnice) má pouze lokální charakter a spadá do období vyššího oligocénu. 

Je tvořeno tmavě šedými jemnozrnnými vápnitými pískovci, které mohou být tvořeny 

lavicemi několik desítek cm mocnými. Pískovce se střídají s polohami šedých až 

černošedých jílovců až rozbředlých jílů (Eliáš 1998, Martinec et al. 2008).  
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3.3 Vnější flyšové pásmo – slezská jednotka 

Slezská jednotka má díky značně velkému zastoupení vrstev uložených v období 

svrchní jury a spodní křídy v oblasti severní Moravy a Slezska výhradní postavení a značně 

se podílí na utváření jak Podbeskydské pahorkatiny, tak Moravskoslezských Beskyd 

(Stráník et al. 1993). 

Vyznačuje se několika charakteristickými znaky, které zahrnují přítomnost tmavých 

jílovců v období jury a spodní křídy, vulkanity těšínitové asociace, prokřemenění 

křídových sedimentů lhoteckého a bašského souvrství, přítomnost flyšového souvrství 

svrchní křídy, které obsahuje velký podíl drobových a křemitých pískovců v godulském a 

istebňanském souvrství a mocné menilitové a oligocenní krosněnské souvrství (Bubík 

2004).  

Vertikálně můžeme ve slezské jednotce vyčlenit dva základní celky: spodní celek, 

utvářený od svrchní jury (oxford) do počátku svrchní křídy (cenoman), který je převážně 

jílovcového charakteru a vyznačuje se nižším podílem turbiditů a svrchní celek utvářený 

od svrchní křídy do oligocénu, s vysokým podílem turbiditů, tvořený sedimenty flyše, 

které v období svrchní křídy vyspěly ve vyhraněný flyšový trog (Bubík 2004, Stráník et 

al. 1993). 

Horizontálně jsou uloženiny slezské jednotky také diferencovány, a to podle 

rozdílného faciálního vývoje. Členíme ji na vývoj kelčský (nazvaný podle města Kelč, 

výskyt sedimentů kelčského vývoje je však nepatrný), bašský vývoj (nazvaný podle obce 

Baška u Frýdku-Místku) a godulský vývoj, přičemž každý se vyznačuje specifickým 

vrstevním sledem a určitým časovým rozpětím sedimentace (Bubík et al. 2004, Martinec 

et al. 2008).  

Menčík et al. (1983) vymezují pouze vývoj bašský a godulský. 
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3.3.1 Kelčský vývoj slezské jednotky 

Nově definovaný a sporadicky se vyskytující kelčský vývoj se váže na severozápadní 

okrajovou část slezské jednotky. Jedná se především o pelitické sedimenty křídového stáří 

o mocnosti přibližně 700 až 900 m, jejichž vývoj se vyznačuje drobně rytmickým flyšem 

tvořeným šedými, zelenošedými a rudohnědými jílovci, které připomínají mazácké 

souvrství (dříve pestré vrstvy godulské vrstvy), za které byly dříve považovány (Stráník et 

al. 1993). 

3.3.2 Bašský vývoj slezské jednotky 

Vrstevní sled bašského vývoje je tvořen úpatní facií, která má ve slezské jednotce jen 

omezené rozšíření. Časově spadá do období tithon až paleocén a odhadovaná mocnost se 

pohybuje kolem 1800 m.  

Vývoj je zastoupen štramberským (tithon) a olivetským (berrias až valangin) 

vápencem (podle Olivetské hory u Štramberku), dále vápencem kopřivnickým (valangin) 

a souvrstvím plaňavským (podle Plaňavy, stáří hauteriv až barrem), jejichž výskyt je 

vázán především na okolí Štramberka a Kopřivnice (Bubík et al. 2004). 

Štrambetský vápenec má světle šedou až bělošedou barvu, je jemně až středně 

zrnitý a velmi bohatý na fosílie (je známo kolem 600 fosilních druhů živočichů a řas, 

z toho jsou nejhojnější šestičetné korály, nejrůznější měkkýši, hlavonožci, ramenonožci, 

ostnokožci a spousta jiných). Největší význam mají kalpionely a amoniti a to především 

kvůli stratigrafickému zařazení štramberských vápenců. Vápence tvořily útesové komplexy 

a vyskytují se ve formě izolovaných korálových trsů nebo v blocích utržených z původních 

korálových útesů (Menčík et al. 1983).  

O štramberském a kopřivnickém vápenci se hovoří jako o tektonických útržcích se 

sedimentárním obalem spodní křídy nebo bývají označovány jako osypové kužely a valy 

bašské kordilery, avšak jejich skutečný původ je zatím předmětem diskuzí (Stráník 1993).   

Plaňavské souvrství se stává ze sedimentů podmořských skluzů, které se skládají ze 

silně prohnětených černošedých jílovců, obsahujících subangulární úlomky, subovální 

valouny a bloky štramberských a olivetských vápenců (Menčík et al. 1983). 
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Ke spodnokřídovým sedimentům bašského vývoje patří souvrství hradišťské (dříve 

označované jako těšínsko-hradišťské souvrství), ve kterém lze rozeznat dva odlišné vývoje. 

Jedná se o facii kotoučských vrstev, která se vyznačuje převahou tmavých jílovců 

(svrchní jura až cenoman) a facii chlebovických vrstev (valangin až alb), tvořenou 

tilloidními slepenci a tmavě laminovanými pískovci bohatými na valony a bloky 

štramberských a kopřivnických vápenců, která je litologicky blízká těšínsko-hradišťskému 

souvrství godulského vývoje (Bubík et al. 2004, Menčík et al. 1983).  

Ve vyšších částech se nachází bašské souvrství (alb až turon), k jehož uložení došlo 

na chlebovickou facii hradišťského souvrství a to ve formě středně až hrubě rytmického 

flyše o přibližné mocnosti 500 m. Rytmy flyše jsou tvořeny vápnitým pískevcem, 

spongiovým rohovcem, vápencem a zelenošedým skvrnitým jílovcem, které lze korelovat 

s godulským vývojem lhoteckého souvrství (Stráník et al. 1993).  

Výše položené palkovické souvrství (podle obce Palkovice, stáří coniac až spodní 

paleocén) zakončuje sedimentační cyklus bašského vývoje. Je tvořené hrubě písčitým 

flyšem rytmicky se střídajících pískovců, tilloidních slepenců (tvořených četnými úlomky 

a závalky černých, šedých nebo zelených jílovců nebo klasty pískovců a rohovců 

pocházejících z bašských vrstev) (Menčík et al. 1983) a tmavošedých jílovců o mocnosti 

kolem 500 m. Jedná se především o sedimenty podmořských kuželů (turbidity), které 

progradovaly směrem do pánve. Palkovické souvrství je na bašské souvrství místy 

nesouhlasně uložené, což je připisováno rychlé podmořské sedimentaci (dříve 

vysvětlováno diskordancí) (Bubík et al. 2004, Stráník et al. 1993). 

3.3.3 Godulský vývoj slezské jednotky 

K vrstevnímu sledu godulského vývoje řadíme v nejnižší části souvrství verdyňské 

(nahradilo staré označení spodní vrstvy těšínské), které je svrchnojurského stáří 

(pravděpodobně oxford až berrias), dále těšínské vápence (nejnižší křída), souvrství 

hradišťské (starý název těšínsko-hradišťské souvrství, stáří valangin až apt), souvrství 

veřovické (svrchní apt), souvrství lhotecké (alb), souvrství mazácké (dříve pestré vrstvy 

godulské, stáří cenoman až spodní turon), souvrství godulské (svrchní křída), souvrství 

istebňanské (campan až paleocén), souvrství podmenilitové (paleocén až eocén), 
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souvrství menilitové (vyšší oligocén), souvrství krosněnské (nejvyšší oligocén) 

(Martinec et al. 2008). 

Nejníže uložené verdyňské souvrství (název podle obce Verdyně u Třince) je 

formováno tmavými hnědošedými vápnitými jílovci, které mohou místy obsahovat 

detritické vložky. Jílovce mohou být prachově písčité nebo písčitě laminované. Mocnost 

souvrství činí 400 m (Bubík et al. 2004, Menčík et al. 1983). 

Poté přechází pelagická sedimentace do dvou vývojově rozdílných facií, které 

utvářejí těšínské vápence (název podle Českého Těšína). Jedná se o kalovou facii, jejímuž 

litologickému složení odpovídají světle šedé nebo bělošedé jemně detritické vápence, které 

jsou tvořeny tenkými lávkami, doprovázenými vložkami světle šedých nebo zelenošedých 

jílovců a o organodetritickou facii tvořenou masívními modrošedými vápenci, jemně až 

hrubě zrnitými, tvořící lavice až 200 cm silné. Vápence detritického vývoje se skládají 

z úlomků štramberského vápence a křemitou příměsí (Menčík et al. 1983).  

Hradišťské souvrství (podle obce Hradiště u Českého Těšína) se vyznačuje 

převážně pelitickým vývojem a asynchronní spodní hranicí (s podložními těšínskými 

vápenci) a stejně tak asynchronní svrchní hranicí (s nadložním veřovickým souvrstvím). 

Mocnost souvrství se pohybuje okolo 1100 m a odkryté ho lze pozorovat například na bázi 

slezské jednotky v peřejích řeky Ostravice (Bubík et al. 2004).  

Zpočátku je souvrství reprezentováno hnědošedými až tmavošedými vápnitými 

jílovci, které mají břidličnatou povahu (prachově písčité a slabě slínité jílovce), s výskytem 

četných poloh čočkovitých a místy i deskovitých pelosideritů. Na počátku jsou jílovce 

vápnité, avšak směrem do nadloží se vápnitost postupně vytrácí. Někdy mohou mít 

jílovitou mikritickou povahu. Také bývají prokládány deskovitými pískovcovými 

polohami, které mají flyšový charakter. Častý je také výskyt amonitů v období barremu a 

spodního aptu (Martinec et al. 2008, Menčík et al. 1983). 

S hradišťským souvrstvím bývají úzce spjaty horniny těšínitové asociace, které 

doprovází málo mocné kontaktní dvory (Martinec et al. 2008). Vulkanity těšínitové 

asociace jsou pyroxenické horniny bez přítomnosti křemene, tvořené kolísavým 

množstvím olivínu, analcimu a živce, provázené amfibolitickými a biotitickými faciemi. 

Vytvářejí vulkanogenní komplexy skládající se z hypoabysálních ložních žil a výlevných 

hornin a jejich pyroklastik. Výlevné horniny, které náleží podmořským příkrovům a 
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lávovým proudům, mohou mít texturu polštářových láv nebo mandlovcovou texturu. Jejich 

výskyt se omezuje převážně na čelo godulského příkrovu (Menčík et al. 1983). 

Veřovické souvrství (název podle obce Veřovice) je tvořeno tmavošedými až 

černými nevápnitými jílovci, které jsou často křemité a doprovázejí je pelosiderity. Jílovce 

tvoří desky až lavice a vlivem navětrávání se roubíkovitě rozpadávají. Časté jsou 

limonitové povlaky a jemně rozptýlený pyrit (Menčík et al. 1983). Nepřítomnost 

pískovcových vložek svědčí o anoxickém prostředí sedimentace. V souvrství nejsou 

přítomny žádné fosílie (kromě planktonu). Maximální mocnosti kolem 250 m dosahuje 

souvrství na Těšínsku a stáří se odhaduje na svrchní apt (Bubík et al. 2004, Martinec et al. 

2008).  

Lhotecké souvrství (podle Vyšních Lhot u Frýdku-Místku) reprezentují hlavně 

skvrnité černošedé, šedé nebo šedozelené jílovce, které jsou slabě vápnité nebo nevápnité a 

mohou se v nich vyskytovat křemité až glaukonitické deskovité pískovce. V pískovcích 

mohou být někdy přítomny spongiové rohovcové proužky. Stratigraficky náleží souvrství 

albu a jeho mocnost se pohybuje okolo 250 m (Martinec et al. 2008, Menčík et al. 1983).   

Litologický vývoj mazáckého souvrství, které se nachází ve spodní části 

godulského souvrství, utvářejí měkké, prokřemenělé, nevápnité jílovce, které mohou mít 

červenohnědou nebo zelenou barvu, přičemž se vzájemně barevně prožkovitě střídají nebo 

vytváří skvrny. V jílovcích mohou být přítomny čočky nebo bochníkovité konkrece 

jílovcových pelosideritů, které jsou zde rozmístěny zcela nepravidelně. Jílovce mazáckého 

souvrství se hrubě rytmicky střídají s ostravickým pískovcem turbiditního původu, který je 

hrubozrnný a vyznačuje světle šedou až bělošedou barvou (Menčík et al. 1983). Jílovce 

mazáckého souvrství a ostravický pískovec lze pozorovat v opuštěném lomu Mazák (odtud 

název souvrství) poblíž řeky Ostravice (Bubík et al. 2004). 

Godulské souvrství (název podle vrchu Godula jihozápadně od Třince), se 

vyznačuje sice velkou, ale značně proměnlivou mocností (kolísá od 2900 až do 3100 m). 

Největší mocnosti nabývá hlavně v povodí řeky Morávky a Ostravice. Souvrství je 

charakteristické střídáním zelenošedých jílovců a pískovců, které bývají křemitovápnité a 

glaukonitické. Ve spodních a svrchních godulských vrstvách je patrný drobně rytmický 

flyš. Tento vývoj je typický pro distální turbidity uložené ve vnější části náplavového 

kužele. Flyš je ve stření části rozdělen hrubějším flyšem písčitým (Stráník et al. 1993). 
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Souvrství istebňanské (podle obce Istebna ve Slezských Beskydech v Polsku) 

navazuje na godulské souvrství bez přerušení sedimentace a tento rychlý nástup je 

pravděpodobně odezvou na  subhercynské vrástnění ve vnitřních Karpatech. Mocnost 

souvrství kolísá mezi 400 až 1200 m. Typickými sedimenty istebňanského souvrství jsou 

tilloidní arkózové a drobové pískovce, které přechází až v slepence a dále jsou přítomny 

také černošedé písčité jílovce (Stráník et al. 1993, Menčík et al. 1983). 

Svrchní část istebňanského souvrství je v paleocénu a eocénu nahrazeno 

podminilitovým souvrstvím, ve kterém převládají drobně rytmické černošedé nevápnité 

jílovce nebo střídající se zelené a hnědé jílovce. Mocnost souvrství se odhaduje na 800 m 

(Menčík et al. 1983).  

 Sedimentaci godulského vývoje ukončují menilitové a flyšové krosněnské 

souvrství (podle města Krosno v jihovýchodním Polsku) (Bubík at al. 2004). 

Bázi menilitového souvrství slezské jednotky tvoří lavicovité arkózové nebo 

křemenné pískovce variabilního složení, světle šedé barvy, které jsou středě zrnité a mohou 

být vápnité i nevápnité. Střední část souvrství zastupují černé břidličnaté nevápnité jílovce 

a v nejvyšší části vystupují šedé a šedohnědé výrazně bělavě navětrávající vápnité jílovce 

(Menčík et al. 1983).  

Krosněnské souvrství završuje sedimentační cyklus godulského vývoje slezské 

jednotky. Je pro něj typický flyšový vývoj, ve kterém se rytmicky střídají šedé vápnité 

jílovce se světlými vápnitými laminovanými pískovci, obsahujícími velké množství slídy. 

Mocnost souvrství dosahuje v důsledku denudace mocnosti 100 m (Stráník et al. 1993). 
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Tab. č. 1– Stratigrafické schéma a geologické událostiv mezozoiku a terciéru v Podbeskydí (Martinec a kol. , 

2008, upraveno). 
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Obr. č. 6 – Geologická mapa ČSR, mapový list 25 – 22 Frýdek-Místek, 1:50 000 (redaktor listu E. 

Menčík). 
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Obr. č. 7 – Legenda ke geologické mapě ČSR, mapový list 25 – 22 

Frýdek-Místek, 1:50 000, (redaktor E. Menčík). 

 

4 Terénní deník 

Zájmové území navazuje na bakalářskou práci Moniky Říčné (Geologie přírodní 

památky profil Morávky, 2009).  Mapované území začíná u vodovodního a plynového 

potrubí přes řeku Morávku, vzdušnou čarou 2 km východně od kostela v Dobré (počáteční 

identifikační bod A) (obr. č. 8). Při mapování bylo postupováno proti proudu řeky 

Morávky, a z hlediska přístupnosti a také výskytu jednotlivých výchozů byl mapován 

převážně levý břeh řeky. 
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Obr. č. 8 – Počáteční bod profilu – vodovodní a plynové potrubí (foto autor). 

 

Ve vzdálenosti 10 m od potrubí směrem proti proudu jsou na levém i pravém břehu 

řeky dobře patrné výchozy jílovců souvrství frýdlantského (měření vrstev 110/55). Je 

tvořeno vápenatými skvrnitými jílovci až prachovci světle šedé až zelenošedé barvy. 

Někdy mohou být popsány i jako slíny nebo slínovce. Frýdlantské souvrství pokračuje 

z pravé strany břehu řeky a jeho mocnost je přibližně 4 m. Jílovce jsou celistvější a jsou 

dobře poznatelné od více zvětralých jílovců pravděpodobně hradišťského souvrství slezské 

jednotky nacházející se na pravém břehu řeky hned v přímém tektonickém podloží 

frýdlantského souvrství a to směrem po proudu. Výchoz tmavě šedých jílovců 

hradišťského souvrství je zčásti zasucený, jílovce jsou tektonicky prohnětené, značně 

zvětralé. Na levém břehu řeky byl zaměřen dokumentační GPS bod č. 272. Na pravém 

břehu řeky byly odebrány vzorky STA1 (slezská jednotka – tmavší jílovce, střední část 

profilu) (obr. č. 9, 10) a STA2 (frýdlantské souvrství – světle šedé skvrnité jílovce) (obr. č. 

11, 12).  
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Obr. č. 9 a č. 10 – Tmavě šedé jílovce hradišťského souvrství slezské jednotky v tektonickém podloží 

frýdlantského souvrství (foto autor). 

 

  

 Obr. č. 11 a č. 12 – Světle šedé skvrnité jílovce frýdlantského souvrství (foto autor). 

 

Pokračování výchozového pásma levého břehu řeky tvoří tmavě šedé intenzivně 

tektonicky prohnětené zbřidličnatělé jílovce, které jsou značně navětralé, značně zvodnělé 

a přímo „tečou“ po svahu dolů (obr. č. 13). V tomto úseku je možno sledovat značné 

sesouvání (systém drobných sesuvů) hornin tvořících levý břeh řeky. Jejich nepravá 

mocnost podél pravého břehu činí asi 20 m. Směrem proti proudu vystupují balvany 

těšínitů, ve kterých je dobře patrný tektonický kalcit. Některé bloky mají zachovánu 

kontaktní zónu s jílovci (odebrán vzorek STA3), tj. jsou zde patrné kontaktní rohovce šedé 

až zelenošedé barvy. Bloky jsou zcela chaoticky rozloženy, tudíž nelze určit jejich pozici. 

V jejich okolí se nacházejí zbřidličnatělé jílovce spadající do slezské jednotky k 

hradišťskéhmu souvrství (odebrán vzorek STA4) (obr. č. 14), (GPS bod č. 273). Jílovce 

jsou intenzivně tektonicky zbřidličnatělé. Místy se nacházejí těšínitové tufity. Měření 
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vrstevnatosti: 160/55.  Pravý břeh je překryt říčními štěrky bez možnosti identifikovat 

skalní podloží. 

 

    

Obr. č. 13 -  Intenzivně tektonicky zbřidličnatělé jílovce a obr. č. 14 – Jílovce hradišťského souvrství 

v kontaktní zóně s vulkanitem (foto autor). 

 

Asi po 15-ti metrech proti proudu se u báze levého břehu objevují světle šedé jílovce 

patřící do podslezské jednotky (odebrán vzorek STA5), (GPS bod č. 274) (obr. č. 15). 

Jílovce jsou rovněž dobře patrné na pravém břehu řeky.  V dokumentované části levého 

břehu je patrné, že světle šedé jílovce podslezské jednotky mající roubíkovitý rozpad, leží 

v tektonickém podloží jednotky slezské tvořené tmavšími jílovci až prachovci 

hradišťského souvrství. Byla změřena vrstevnatost 132/55 (obr. č. 16). Průběh násunové 

plochy je sice patrný, ale vzhledem ke značnému navětrání a viditelnému sesouvání hornin 

slezské jednotky po méně pevných horninách podslezské jednotky je obtížně měřitelný. 

 

 

Obr. č. 15 – Jílovec vyznačující se roubíkovitým rozpadem (foto autor). 
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Obr. č. 16 – Styk světlejších jílovců  podslezské jednotky a tmavších jílovců  hradišťského souvrství 

slezské jednotky (foto autor). 

 

Dále můžeme na pravém břehu řeky pozorovat vápnité šedé až šedozelené skvrnité 

jílovce (odebrán vzorek STA6) souvrství frýdlantského (ojediněle mající modravý až 

hnědý nádech). Také jsou přítomny tektonické kalcitové žilky, někdy vláknité. V těchto 

místech byla změřena vrstevnatost: 125/25 (GPS bod č. 275) (obr. č. 17). Na levém břehu 

řeky a ve svahu jsou přítomny balvany těšínitů o velikosti přibližně 3-5 metrů. 

 

 



Bc. Aneta Horníčková: Podrobná geologická dokumentace vyšší části profilu PP 

Profil Morávky 

2012                                                                                         - 27 -  

  

Obr. č. 17 – Šedozelené skvrnité jílovce frýdlantského souvrství a obr. č. 18 – Balvany hornin 

vulkanitů  těšínitové asociace v řece (foto autor). 

 

Souvrství frýdlantské pokračuje dále podél levého břehu řeky, kde jsou opět patrné 

asociace přibližně 6-ti metrových bloků hornin těšínitové asociace (obr. č. 18) 

s doprovodnými jílovci a prachovci hradišťského souvrství (jedná se o sedimenty měřitelné 

mocnosti asi 8m) (obr. č. 20). Měření vrstevnatosti: 275/30. Některé části jílovců 

hradišťského souvrství vykazují znaky provrásnění. Odebrán vzorek STA7 – silně 

zpevněný jílovec až slínovec tmavě šedé barvy vyznačující se břidličnatým rozpadem (obr. 

č. 19). Místy je možno pozorovat přítomnost tufitů. Přené úložní poměry vulkanitů a 

sedimentů jsou obtížně určitelné. Je možno říci, že se jedná o chaotické uspořádání hornin 

kolem násunové plochy. Zaměřen GPS bod č. 276.  

Na protilehlém pravém břehu řeky pozorujeme pravděpodobně opět souvrství 

frýdlantské, na které je nasunuto hradišťské souvrství. Frýdlantské souvrství rovněž 

vystupuje v korytě řeky. V dalším pokračování (změřen GPS bod č. 277) můžeme z levého 

břehu řeky pozorovat zlom (220/45) probíhající k břehu pravému. Náhle se mění litologie, 

kdy v pokračování pozorujeme šedé jílovce a prachovce frýdeckého souvrství podslezské 

jednotky. 

Při pokračování po pravém břehu vidíme prachovce a jílovce frýdeckého souvrství 

(odebrán vzorek STA8) a také bloky pískovců popř. slínovců které tvoří budiny.  V mnoha 

místech je patrná kliváž) (obr. č. 19). Měření vrstevnatosti: 160/50.  Frýdecké souvrství 

často obsahuje synsedimentární skluzová tělesa. V některých místech nacházíme 

drobnozrnné slepence s valounky křemene a vápence, ve kterých je dobře viditelná fauna 

(foraminifery, mechovky, ostny ježovek) a také drobné úlomky muskovitu.  
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Obr. č. 19 – Silně zpevněné jílovce a obr. č. 20 – Šedohnědé jílovce hradišťského sovrství (foto autor). 

 

V pokračování výchozového pásma se objevuje kaňon (obr. č. 21 a č. 22). Ten je 

špatně přístupný, je patrné, že po obou březích a rovněž ve dně koryta je tvořen stejným 

typem hornin. Oblast kaňonu je tvořena frýdeckým souvrstvím. Za kaňonem směrem proti 

proudu pozorujeme v přístupné části frýdeckého souvrství sedimentární skluz s valouny 

tvořenými fylity, křemenci a slepenci. Slepencová poloha je špatně vytříděná. Sedimenty 

frýdeckého souvrství jsou dobře vidět i na pravém břehu řeky. V nejvyšší části se nacházejí 

skvrnité šedé slínovce. Měření vrstevnatosti: 206/30. Celé frýdecké souvrství se vyznačuje 

intenzivním provrásněním, lze předpokládat přítomnost synsedimentárních skluzových 

těles. 

 

  

Obr. č. 21 a č. 22 – Pohledy na nepřístupný úsek kaňonu (foto autor). 
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Obr. č. 23 - Sedimentární skluz s valouny tvořenými fylity, křemenci a slepenci v pokračování nad 

kaňonem a obr. č. 24 – Násunová tektonická plocha (foto autor). 

 

Při pokračování po levém břehu řeky směrem proti proudu je dobře patrná násunová 

tektonická plocha (155/40) (obr. č. 24). V jejím tektonickém nadloží jsou přítomny tmavě 

šedé jílovce až prachovce (odebrán vzorek STA9) s četnými pelokarbonátovými 

(pelosideritovými) konkrecemi hnědé barvy (obr. č. 23). Sedimenty jsou značně navětralé, 

málo odolné vůči erozi. Často je patrné sesouvání okolních břehů. Změřen GPS bod č. 278.  

Podle litologie není jasná příslušnost k litostratigrafické jednotce. V místě lze předpokládat 

násunovou plochu (obr. č. 25).  

 

 

Obr. č. 25 – Předpokládaná násunová plocha (GPS bod 278) (foto P. Skupien). 
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Obr. č. 26 – Pelosideritová konkrece (foto autor). 

 

Výchozové pásmo v pokračování proti proudu je neúplné, často překryté štěrkovými 

nánosy. Po delším značně překrytém úseku následují výchozy souvrství frýdlantského 

tvořené tmavě hnědými až šedohnědými skvrnitými jílovci střídající se s jílovci šedými 

(odebrán vzorek STA10). Na začátku výchozů byl změřen bod GPS bod č. 279 (obr. č. 27). 

Občas jsou také přítomny pelosideritové konkrece, případně vrstvy o mocnosti do 3 cm, 

obsahující hodně železa (odebrán vzorek STA11) (obr. č. 26, 28). Změřen GPS bod č. 280. 

Měření vrstevnatosti 120/45.  

 

  

Obr. č. 27 -  Střídající se šedé a hnědé jílovce frýdlantského souvrství (GPS bod č. 279) (foto P. 

Skupien), Obr. č. 28 – Rezavě hnědě navětrávající pískovec (GPS bod č. 280) (foto autor). 

 

Směrem proti proudu na levém i pravém břehu řeky pozorujeme prohnětenou zónu 

světle šedých a hnědošedých skvrnitých jílovců podslezské jednotky (frýdlantské 



Bc. Aneta Horníčková: Podrobná geologická dokumentace vyšší části profilu PP 

Profil Morávky 

2012                                                                                         - 31 -  

souvrství) a tmavě šedých jílovců a šedých slínovců slezské jednotky (hradišťské 

souvrství). Změřen GPS bod č. 281. Jílovce jsou tektonického původu, silně prohnětené 

(obr. č. 29). 

 

  

Obr. č. 29 - Prohnětené jílovce „melange“ v násunové zóně (GPS bod č. 281) a obr. č. 30 -  

Tektonický styk mezi podslezskou jednotkou (vlevo) a slezskou jednotkou (vpravo) (GPS bod č. 282) 

(foto P. Skupien).     

 

Je zde dobře patrné rozhraní mezi tektonickou melange a výchozem světle šedých 

jílovců (slínovců), jemnozrnných pískovců a šedých jílovců hradišťského souvrství 

s jednotkou podslezskou (obr. č. 30). Směr úklonu rozhraní je 130/60.  Změřen GPS bod č. 

282. Pískovce vytvářejí vrstvy do půl cm, jsou jemnozrnné s nerovnostmi na spodní ploše. 

Slínovce jsou světle šedé, místy tmavě skvrnité a bělošedě navětrávají (odebrán vzorek 

STA12) (obr. č. 31). Na povrchu bývají občas patrné pozůstatky ichnofosílií, především 

ichnorodu Zoophycos (obr. č. 32). Dále odebrán vzorek STA13a) – jedná se o šedé až 

tmavě šedé jílovce až prachovce (měření vrstevnatosti: 135/35). 
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Obr. č. 31 – Jílovce střídající se s občasnými lavicemi slínovců (foto autor), Obr. č. 32 - Vrstva 

jemnozrnného pískovce s ichnofosilií rodu Zoophycos na povrchu (foto P. Skupien). 

 

Při dalším postupu podél levého břehu řeky potkáváme 2 přibližně 5-ti metrové 

bloky šedozeleného chloritizovaného těšínitu (nebo pyroxenitu). Jeden blok se také 

nachází na levém břehu řeky. U menších bloků je patrný zaoblený tvar. Může se jednat o 

bloky pillow lávy. Odebrán vzorek STA13b a zaměřen GPS bod č. 283 (obr. č. 33). 

V podloží těšínitů se nacházejí lehce zbřidličnatělé, občas skvrnité prachovce (odebrán 

vzorek STA14) hradišťského souvrství (obr. č. 35). 

 

 

Obr. č. 33 - Výchozové pásmo v místě GPS  bodu č. 283 - bloky vulkanitů „plovoucí“ v pelitech 

hradišťského souvrství (foto P. Skupien). 
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Obr. č. 34 – Blok těšínitu a obr. č. 35 – Zbřidličnatělé prachovce (foto autor). 

 

Podél pravého břehu řeky dále pozorujeme střídání bloků vulkanitů a jílovců až 

prachovců (obr. č. 36). Výchozové pásmo není zcela odkryté, často je překryto říčními 

sedimenty.  Odebrán vzorek STA15 – jedná se o těšínit nebo tufit. Má světle šedou barvu, 

místy zelený nádech a mandlovcovitou texturu s dutinkami vyplněnými kalcitem. Změřen 

GPS bod č. 284 (obr. č. 34, 37). Je pravděpodobné, že se jedná o pillow lávy. Celý výchoz 

reprezentuje značně tektonicky přepracované pelity a vulkanity těšínitové asociace 

hradišťského souvrství. Části s vyšším podílem slínovců mají patrnou vrstevnatost, naopak 

pelitičtější části nesou znaky kliváže. 

 

  

Obr. č. 37 – Blok těšínitu a obr. č. 36 – Střídání bloků vulkanitů a jílovců (foto autor). 

 

Směrem proti proudu dále pozorujeme vystupující jílovce (slínovce) šedé barvy často 

skvrnité s občasnými lavicemi pískovců (mocnost až 20 cm). Změřen GPS bod č. 285.  
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Nachází se zde předpokládaná zlomová plocha mezi jednotkou slezskou a 

podslezskou. Pískovce jsou často výrazně bioturbované (ichnofosilie) (obr. č. 38, 39). 

Přítomny jsou také konkrece pravděpodobně se sideritem. Výše byl odebrán vzorek 

STA16 – šedozelený intenzívně bioturbovaný jílovec (slínovec) (obr. č. 40, 41) a změřen 

GPS bod č. 286. Jílovce jsou značně navětralé a méně odolné vůči erozi. V některých 

částech je možno hovořit o jílech, které výrazně podléhají erozi. V těchto úsecích jsou 

běžné často vyvětralé pelokarbonátové konkrece, často s patrnými ichnofosiliemi (obr. č. 

42, 43, 45). Z těch je patrná přítomnost zástupců rodu Zoophycos. Některé z konkrecí mají 

šedou barvu, jsou bez ichnofosílií, ale uvnitř mají žilky tvořené kalcitem a sideritem. 

Velikost konkrecí se pohybuje od 10 cm do 80 cm. Jedná se o frýdlantské souvrství. 

 

  

Obr. č. 38 a č. 39 – Bioturbovaný pískovec (foto autor). 

 

  

Obr. č. 40 a č. 41 – Bioturbovaný pískovec (foto autor). 
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Obr. č. 42 a obr. č. 43 – Konkrece s ichnofosiliemi (foto autor). 

 

O pár metrů dále odebrán vzorek STA17 – šedozelený jílovec (prachovec) 

vyznačující se břidličnatou rozpadavostí (měření vrstevnatosti: 150/65) a také odebrán 

vzorek STA18 – hnědě navětrávající šedozelený pískovec obsahující siderit a kalcitové 

žilky (změřen GPS bod č. 287) (obr. č. 44).  

 

 

Obr. č. 44 – Pískovec obsahující siderit a kalcitové žilky (foto autor).   
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Obr. č. 45 - Šedozelený jílovec s břidličnatou rozpadavostí s pelokarbonátovými konkrecemi (foto P. 

Skupien). 

 

Při dalším postupu pozorujeme v řece bývalý jez tvořený navezenými žulovými 

bloky. V okolí jezu jsou přítomny šedé až zelenošedé skvrnité jílovce podslezské jednotky, 

které jsou místy patrné mezi bloky žuly (změřen GPS bod č. 288). V oblasti nad jezem se 

opět vyskytují bloky vulkanitů těšínitové asociace s doprovodnými pelity hradišťského 

souvrství (slezská jednotka) a to jak na obou stranách břehu řeky, tak v řece samotné (obr. 

č. 46 a č. 47). Rozhraní mezi podslezskou jednotkou a slezskou jednotkou nelze přesně 

určit. Pravděpodobně je v místě výše zmíněného jezu. 
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Obr. č. 46 a č. 47 – Bloky těšínitů na břehu řeky a v řece (foto autor). 

 

Boky vulkanitů mají rozměry od 2 m až po 6 m. Hornina je masívní, zelené až 

šedozelené barvy s občasnými kalcitovými žilkami. Makroskopicky hornina neobsahuje 

určitelné minerály, je patrné že hornina prošla značnou chloritizací. 

V okolí těšínitů jsou patrné jílovce až prachovce šedočerného až černého zbarvení 

obsahující kalcitové žilky (odebrán vzorek STA19) (obr. č. 48). Na površích jsou patrné 

tektonické ohlazy. Celý soubor hornin představuje tektonicky značně přepracované 

sedimenty hradišťského souvrství, ve kterých bloky vulkanitů těšínitové asociace doslova 

plavou. Vzhledem k této skutečnosti nelze určit úložné poměry v této části studovaného 

výchozového pásma. 

Kolem největšího z bloků je hornina připomínající vulkanickou brekcii a místy tufit. 

Hornina je tmavě šedá až černá obsahující útržky laminovaných slínovců (brekcie) (obr. č. 

49). Matrici tvoří jílovce. Místy se v jílovcích objevují polohy s nápadnou „hrachovitou“ 

strukturou, kdy v tmavých jílovcích jsou patrné čedé kulovité útvary o velikosti 1-3 mm.  

Odebrán vzorek STA20. Změřen GPS bod č. 289 (obr. č. 50). 
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Obr. č. 48 – Značně zbřidličnatělý černošedý jílovec hradišťského souvrství v nejvyšší části 

výchozového pásma (foto autor), Obr. č. 49 – Vulkanická brekcie obsahující úlomky laminovaných slínovců 

(foto autor). 

 

 

Obr. č. 50 - Jílovce s nápadnou „hrachovitou“ strukturou (foto P. Skupien). 
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Zájmové území končí v místě uměle vytvořené hráze (koncový identifikační bod B) 

(obr. č. 51). V pokračování proti proudu nejsou patrné výchozy skalního podloží. Koryto 

řeky zde prochází fluviálními štěrkovými sedimenty. 

 

 

Obr. č .51 – Místo uměle vytvořené hráze – koncový bod profilu (foto autor). 
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5 Vyhodnocení odebraných horninových vzorků 

K vyhodnocení a popisu jednotlivých horninových vzorků (tabulka č. 2) byly použity 

metody, zahrnující makropetrografický (makroskopický) popis všech odebraných vzorků 

(kapitola č. 5.1), dále byly ze vzorků STA11, STA13, STA15, STA16, STA18 a STA20b 

zhotoveny výbrusy, které posloužily k podrobnému litologickému popisu (kapitola č. 5.2). 

Ze vzorků STA2, STA4, STA11, STA13, STA15, STA16, STA16v, STA18 a STA20b 

byla pomocí rentgenové difrakční analýzy určena litologicky odlišná horninová prostředí 

(kapitola č. 5.3, příloha č. 2, tab. č. 3) a dále byly vzorky STA1, STA5, STA6, STA9, 

STA10, STA16 a STA17 hodnoceny  mikropaleontologicky (kapitola č. 5.4) -  byly 

zkoumámy foramimifery přítomné v jílovcích (kapitola č. 5.4.1) a bylo provedeno 

palynologické hodnocení jílovců (kapitola č. 5.4.2). 
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Vzorek 

 

Makroskopic

ký 

popis 

Vyhodnocení 

výbrusů 

RTG 

difrakční 

analýza 

Vyhodnocen

í foraminifer 

v jílovcích 

Palynologické 

vyhodnocení 

jílovců 

STA1 ano ne ne ano ano 

STA2 ano ne ano ne ne 

STA3 ano ne ne ne ano 

STA4 ano ne ano ne ne 

STA5 ano ne ne ano ne 

STA6 ano ne ne ano ne 

STA7 ano ne ne ne ano 

STA8 ano ne ne ne ano 

STA9 ano ne ne ano ne 

STA10 ano ne ne ano ano 

STA11 ano ano ano ne ne 

STA12 ano ne ne ne ano 

STA13 ano ano ano ne ano 

STA14 ano ne ne ne ano 

STA15 ano ano ano ne ne 

STA16 ano ano ano ano ne 

STA16v ano ne ano ne ne 

STA17 ano ne ne ano ne 

STA18 ano ano ano ne ne 

STA19 ano ne ne ne ano 

STA20 ano ne ne ne ne 

STA20b ne ano ano ne ne 

 

Tab. č. 2 – Přehled metod použitých při hodnocení horninových vzorků. 
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5.1 Makroskopický popis vzorků 

Vzorek STA1: 

-     jílovec/prachovec, vzorek je značně měkký, rozpadavý, práškovitý, v ruce je 

drolivý až mazlavý, barva tmavě šedá až černá, místy se objevuje mastný lesk, 

roubíkovitý rozpad, ojediněle se vyskytují šupinky muskovitu, vzorek není 

vápnitý 

 

Vzorek STA2: 

-     jílovec/prachovec – slínovec, celistvý, pevnější než vzorek STA1, světlešedá 

barva, skvrnitý (skvrny tmavší – hnědé barvy, jedná se o ichnofosilie), občas se 

vyskytují rezavě hnědé povlaky, lasturnatý lom, silně vápnitý   

 

Vzorek STA3: 

-     jílovec/prachovec/slínovec, tmavě šedohnědá barva, mastný lesk, břidličnatý 

rozpad (intenzivně tektonicky zbřidličnatělý), pevnější a celistvější než vzorek 

STA1, vápnitý 

 

Vzorek STA4: 

-     jílovec/prachovec, barva světle šedá s nádechem do zelena, nevýrazně skvrnitý, 

místy mastný lesk, břidličnatý rozpad, značně drobivý, vápnitý 

 

Vzorek STA5: 

-     jílovec/prachovec, tmavě šedá barva s nádechem do modrozelena, obsahuje 

drobné šupinky slídy, v ruce drolivý (rozpadavý), roubíkovitý rozpad, vápnitý 

 

Vzorek STA6: 

-     jílovec/prachovec, barva světle šedá – šedozelená, skvrnitý (tmavě hnědé 

skvrny), vápnitý, obsahuje drobné šupinky muskovitu, značně drobivý (vzorek je 

vlhký), mazlavý (otírá se o prsty), roubíkovitý rozpad 
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Vzorek STA7: 

-     jílovec/slínovec, silně zpevněný, tmavě šedá barva, vápnitý, lasturnatý lom, 

břidličnatě rozpadavý, mírně se otírá o prsty, obsahuje drobné šupinky muskovitu 

 

Vzorek STA8: 

-    prachovec/jílovec, práškovitý povrch (prášek se otírá o prsty), barva šedohnědá, 

roubíkovitý až břidličnatý rozpad, drobné šupinky muskovitu, vápnitý, místy 

limonit (rezavě hnědé povrchy) 

 

Vzorek STA9: 

-    jílovec/prachovec, tmavě šedá barva, časté šupinky muskovitu, lasturnatý lom, 

rozpadavý (roubíkovitý rozpad), otírá se o prsty (prášek), místy mastný lesk, 

místy limonit (rezavě hnědé povrchy), částečně zemitý vzhled, není vápnitý 

 

Vzorek STA10: 

-    jílovec/prachovec, silně rozpadavý, drolivý, zemitý vzhled, otírá se o prsty ve 

formě prášku, barva tmavě hnědá až šedohnědá, v textuře místy šedé pásky 

(světlejší), roubíkovitý rozpad, místy zrníčka muskovitu, přítomnost bílých 

zrníček (sekundární minerál – sádrovec?), zvětralý?, vápnitý 

 

Vzorek STA11: 

-    pískovec?, světle šedá barva, místy tmavší skvrny, rezavě hnědě navětrávající, 

celistvý, zpevněný, přítomny ichnofosílie?, zemitý, drobné šupinky muskovitu, 

limonit? (siderit?), vápnitý 

 

Vzorek STA12: 

-    slínovec, světle šedá barva, místy tmavší skvrny, bělošedě navětrává, místy 

mastný lesk, břidličnatý, rozpadavý, ichnofosílie, šupinky muskovitu vápnitý 
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Vzorek STA13a): 

-    jílovec/prachovec, roubíkovitý rozpad, barva šedá (tmavější než vzorek STA12), 

zpevněnější, částečně lasturnatý lom, místy šupinky muskovitu, vápnitý 

 

Vzorek STA13b): 

-    těšínit, pyroxenit?, světle šedozelená barva, drobné tmavší skvrnky, kalcitové 

žilky a povlaky, občas se vyskytují dutinky vyplněné kalcitem 

 

Vzorek STA14: 

-    prachovec, lehce břidličnatý rozpad, světle šedá barva, občas skvrnitý, 

ichnofosílie, drobné šupinky muskovitu (jen místy), lasturnatý lom, zpevněnější, 

vápnit 

 

Vzorek STA15: 

-    těšínit, kusovitý, světle šedá až hnědošedá barva, místy zelený nádech, celistvý, 

mandlovcovitá textura, dutinky vyplněné kalcitem, na puklinách drobné 

krystalky pyritu, hornina je silně navětralá (rezavě hnědě) 

 

Vzorek STA16: 

-    jílovec/slínovec, zemitý vzhled, drolivý, místy práškovitý až mazlavý (otírá se o 

prsty), barva šedozelená, místy mastný lesk, ojediněle šupinky muskovitu, 

vápnitý, bioturbovaný (ichnofosílie) 

 

Vzorek STA16v: 

-    slínovec (pelokarbonátová konkrece), šedá až zelenošedá barva, přítomny pukliny 

vyplněné bílým a hnědým kalcitem 

 

Vzorek STA17: 

-    jílovec/prachovec, šedozelená barva, lasturnatý lom, zpevněný a břidličnatě 

rozpadavý, šupinky muskovitu, vápnitý, na povrchu práškovitý (otírá se o prsty) 
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Vzorek STA18: 

-    pískovec obsahující siderit?, hnědě navětrávající, šupinky muskovitu, světlá 

šedozelená barva, kalcitové žilky, celistvý vzhled, zpevněný, vápnitý 

 

Vzorek STA19: 

-    jílovec /prachovec, mastný vzhled, tmavá šedočerná až černá barva, zpevněný ale 

místy rozpadavý, vápnitý, kalcitové žilky, na povrchu jsou patrné tektonické 

ohlazy 

 

Vzorek STA20: 

-    tufit?, tmavě šedá až černá barva, celistvý, obsahuje útržky laminovaných 

slínovců (brekcie), drobné žilky, lasturnatý lom?, místy mastný, místy lesklé 

plošky, vápnitý, laminovaný 
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5.2 Vyhodnocení výbrusů 

Metodika 

 

Ze vzorků hornin odebraných na zájmové lokalitě byly vybrány vzorky vhodné 

k vyhotovení výbrusů. Z těchto vzorků byly pomocí diamantové pily discoplan – TS od 

firmy Struers (obr. č. 52) odřezány jednotlivé kusy, které byly pomocí smirkových 

brusných papírů (200, 400, 600, 800 μm) postupně vybroušené tak, aby je bylo možné 

nalepit na podložní sklíčko za použití dvousložkového epoxidového lepidla.  

 

  

Obr. č. 52 – Diamantová pila discoplan – TS (Struers), Obr. č. 53 – Karborundové brusivo (foto 

autor). 

 

Po zaschnutí lepidla se nerovná strana vzorku odřezala a následně byly vzorky 

obrušovány použitím brusného kotouče diamantové pily. Po dosažení požadované tloušťky 

byly výbrusy ručně broušeny pomocí volného karborundového brusiva o zrnitosti 800 μm 

(obr. č. 53) až do získání tloušťky pohybující se okolo 0,03 mm.  

Poté se výbrusy za pomoci zahřátého kanadského balzámu přikryly krycím sklíčkem 

a byly pozorovány v polarizačním mikroskopu BX (obr. č. 54) a nakonec byly vyhotoveny 

snímky jednotlivých výbrusů (obr. č. 55). 
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Obr. č. 54 – Polarizační mikroskop Nikon, Obr. č. 55 – Hotové výbrusy (foto autor). 

 

Vyhodnocení 

 

Výbrus ze vzorku STA11 – v hornině je přítomen kalcit (1), plagioklasy (2), 

jemnozrnný siderit (3), dále subangulární zrna křemene (4), oxidy železa (drobné tmavé 

části) a jemné karbonátové žilky (5). Ve výbrusu je patrná dominance hruběji 

krystalického kalcitu a drobnokrystalického sideritu. Podle výsledků práškové RTG – 

difrakční analýzy obsahuje výbrus nejvíce sideritu, kalcitu a křemene. Struktura v okolí 

hrubozrnného kalcitu – angulárně psamitická, bazální. Textura masívní (obr. č. 56, 57, 58, 

59). 

 

Název horniny: pelokarbonát 

   

Obr. č. 56 -  Výbrus STA11:  při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 57 – Výbrus STA11: při 

zkřížených nikolech (XPL). 
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Výbrus STA11- hrubozrnější kalcit :  Obr. č. 58 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 59 – Při 

zkřížených nikolech (XPL). 

 

Výbrus ze vzorku STA13 – vulkanit – hornina obsahuje špatně viditelné 

neusměrněné lišty (jehličky) plagioklasu (1) a jemnozrnnou hmotu bez možnosti rozlišení 

(2). Dle výsledků práškové RTG – difrakční analýzy ve výbrusu dominuje kalcit a 

křemenná zrna. Struktura ofitická. Textura všesměrně zrnitá (obr. č. 60, 61, 62, 63). 

 

Název horniny: pyroxenit těšínitové asociace 

   

Výbrus STA13: Obr. č. 60 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 61 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 
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Výbrus STA13: Obr. č. 62 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 63 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 

Výbrus ze vzorku STA15 – kalcitem vyplněné dutiny (1) a žilky (2) obklopuje 

mikrokrystalická základní hmota s ojediněle odlišitelvými lištami plagioklasu (3), 

v dutinách jsou přítomny drobné krychličky pyritu (4). Podle výsledků práškové RTG – 

difrakční analýzy je dominantním minerálem dutiny vyplňující kalcit, plagioklas (albit) a 

kaolinit. Struktura ofitická, textura mandlovcovitá (obr. č. 64, 65, 66, 67). 

 

Název horniny: pyroxenit těšínitové asociace 

   

Výbrus STA15: Obr. č. 64 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 65 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 



Bc. Aneta Horníčková: Podrobná geologická dokumentace vyšší části profilu PP 

Profil Morávky 

2012                                                                                         - 50 -  

   

Výbrus STA15: Obr. č. 66 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 67 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 

Výbrus ze vzorku STA16v – pelokarbonát – četné jsou žilky uprostřed tvořené 

kalcitem (1) a na okrajích je přítomna vrstva mikrokrystalického kalcitu (2), okolí tvoří 

základní kalcitová (mikritická) hmota (3), prachové klasty křemene, jílové minerály a 

rozptýlená organická hmota. Podle výsledků práškové RTG – difrakční analýzy ve výbrusu 

převažuje muskovit a křemen. Struktrura mikrokrystalická (kryptokrystalická). Textura 

masívní (obr. č. 68, 69). 

 

Název horniny: pelokarbonát 

   

Výbrus STA16v: Obr. č. 68 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 69 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 

Výbrus ze vzorku STA18 – hornina obsahuje roztroušené subangulární úlomky 

křemene (1), okolí vyplňuje jemnozrnná základní hmota tvořená sideritem a kalcitem (2), 
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ojediněle jsou přítomny drobné lišty kalcitu (3), dále jsou přítomny foraminifery (4), 

jehlice hub (spongie), úlomky schránek mlžů a glaukonit (5). Dominantními minerály jsou 

podle výsledků práškové RTG – difrakční analýzy siderit, kalcit a křemen. Struktura 

suboválně psamitická, pórová. Textura masívní (obr. č. 70, 71, 72, 73). 

 

Název horniny: pískovec 

   

Výbrus STA18: Obr. č. 70 – Při nezkřížených nikolech (PPL), Obr. č.  71 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 

   

Výbrus STA18: Obr. č. 72 – Při nezkřížených nikolech (PPL), Obr. č. 73 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 

Výbrus ze vzorku STA20b – laminovaný jílovec, laminy jsou zvýrazněny 

přítomností organické hmoty, horninu utváří jemný kalcitový tmel (1), ve kterém jsou 

nerovnoměrně roztroušena subangulární zrna křemene (2), dále jsou přítomny kalcitové 

žilky (3) a muskovit (4). Výsledky práškové RTG – difrakční analýzy ukazují na 
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dominanci křemene, kalcitu a plagioklasu (albitu). Struktura subangulárně psamitická, 

bazální. Textura masívní (74, 75, 76, 77, 78, 79). 

 

Název horniny: laminovaný jílovec 

  

Výbrus STA20b: Obr. č. 74 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 75 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 

 

 

   

Výbrus STA20b: Obr. č. 76 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 77 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 
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Výbrus STA20b: Obr. č. 78 – Při nezkřížených nikolech (PPL). Obr. č. 79 – Při zkřížených nikolech 

(XPL). 
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5.3 Vyhodnocení práškové RTG – difrakční analýzy 

Pomocí práškové RTG – difrakční analýzy byly získány informace o fázovém 

složení jílovitých a slínitých litologicky odlišných hornin daného zájmového území, jejichž 

výsledné složení je uvedeno v tabulce č. . Zpracování vzorků provedl Ing. Dalibor 

Matýsek, Ph.D. z Institutu geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava. 

 

Metodika 

 

Vybrané horninové vzorky byly vysušeny a poté podrceny a pomlety ve vibračním 

mlýnku. Z takto zpracovaných vzorků bylo možno připravit orientované preparáty 

koncentrující jílové minerály o zrnitostní frakci menší než 1 μm.  Ke vzniku frakce 

rozdispergovaných vzorků došlo v ultrazvukové lázni v demineralizované vodě, za použití 

přídavku malého množství (cca 50 mg/l) pyrosulfátu sodného jako dispergátoru. Po 

uplynutí doby sedimentace (přibližně 33 hodin), byly měřeny celkové pomleté vzorky a 

sedimentované vzorky menší než 1 μm. 

Měření bylo provedeno na modernizovaném a plně automatizovaném difraktometru 

URD – 6 (Rich. Seifert – FPM, SRN) za podmínek: záření CoKα/Ni filtr, napětí 40 kV, 

proud 35 mA, krokový režim s krokem 0.05
o
 2 s časem na kroku 3 s a s digitálním 

zpracováním výsledných dat. Pro měření i vyhodnocování byl použit firemní program 

RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). 

Ke stanovení kvalitativního složení byla využita databáze difrakčních dat PDF – 2, 

verze 2001 (International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA). V některých 

případech byla u celkových vzorků provedena i semikvantitativní analýza. Ke stanovení 

kvantitavního složení se použila Rietveldova metoda (program Autoquan).  

Semikvantitativní analýza jílových frakcí pod 1 μm nebyla provedena a to díky 

všeobecným problémům s modelováním difrakčních záznamů smíšených struktur jílových 

minerálů typu illit – smektit.  
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Vzorek STA2 STA4 STA11 STA13 STA15 STA16 STA16v STA18 STA20b 

Litologie 
světle šedý 

skvrnitý 

jílovec 

světle šedý 

jílovec 

s nádechem 

do zelena 

světle šedý 

skvrnitý 

pískovec 

tmavě šedý 

jílovec až 

prachovec 

světle šedý 

těšínit / 

tufit 

šedozelený 

bioturbovaný 

jílovec 

zelenošedá 

pelokarbo- 

nátová 

konkrece 

šedozelený 

pískovec se 

sideritem 

tmavě šedý 

tufit s útržky 

slínovců 

Litostratigrafie 
frýdlantské 

souvrství 

hradišťské 

souvrství 

frýdlantské 

souvrství 

hradišťské 

souvrství 

hradišťské 

souvrství 

frýdlantské 

souvrství 

frýdlantské 

souvrství 

frýdlantské 

souvrství 

hradišťské 

souvrství 

Kalcit  % 62.29 ± 2.94 56.10  ± 4.20 25.87 ± 1.80 44.28 ± 2.31 30.80 ± 3.60 3.99 ± 1.05 73.80 ± 3.60 22.32 ± 2.19 26.37 ± 1.53 

Dolomit  % - - - 3.03 ± 1.20 - - - - 8.15 ± 1.50 

Kaolinit  % - - - 7.97 ± 2.55 26.40 ± 7.80 - - 1.30 ± 1.26 - 

Muskovit  % 7.60 ± 3.30 12.30 ± 4.50 6.78 ± 2.49 7.90 ± 2.10 - 51.10 ± 7.20 7.40 ± 3.00 3.33 ± 2.58 2.28 ± 1.95 

Plagioklas, 

Oligoklas  % 
3.12 ± 1.68 3.72 ± 1.92 1.98 ± 0.96 3.21 ± 1.41 35.10 ± 4.50 8.41 ± 1.80 4.12 ± 1.47 9.18 ± 2.55 19.44 ± 1.89 

Pyrit  % 0.43 ± 0.51 0.89 ± 0.72 0.88 ± 0.66 0.75 ± 0.63 2.27 ± 0.93 0.84 ± 0.54 0.31 ± 0.30 - 0.29 ± 0.26 

Křemen  % 22.09 ± 1.44 19.84 ± 1.98 21.42 ± 1.47 27.39 ± 1.80 1.68 ± 0.96 30.40 ± 4.50 11.58 ± 1.05 21.40 ± 1.77 39.41 ± 1.86 

Chlorit  % 4.48 ± 2.04 5.20 ± 2.79 6.02 ± 2.67 5.47 ± 2.19 - 5.25 ± 1.62 2.74 ± 2.10 2.19 ± 1.92 4.06 ± 1.86 

Anatas  % - 1.99 ± 0.99 - - 3.71 ± 0.81 - - - - 

Siderit  % - - 37.04 ± 2.28 - - - - 40.29 ± 2.79 - 

Tab. č. 3 – Obsah minerálních fází v horninových vzorcích. 
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5.4 Mikropaleontologický popis vzorků 

5.4.1 Vyhodnocení foraminifer v jílovcích 

Metodika 

 

Foraminifery byly z jílovců získány pomocí standartní plavící metody. Pro tuto 

metodu byly vybrány vhodné vzorky (STA1, STA5, STA6, STA9, STA10, STA16 a 

STA17). Odolnější vzorky byly nejprve zmraženy, aby došlo vlivem přítomné vlhkosti 

k porušení jejich soudržnosti a následně ke snazšímu rozplavení těchto vzorků. Poté bylo 

ze vzorků odebráno přibližně 200g materiálu, který byl sítován přes síta s velikostí ok 

0,063mmnebo 0,071mm. Po vysušení (obr. č. 80) byly vzorky umístěny na kovovou 

destičku a pomocí preparační jehly a binokulární lupy SZX 12 fy Zeis (obr. č. 81) byly 

vybírány mikrofosílie. Poté byla pořízena jejich fotodokumentace. Následné určení provedl 

RNDr. Miroslav Bubík z České geologické služby Brno. 

 

    

Obr. č. – Vysušování výplavů ze vzorků. Obr. č. 81- Binokulární lupa SZX 12 fy Zeis a preparační 

jehla (foto autor). 

 



Bc. Aneta Horníčková: Podrobná geologická dokumentace vyšší části profilu PP 

Profil Morávky 

2012                                                                                         - 57 -  

Vyhodnocení 

 

STA1 (nevytříděný) -  výplav obsahuje převážně angulární a subangulární zrna 

křemene, dále šupinky muskovitu, foraminifery různé velikosti (některé na povrchu lehce 

rekrystalované) (obr. č. 82). 

STA1 (vytříděný – vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením  MB003/25-221) - 

mikrofauna je zastoupena společenstvem foraminifer (Subbotina triloculinoides), jejichž 

stratigrafické zařazení odpovídá období spodního až středního paleocénu (obr. č. 83). 

 

   

Vzorek  STA1: Obr. č. 82 – Nevytříděný, Obr. č. 83 – Vytříděný. 

 

STA5 (nevytříděný) - výplav obsahuje převážně různě velká angulární a 

subangulární zrna křemene, dále foraminifery a ojediněle se vyskytují šupinky muskovitu 

(obr. č. 84). 

STA5 (vytříděný - vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením MB016/25-221) - 

společenstvo foraminifer s druhy Racemiguembelina fructicosa a Globotruncana 

ventricosa (nižší část zóny C. contusa/R. fructicosa), stratigraficky reprezentuje spodní 

maastricht (obr. č. 85).  
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Vzorek  STA5: Obr. č. 84 – Nevytříděný, Obr. č. 85 – Vytříděný. 

 

STA6 (nevytříděný) - výplav obsahuje angulární a subangulární křemenná zrna 

relativně stejné velikosti, ojediněle se vyskytují větší rekrystalizovaná zrna 

křemene/kalcitu?, dále jsou přítomny foraminifery (některé rekrystalované) (obr. č. 86). 

STA6 (vytříděný - vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením MB009/25-221) - 

společenstvo foraminifer s druhy Acarinina boudreaaxi a Parasubbotina inaequispira 

(biochron zón E7-E8 sensu Berggren – Pearson, 2005), stratigraficky reprezentuje eocén – 

strop ypresu až nejnižší lutet (obr. č. 87). 

 

   

Vzorek  STA6: Obr. č. 86  – Nevytříděný, Obr. č. 87 – Vytříděný. 

 

STA9 (nevytříděný) - výplav obsahuje angulární a subangulární zrna křemene 

přibližně stejné velikosti (vytříděné), drobné (ojediněle i větší) šupinky muskuvitu a 

foraminifery (některé rekrystalované) (obr. č. 88). 
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STA9 (vytříděný - vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením MB017/25-221) - 

společenstvo foraminifer s druhem Morozovella praeangulata, stáří se pohybuje v rozmezí 

vyššího spodního až nižšího středního paleocénu (obr. č. 89). 

 

   

Vzorek  STA9: Obr. č. 88 – Nevytříděný, Obr. č. 89 – Vytříděný. 

 

STA10 (nevytříděný) - ve výplavu se nachází převážně angulární a subangulární 

křemenná zrna, zřídka se vyskytují šupinky muskovitu, dále jsou přítomny foraminifery – 

některé nápadně větší než křemenná zrna, často výrazně rekrystalizované (obr. č. 90). 

STA10 (vytříděný - vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením MB010/25-221) - 

společenstvo foraminifer s druhy Pseudohastigerina micra a Subbotina roesnaesensis 

(biochron zón E7-E10 sensu Berggren – Pearson, 2005), stratigrafické zařazení spadá do 

eocénu – nejvyššího ypresu až lutetu (obr. č. 91). 

 

   

Vzorek  STA10: Obr. č. 90 – Nevytříděný, Obr. č. 91 – Vytříděný. 
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STA16 (nevytříděný) - výplav obsahuje angulární a subangulární zrna křemene 

relativně vytříděná, ojediněle se vyskytují mnohonásobně větší rekrystalizovaná zrna, dále 

jsou přítomny četné šupinky muskovitu a foraminifery jak drobné, tak větších rozměrů, 

téměř vždy rekrystalizované (obr. č. 92). 

STA16 (vytříděný - vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením MB018/25-221) - 

společenstvo foraminifer s druhem Eoglobigerina eobulloides, stáří odpovídá spodnímu 

paleocénu (obr. č. 93). 

 

   

Vzorek  STA: Obr. č. 92 – Nevytříděný, Obr. č. 93 – Vytříděný. 

 

STA17 (nevytříděný)  - ve výplavu jsou přítomna angulární a subangulární křemenná 

zrna, hůře vytříděná, než předchozí vzorky, dále jsou hojně přítomny šupinky muskovitu a 

foraminifery, často rekrystalizované (obr. č. 94). 

STA17 (vytříděný - vyhodnoceno M. Bubíkem pod označením MB019/25-221) - 

společenstvo foraminifer s druhy Eoglobigerina eobulloides a Parasubbotina aff. 

pseudobulloides, stratigrafické zařazení odpovídá spodnímu paleocénu (obr. č. 95). 
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Vzorek  STA17: Obr. č. 94 – Nevytříděný, Obr. č. 95 – Vytříděný. 
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5.4.2 Palynologické vyhodnocení jílovců 

Metodika 

 

Vzorky byly vyhodnoceny za použití klasické palynologické techniky, jejíž 

podstatou je podrcení zkoumané horniny a následné rozpuštění v koncentrovaných 

kyselinách HCl a HF. Poté byl za použití polyethylenových sít (velikost ok 20 μm) získán 

nerozpustný zbytek, který byl následně propláchnut. Materiál, který zůstal na sítech, byl 

přenesen na podložní sklíčka a s přidáním glycerinželatiny připraven preparát. 

Vyhodnocení získaného materiálu provedl doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. 

 

Vyhodnocení 

 

Vzorek STA1 - reprezentuje tmavě šedý jílovec, který je značně střípkovitě 

rozpadavý. Společenstvo dinoflagelát není příliš bohaté, ale je zajímavé svým složením. 

Dominantní druhy jsou Glaphyrocysta semitecta, G. wilsonii, Enneadocysta sp., 

Palaeocystodinium bulliforme, P. golzovense, P. striatigranulosum. Společenstvo 

stratigraficky odpovídá maastrichtu až paleocénu. Ovšem kromě výše uvedených druhů 

jsou ve společenstvu Muderongia macwhaei, M. tabulata, Oligosphaeridium complex, 

Spiniferites ramosus, které odpovídají spodnokřídovým společenstvům a to přesněji 

hauterivu. Z výše uvedeného lze předpokládat, že vzorek byl odebrán z tektonické melange 

mezi jednotkami podslezskou a slezskou, tj. souvrství frýdlantského a hradišťského. 

Vzorky tmavošedých jílovců hradišťského souvrství jsou značně variabilní a 

poskytly bohatá společenstva dinoflagelát (viz tabulka č. 4). 

 

Vzorek STA3 - reprezentuje tektonickou melange tmavošedých jílovců. Obsahuje 

poměrně bohatý palynologický materiál tvořený především hnědými rostlinnými zbytky, 

četné jsou cysty dinoflagelát. Společenstvo se zástupci druhů Lithodinia stoveri, 

Muderongia macwhaei, M. tabulata a Pseudoceratium pelliferum odpovídá svrchnímu 

hauterivu až spodnímu barremu (Skupien 2003). 
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Vzorek STA7 - byl odebrán z kontaktní zóny s pyroxenitem. Palynologický materiál 

který je výrazně tmavé barvy odpovídá teplotní přeměně. Určené cysty (ty jsou tmavě 

hnědé) odpovídají svrchnímu hauterivu.   

 

Vzorek STA8 -  vzorek je negativní. 

 

Vzorek STA10 – vzorek hnědošedého jílovce frýdlantského souvrství poskytl bohaté 

společenstvo dinoflagelát: Adnatosphaeridium cf. vittatum, Charlesdowniea crassiramosa, 

Homotryblium plectilum, H. tenuispinosum, Hystrichokolpoma cf. fenestratum, 

Hystrichosphaeridium cf. tubiferum, Kleithriasphaeridium sp., Operculodinium 

echigoense, O. divergens, O. microtriainum, O. triara, Palaeocystodinium bulliforme, 

Senoniasphaera inornata, Thalassiphora patula, Wetzeliella gochtii, and W. 

meckefeldensis. Podle přítomnosti druhů Homotryblium tenuispinosum, Operculodinium 

divergens, a Wetzeliella gochtii lze předpokládat stratigrafické zařazení ke svrchnímu 

eocénu, a to pravděpodobně priabonu (Gedl , 2004, Williams et al., 2004). 

 

Vzorky STA12 - 14 - jedná se o vzorky dalšího z výchozů směrem proti proudu. 

Vzorky jsou bohaté na cysty dinoflagelát. Společenstvo s druhy Bourkidinium sp., 

Hystrichosphaerina schindewolfii, Muderongia pariata, M. staurota, M. tabulata a 

Pseudoceratium pelliferum odpovídá svrchnímu hauterivu až spodnímu barremu. 

Vzhledem k bohatému zastoupení rodu Muderongia je možno se přiklonit spíš ke 

svrchnímu hauterivu (Leereveld 1995, Skupien 2003).  

Vzorek STA19  - Přestože cysty dinoflagelát prokazují značnou teplotní přeměnu 

(jsou tmavě hnědé barvy) bylo určeno bohaté společenstvo se zástupci Cymososphaeridium 

validum, Muderongia neocomica, Pseudoceratium pelliferum, které je možno přiřadit ke 

svrchnímu hauterivu.  
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Společenstva dinoflagelát 

    x       Achomosphaera ramulifera (Deflandre) Evitt 

        x   Bourkidinium sp. 

        ?   Cerbia tabulata (Davey  Verdier, 1974) 

x   x x x x Circulodinium distinctum (Deflandre  Cookson) Jansonius 

x x         Circulodinium sp. 

x     x x   Circulodinium vermiculatum Stover  Helby 

    x       Cleistosphaeridium? multispinosum (C. Singh) Brideaux 

        x   Cometodinium? whitei (Deflandre  Courteville) Stover  Evitt 

      x     Cribroperidinium edwardsii (Cookson  Eisenack) Davey 

  x x x   x Cribroperidinium orthoceras (Eisenack) Davey 

x x x     x Cymososphaeridium validum Davey 

      x x   Dapsilidinium warrenii 

    x     x Endoscrinium  campanula (Gocht) Vozzhennikova 

    x   x   Hystrichodinium furcatum 

x x         Hystrichodinium pulchrum Deflandre 

    x x   x Hystrichosphaerina schindewolfii Alberti 

x       x x Kiokansium unituberculatum (Tasch) Stover  Evitt 

  x x       Kiokansium sp. 

x           Lithodinia sp. 

        x x Muderongia neocomica Gocht 

x x     x   Muderongia macwhaei Cookson  Eisenack 

    x   x   Muderongia pariata Duxbury 

      x x   Muderongia staurota Sarjeant 

x     x x   Muderongia  tabulata (Raynaud) Monteil 

      x     Muderongia sp. 

          x cf. Occisucysta tentoria Duxbury 

            Odontochitina operculata (O. Wetzel) Deflandre  Cookson 

x       x x Oligosphaeridium? asterigerum (Gocht) Davey  Williams 

x x x x x x Oligosphaeridium complex (White) Davey  Williams 

      x     Prolixosphaeridium sp. 

    x x     Protoellipsodinium spinosum Davey  Verdier 

x       x x Pseudoceratium pelliferum Gocht 

      x     Sentusidinium sp. 

      x x   Spiniferites ramosus (Ehrenberg) Mantell 

  x       x Spiniferites sp. 

    x       Subtilisphaera sp. 

      x     Surculosphaeridium sp. 

        x   Systematophora  cretacea Davey 

  x       x Systematophora sp. 

      x     Tanyosphaeridium isocalamus (Deflandre  Cookson) Davey  Williams 

          x Tanyosphaeridium magneticum Davies 

            Tanyosphaeridium variecalamus Davey  Williams 

x       x   Tenua hystrix Eisenack 

      x     Wallodinium krutzschii (Alberti) Habib 

x           Wallodinium luna (Cookson  Eisenack) Lentin  Williams 

Tab. č. 4 - společenstva dinoflagelát tmavošedých jílovců hradišťského souvrství. 
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6 Shrnutí 

Dokumentovné zájmové území vyšší části profilu PP Profil Morávky je utvářeno 

podslezskou a slezskou jednotkou, které jsou součástí vnějšího flyšového pásma Západních 

Karpat. Vrstevní sled podslezské jednotky je ve studovaném území formován souvrstvím 

frýdeckým a frýdlantským, slezkou jednotku utváří souvrství hradišťské.  

Mapované území volně navazuje na bakalářskou práci M. Říčné (Geologie přírodní 

památky profil Morávky, 2009) a to v počátečním dokumentačním bodě A v místě 

vodovodního a plynového potrubí vedoucího přes řeku Morávku (příloha č. 1).  

V blízkém okolí potrubí se nachází tektonická melange tmavošedých jílovců mezi 

slezskou a podslezskou jednotkou (mezi souvrstvím frýdlantským a hradišťským). Jílovce 

jsou silně prohnětené a rozblácené, což značné ztěžuje identifikaci jednotlivých výchozů a 

z důvodu nepřítomnosti vrstev neumožňuje měření vrstevnatosti. U odebraných vzorků 

STA1 a STA2 se jedná o jílovce/prachovce, přičemž provedená RTG analýza u vzorku 

STA2 prokázala přítomnost velkého množství kalcitu, křemene a chloritu a dále menší 

množství muskovitu, živců a pyritu. Ne příliš bohaté společenstvo dinoflagelát přítomné ve 

vzorku STA1 stratigraficky odpovídá maastrichtu až paleocénu. Dále ve vzorku přítomné 

společenstvo odpovídající období spodní křídy (hauteriv) vysvětluje pomíchání jednotek 

v oblasti tektonické melangee. Vyhodnocení foraminifer ze vzorku STA1 ukázalo 

stratigrafické zařazení odpovídající období spodního až středního paleocénu.  

V dalším úseku řeky vykazují přítomné balvany těšínitů zachovanou kontaktní zónu 

s jílovci. Chaotické rozložení bloků znemožňuje určení jejich pozice. Odebraný vzorek 

STA3 je šedohnědý jílovec/prachovec/slínovec, který také reprezentuje tektonickou 

melange a je bohatý na materiál tvořený hnědými rostlinými zbytky. Společenstvo 

dinoflagelát odpovídá svrchnímu hauterivu až spodnímu barremu. 

Vzorek STA4 reprezentuje hradišťské souvrství. Jedná se o intenzivně tektonicky 

zbřidličnatělé jílovce, jehož RTG analýza ukázala přítomnost velkého množství kalcitu, 

muskovitu, křemene a chloritu, dále je také v menším množství přítomen pyrit, anatas a 

živce. 

Vzorek STA5 odpovídá světle šedým jílovcům podslezské jednotky a leží 

v tektonickém podloží slezské jednotky, kterou tvoří tmavé jílovce hradišťského souvrství. 
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Přítomná násunová plocha je díky značnému navětrání a sesuvům obtížně měřitelná. Při 

vyhodnocení foraminifer bylo zjištěno, že vzorek stratigraficky reprezentuje spodní 

maastricht. 

Vzorek STA6 patří souvrství frýdlantskému a jedná se o šedozelený skvrnitý jílovec, 

který stratigraficky reprezentuje eocén – strop ypresu až nejnižší lutet. 

Další vzorek STA7, odebraný z kontaktní zóny s pyroxenitem, je silně zpevněný 

tmavě šedý jílovec/slínovec, který náleží souvrství hradišťskému a stratigraficky odpovídá 

svrchnímu hauterivu. Přítomny jsou také tufity, a jelikož se zde jedná o chaotické 

uspořádání násunové plochy, lze úložní poměry mezi nimi a jílovci určit jen obtížně. Na 

pravém břehu je opět patrné souvrství frýdlantské, na které je nasunuto souvrství 

hradišťské.  

Při dalším postupu je přítomen zlom, který probíhá k pravému břehu a projevuje se 

změnou litologie. Zde byl odebrán vzorek STA8 (jílovce a prachovce frýdeckého 

souvrství). Na vyhodnocení foraminifer byl vzorek negativní. Ve frýdeckém souvrství jsou 

přítomna synsedimentární skluzová tělesa. 

Při dalším postupu je dobře patrná násunová tektonická plocha, v jejímž nadloží byl 

odebrán vzorek STA9 – tmavě šedé jílovce až prachovce s pelosideritovými konkrecemi. 

Není zde jasná příslušnost k litologické jednotce a lze zde předpokládat násunovou plochu. 

Vyhodnocením foraminifer bylo zjištěno stáří pohybující se v rozmezí vyššího spodního až 

nižšího středního paleocénu. Podle tohoto údaje je možno tento úsek přiřadit k souvrství 

frýdlantskému. 

Následuje značně překrytý úsek, po kterém pak vystupuje souvrství frýdlantské 

tvořené šedohnědými skvrnitými jílovci, které střídají jílovce šedé a také je přítomna 

pelosideritová poloha. Z šedých jílovců byl odebrán vzorek STA10, který podle 

vyhodnocení foraminifer stratigraficky spadá do eocénu – nejvyššího ypresu až lutetu. Při 

palynologickém vyhodnocení jílovců se zjistilo, že vzorek obsahuje bohaté společenstvo 

dinoflagelát a lze zde předpokládat stratigrafické zařazení ke svrchnímu eocénu (priabon). 

Z pelosideritových konkrecí (jedná se o jemnozrnný pískovec s karbonátovým 

tmelem) byl odebrán vzorek STA11. Výsledky RTG analýzy ukázaly na velké množství 

sideritu, dále je ve zvýšeném množství přítomen chlorit a křemen. V menším množství 

pyrit, živce, muskovit a také kalcit. 
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V dalším úseku řeky je dobře patrná prohnětená zóna (tektonická melange) 

skvrnitých jílovců frýdlantského souvrství s tmavě šedými jílovci a slínovci hradišťského 

souvrství. Ze skvrnitých jílovců byl odebrán vzorek STA12.  

Palynologickým vyhodnocením jílovců ze vzorků STA12 – 14, byly objeveny cysty 

dinoflagelát odpovídající svrchnímu hauterivu až spodnímu barremu. 

Další odebraný vzorek STA13, popsaný jako tmavě šedý jílovec až prachovec podle 

RTG analýzy obsahuje velké množství kalcitu, křemene a chloritu, dále obsahuje také 

dolomit, kaolinit, muskovit, živce a pyrit. Jílovec náleží souvrství hradišťskému, ke 

kterému patří také skvrnitý prachovec odebraný jako vzorek STA14. 

Při dalším postupu kde se střídají bloky vulkanitů a jílovců až prachovců byl odebrán 

vzorek STA15, označený jako těšínit/tufit. Vyznačuje se mandlovcovou texturou 

s kalcitovými dutinkami. Jedná se o navětralé pyroxenity, které se podle RTG analýzy 

vyznačují velkým množstvím živců, kaolinitu a kalcitu. Dále obsahují také pyrit, anatas a 

malé množství křemene. Existuje zde možnost, že se jedná o pillow lávy. 

Při dalším postupu vystupují šedé jílovce s občasnými lavicemi pískovců. Zde se 

také nachází předpokládaná zlomová plocha mezi jednotkou slezskou a podslezskou. 

Dalším odebraným vzorkem STA16 je šedozelený bioturbovaný jílovec frýdlantského 

souvrství, který značně podléhá erozi. Vyhodnocením RTG analýzy bylo zjištěno velké 

množství muskovitu a křemene ve vzorku. Vzorek dále obsahuje větší množství pyritu, 

chloritu a živců. V porovnání s ostatními vzorky obsahuje podstatně méně kalcitu. 

Vyhodnocením foraminifer v jílovcích bylo zjištěno společenstvo stáří odpovídající 

spodnímu paleocénu. Z jílovců vyvětrávají pelokarbonátové konkrece (vzorek STA16v). 

Ve srovnání s ostatními vzorky obsahuje vzorek podle RTG analýzy největší množství 

kalcitu a naopak nejmenší množství křemene. Dále je pak přítomen muskovit, živce, pyrit a 

chlorit.  

Dále byly odebrány vzorek STA17 (šedozelený jílovec) a STA18 (šedozelený 

pískovec obsahující siderit) patřící frýdlantskému souvrství. Vyhodnocením foraminifer ve 

vzorku STA17 bylo zjištěno jejich stratigrafické zařazení, které odpovídá spodnímu 

paleocénu. U vzorku STA18 byla provedena RTG analýza, pomocí které se zjistilo, že 

vzorek obsahuje velké množství sideritu a kalcitu a dále také obsahuje kaolinit, muskovit, 

živce, křemen a chlorit. 
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 V dalším úseku řeky se nacházejí skvrnité jílovce podslezské jednotky a opět bloky 

těšínitů s doprovodnými pelity hradišťského souvrství, náležící slezské jednotce. Rozhraní 

mezi oběma jednotkami nelze přesně určit, a proto je předpokládáno v místě prvního 

výskytu bloku těšínitu. V okolí vulkanitů těšínitové asociace jsou přítomny černošedé 

jílovce až prachovce s kalcitovými žilkami, ze kterých byl odebrán vzorek STA19, patřící 

hradišťskému souvrství. Vzorek obsahuje cysty dinoflagelát, které prošly značnou teplotní 

přeměnou, což zapříčinilo jejich tmavé zabarvení. Společenstvo lze přiřadit ke svrchnímu 

hauterivu. 

Na závěr byl odebrán vzorek STA20b, označený jako tufit (vulkanická brekcie) 

patřící k hradišťskému souvrství. Jedná se o horninu tmavé barvy, tvořenou útržky 

laminovaných slínovců a matrici tvoří jílovce. Provedením RTG analýzy bylo zjištěno, že 

vzorek obsahuje nápadně velké množství křemene, živců, dolomitu a kalcitu. Dále 

obsahuje muskovit, pyrit a chlorit. 

GPS body k jednotlivým odebraným vzorkům jsou zaznamenány v tabulce č. 5. 
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GPS bod 

 

číslo vzorku popis vzorku 

GPS bod č. 272 

N49 40.105 E18 23.228 

 

vzorek STA1 tmavě šedé jílovce (slezská jednotka, 

hradišťské souvrství) 

vzorek STA2 vápenaté skvrnité jílovce až prachovce 

světle šedé až zelenošedé barvy (souvrství 

frýdlantské) 

 

GPS bod č. 273 

N49 40.103 E18 23.249 

vzorek STA4 tmavě šedé zbřidličnatělé jílovce (hradišťské 

souvrství) 

GPS bod č. 274 

N49 40.101 E18 23.266 

 

vzorek STA5 světle šedé jílovce podslezské jednotky 

s nádechem do modrozelena 

GPS bod č. 275 

N49 40.102 E18 23.298 

vzorek STA6 vápnité světle šedé až šedozelené skvrnité 

jílovce (souvrství frýdlantské) 

GPS bod č. 276 

N49 40.107 E18 23.311 

vzorek STA7 silně zpevněný tmavě šedý jílovec/slínovec 

(hradišťské souvrství) 

GPS bod č. 277 

N49 40.126 E18 23.451 

vzorek STA8 šedohnědé prachovce a jílovce (frýdecké 

souvrství) 

GPS bod č. 278 

N49 40.097 E18 23.531 

vzorek STA9 tmavě šedé jílovce/prachovce (frýdlantské 

souvrství) 

GPS bod č. 279 

N49 40.059 E18 23.582 

vzorek STA10 tmavě hnědé až hnědošedé jílovce (souvrství 

frýdlantské) 

GPS bod č. 280 

N49 40.047 E18 23.586 

vzorek STA11 světle šedý pískovec rezavě hnědě 

navětrávající (souvrství frýdlantké) 

GPS bod č. 281 

N49 40.049 E18 23.591 

 

 

- 

 

tmavě šedé skvrnité jílovce slezské jednotky 

a světle šedé skvrnité jílovce podslezské 

jednotky (tektonická melange) 

GPS bod č. 282 

N49 40.044 E18 23.595 

vzorek STA12 

 

světle šedé slínovce místy skvrnité  

(hradišťské souvrství) 

vzorek STA13a) 

 

šedé až tmavě šedé jílovce až prachovce,  

(hradišťské souvrství) 

GPS bod č. 283 

N49 40.024 E18 23.614 

vzorek STA13b) šedozelený chloritizovaný těšínit (nebo 

pyroxenit) 

vzorek STA14 

 

místy skvrnité, lehce zbřidličnatělé 

prachovce (v podloží těšínitů), (hradišťské 

souvrství) 

GPS bod č. 284 

N49 40.008 E18 23.625 

vzorek STA15 těšínit (tufit) - zelený nádech a 

mandlovcovitou textura s dutinkami 

vyplněnými kalcitem 

GPS bod č. 285 

N49 40.004 E18 23.627 

- 

 

jílovce (slínovce) šedé barvy s občasnými 

lavicemi pískovců 

- předpokládaná zlomová plocha mezi 

jednotkou slezskou a podslezskou 

GPS bod č. 286 

N49 39.997 E18 23.633 

vzorek STA16 šedozelený bioturbovaný jílovec až slínovec 

(souvrství frýdlantské) 

 

GPS bod č. 287 

N49 39.986 E18 23.657 

vzorek STA17 

 

šedozelený jílovec/prachovec (frýdlantské 

souvrství) 

vzorek STA18 šedozelený pískovec obsahující siderit a 

kalcitové žilky (souvrství frýdlantské) 

GPS bod č. 288 

N49 39.987 E18 23.778 

- šedé jílovce podslezské jednotky 

GPS bod č. 289 

N49 39.992 E18 23.834 

vzorek STA19 šedočerný až černý jílovec (hradišťské 

souvrství) 

vzorek STA20 tmavě šedé až černé tufity obsahující útržky 

laminovaných slínovců (brekcie), (souvrství 

hradišťské) 

Tabulka č. 5 – Měření souřadnic bodů v rámci profilu A, B pomocí GPS. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce je zhodnocení stavby a složení geologického podloží PP 

Profil Morávky. Horninové podloží je více či méně kvalitně odkryto ve dně a březích toku. 

Jak ukazují výsledky, stavba je dosti komplikovaná, jelikož tok řeky Morávky protíná 

oblast násunu dvou příkrovů a to jednotky slezské nasunuté na jednotku podslezskou. 

Jestliže geologická stavba spodní části PP Profil Morávky je tvořena převážně jílovci a 

prachovci frýdeckého souvrství podslezské jednotky, na které je nasunuta slezská jednotka 

reprezentovaná hradišťským a méně lhoteckým souvrstvím, vyšší část PP Profil Morávky 

má mnohem komplikovanější stavbu. Jednotka podslezská je reprezentována frýdeckým 

souvrstvím (stratigraficky maastricht) a frýdlantským souvrstvím (vyšší spodní až střední 

paleocén). Především frýdlantské souvrství podléhá značné erozi. Obě souvrství jsou vůči 

sobě v tektonické pozici. Slezská jednotka je reprezentována hradišťským souvrstvím 

(stratigraficky svrchní hauteriv) s bloky vulkanitů těšínitové asociace (především 

pyroxenit). Toto souvrství je značně tektonicky prohnětené. 

Výsledkem je přehledná geologická mapa, která popisuje přímé geologické podloží 

PP Profil Morávky a to včetně úseků které nejsou zobrazeny v dosavadní geologické mapě 

1:50 000, kde jsou pouze fluviální sedimenty. Naopak v generální mapě 1: 200 000 je pro 

dané území zobrazeno pouze frýdecké a frýdlantské souvrství.  
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