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Summary 

This thesis covers the geological documentation of rock base created by sediments of 

Outer Western Carpathians, which is found in the river-basin and on the bank of Ostravice 

river in area Lískovec near Frýdek-Místek, also the lithological and paleontological 

description is performed. In the first part the objectives and targets of the thesis, is 

introduced. Then the thesis is devoted to the geology of the area and that mainly to its 

stratigraphy and lithology, how it is described in the contemporary literary sources, and its 

localization. Subsequently the field documentation of the studied area is included. The next 

part introduces the methodology of individual used methods processing the collected 

samples and their evaluation. In sequent charter all and the studied area is differentiated to 

the individual litostratigraphic units. In conclusion results are summarized shortly and 

eventual utilization of this thesis are proposed. 

 

Keywords: Western Carpathians, Cretaceous, Paleogene, stratigraphy, 

micropaleontology, lithology 

Anotace 

V diplomové práci je zpracována geologická dokumentace skalního podkladu 

tvořeného sedimenty vnějších Západních Karpat, který se nachází v korytě a březích řeky 

Ostravice v oblasti Lískovce u Frýdku-Místku, a je proveden litologický a paleontologický 

popis. V první části jsou uvedeny cíle a úkoly diplomové práce. Dále se práce věnuje 

geologii oblasti, a to především její stratigrafii a litologii, jak je popsána v současných 

literárních pramenech, a její lokalizaci. Následně je začleněna terénní dokumentace 

studované oblasti. V další části je uvedena metodika jednotlivých použitých metod 

zpracování odebraných vzorků a jejich vyhodnocení. V následující kapitole jsou 

prezentovány všechny výsledky a oblast je rozlišena do j ednotlivých litostratigrafických 

jednotek. V závěru jsou stručně shrnuty výsledky a navrženo eventuální využití práce. 

 

Klíčová slova: Západní Karpaty, křída, paleogén, stratigrafie, mikropaleontologie, 

litologie 
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1. Úvod 

Povodně nám v posledních letech opakovaně přinášejí starosti, z novin a obrazovek 

se dozvídáme o obr ovských škodách i lidských tragédiích. Spíše zřídka, a mimo hlavní 

pozornost médií, se objeví i zprávy o pozitivní funkci povodní pro obnovu některých 

ekosystémů (lužní lesy) či jako krajinotvorné síly. Ještě méně známým faktem je,  

jak povodně svou erozivní činností překvapivě prospěly geologům při poznávání 

geologické stavby našeho území. Po povodních v květnu roku 2010 bylo odkryto nové 

pásmo výchozů ve dně a na březích řeky Ostravice v oblasti Lískovce u Frýdku-Místku. 

Jedná se o velmi zajímavou oblast, jelikož zde postrádáme dostatek povrchových výchozů, 

které by umožnily studovat geologickou stavbu. Zdejší odkryvy překvapují nejen typem 

odkrytých hornin, ale rovněž délkou okolo 1500 m téměř souvislých výchozů. 

Když se podíváme na geologickou mapu v měřítku 1:200 000, t ak zde jsou sice 

informace o křídovém stáří sedimentů, ale už na podrobné geologické mapě v měřítku  

1:25 000 je již v našem zájmovém území vyznačen výskyt kvartérních sedimentů. 

Cílem diplomové práce je podrobná geologická dokumentace skalního podkladu, 

který se nachází v korytě a březích řeky Ostravice. K tomu je nezbytné rozlišení 

jednotlivých litostratigrafických jednotek a podrobný litologický a paleontologický popis. 

Dílčí úkoly pro splnění cíle diplomové práce jsou následující.  

Z nově odkrytého pásma výchozů se odeberou dokumentační vzorky, místa odběrů 

se zaměří pomocí GPS, a také se změří vrstvy a možné zlomy. 

Pro určení litologie se provede makroskopický popis odebraných vzorků a vyhodnotí 

se výbrusy (které se rovněž zhotoví, ale pouze z vybraných odebraných vzorků). O bližším 

složení případných jílovitých a slínitých hornin napoví prášková RTG difrakční analýza. 

Mikropaleontologie poslouží k vymezení stratigrafie a paleontologie. 
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2. Geologie oblasti 

Předkvartérní stavba studovaného území souvisí s obdobím formování příkrovů 

Vnějších Západních Karpat. Alochton (vněkarpatské příkrovy) zakrývá ve svém podkladu 

část miocenní předhlubně a varisky konsolidované strukturní patro, které náleží 

k ponořenému pokračování epivariské platformy Českého masívu (Menčík et al. 1983). 

2. 1. Neoidní strukturní patro 

Nejvýchodnější a z velké části pohřbený úsek Českého masívu – epivariská 

platforma, která byla konsolidována během variského vrásnění v mladším paleozoiku, 

v následujících obdobích podléhala postupné denudaci a zarovnávání. Její další vývoj  

lze jen velmi obtížně sledovat díky totálnímu nedostatku odpovídajících autochtonních 

pokryvných sedimentů (od permokarbonu až do konce paleogénu). 

Na pohřbené platformě leží zachované pokryvné útvary, které náleží alpsko-

karpatskému pásemnému pohoří s příkrovovou stavbou, tedy k soustavě Západních Karpat. 

Na naše území zasahuje jen vnější zóna Západních Karpat – Vnější Západní 

Karpaty (čelní předhlubeň a flyšové pásmo, mimo bradlové pásmo, které již na naše 

území nezasahuje), jejichž tektogeneze začala ve svrchní křídě a skončila v miocénu. 

Rozlišujeme dvě zóny flyšového pásma na našem území, a to vnější (krosněnskou) 

skupinu a vnitřní (magurskou) skupinu příkrovů. 

Do uvedené soustavy se spolu s příkrovy také zařazují neogenní uloženiny v podloží 

příkrovů, které jsou součástí alpsko-karpatské předhlubně. Neogén společně s variským 

patrem tvoří pro příkrovy autochton, na kterém spočívají příkrovy vnějších (flyšových) 

Karpat, a to především vnější skupiny příkrovů, budované vrstevními členy mladšího 

mezozoika a paleogénu. Obě jednotky strukturních pater mnohdy navíc překrývají různě 

mocné uloženiny kvartéru. 

Až v období staršího neogénu (v miocénu) se v oblasti odehrály nejdůležitější 

postvariské geologické události. Nejspíše z polského území proniklo eggenburské moře  

do deprese v karpatském předpolí a zbyly zde po něm sublitorální uloženiny. 

V následujícím erozně-denudačním období byla odstraněna většina eggenburských 

sedimentů a byl zformován pahorkatinový reliéf.  
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V karpatu se vytvořila souvislá předhlubeň (vnitřní předhlubeň) jako součást alpsko-

karpatské předhlubně. Vyplňují ji sladkovodní, brakické a mělkomořské sedimenty.  

Po regresi spojené s růstem tektonické aktivity (mezi karpatem a badenem) dochází 

k nasunutí tzv. staroštýrských příkrovů vnějších Karpat, které jsou nazvány podle 

staroštýrské fáze alpínského vrásnění. Tyto příkrovy, které jsou nedokonale známy 

z denudačních zbytků ve vrtech, byly přes vnitřní předhlubeň přesunuty v celé její šíři 

pravděpodobně 15 km.  

Karpatské předpolí silně poklesává na počátku spodního badenu před tělesem 

staroštýrských příkrovů. Utváří se vnější karpatská neboli badenská předhlubeň (také čelní 

hlubina). Nerovnoměrná subsidence a reaktivace zlomů ovlivnila průběh především 

mořské sedimentace, která začala výrazným transgresivním horizontem. Na konci 

spodního badenu byly přesunuty mladoštýrské příkrovy (příkrov podslezský a na něm 

spočívající příkrov slezský) přes autochotonní uloženiny badenské předhlubně, což bylo 

další důležitou událostí. 

V převažující části Ostravska se uplatňuje výhradně kontinentální vývoj,  

a to po konečném nasunutí příkrovů a regresi z vněkarpatské předhlubně. 

Ve středním pleistocénu proniká od severu kontinentální ledovec, a to v období dvou 

hlavních glaciálů – elsterském a s álském, skandinávského či kontinentálního zalednění  

a značná část Ostravska se tak ocitá na jižním okraji mohutného kontinentálního zalednění. 

Obojí zalednění je doloženo hlavně sedimenty, které jsou charakteristické primárním 

zastoupením severských hornin a faciemi meziledovcových, periglaciálních  

a poledovcových cyklů s příměsí redeponovaných severských hornin. Období viselského 

glaciálu reprezentují zejména eolické sedimenty, protože ledovec již na naše území 

nezasáhl. Nejmladšímu kvartéru, holocénu, odpovídají nepříliš mocné kontinentální 

uloženiny, zvláště povodňové hlíny a náplavové kužely (Vašíček a Novotná 1997).  

Studované území je tvořeno vnější skupinou příkrovů Vnějších Západních Karpat,  

a to jednotkou podslezskou, která je zde reprezentována souvrstvím frýdeckým  

a frýdlantským, a slezskou jednotkou, kterou zastupuje souvrství krosněnské. V dalším 

pokračování textu se budu věnovat podrobnějšímu popisu pouze souvrstvím, která  

se na studovaném území nachází (viz tab. č. 2.1.). 
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Tab. č. 2.1. - Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru slezské a podslezské jednotky  
(Chlupáč et al. 2002, upraveno.) 
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2. 2. Vněkarpatské příkrovy – podslezská jednotka  

Poprvé podslezskou jednotku vymezili Hanzlíková et al. (1953) jako nejspodnější 

skupinu dílčích příkrovů na bázi alochtonního flyšového pásma Západních Karpat 

nasunutou na varisky zkonsolidovaný autochton (Český masiv) a na sedimenty 

karpatských předhlubní. Pro příkrovy podslezské jednotky je příznačný hnětený tektonický 

styl a rozčlenění vrstev do šupin a čoček různé kompetence (Roth in Eliáš 1998). Běžné  

je místy velmi detailní provrásnění až prohnětení se slezskou jednotkou. Přes své 

autochtonní podloží je podslezská jednotka přesunuta nejméně o 20 km (generelně  

k S až SZ), celková délka násunu je pravděpodobně mnohokrát větší vzhledem ke složité 

vnitřní stavbě. 

Podslezská jednotka je reprezentována zejména jílovcovými vývoji svrchní křídy  

až oligocénu (Eliáš 1998). Základy litostratigrafického členění zpracovali především 

Menčík a Pesl (1955), Roth (1962), Roth et al. (1962 a, b), Hanzlíková, Pícha a Cicha 

(1963), Eliáš (1964), Menčík et al. (1983) a další (in Eliáš 1998). 

Litostratigraficky podslezskou jednotku členíme na frýdecké souvrství (svrchní křída 

– nejspodnější paleocén), frýdlantské souvrství (svrchní křída – svrchní eocén), menilitové 

souvrství (spodní – střední oligocén) a ženklavské souvrství (vyšší oligocén). 

2. 2. 1. Frýdecké souvrství 

Frýdecké souvrství patří mezi nejstarší celky podslezské jednotky. Je pojmenováno 

podle městské části Frýdek města Frýdek-Místek. Původní vymezení pochází  

od Hochstettra (1852, převzato z Eliáše 1998), který určil hlavonožcovou faunu podle dnes 

již nezachovaných výchozů západního svahu Zámeckého vrchu ve Frýdku. Nověji 

souvrství charakterizovali Andrusov (1959), Roth (1962), Roth et al. (1962 a, b), 

Hanzlíková a Roth (1963), Menčík et al. (1983) a další. 

Vrstevní těleso frýdeckého souvrství je nepravidelného tvaru s odhadovanou 

mocností okolo 500 m  a s tektonickou spodní hranicí. Nejstarší vrstvy náleží turonu. 

Svrchní hranice je podle mikrobiologického zhodnocení Hanzlíkové (in Menčík  

et al. 1983) asynchronní oproti frýdlantskému souvrství a prochází od campanu po dan. 

Frýdecké souvrství reprezentuje převaha šedých až hnědošedých prachově písčitých 

vápnitých jílovců nad podřadnými polohami středno- až jemnozrnných drobových  

a vápnitých pískovců, obvykle centimetrových a jen zřídka větších mocností. V některých 
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profilech se objevují skluzová tělesa decimetrových až metrových mocností, jejichž klasty 

občas dosahují až metrových rozměrů. 

Lokalita na západním svahu Zámeckého vrchu ve Frýdku umožnila řadu 

paleontologických nálezů (amoniti, belemniti a další zástupci mlžů). Byl zde odkryt 

klasický profil frýdeckého souvrství. Z odebraných vzorků byly určeny foraminifery  

a nanoplankton středního až svrchního maastrichtu. Profil je tvořený hlavně šedými  

a hnědošedými maastrichtskými vápnitými jílovci, které obsahují v nepravidelných 

centimetrových až decimetrových vzdálenostech vložky šedých až světlešedých vápnitých 

drobových pískovců obvykle o mocnosti několik centimetrů. 

Převažující šedé, tmavošedé až hnědošedé jílovce a vápnité jílovce jsou proměnlivě 

prachovité, písčité, vápnité a odlišně intenzivně zpevněné. Mají nepravidelně kusovitou 

odlučnost a šupinkovitý rozpad. Postupujícím přibýváním hrubší klastické příměsi zvolna 

přechází do jílovitých prachovců eventuálně až do pískovců. Horniny byly označovány 

jako slíny kvůli své vysoké vápnitosti. Z granulometrických rozborů vyplývá, že se jedná  

o jílovce, prachovité jílovce, jílovité prachovce, písčitojílovité prachovce a podobně. 

Obsah jednotlivých složek se značně mění. 

V jílovcích převládá illit nad minerály ze skupiny kaolinitu a montmorillonitu. 

V rozdílné míře byly zjištěny karbonáty. Jedná se hlavně o jemno- až velmi jemnozrnný 

kalcit mikritové nebo mikrosparitové struktury.  Podružnou příměs občasně tvoří dolomit  

a siderit. Klastickou složku reprezentuje zejména křemen. Ortoklas, plagioklasy, velice 

vzácný mikroklin, muskovit, zřídka biotit a chlorit, zrnka hornin (jemno- až velmi 

jemnozrnné vápence), bioklastická složka (především schránky foraminifer a jehlice hub), 

pyrit a pyritizovaná rostlinná drť jsou zastoupeny v akcesorickém množství. Velmi zřídka 

byl nalezen glaukonit. Horniny zabarvuje organická substance. 

Některé polohy pelitů frýdeckého souvrství jsou charakteristické vlasovou přímou 

laminací, podmíněnou střídáním poloh s vyšším nebo nižším dílem jílovité substance nebo 

černošedé pyritizované rostlinné drti a slíd. Ploché komponenty jsou utříděny rovnoběžně 

s průběhem vrstevnatosti. Laminy mívají mocnosti zlomků milimetrů a jejich odlehlost  

se mění od několika desetin milimetrů až po několik milimetrů. Občasně se písčité laminy 

milimetrových mocností objevují ve vrstevním sledu také jako samostatné polohy. 

Mocnosti pískovcových vrstev se pohybují od několika centimetrů až do cca 2 m. 

Laminy a centimetrové polohy pískovců bývají propojeny se svým podložím i nadložím 
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mírnými přechody. Některé pískovcové polohy mají všesměrnou texturu a u některých 

bylo také určeno jednoduché i vícenásobné pozitivní gradační zvrstvení. 

Ve frýdeckém souvrství jsou pískovce obvykle světle nebo tmavě šedé, hrubo-  

až jemnozrnné, masivní, laminované a proměnlivě vápnité. Nad ostatními průhlednými 

těžkými minerály v asociacích má převahu zirkon. Pelokarbonáty ve frýdeckém souvrství 

vytvářejí konkrecionální tělesa ploše čočkovitého až kulovitého tvaru a vykytují se zde 

jako nepravidelné vložky. Bývají šedomodré, modrošedé, šedé, rezavě navětralé, jemno-  

až velmi jemnozrnné, a s estávají z jílových sideritů, sideritových jílovců, jílových 

dolomitů, dolomitových jílovců, jílových ankeritů, ankeritových jílovců či jílových 

vápenců. Horniny obsahují jemno- až velmi jemnozrnný sparitový nebo mikrosparitový 

karbonát s kolísavou příměsí jílové komponenty, zejména illitu. Křemen, živce, muskovit, 

biotit a pyrit byly zjištěny na úrovni akcesorické příměsi. 

Významnou komponentou některých profilů jsou tiloidní slepence (skluzy), které 

mají mocnosti pohybující se od desítek centimetrů až do několika desítek metrů. Mohou 

obsahovat až metrové klasty různorodých hornin. Pro klasty, které bývají netříděné,  

je typické chaotické uspořádání a vhnětení do mezerní hmoty. Skluzové polohy mají 

homogenní vnitřní texturu a nemají patrné zvrstvení. V profilech se vyskytují, vedle hrubě 

klastických blokových parakonglomerátů, také drobnozrnné písčitojílovité slepence 

s valouny většinou centimetrových rozměrů. 

Ve skluzových tělesech byly doposud zastiženy horniny, které by se daly rozdělit  

do následujících 2 skupin (Eliáš 1998): 

1) krystalinikum – křemen, dvojslídné leukokratní granity až kataklazity, 

jemnozrnné aplitové granity, amfibolové granity, bazické vyvřeliny, 

sericitické fylity, sericiticko-biotitové fylity, biotitové fylity, občas 

s turmalínem, chloritické břidlice, křemité homomiktní křemence, 

tmavošedé kvarcity se známkami zrudnění, křemité ruly, šedé amfibolové  

a svorové ruly, 

2) sedimenty – tmavošedé až tmavohnědé korálové eventuálně stromatoporové 

vápence se svrchnogivetskou faunou, bělavě šedé či světle šedé jemnozrnné 

(devonské) vápence, šedé, jemnozrnné křemité vápence se sporadickými 

čočkami eventuálně proužky jemnozrnných rohovců, šedé dolomitové 

vápence, šedé dolomity – devonské, tmavošedé až černošedé občasně 



Monika Říčná: GEOLOGIE LÍSKOVCE 

2011                                                                                                                                 - 8 - 

silicifikované organogenní vápence spodního karbonu, hrubozrnné 

krinoidové vápence s rodem cf. Poteriocrinus, černošedé až černé 

jemnozrnné silicifikované vápence s tabulátním korálem rudu  

cf. Syringophora sp., světle šedé vápence s brachiopodem Echinoconchus 

punctatus, svrchnokarbonské arkózové pískovce, šedé jílovité pískovce  

se zbytky zuhelnatělých rostlin, černé jílovce a kromě toho horniny 

nejasného stáří – černé křemité jílovce, glaukonitové pískovce, šedé 

slínovce, světle šedé organogenní vápence, světle šedé a šedé, jemno-  

až velmi jemnozrnné vápence, světle šedé, žlutohnědě zvětrávající, jemno- 

až velmi jemnozrnné vápence, bělošedé, vlasově písčitě laminované, velmi 

jemnozrnné vápence s lasturnatým lomem. 

Absence klastů štramberského vápence je příznačným znakem nejen frýdeckého 

souvrství, ale i jin ých souvrství podslezské jednotky. Frýdecké souvrství je propojeno 

pozvolnými přechody jak s klokočovskými vrstvami, které místně vycházejí v nejvyšších 

částech sledu frýdeckého souvrství, tak souvrstvím frýdlantským (Eliáš 1998). 

Klokočovské vrstvy 

Nejcharakterističtěji jsou klokočovské vrstvy vytvořeny jako pásmo s typickým 

uplatněním pískovců, a to až několik desítek metrů mocných (cca 30 – 50 m). Především 

v širším okolí Příbora a v Jablunkovské brázdě jsou kartograficky vymezitelné. Podle 

nálezů z okolí Příbora bylo poukázáno na existenci klokočovských vrstev (původně 

klokočovských pískovců - Remeš (1906) a Slavíček (1907), převzato z Eliáše 1998).  

Eliáš (1998) dále popisuje, že poprvé byly klokočovské vrstvy vymezeny v mapě 

Becka a Götzingera (1932). Najdeme v ní i dnešní frýdecké souvrství, které je zde ale 

řazeno do klokočovských vrstev. V rozsahu klokočovských vrstev jsou zde vyčleněny 

„nulliporové pískovce“ (částečně odpovídají také pískovcovému vývoji ve frýdlantském 

souvrství – pískovce strážského typu) a „klokočovské pískovce s korály“, které patří mezi 

charakteristické zástupce klokočovských vrstev. Výskytem mělkovodní fauny, hlavně 

korálů, se odlišují od v podstatě nefosiliferních vrstev karpatského flyše.  

Podle geologické pozice, rázu písčitého podílu a nálezu jílovců příbuzných jílovcům 

frýdeckého souvrství je Eliáš (1998) pokládá za samostatné vrstvy v nejvyšší části 

frýdeckého souvrství (maastricht – paleocén). 
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Nejtypičtější vývoj klokočovských vrstev se nachází v okolí Příbora. Podloží  

i nadloží je propojeno postupnými přechody. Klokočovské vrstvy můžeme rozdělit na facii 

zejména pískovcovou s turbidity a fluxoturbidity a facii jílovcovou s vložkami pískovců. 

Pískovcová facie s proximálními turbidity a fluxoturbidity se objevuje v severním 

okolí Příbora (pásmo táhnoucí se od Libhoště do severního okolí Hájova). Charakteristická 

je přítomnost pískovců a slepenců s podružnými polohami jílovců. Dominují modrošedé 

drobnozrnné písčité vápnité petromiktní slepence (ve sledech o m ocnosti 30 – 140 cm), 

homogenně či nepatrně gradačně zvrstvené nad hrubě až jemně zrnitými vápnitými 

drobovými pískovci, gradačně a laminovaně zvrstvenými (Boumovy intervaly Ta-b)  

a nad podřadnými šedými písčitými a vápnitými jílovci. 

Ve slepencích byl nalezen křemen, chloritické a sericitické břidlice, světle šedé, 

středno- až jemnozrnné pískovce a černé uhlí. Valounky hornin bývají několik centimetrů 

velké. Také zde byly zjištěny velké kolonie silicifikovaných korálů o velikosti až 60 cm. 

Zřídka se v tomto vrstevním sledu objevují až 10 cm mocné polohy šedých, jemno- 

až velmi jemnozrnných vápnitých drobových pískovců, které se obvykle obměňují 

s vrstvami šedých vápnitých jílovců o mocnosti desítek centimetrů. Dále se zde mohou 

nestejnoměrně vkládat 2 - 3 m mocné polohy parakonglomerátů – skluzově prohnětených 

šedých až modrošedých vápnitých jílovců a lávek šedých, jemno- až velmi jemnozrnných 

vápnitých drobových pískovců. Jen jedenkrát byla zastižena poloha silicifikované korálové 

kolonie. 

V profilu Lubiny v Helénském údolí se vyskytuje jílovcová facie s vložkami 

pískovců, kterou rozdělujeme na facii s většinou jílovcovým vývojem s ojedinělými 

polohami pískovců a facii s pískovcovo-slepencovým vývojem neflyšového typu.  

Zejména jílovcový vývoj klokočovských vrstev se odlišuje vyšším podílem psamitů 

k pelitům od běžného vývoje frýdeckého souvrství. Typické je pro tuto facii 

mnohonásobné obměňování 5 – 50 cm mocných vápnitých jílovců až jílovitých vápenců 

frýdeckého rázu a obvykle 1 – 5 cm mocných poloh vápnitých drobových pískovců  

až písčitých vápenců o mocnosti zřídka i 40 cm.  

Vápnité jílovce až jílovité vápence mají šedou až tmavošedou barvu a jsou kolísavě 

písčité a nepravidelně kusovitě odlučné. Polohy drobových pískovců o centimetrových 

mocnostech jsou modrošedé, jemno- až velmi jemnozrnné, obvykle jílovité. U některých 

lávkovitých pískovců bývají vrstevní plochy pokryty jemnými lupínky světlé slídy 
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rovnoběžně orientované s laminací. Pískovce jsou vlasově přímě laminované a místy  

se sklonem k jednoduché pozitivní gradaci. Čočkovité polohy pískovců mohou měnit svou 

mocnost dokonce o několik desítek procent na decimetrové až metrové vzdálenosti.  

Pískovce bývají obvykle středno- až jemnozrnné, gradačně a laminovaně zvrstvené, 

jejich mocnost se pohybuje v desítkách centimetrů. Na bázi mohou být některé z poloh 

hrubozrnné či drobně slepencovité o velikosti klastů do 3 cm. 

Paleogeograficky významný je neflyšový slepenco-pískovcový vývoj, který 

obklopuje jílovcový vývoj, jenž je s ním propojen postupnými přechody. Ty jsou typické 

zvyšováním početnosti a mocnosti pískovcových poloh, vedoucí k nepatrné převaze 

pískovců nad jílovci. Pískovcová pásma mohou být mocná 3 – 6 m. 

Jednotlivé vrstvy pískovců, které jsou mocné až 60 cm, mívají specifické textury. 

Nápadné spodní vrstevní plochy se vyznačují stopami po erozi, mechanoglyfy a bioglyfy 

válečkovitých forem. Kromě ojedinělé a obvykle nedokonale vyvinuté jednoduché 

pozitivní gradace zejména v hrubém podílu, z vnitřních textur dominuje jemná laminace, 

oscilační čeřiny, náznaky konvolutního zvrstvení a hlavně drobné šikmé zvrstvení. Část 

vrstev má strukturu homogenní až chaotickou s nahodile uspořádanými klasty. Místy 

mohou být některé z pískovcových vrstev zasaženy dosti intenzivní bioturbací. 

Zrnitost těchto hornin se mění, a to od drobnozrnných písčitých slepenců  

až po písčité jílovce. Typické je zastoupení reziduálních valounů (klastů) ve spodních 

částech poloh. Objevují se také spojené, amalgamované vrstvy. 

Významný je hromadný výskyt dvojic vrstev s homogenní strukturou a přímou 

vlasovou laminací na jedné straně a šikmým zvrstvením na druhé straně. Centimetrové 

polohy pískovců, které jsou jednoduše pozitivně gradačně zvrstveny a mají přímou 

vlasovou laminaci, lze interpretovat jako tempestity. 

U mocnějších pískovcových poloh, které je možno pozorovat na desetimetrové 

vzdálenosti, je významná proměnlivost mocnosti o více než jednu třetinu. Na metrové, 

zřídka desetimetrové, vzdálenosti jsou sledovatelné centimetrové polohy, které jsou 

většinou čočkovité. 

Vápnité drobové pískovce až písčité vápence obsahují zvýšené množství bioklastů 

(úlomky skeletů korálů, ostnokožců, schránek mlžů, stélek řas, a jiné). Kromě toho  

se v nich objevují klasty zelenošedých a černošedých jílovců, především centimetrových 
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rozměrů. Exotický podíl zastupují černošedé jemně zrnité rohovce, jemně zrnité křemence, 

bělošedé jemnozrnné vápence, černé uhlí a zelenošedé rozložené horniny. 

Ojediněle se v sekvencích nalézají decimetrové polohy drobnozrnných tilloidních 

slepenců, které pojímají netříděné valounky křemene, fylitů (chloriticko-sericitických 

břidlic) a různorodých typů vápenců o průměru několika centimetrů, nacházející  

se v písčitojílovité mezerní hmotě. 

V další části profilu klokočovských vrstev v údolí Lubiny jižně od Příbora mnohdy 

nacházíme polohy tilloidních slepenců, které dosahují mocnosti až 60 cm. Jejich skluzově 

prohnětená mezerní hmota sestává z šedých až tmavošedých vápnitých jílovců frýdeckého 

typu. Polohy hornin obsahují valounky, kde dominují středně sférické, dobře zaoblené 

valounky křemene nad valouny a útržky jiných hornin. Jejich velikost se pohybuje okolo  

1 – 20 cm. Byly nalezeny i valounky bělošedých kvarcitů, šedých a zelenošedých 

chloriticko-sericitických břidlic (fylitů), šedých, jemno- až velmi jemnozrnných 

mikritových vápenců a šedých, jemno- až velmi jemnozrnných písčitých vápenců. Tiloidní 

slepence obsahují jílovou mezerní hmotu s kolísavou písčitou příměsí a jsou drobivě 

rozpadavé. 

Ve sledu klokočovských vrstev se vyskytují až 30 cm mocné polohy bělošedého, 

tmavě šedě chondriticky skvrnitého jílovitého vápence až silně vápnitého jílovce 

(slínovce), nerovnoměrně kusovitě lasturnatě odlučného. Na svrchních vrstevních plochách 

psamitů se mohou objevovat bioglyfy. V pískovcích shledáváme značnou bimodalitu 

v uspořádání orientovaných textur (obvykle i v rámci jedné jednotky). Stratigraficky 

klokočovské vrstvy řadíme do nejvyšší křídy až do nejspodnějšího paleogénu (Eliáš 1998).  

2. 2. 2. Frýdlantské souvrství 

V podslezském sedimentačním prostoru nastala koncem křídy a počátkem paleogénu 

pozvolná faciální diferenciace, která setrvávala až do vyššího eocénu a v nejvyšším eocénu 

pomalu vyzněla. Od svrchní křídy do konce eocénu bylo usazeno frýdlantské souvrství  

o mocnosti okolo 800 m, které bylo pojmenováno podle Frýdlantu nad Ostravicí, kde  

je poměrně dobře obnaženo (Eliáš 1993). 

Postupnými přechody je frýdlantské souvrství propojeno s podložím frýdeckým 

souvrstvím a s nadložím menilitovým souvrstvím. V podslezském sedimentačním prostoru 

prochází spodní značně asynchronní hranice frýdlantského souvrství od campanu do danu. 
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Doposud se používalo neformálního označení frýdlantského souvrství jako 

„podmenilitové souvrství (vrstvy) podslezské“ (Menčík et al. 1983). V rozsahu tohoto 

komplexu byly definovány jako neformální podjednotky „pestré vrstvy podslezské“,  

a to podle Menčíka a Pesla (1955) a dalších (in Eliáš 1998). Byly vymezeny také třinecké 

vrstvy, které pojímají zejména nejrozšířenější facii frýdlantského souvrství, a to facii 

skvrnitých jílovců. Podle Menčíka a Pesla (1955) a jiných byly pak ještě třinecké vrstvy 

rozděleny na spodní a svrchní třinecké vrstvy, kde spodní byly méně vápnité než svrchní. 

Ve vyšším středním eocénu či ve spodní části svrchního eocénu prochází mezi těmito 

celky neostrá chronostratigrafická hranice. Ve spodní části frýdlantského souvrství  

se dá kartograficky vydělit na více místech mezi údolími Ostravice a Olše facie 

černošedých jílovců – tzv. gutské vrstvy (Menčík et al. 1983). Zejména ve vyšším 

paleocénu místně vystupuje písčitý vývoj, tzv. pískovce strážského typu či strážské 

pískovce. Podle Menčíka et al. (1983) se v nejbližším podloží menilitového souvrství 

nachází zelené a hnědé jílovce. 

Vývoj frýdlantského souvrství je značně proměnlivý, což dokázal sedimentologický 

výzkum povrchových výchozů i výsledky studia jádrových vrtů. Střídání hornin 

zastupujících jednotlivé facie anebo vrstvy se uskutečňuje řádově v centimetrových  

až metrových mocnostech, v důsledku toho je nesnadné vymezovat prostorově stabilnější 

jednotlivé litostratigrafické celky. Nejen, že „pestré vrstvy“ častokrát vycházejí pouze jako 

šmouhy až vrstvy centimetrových mocností, ale navíc jsou ovlivněny silným tektonickým 

porušením. Facii pestrých jílovců nemůžeme pokládat za litostratigrafickou jednotku a ani 

ji použít ke korelaci, poněvadž jsou polohy červených pelitů roztroušené do časového 

rozmezí od nejvyšší křídy do svrchního eocénu. 

V rozsahu frýdlantského souvrství je podle sedimentologického výzkumu příhodnější 

vymezovat dílčí facie, nikoliv vrstvy, které jsou sice místy kartograficky definovatelné  

a občasně vykazují i jistou bio- a chronostratigrafickou stabilitu (Eliáš 1998). 

Ve frýdlantském souvrství vyčleňujeme 4 základní litofacie:  

1) skvrnitých jílovců, 

2) černošedých jílovců, 

3) pískovců a slepenců, 

4) pestrých jílovců. 
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Litofacie jsou vyčleněny podle semikvantitativního obsahu základních typů hornin, 

který vychází z dosud uskutečněných výzkumů. S ohledem na nedostačující odkrytí  

a intenzivní provrásnění podslezské jednotky může být vymezení litofacií v určitých 

ohledech subjektivně ovlivněno (Eliáš 1993). 

V Třinecké brázdě, v týlu podslezské jednotky a v jejích čelních částech mezi 

Hranicemi a Novým Jičínem, se vyskytuje facie skluzových slepenců, která má poněkud 

samostatné postavení. Tato facie, jejíž vývoj se váže na podobné vývoje ve frýdeckém  

a menilitovém souvrství, vytváří geograficky vymezitelnou jednotku s promísenými útržky 

ze všech 4 vymezených facií. Tyto gravidity se častokrát objevují spolu s facií skvrnitých 

jílovců, a proto jsou s ní i popsány (Eliáš 1998). 

Facie skvrnitých jílovců 

V podslezské  jednotce probíhá facie skvrnitých jílovců, která je hlavním vývojem 

frýdlantského souvrství, od campanu-maastrichtu až do svrchního eocénu. Podle Menčíka, 

Pesla a Pličky (1956) byla vymezena jako třinecké vrstvy v oblasti mezi údolími Ostravice 

a Olše a podle vápnitosti pak na spodní a svrchní vrstvy třinecké. Pro spodní vrstvy 

třinecké je charakteristická převaha jílovců nad vápnitými jílovci a bohaté zastoupení 

pískovců. Ve svrchních vrstvách třineckých je příznačné, že převládají vápnité jílovce  

nad jílovci, a polohy pískovců se vyskytují méně často. Mezi údolími Ostravice a Bečvy 

(západní část podslezské jednotky) dominují vápnité jílovce nad jílovci. Pískovcové  

a slepencové polohy se obvykle více vkládají v širším okolí Nového Jičína a Valašského 

Meziříčí na Z a v Třinecké brázdě na V. Facie černošedých jílovců nahrazuje spodní část 

vrstevního sledu facie skvrnitých jílovců v povodí Olše v mocnosti cca 100 m  (gutské 

vrstvy – Menčík et al. 1983). Facie pestrých, především červených jílovců vytváří 

nepravidelné vložky ve facii skvrnitých jílovců. Ve svrchním eocénu (vyšší části facie 

skvrnitých jílovců) jsou nejrozšířenější jílovce zelené a hnědé. Hnědé jílovce jsou nejvíce 

soustředěny v nejbližším podloží menilitového souvrství. 

Ve facii skvrnitých jílovců dominují zelenošedé, šedozelené a hnědošedé jílovce, 

kolísavě písčité a vápnité. Šedé a zelené jílovce se střídají jako odlišně ostře omezené 

šmouhy nebo jako čočkovité polohy o mocnosti v centimetrech. Takovéto skvrnité jílovce 

jsou charakteristické pro polohy, které jsou intenzivně postižené bioturbací (chondriticky 

skvrnité jílovce). Jako vložky se ve facii skvrnitých jílovců objevují různé obecně velmi 
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proměnlivě mocné polohy šedých, černošedých, zelených, rudohnědých a červených 

jílovců a také proměnlivý podíl pískovců.  

Pelity z facie skvrnitých jílovců mají značně proměnlivý podíl prachové složky  

(až 40 %), jílový podíl kolísá mezi 60 – 90 % a podíl písčitý nepřesahuje 10 %. Nejčastěji 

se tedy jedná o horniny typu písčito-prachovitých jílovců či jílovitých prachovců. 

Jílovce jsou polyminerální, obsahující kolísavý podíl illitu, kaolinitu, 

montmorillonitu. Klastické složky zastupuje křemen a v akcesorickém množství živce, 

muskovit, biotit, glaukonit, schránky organismů (především foraminifer), zuhelnatělé 

rostlinné zbytky, pyrit a organická hmota.  

Polohy jílovců jsou všesměrně či laminovaně zvrstveny. Mocnost přímé laminace  

se pohybuje od několika milimetrů do několika metrů. Laminace je způsobena přítomností 

poloh s různou intenzitou pigmentace organickou substancí, s různou zrnitostí, s různým 

minerálním složením, se subparalelním až paralelním usměrněním plochých složek. 

V nepravidelných odlehlostech se do sledu zejména pelitického vývoje facie 

skvrnitých jílovců ukládají polohy pískovců, jejichž mocnost se pohybuje od několika 

centimetrů do několika desítek centimetrů. Mají různorodé petrografické složení  

a doprovázejí je polohy klastických vápenců, písčitých a jílovitých, s bioklastickým 

podílem. Polohy klastických hornin se objevují buď samostatně, nebo se spojují do pásem 

o mocnosti několika metrů až prvních desítek metrů, tzv. flyšoidní pásma (střídají  

se polohy pískovců a jílovců, případně klastických vápenců). V takových pásmech je velká 

část klastik jednoduše nebo vícenásobně gradačně zvrstvená a má charakter turbiditů nebo 

fluxoturbiditů. Polohy fluxoturbiditů mohou být mocné až 2,5 m. 

Místy se jako důležitá složka skvrnité facie frýdlantského souvrství vyskytují 

skluzové sedimenty, které se obdobně jako ve frýdeckém souvrství rozlišují podle původu 

tělesa do dvou skupin. První skupinu reprezentují tělesa, kde převažují intraklasty, jsou 

chudá na klasty exotického původu a jsou nepravidelně rozptýlena v celé ploše podslezské 

jednotky (je možno je odvodit z vnitropánevních zdrojů). Druhou skupinu představují 

tělesa s hojným extraklastickým materiálem, která se svým výskytem soustřeďují  

do okrajových částí podslezské jednotky. Jsou charakteristické přítomností hornin, které 

jsou ve flyšových pánvích označeny jako exotické. Tato skluzová tělesa shlukující  

se do skupin a vytvářející mocné akumulace, lze interpretovat jako úpatní uloženiny, 

eventuálně sedimenty spodní části pánevního svahu podslezské sedimentační pánve. 
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Petrograficky pestré jsou pískovce facie skvrnitých jílovců. Kvantitativně mají 

převahu různorodé typy drobových pískovců a vápnitých drobových pískovců nad pískovci 

křemennými. Pro pískovce jsou příznačné kolísavé obsahy křemene, jílového  

a karbonátového podílu. Z horninových zrn jsou nejčastěji zastoupeny chloriticko-

sericitické břidlice a pak jemno- až velmi jemnozrnné muskovitové kvarcity, jemnozrnné 

mikritové a mikrosparitové vápence. Vápnité drobové pískovce obsahují poměrně vysoký 

bioklastický podíl. Vápencové polohy se soustřeďují obzvláště do vrstev danu – paleocénu 

a svrchního eocénu. 

Dále se do sledu vrstev facie skvrnitých jílovců vkládají konkrecionální polohy 

pelokarbonátů o mocnosti několik centimetrů až decimetrů, zejména černošedých jílových 

sideritů a sideritových jílovců. Skládají se z jemno- až velmi jemnozrnného sideritu 

sparitové nebo mikrosparitové struktury, různého obsahu jílové substance a z akcesorické 

příměsi pyritu. Vyskytují se jako tělesa kulovitého tvaru o průměru až 2 m nebo jako ploše 

čočkovitá tělesa uložená rovnoběžně s vrstevnatostí, které je možno pozorovat  

na deseticentimetrové až metrové vzdálenosti (Eliáš 1998). 

Facie černošedých jílovců 

Do spodní části frýdlantského souvrství se soustřeďuje zejména facie černošedých 

jílovců (redukční facie – Roth 1962). V oblasti Třinecké brázdy je vyvinuta 

nejhomogenněji s mocností až 100 m, kde byla vymezena jako gutské vrstvy. 

Facii černošedých jílovců charakterizují tmavošedé až černošedé jílovce, kolísavě 

písčité a prachovité, většinou slabě až velmi slabě vápnité. Obvyklá je vlasová přímá 

písčitá laminace světlých barev, částečně vyvolaná i nahloučením plochých složek (hlavně 

slíd). Podíl kalcitu v horninách facie černošedých jílovců běžně nepřesahuje 1 – 2 %, 

křemen je zastoupen v 1 – 30 % (většinou velikosti prachu). Hlavní komponentou je jílová 

substance (60 – 95 %), zejména minerály ze skupiny kaolinitu, v m enším zastoupení  

je přítomen illit a montmorillonit. V akcesorickém množství byla zjištěna zrna 

pelitizovaných živců, částečně chloritizovaný biotit, muskovit, pyrit, chlorit a pyritizovaná 

rostlinná drť. 

Doprovodné horniny v této facii reprezentují centimetrové až metrové polohy 

rozličných typů pískovců a klastických vápenců, které se v hrubých rysech shodují 

s obdobnými horninami v ostatních faciích frýdlantského souvrství. Jejich polohy jsou 
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homogenně, jednoduše gradačně nebo laminovaně zvrstvené. Typický je zde výskyt 

intrabiosparitových a jílových mikritových vápenců. K nalezení jsou obyčejně 

centimetrové, jen ojediněle mocnější konkrecionální polohy pelokarbonátů raně 

diagenetického původu. Vyskytují se jak náhodně, izolovaně, tak ve šnůrovitých polohách. 

Horniny černošedých jílovců se petrograficky shodují s podobnými horninami facie 

skvrnitých jílovců. Kompaktnější celky facie černošedých jílovců jsou spojeny pozvolnými 

přechody se svým okolím, facií pískovcovou či facií skvrnitých jílovců. Mnohdy  

se horniny facie černošedých jílovců objevují pouze jako nepravidelné polohy a šmouhy  

ve faciích skvrnitých jílovců a pískovcové, s ní jsou obzvlášť úzce prostorově spjaty (Eliáš 

1998). 

Pískovcová facie 

Podle Menčíka et al. (1983) a dalších (in Eliáš 1998) není pískovcová facie 

vytvořena v prostoru ani v ploše rovnoměrně. Pískovcové polohy se obvykle koncentrují 

do paleocénu, eventuálně do maastrichtu až spodního eocénu. Nejvíce jsou povrchové 

výchozy rozšířeny mezi Příborem, Novým Jičínem a Valašským Meziříčím, dále v širším 

okolí Třinecké brázdy a na území mezi Mošnovem a Paskovem. Roth et al. (1962 a, b) 

označili tyto pískovce jako pískovce strážského typu (podle vrchu Stráž u Choryně). 

Významnou složku pískovců frýdlantského souvrství tvoří bioklastický podíl 

(úlomky stélek rudochovitých řas, mechovky, koráli, mlži a podobně). Polohy klastik jsou 

běžně mocné okolo 10 – 250 cm (v případě amalgamace až 10 m). Ve vrstevním sledu  

se vyskytují samostatně nebo se seskupují do pásem metrových až decimetrových 

mocností s místní převahou pískovců nad jílovci. Jednotlivé polohy pískovců jsou od sebe 

odděleny vrstvami proměnlivě písčitých, obvykle slabě vápnitých jílovců o mocnosti  

10 – 150 cm, které mají obdobnou povahu jako horniny facie černošedých jílovců, 

eventuálně taky facie skvrnitých jílovců. 

Polohy pískovců bývají jednoduše pozitivně gradačně zvrstvené, ale vyskytují  

se i polohy bez gradace.  

V některých oblastech se spolu s pískovci objevují decimetrové až několikametrové 

polohy drobnozrnných psefitů, které mívají všesměrnou strukturu a po navětrání bývají 

drobivě rozpadavé. Ve valounovém podílu těchto slepenců byly zastiženy jemnozrnné 

granity, amfibolové granodiority a diority, bazická eruptiva, chloritické břidlice, kvarcity, 
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krystalické vápence, svorové ruly, ruly, devonské vápence a další. Karbonské horniny jsou 

zastoupeny černošedými mikritovými vápenci, hrubozrnnými arkózovými pískovci, 

tmavošedými drobovými pískovci, šedými jílovci se zuhelnatělými zbytky rostlin a černým 

uhlím. Písčitá mezerní hmota slepenců obsahuje z 20 – 30 % středně sférický, dobře 

zaoblený křemen, 10 – 20 % zrnek hornin a jílové substance spolu s jemno-  

až středozrnným sparitovým kalcitem. Jako akcesorie se může vyskytovat glaukonit  

a pyrit.  

Rovněž se v pískovcové facii frýdlantského souvrství mohou nalézat polohy 

vápnitých drobových pískovců s bioklastickým podílem, písčitých biomikritových vápenců 

a jemně až velmi jemně zrnitých mikritových vápenců (Eliáš 1998).  

Facie pestrých jílovců 

Pro facii pestrých jílovců je typická převaha kolísavě písčitých a vápnitých jílovců 

červené, hnědočervené, červenohnědé, hnědé, zelené a zelenošedé barvy a menší 

zastoupení tmavěji (šedě) zbarvených jílovců. Různě barevné jílovce se nepravidelně 

šmouhovitě střídají a do jejich sledu se náhodně vkládají polohy pískovců, které nebývají 

mocnější než 10 cm. 

Vyčleňování této facie jako samostatné litostratigrafické jednotky je problematické, 

jelikož se pestré jílovce běžně vyskytují pouze jako šmouhy či čočky. Pestré vrstvy 

podslezské je tedy podle Rotha (1962) a dalších nutno považovat pouze za facii.  

Facie pestrých jílovců je obvykle prostorově spjatá s facií skvrnitých jílovců  

a dominují v ní zelené jílovce nad červenými. 

Z pohledu granulometrie jsou jílovce facie pestrých jílovců velmi příbuzné ostatním 

jílovcům frýdlantského souvrství. Mají 30 – 40 % prachového podílu, 40 – 60 % jílového 

podílu a 3 – 25 % písčité frakce. Proměnlivost vápnitosti sleduje trend jako u ostatních 

pelitů frýdlantského souvrství. V pelitech dominuje illit nad kaolinitem  

a montmorillonitem. Dále horniny obsahují křemen, schránky foraminifer, jehlice hub, 

glaukonit, muskovit, biotit a chlorit. Ve vápnitých varietách je zejména přítomen kalcit, 

méně dolomit.  

Do sledu pelitů facie pestrých jílovců se nepravidelně vkládají polohy hlavně 

středno- až jemnozrnných, ojediněle hrubozrnných pískovců centimetrové, vzácně 
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decimetrové mocnosti, občasně s valounovou příměsí. V horninách se mohou vyskytovat  

i klasty vápenců. 

Ve facii pestrých jílovců se polohy pískovců objevují samostatně v centimetrových 

až metrových vzdálenostech nebo se koncentrují do poloh mocných i několik desítek 

metrů. Vyskytují se zde křemenné pískovce, vápnité křemenné pískovce, drobové a vápnité 

drobové pískovce, arkózové a vápnité arkózové pískovce.  

Polohy pestrých jílovců jsou proměnlivě mocné a kolísají od několika centimetrů  

až po několik desítek metrů. Facie pestrých jílovců je v okrajovém vývoji rozšířena hlavně 

v danu až spodním eocénu. Ve vnitřních šupinách se objevuje ve stejném stratigrafickém 

rozsahu, avšak jako vložky v dalších faciích, zejména ve facii skvrnitých jílovců (Eliáš 

1998). 

2. 3. Vněkarpatské příkrovy – slezská jednotka  

Ve slezské jednotce můžeme sledovat ve značně širokém časovém rozmezí  

od malmu až do ol igocénu rozsáhlou sedimentaci horizontálně i vertikálně faciálně 

diferencovanou. 

Ve vertikálním směru můžeme vyčlenit dva základní celky, a to spodní (nejspíše 

oxford až nižší cenoman), který je pelitický s většinou skrytým flyšovým až neflyšovým 

vývojem, a svrchní (cenoman až oligocén), který je typický flyšovým vývojem,  

kdy ve svrchní křídě slezský sedimentační prostor vyspěl ve vyhraněný flyšový trog. 

 V horizontálním směru se podle faciálního vývoje a tektonické pozice rozlišují  

tři vývoje: 

1) kelčský -  redukovaná mocnost především pelitických sedimentů křídového stáří 

známá z denudačních zbytků a vrtů a s mocností okolo 700 – 900 m, 

2) bašský – úpatní facie, vedle proximálních a distálních turbiditů je významné 

zastoupení slepenců a pískovců v malmském až křídovém vrstevním sledu, celková 

mocnost sekvence je odhadována na 1600 – 1800 m, 

3) godulský – zachován nejúplnější vrstevní sled od malmu až po paleogén, 

uloženiny zastupují zejména vnitřní části sedimentární výplně slezského bazénu. Spodní 

část neboli černý flyš, jenž se vyvíjela od malmu, tvoří pelitickou část vrstevního sledu. 

Svrchní část (cenoman až oligocén) je reprezentována hlavně typickým flyšem 
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proximálních turbiditů. Bohatý a pestrý godulský vývoj dosahuje mocnosti  

až 6000 m (Vašíček a Novotná 1997). 

Godulský vývoj je tvořen sledem souvrství vendryňského, hradišťského, 

veřovického, lhoteckého, mazáckého, godulského, istebňanského, rožnovského, 

menilitového a krosněnského. 

2. 3. 1. Krosněnské souvrství 

Krosněnské souvrství (svrchní oligocén – spodní miocén) se člení na středně  

až hrubě cyklický flyš s.s. nebo písčitý flyš. Oproti Jablunkovsku, kde se jeho mocnost 

odhaduje na 600 – 650 m, dosahuje v západní části slezské jednotky mocnosti  

až cca 1000 m. 

V krosněnském souvrství rozlišujeme dva základní vývoje: 

1) Středně až hrubě cyklický flyš s.s. – skládání mnohonásobně  

se opakujících sekvencí jemně- až velmi jemně zrnitých pískovců (obvykle  

o mocnosti 30 - 10 cm, maximálně přes 1 m) a jílovců srovnatelné 

mocnosti. Poměr pískovců a jílovců je proměnlivý. Pískovcové polohy 

bývají běžně homogenní, jednoduše pozitivně gradačně či laminovaně 

zvrstvené. Místy se uvedené typy zvrstvení mohou i vzájemně kombinovat. 

Charakteristická je konvolutní laminace (tzv. „křivolupenné pískovce“). 

Výskyt poloh s různou zrnitostí a vytříděním plochých složek do lamin 

podmiňuje laminaci (hlavně slíd – orientovaná slídnatost). Na bázích poloh 

můžeme sledovat bioglyfy a také obvyklé mechanoglyfy, jako jsou 

například proudové stopy, rýhy či vtisky. V polohách pískovců jsou běžné 

jílovcové útržky. Laminaci je občasně možno najít i v polohách písčitých 

jílovců. 

2) Hrubě cyklický písčitý flyš - s polohami pískovců o mocnosti až 5 m, 

zejména středně- až jemně zrnitými, homogenními, jednoduše  

a vícenásobně pozitivně gradačně zvrstvenými či laminovaně zvrstvenými, 

mnohdy s mohutnými mechanoglyfy. Pískovce často tvoří složené vrstvy  

a také se běžně střídají s polohami zelenošedých jílovců, jejichž mocnost  

je však zanedbatelná. 
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Nepravidelně se střídají jednotlivý typy flyše, jako se obdobně nepravidelně 

vyskytují i polohy různé mocnosti. Bázi některých sekvencí vytváří polohy drobnozrnných 

slepenců, jejichž mocnost dosahuje až několika decimetrů (místy se velikost valounů 

pohybuje až okolo 6 c m). Materiál slepenců je tvořen zejména křemenem a vápenci 

různých strukturních typů. 

Do vrstevního sledu se ukládají i polohy skluzů a pískotoků o mocnosti  

až přes 80 cm (parakonglomerátů tilloidní struktury), sestávající z valounků křemene  

a vápenců nepravidelně rozptýlenými spolu s jílovcovými útržky v písčito-jílovité základní 

hmotě. 

Významným znakem některých pásem krosněnského souvrství je přítomnost silně 

jílovitých pískovců s nízkým obsahem živců, vysokým podílem pelitické komponenty  

a vysokým obsahem slíd (muskovitu). U mnohých pískovců vytváří mezerní hmotu 

mikritický, chuchvalcovitý kalcit. V asociacích těžkých minerálů má převahu granát  

nad rutilem, zirkonem a turmalínem. Dále byly zastiženy výskyty například organických 

vápenců, organodetritických vápenců a slínovců. 

Kolísavě písčité a jílovité vápence jsou polyminerální (illitické, s příměsí minerálů  

ze skupiny montmorillonitu a kaolinitu) a s  proměnlivou příměsí jílovité substance, která 

způsobuje pigmentaci. 

Rekonstruovat zdrojové oblasti a sedimentační poměry krosněnského souvrství  

je velmi obtížné. S jistou pravděpodobností lze předpokládat přínos ze slezské kordillery 

nebo případně oblast mělkovodní karbonátové sedimentace, která ji lemovala. Poměrně 

vysoká látková zralost dokládá pomalou erozi nebo intenzivní zvětrávání ve zdrojové 

oblasti nebo také redepozici starších sedimentů z vyzdvihovaných okrajových částí slezské 

pánve. Původ pelitického materiálu spolu s produkty chemogenní sedimentace je ze širší 

okolní pevninské oblasti. 

Výsledkem kombinace pelagické sedimentace pelitického materiálu a usazování 

z turbiditních proudů proměnlivé hustoty, pískotoků a skluzů v prostředí středně 

prokysličeném, slabě alkalickém je krosněnské souvrství, jehož sedimentace byla 

kompenzovaná či překompenzovaná. Z pohledu sedimentárně tektonického reprezentují 

uloženiny krosněnského souvrství závěrečnou fázi flyšové sedimentace, jenž ústila v zánik 

slezské sedimentační pánve (Eliáš 1970). 
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2. 4. Lokalizace oblasti 

Naše zájmové území se nachází severozápadně od Frýdku-Místku na toku řeky 

Ostravice v blízkosti obce Lískovec (obr. č. 2.1., 2.2.). Rozprostírá se na katastrálních 

územích Frýdku, Lískovce u Frýdku-Místku, Sviadnova a Žabně. 

 
Obr. č. 2.1. - Turistická mapa oblasti s vymezením dokumentovaného profilu – Lískovec u Frýdku-Místku, 

šipky (červené) ukazují počátek a konec dokumentace profilu (www.mapy.cz). 
 

 
Obr. č. 2.2. - Fotomapa oblasti  (www.mapy.cz). 
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3. Terénní dokumentace 

V rámci diplomové práce je dokumentováno pásmo přirozených skalních výchozů 

v korytě a březích řeky Ostravice severozápadně od Frýdku-Místku v blízkosti obce 

Lískovec. 

3. 1. Terénní deník 

Dokumentované pásmo je tvořeno takřka souvislými výchozy o délce okolo 1500 m. 

Dokumentace výchozů je rozdělena do 3 profilů: A (písčitý flyš, obr. č. 3.1.), B (podloží 

písčitého flyše) a C (nadloží písčitého flyše).  

 
Obr. č. 3.1. – Pohled na souvislý úsek flyšové povahy – střídající se šedé jílovce a pískovce (foto autor). 

3. 1. 1. Dokumentace profilu písčitého flyše – profil A 

V červenci 2010 bylo dokumentováno pásmo výchozů na levém břehu řeky 

Ostravice o celkové délce 435 m (příloha č. 2). Dokumentace začíná souvislým úsekem 

flyšové povahy. Úsek střídajících se šedých jílovců a pískovců byl měřen v pravých 

mocnostech po jednotlivých vrstvách. Pro časté opakování litotypů (označeny písmeny A, 

B, C a D, vysvětlivky dále) a pro přehlednost je dokumentace zapsána do tabulky  

(tab. č. 3.1.).  
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V pokračování výchozů směrem do podloží a nadloží bylo provedeno délkové 

měření, jelikož se jedná o sedimenty litologicky monotónní, špatně odkryté (překryté 

nánosy štěrků) a často tektonicky značně deformované. Výchozy byly měřeny pásmem 

směrem proti proudu a následně po proudu. Na vhodných místech byla změřena 

vrstevnatost.  

Po každých cca 50 m horizontální délky v podloží a nadloží byly odebrány dokumentační 

vzorky, v případě výrazných změn litologie byly odebrány vzorky v podrobnějším měřítku. 

Některá místa odběrů vzorků byla zaměřena pomocí GPS (příloha č. 1, 4). 

Charakteristika litotypů: 

A – za mokra šedé, za sucha světle šedé laminované vápnité jílovce až slínovce 

s destičkovitým rozpadem (obr. č. 3.2.), občasně celistvé, lasturnatě lomné, objevují  

se i prachovité polohy, 

B – šedé jemnozrnné pískovce,  

C – polohy pevných šedých laminovaných slínovců,  

D – šedozelené skvrnité slíny, s častými pozůstatky ichnofosilií,  
Tab. č. 3.1. – Dokumentace profilu A - písčitého flyše. 

mocnost  
(cm) litotyp vzorek GPS měření 

vrstev poznámka 

32 A Li1 220 150/65   
2,5 B Li1a      výrazná paralelní laminace 
37 A         

12 B       
v nejvyšší části nápadné konvolutní 
zvrstvení 

28 A         
1,5 B       paralelní laminace 
3 A         
2 B       paralelní laminace 
16 A         

5,5 B       
výrazné konvolutní zvrstvení v celé 
mocnosti 

6 A         
1,5 B       paralelní laminace 
23 A         

16 B       
u báze výrazná gradace, ve svrchní části 
konvolutní zvrstvení  

47 A       s občasnými písčitými vložkami 

16 B       
u báze s občasnými závalky A, paralelní 
laminace 

58 A         
2,5 B       paralelní laminace 
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6 A         
3 B       paralelní laminace 
14 A         

9,5 B       
paralelní laminace, ve vyšší části výrazné 
konvolutní zvrstvení 

24 A         
6 B       paralelní laminace 
31 A         
2 B       paralelní laminace 

6,5 A         
2 B       paralelní laminace 
5 A         

2,5 B       paralelní laminace 
174 A Li2      vzorek byl odebrán ze svrchní části  
2,5 B       paralelní laminace 
14,5 A         

9 B       paralelní laminace 
30 A         
18 B       paralelní laminace 
176 A         
5 B       paralelní laminace 

509 A Li3      

v posledních 100 cm jsou patrné 
synsedimentární skluzy, vzorek byl odebrán 
v nejvyšší části vrstvy 

3,5 B       paralelní laminace 
65 A         

6 B       
paralelní laminace, ve svrchní části 
konvolutní zvrstvení 

15,5 A         
6 B       výrazné šikmé zvrstvení (obr. č. 3.3.) 

17,5 A         

21,5 B       
paralelní laminace, ve vyšší polovině 
výrazné konvolutní zvrstvení (obr. č. 3.4.) 

10 A         

20 B Li4    140/65 
konvolutní zvrstvení v celé mocnosti, byl 
odebrán vzorek na výbrus 

11 A         
7,6 B       paralelní laminace 
36,5 A         

38 B  Li4a     

skluzové těleso, pískovec s občasnými 
neprůběžnými polohami slínovců, 
v pískovcích je nápadná paralelní laminace  

28 A         
6 B       paralelní laminace 

19,5 A       
s občasnými pískovými vložkami o mocnosti 
do 2 mm 

4 B       paralelní laminace 
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10 A         
12 B       výrazné konvolutní zvrstvení 
28 A         

11,5 B       konvolutní zvrstvení 
12,5 A         
11 B       paralelní laminace 
13 A         
16 B       paralelní laminace 
22 A         
5,5 B       paralelní laminace 
53 A Li5     byl odebrán vzorek na výbrus 

3,5 B       
šikmé zvrstvení, pískovec tvořící drobné 
čočky 

18,5 A         
21 B       výrazné konvolutní zvrstvení 

15,5 A         
18,5 B       paralelní laminace 
17,5 A         
14,5 B       paralelní laminace 
13,5 A         
19 B       výrazné konvolutní zvrstvení 
7,5 A         
21 B       paralelní laminace 
22 A         
20 B       paralelní laminace 
12 A         
1,5 B       paralelní laminace 

56 A Li6     

s vložkami pískovců, které vykliňují, 
případně jsou pískovcové vrstvičky 
intenzívně provrásněné (obr. č. 3.5.), 
pravděpodobně se jedná o synsedimentární 
skluzy, vzorek byl odebrán v nejvyšší části 
vrstvy 

4 B       paralelní laminace 
3 A         

10,5 B Li6a      konvolutní zvrstvení 
10,5 A         
13,5 B       konvolutní zvrstvení 

5 A         
3,6 B       paralelní laminace 
6,5 A         
18 B       konvolutní zvrstvení 
17 A         
15 B       paralelní laminace 
4,6 A         
9,5 B       paralelní laminace 
1,5 A         
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2 B       paralelní laminace 
5 A         
2 B       paralelní laminace 
3 A         

42 B       

výrazné konvolutní zvrstvení v převážné 
mocnosti vrstvy, na bázi patrné gradační 
zvrstvení, v nejvyšší části jemná paralelní 
laminace 

13 A         

22,5 B       
u báze výrazná laminace, ve vyšší části 
konvolutní zvrstvení 

20 A         
3,5 B       paralelní laminace  
13 A         
3,6 B       paralelní laminace 
13,5 A         

50 B       

u báze 7 cm - konvolutní zvrstvení, 36 cm - 
laminované zvrstvení (obr. č. 3.6.), zbývající 
část konvolutní zvrstvení 

6,5 A         
22 B       paralelní laminace 
26 A Li7       
9,5 B       paralelní laminace  
24 A         

19 B       

střídání laminace / konvolunce / laminace / 
konvolunce, (pravděpodobně se jedná  
o amalgamaci vrstev - 2 cykly, které 
sedimentovaly) 

15,5 A         
1,5 B       paralelní laminace  
3,5 A         
4 B       paralelní laminace 

13,5 A         
1,7 B       paralelní laminace  
14 A         
33 B       konvolutní zvrstvení 
8,5 A         
7 B       paralelní laminace  
8 A         

8,5 B       paralelní laminace  
9 A         

23,5 B       výrazná laminace 
22,5 A         

26,5 B       
na bázi paralelní laminace, druhá polovina 
vrstvy s konvolutním zvrstvením 

51 A       
s občasnými vložkami pískovce o mocnosti 
do 5 mm 
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49 B       paralelní laminace  
14,5 A         
10 B       výrazná paralelní laminace 

11,5 A Li8       
13 B       paralelní laminace 
36 A       čočky slínovce až prachovce 

64 B       
paralelní laminace, svrchní část výrazně 
konvolutně zvrstvená 

13,5 A         
10,5 B       paralelní laminace 
8,5 A         
8,2 B       paralelní laminace 
21 A         
15 B       konvolutní zvrstvení 
21 A         
15 B       konvolutní zvrstvení 

16,5 A         
10,2 B       konvolutní zvrstvení 
41 A         
4,5 B       paralelní laminace  
23,5 A Li9      vzorek byl odebrán uprostřed vrstvy 
4,5 B       paralelní laminace  
3,2 A         

54 B     168/20 
střední část laminovaná, spodní + svrchní 
část konvolutně zvrstvená 

85 A         

8 C Li10  221   
poměrně bohaté zbytky rybí fauny  
(obr. č. 3.7.) 

4,5 A         
10 C         
60 A         
5 C       zbytky ryb 
46 A         
2,5 B       paralelní laminace  
16,2 A         
18,5 B       nevýrazné konvolutní zvrstvení 
48 A         

15,4 B       konvolutní zvrstvení 
7,5 A         
8,2 B       konvolutní zvrstvení 
1 A         

14,5 B       konvolutní zvrstvení 
2,5 A         
15,4 B       konvolutní zvrstvení 

4 A         
5,5 B       paralelní laminace  
2 A         
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10 B       

paralelní laminace, mírně tektonicky zvlněná 
poloha, která je v pokračování profilu téměř 
horizontálně uložena 

7 A Li11       
10,5 B       paralelní laminace  
8,5 A         
18 B       konvolutní zvrstvení 
20 A         

15,7 B       paralelní laminace  
5,5 A         
16,5 B       paralelní laminace 
7,5 A         
14,5 B       konvolutní zvrstvení 
15,5 A         
14,7 B       konvolutní zvrstvení 
7,5 A         
14,2 B       konvolutní zvrstvení 
6,5 A         
7,5 B       konvolutní zvrstvení 
3,8 A         
11 B       konvolutní zvrstvení 
2,5 A         

51 B       
paralelní laminace, s občasnými vložkami 
slínovců 

25,5 A Li12     vzorek byl odebrán na výbrus 
8,5 B       konvolutní zvrstvení 
19,5 A         
18,5 B       konvolutní zvrstvení 
49 A         
21 B       paralelní laminace  
24 A         

204 B       
paralelní laminace, s častými útržky slínů, 
pravděpodobně velký synsedimentární skluz  

18,5 A         
14,5 B       paralelní laminace  
48 A         

19,5 C Li13 222   
zbytky ryb (obr. č. 3.8.), byl odebrán vzorek 
na výbrus 

22 A         
3,8 B       paralelní laminace  
11 A         
5 B       paralelní laminace  

3,6 A         

29 B       
paralelní laminace, občas se objevují závalky 
slínovců 

6,5 A         
67,5 B  Li13a   165/20 paralelní laminace, s občasnými vložkami 
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slínovců 
17 A         

12,5 B       paralelní laminace 
8,4 A         
21 B       paralelní laminace  
23 A         

79 B       
paralelní laminace, v nejvyšší části výrazné 
konvolutní zvrstvení 

3,5 A         
11 B       paralelní laminace  
6,5 A         
41 B       paralelní laminace  
29 A         
49 B       paralelní laminace 
5 A         
85 B       paralelní laminace  
9,2 A         

282 B       

paralelní laminace, s občasnými útržky 
slínovců, pravděpodobně skluzové těleso 
(synsedimentární skluz) 

15,4 A Li14 224     
214 B       paralelní laminace  
7,5 A         
11,2 B       paralelní laminace  
10 A         
9,2 B       paralelní laminace 
11,5 A         

12 B     125/20 
jemnozrnný pískovec promísený se 
slínovcem 

cca 600         

provrásněná zóna pískovec a slínovec,  
? možný podmořský skluz (neznatelně 
odlišitelný) 

36,5 B  Li14a     paralelní laminace  
10,5 A Li15       
18 B       paralelní laminace  

252,5 D Li16  247 160/30 
šedozelený skvrnitý slín, časté pozůstatky 
ichnofosilií (obr. č. 3.9., 3.10.) 

Pozn.: GPS 247 - dodatečně zaměřená tektonická hranice frýdlantského a krosněnského 

souvrství. 
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Obr. č. 3.2. – Střídání poloh šedých laminovaných jílovců  s destičkovitým rozpadem s polohami šedých 

jemnozrnných pískovců (foto autor). 

  
Obr. č. 3.3. – Detail výrazného šikmého zvrstvení v poloze pískovce (foto autor). Obr. č. 3.4. –Detail polohy 

pískovce s paralelní laminací, ve vyšší části výrazné konvolutní zvrstvení (foto P. Skupien). 

  
Obr. č. 3.5. – Intenzívně provrásněné vložky pískovců v poloze jílovců, v nejvyšší části byl odebrán vzorek Li6 

(foto autor). Obr. č. 3.6. – Poloha pískovce u báze s konvolutním zvrstvením, ve vyšší části detail výrazné 
paralelní laminace (foto autor). 
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Obr. č. 3.7. – Poloha pevného šedého slínovce s poměrně bohatými zbytky rybí fauny (šupiny ryb), byl zde 
odebrán vzorek Li10 (foto autor). Obr. č. 3.8. – Detail ryby nalezené doc. Ing. Petrem Skupienem, Ph.D. 

v poloze pevných slínovců, odebrán vzorek na výbrus Li13 (foto autor). 

  
Obr. č. 3.9. – Místo odběru vzorku Li 16 v poloze šedozelených skvrnitých slínů (foto autor).  
Obr. č. 3.10. – Detail šedozeleného skvrnitého slínovce s pozůstatky ichnofosilií (foto autor). 

 

V pokračování do nadloží je profil odkrytý nesouvisle, přičemž mnohdy nelze 

rozeznat vrstevnatost. Měření v pravých mocnostech není možné, a proto byla 

dokumentace provedena délkovým měřením horizontální mocnosti, a kde to bylo možné, 

byly vrstvy měřeny kompasem.  

Počátek zóny (0 m, místo, kde končí šedozelené slíny měřené v pravých mocnostech) 

špatně odkrytých sedimentů (GPS bod 227) začíná velkým pelosideritem (průměr 1,5 m, 

odebrán vzorek Li17a) ležícím v černých plastických jílech (odebrán vzorek Li17,  

obr. č. 3.11.). Pelosiderit je odkryt erozí a lze předpokládat, že náleží doprovodným jílům. 

Občas se objevují výrazně promísené tmavě šedé jílovce až prachovce, zelenošedé jílovce, 

s výraznými tektonickými ohlazy. Tento typ sedimentů je sledovatelný v délce 15 m . 

V jílovcích nelze sledovat vrstvy. Sediment nese znaky tektonické melanže. 
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- na metráži 15 m se objevují pouze šedé až zelenošedé jílovce, byl odebrán vzorek 

Li18, tyto jílovce se nacházejí až do metráže 50 m, 

- následuje zakrytí profilu štěrky,  

- od metráže 56 m se objevují šedé až zelenošedé skvrnité prachovce (? prachovité 

slínovce, rozsah 6 - 7 m), byl odebrán vzorek na výbrus Li19 (obr. č. 3.12.), 

  
Obr. č. 3.11. – Poloha černých plastických jílů, byl zde odebrán vzorek Li 17, metráž: 0 - 15 m (foto autor). 

Obr. č. 3.12. - Místo odběru vzorku na výbrus Li 19 v šedých až zelenošedých skvrnitých prachovcích, 
metráž: 56 – 69 m(foto autor). 

 

- na metráži 69 m se vyskytují šedozelené skvrnité slíny s častými pozůstatky 

ichnofosilií, byl odebrán vzorek Li20, 

- od metráže 69,8 m se objevují dvě polohy hnědočervených slínů o mocnosti 10 cm, 

mezi nimi je 50 cm šedozelených slínů, byl odebrán vzorek Li21 (obr. č. 3.13.), 

- na metráži 73 m končí výskyt šedozelených skvrnitých slínů a začínají výchozy 

šedých prachovitých jílovců s roubíkovitým rozpadem (obr. č. 3.14.), (pravděpodobně  

se jedná o frýdecké souvrství), tyto jílovce se objevují v délce přes 100 m, 

- na metráži 74 m se nachází skluzové těleso s bloky vápenců (10 – 100 cm  

v průměru) a šedých slínovců (5 – 20 cm), valouny jsou zaoblené, v sedimentu jsou 

rozloženy nahodile, občas se rovněž vyskytují útržky desek pískovců GPS bod 228  

(obr. č. 3.15., 3.16., 3.17.), odebrány byly vzorky: prachovitý jílovec na výbrus - Li22  

a vzorky vápenců a slínovců LsA - LsD,  

- na metráži 100 m byl odebrán vzorek Li 23, 

- na metráži 125 m se objevuje vrstva šedého jemnozrnného pískovce 6 cm mocná, 

kompasové měření 120/30, vrstva je provrásněna, pravděpodobně se jedná  

o synsedimentární skluz (obr. č. 3.18.), dále se zde vyskytují občasné valouny tvořené 
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neidentifikovatelnou vulkanickou horninou (o průměru 55 cm) a pelosiderit (o průměru 

100 cm), 

  
Obr. č. 3.13. – Poloha hnědočervených a zelenošedých slínů s místem odběru vzorku Li21,  

metráž: 69,8 – 73 m (foto autor). Obr. č. 3.14. – Šedé prachovité jílovce s roubíkovitým rozpadem, místo 
odběru vzorku na výbrus Li22, metráž:73 – 74 m (foto autor). 

  
Obr. č. 3.15. – Skluzové těleso s bloky vápenců, šedých slínů, občasně útržky desek pískovců, metráž:  

74 – 100 m (foto autor). Obr. č. 3.16. – Detail největšího bloku vápence (foto autor). 

  
Obr. č. 3.17. – Těleso olistolitu v poloze šedých slínů, metráž: 74 – 100 m (foto autor).  

Obr. č. 3.18. – Synsedimentární skluz v poloze šedého jemnozrnného pískovce, metráž: 125 m (foto autor). 
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- od metráže 177 m  se objevují šedé prachovité jílovce, byl odebrán vzorek Li24, 

GPS bod 229, kompasové měření 85/35, 

- od metráže 178 m je profil přerušen až do metráže 204 m (zakrytí štěrkem), 

- na metráží 204 m se nacházejí výchozy šedých jemnozrnných pískovců o pravé 

mocnosti 3,6 m , v pískovcích se objevují tmavé laminy tvořené uhelnou drtí  

(obr. č. 3.19., 3.20.), kompasové měření 80/25, v nejvyšší části byl odebrán vzorek  

na výbrus Li25, 

  
Obr. č. 3.19. – Výchozy šedých jemnozrnných pískovců s tmavými laminami tvořenými uhelnou drtí,  

v nejvyšší části byl odebrán vzorek na výbrus Li25 (foto autor). Obr. č. 3.20. – Detail šedých laminovaných 
pískovců (foto P. Skupien). 

 

- na metráži 214 m začíná výchoz slepence s náznaky negativní gradace, který  

je středně zrnitý a lehce rozpadavý, pravá mocnost ani vrstevnatost nejsou měřitelné, lze 

předpokládat, že plynule navazuje na předchozí pískovce a pokračuje směrem do nadloží, 

kde se objevují hrubozrnné slepence, 

- na metráži 226 m se objevuje poloha hrubozrnného slepence, valounky s povlaky 

pyritu, slepenec je špatně vytříděný, 

- na metráži 235 m končí výskyt slepenců, objevují se šedé jílovce frýdeckého 

souvrství, byl odebrán vzorek Li26, 

- na metráži 280 m opět začíná výchoz hrubozrnných slepenců, které rezavě hnědě 

navětrávají, jsou špatně vytříděné a křemité, jejich mocnost se pohybuje kolem 3,5 m, byl 

odebrán vzorek Li27, GPS bod 230, 

- na metráži 290 m výchoz končí. 
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Obr. č. 3.21. – Poloha hrubozrnného slepence s valounky pokrytými povlakem pyritu, metráž: 226 – 235 m 

(foto autor). Obr. č. 3.22. – Rezavě hnědě navětrávající hrubozrnný slepenec, metráž: 280 – 290 m (foto 
autor). 

3. 1. 2. Dokumentace podloží profilu písčitého flyše - profil B 

Na konci srpna 2010 byla dokumentována část profilu ve směru po proudu, a to  

v úseku k přemostění plynového potrubí a cca 200 m pod potrubí (body GPS 233 – 238). 

V celém úseku lze v březích a dně koryta řeky Ostravice sledovat výchozy šedých  

a zelenošedých skvrnitých jílovců (místy až jílů), které jsou rozpadavé a často plastické. 

Výchoz není souvislý, často je přerušen nánosy štěrku, případně je tektonicky postižen 

(příloha č. 3). 

Začátek dokumentovaného úseku leží na levém břehu toku pod poslední polohou 

vápnitého šedého jílovce, pod kterým je patrná dislokovaná zóna mající směr 175°.  Zatím 

co flyšové sedimenty směrem proti proudu mají vrstevnatost 155-160/65,  

pod dislokovanou zónou je to 220/35. Směr vrstev směrem po proudu je téměř totožný  

se směrem toku. Vzhledem k nápadné vrstevnatosti a přítomnosti poloh pevných slínovců 

bylo možné alespoň část profilu měřit v pravých mocnostech. Celý soubor sedimentů 

náleží frýdlantskému souvrství (dříve pestré vrstvy podslezské). 

Dislokovaná zóna byla společně s Ing. D. Matýskem odkryta kopanou rýhou (detail 

profilu s označením vzorků Li10, GPS 233, tab. č. 3.2.). Tento detail byl dokumentován 

přímým měřením pravých mocností, a to od nadloží do podloží. Celková mocnost 

dislokované části dosahuje 433 cm. 

Následuje úsek překrytý nánosy štěrků, který reprezentuje pravou mocnost  

cca 7,7 m.  Výchozy pokračují až ve dně řeky, kdy vrstevnatost má směr téměř ve směru 

toku (vrstvy 220/35).  Výchozy tvoří světlé zelenošedé výrazně skvrnité jílovce 
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s občasnými tmavěji zbarvenými prachovitými laminami. V horizontálním směru byla 

změřena mocnost 34,5 m (měřeno kolmo na směr vrstev od levého břehu směrem na břeh 

pravý).   
Tab. č. 3.2. – Dislokovaná zóna. 

mocnost 

(cm) 
makropetrografický popis vzorek 

74 
šedé až zelenošedé, skvrnité střípkovitě rozpadavé 

jílovce, patrné intenzívní tektonické zbřidličnatění, 48 cm  
od báze odebrán vzorek 

Li10A 

90 
zelené až šedozelené jílovce či spíše jíly, výrazně 

rozpadavé, 60 cm od báze se objevuje 5 cm mocná čočka 
šedého jemnozrnného písku, ve svrchní části odebrán vzorek 

Li10B 

83 
šedé až zelenošedé nevýrazně skvrnité jílovce  

s „budinami“ hnědočerných pevných jílovců až prachovců 
s faunou (odebrán vzorek na výbrus) nález mlžů, rybích zubů 
a foraminifer, (obr. č. 3.23.) 

Li10C = Lis1a 

70 
zelené, hnědozelené až hnědočerné slínovce střídající se 

v nepravidelných vrstvách, značně tektonicky zbřidličnatělé, 
místy budiny výrazně skvrnitého (bioturbovaného) slínovce 

Li10D = Lis1b 

56 hnědočerné a zelené rozpadavé jílovce Li10E 

60 šedozelené skvrnité jílovce Li10F 

 

Na počátku výchozů byl odebrán vzorek Lis2 (GPS 234, obr. č. 3.24.),  

ve 13 m  horizontální mocnosti vzorek Lis3 (obr. č. 3.25.). Po 34,5 m (GPS 235)  

se uprostřed toku objevuje 16 cm mocná poloha slínovce (225/25), který je světle 

zelenošedý, výrazně bioturbovaný (vzorek Lis4b – vzorek na výbrus, obr. č. 3.26.).  

Je patrné, že poloha leží v normální poloze, kdy je sledovatelná nevýrazná gradace  

do podloží. V podloží slínovce byl odebrán plastický jíl (vzorek Lis4a), který dosahuje 

mocnosti 4 cm. Průběh pevné polohy slínovce je pozorovatelný nejen v korytě, ale rovněž 

na obou březích toku, což umožňuje pokračovat v dokumentaci měřením horizontálních 

mocností ve směru kolmém na směr vrstev. 

 V pokračování výchozů směrem po proudu (horizontální mocnost 10,7 m od vrstvy 

pevného slínovce) lze nalézt další vrstvu slínovce o mocnosti 7 cm (měření vrstevní plochy 

230/30). Poloha vystupuje pod přemostěním plynového potrubí. Další pokračování 

výchozů o horizontální mocnosti 10 m je lépe dokumentovatelné v toku, kde přímo  

pod přemostěním toku vystupuje opět poloha slínovce o mocnosti 10 cm (GPS 236, měření 

vrstev 306/20). Pod polohou slínovce, která přechází až na pravý břeh toku, byl odebrán 
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vzorek Lis5 (obr. č. 3.27.). Následuje úsek délky 10 m překrytý nánosy štěrků. První 

výchozy opět reprezentují šedé až zelenošedé skvrnité jílovce frýdlantského souvrství  

o horizontální mocnosti 20 m měřené kolmo na směr vrstev. Směr a úklon vrstev je odlišný 

od předchozího pásma výchozů (105/10). Výchoz končí pod kamennými bloky tvořícími 

regulaci břehu v délce 8 m . V dalším pokračování se v břehu objevují občasné drobné 

výchozy šedých skvrnitých jílovců místy tmavě laminovaných (měření vrstevnatosti 

110/25). Rovněž se občasně objevují vložky světle šedého písku o mocnosti do 2 cm. 

Pásmo neprůběžných výchozů dosahuje horizontální mocnosti 120 m. Ve vzdálenosti 80 m 

byl odebrán vzorek Lis6 (GPS 237, obr. č. 3.28.).  Poslední výchoz (GPS 238) je tvořen 

přechodem laminovaných šedých skvrnitých jílovců do pevných světlešedých  

až zelenošedých slínovců (vzorky Lis7a, Lis7b; obr. č. 3.29, 3.30.). V dalším pokračování 

toku nebyl nalezen další odkryv. 

  
Obr. č. 3.23. – Místo odběru vzorku Lis1a - šedé až zelenošedé nevýrazně skvrnité jílovce s „budinami“ 

hnědočerných pevných jílovců až prachovců s faunou a Lis1b - zelené, hnědozelené až hnědočerné slínovce 
střídající se v nepravidelných vrstvách, značně tektonicky zbřidličnatělé (foto P. Skupien).  

Obr. č. 3.24. – Světle zelenošedé výrazně skvrnité jílovce s občasnými tmavěji zbarvenými prachovitými 
laminami, byl zde odebrán vzorek Lis2 (foto P. Skupien). 

  
Obr. č. 3.25. – Detail zelenošedého skvrnitého jílovce, byl zde odebrán vzorek Lis3 (foto P. Skupien).  

Obr. č. 3.26. – Poloha světle zelenošedého výrazně bioturbovaného skvrnitého slínovce, místo odběru vzorku 
na výbrus Lis4b (foto P. Skupien). 
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Obr. č. 3.27. – Poloha slínovce, pod níž byl odebrán vzorek Lis5 - zelenošedý až šedohnědý vápnitý plastický 

jíl (foto P. Skupien). Obr. č. 3.28. – Místo odběru vzorku Lis6, pásmo neprůběžných výchozů - občasné 
drobné výchozy šedých skvrnitých jílovců místy tmavě laminovaných (foto P. Skupien). 

  
Obr. č. 3.29. - Přechod laminovaných šedých skvrnitých jílovců do pevných světlešedých až zelenošedých 

slínovců, byly zde odebrány vzorky Lis7a, Lis7b (foto P. Skupien). Obr. č. 3.30. – Detail zelenošedého 
slínovce (foto P. Skupien).   

3. 1. 3. Dokumentace nadloží profilu písčitého flyše – profil C 

Dokumentace výchozů provedená v září 2010 navazuje na dokumentaci profilu A, 

který končí na levém břehu řeky Ostravice pod výpustí z čističky odpadních vod  

ve Sviadnově (GPS 230). Dokumentovány byly drobné výchozy v levém břehu toku. Jedná 

se o pásmo nesouvislých, mnohdy špatně odkrytých výchozů. Je zcela patrné, že směr 

vrstev je identický se směrem toku, a rovněž úklon vrstev není velký (10 - 15°). Z toho  

je možno předpokládat malou mocnost odkrytých sedimentů.  

První výchozy se objevují ve vzdálenosti 60 m směrem proti proudu od výpusti  

(GPS 240). Výchoz je tvořen šedými jílovci až prachovci frýdeckého souvrství o pravé 

mocnosti 2,1 m  (obr. č. 3.31.).  Občas se objevují lavice jemnozrnného laminovaného 

pískovce (5 - 20 cm mocné, obr. č. 3.32.). Často se objevují polohy skluzových štěrků 
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s valounky křemene, rul a fylitu (obr. č. 3.33.). Vrstvy zapadají směrem do toku (130/10). 

Z jílovců byl odebrán vzorek Liv10-1.  

Podloží jílovců tvoří slepenec, který vystupuje ve dně koryta cca 2 m od břehu. 

Slepenec obsahuje především valouny křemene a je identický se slepencem vystupujícím 

pod výpustí (bodem GPS 230, vzorek Liv10-1a). V nejvyšší části slepencové polohy  

je patrná mylonitizace, kdy jsou křemenná zrna podrcena. Tato zóna má mocnost 35 cm. 

Celá poloha slepence dále vystupuje v několika drobných odkryvech v levém břehu toku 

směrem proti proudu. Je zcela patrné, že těleso slepence má nepravidelný tvar a v několika 

místech zcela neostře přechází až do pískovců šedé barvy. Některé části slepencové polohy 

jsou špatně vytříděné, kdy valouny plavou v písčité matrix, občas se objevují závalky 

šedých jílovců. V několika místech je možno v písčitějších polohách sledovat skluzy. 

Vzhledem k pozici je možno mocnost slepencového tělesa odhadovat na 5 - 8 m.  

Po 85 m délky směrem proti proudu slepencová poloha končí, a to poměrně ostře, 

pravděpodobně na dislokaci. Směrem proti proudu vystupuje 5 m dlouhý výchoz 

intenzivně podrcených jílovců šedé barvy, ve kterých nelze rozlišit vrstevnatost (vzorek 

Liv10-2, GPS 241, obr. č. 3.34.). 

V pokračování směrem proti proudu výchozové pásmo frýdeckého souvrství 

pokračuje v délce 265 m. Celý úsek je značně tektonicky deformován, kdy se často 

objevují izoklinální či překocené vrásy a budiny pískovců (obr. č. 3.35.). Přesto je možno 

vysledovat průběh a návaznost pískovcových poloh. Vrstevnatost měřená v „klidnějších 

místech“ se nijak neliší od měření na prvním výchozu (112/13, 120/9).  Ve výchozech 

dominují šedé jílovce až prachovce s polohami jemnozrnných pískovců. Šedé pískovce 

jsou většinou laminované (obr. č. 3.36.), občas se objevuje šikmé či křížové zvrstvení.  

Na základě pozice a litologie lze předpokládat, že se jedná o sedimenty v nadloží 

slepencové polohy sledované na počátku výchozového pásma. Ve vzdálenosti  

131 m od vzorku Liv10-2 byl odebrán vzorek Liv10-3 (GPS 242). Další vzorky (Liv10-4, 

Liv10-5) byly odebrány na konci výchozového pásma reprezentujícího frýdlantské 

souvrství (GPS 243).  

Po drobném přerušení výchozů v délce cca 15 m, kdy je profil překryt štěrkem  

a kamennými bloky tvořícími regulaci břehů, se objevují ojedinělé drobné výchozy 

červených a zelených jílovců frýdlantského souvrství (GPS 244, obr. č. 3.37., 3.38.). Tyto 

výchozy nesou znaky výrazného tektonického prohnětení, kdy nelze rozeznat vrstevnatost. 
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Ze zelených jílovců byl odebrán vzorek Liv10-6a a z  pískovce o m ocnosti 5 c m vzorek  

na výbrus Liv10-6b. Na počátku výchozů byla v červeném jílovci nalezena budina 

pískovce plná ichnofosilií rodu Zoophycos. Ojedinělé a neprůběžné výchozy se ještě 

objevují v délce 305 m směrem do nadloží, jedná se o zelenošedé jílovce, pak je již celé 

koryto zaplněno štěrkovými sedimenty vodního toku.  

  
Obr. č. 3.31. - Výchoz šedých jílovců až prachovců frýdeckého souvrství, GPS 240 (foto P. Skupien).   

Obr. č. 3.32. - Lavice jemnozrnného laminovaného pískovce, GPS 240 (foto P. Skupien).   

  
Obr. č. 3.33. - Polohy skluzových štěrků s valounky křemene, rul a fylitu, GPS 240 (foto P. Skupien).   

Obr. č. 3.34. – Výchoz frýdeckého souvrství s patrným provrásněním, byl zde odebrán vzorek Liv10-2,  
GPS 241 (foto P. Skupien).   

  
Obr. č. 3.35. - Překocená vrása s budinami pískovců ve značně tektonicky deformovaném výchozovém pásmu 

frýdeckého souvrství, GPS 242 (foto P. Skupien).  Obr. č. 3.36. - Šedý laminovaný pískovec, místy náznak 
šikmého zvrstvení, GPS 242 (foto P. Skupien).   
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Obr. č. 3.37. - Ojedinělé drobné výchozy červených a zelených jílovců, které nesou znaky výrazného 

tektonického prohnětení, GPS 244 (foto P. Skupien).  Obr. č. 3.38. – Výchoz červených jílovců, GPS 244 (foto 
P. Skupien).   

Pozn.: Konec výchozů byl zaměřen dodatečně (GPS 249). 

3. 2. Makropetrografický popis vzorků  

Li1 – za vlhka šedý až tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, 

lasturnatě lomný, s šupinkami muskovitu, zbytek ichnofosilie – chodba vyplněna 

hnědošedým materiálem, rezavě navětrávajícím, prachovec je pevný, nerozpadavý, 

Li1a – za vlhka šedý, za sucha světle šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, 

s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý, 

Li2 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, lasturnatě 

lomný, s šupinkami muskovitu, pevný, 

Li3 – vápnitý laminovaný jílovec, střídají se laminky za vlhka šedé a tmavě šedé,  

za sucha světle šedé a šedé, s šupinkami muskovitu, destičkovitý rozpad (podle ploch 

laminace), pevný, 

Li4 – za vlhka zelenošedý až šedý, za sucha šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, 

s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý,  

Li4a – za vlhka zelenošedý až šedý, za sucha šedý jemnozrnný silně vápnitý 

pískovec, s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý, 

Li5 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, lasturnatě 

lomný, s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, pevný, 

Li6 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, v příčném 

řezu s nápadnou laminací, lasturnatě lomný, s šupinkami muskovitu a se zbytky ryb, rezavě 

navětrávající, pevný,  
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Li6a – za vlhka šedý, za sucha světle šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, 

s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý, 

Li7 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, miskovitě 

rozpadavý, s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, pevný,  

Li8 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, miskovitě 

rozpadavý, s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, pevný, na vrstevní ploše vzorku 

se nachází vrstvička nevápnitého laminovaného jílovce,  

Li9 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý laminovaný 

prachovec, s laminami nevápnitého jemnozrnného jílovce, s šupinkami muskovitu, 

destičkovitý rozpad (podle ploch laminace), pevný,  

Li10 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný slabě vápnitý laminovaný 

prachovec, velmi tenké laminky jsou tvořeny pískovcem, lasturnatě lomný, s šupinkami 

muskovitu a se zbytky organického materiálu (šupiny a kosti ryb), pevný,  

Li11 – za vlhka tmavě šedý až černošedý, za sucha šedý jemnozrnný slabě vápnitý 

prachovec, miskovitě rozpadavý, s šupinkami muskovitu a s úlomky světle šedého 

jemnozrnného vápnitého pískovce (s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý),  

Li12 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný vápnitý prachovec, 

s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, celistvý,  

Li13 – za vlhka šedý, za sucha světle šedý slabě vápnitý jílovec až jemnozrnný 

prachovec, s šupinkami muskovitu a se zbytky organického materiálu (šupiny a kosti ryb), 

rezavě navětrávající, pevný, v prachovci se nachází tenká vrstvička zelenošedého 

jemnozrnného pískovce (slabě vápnitého, s šupinkami muskovitu),  

Li13a – za vlhka šedý, za sucha bělošedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, 

s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý, 

Li14 – za vlhka zeleno až modro šedý, za sucha světle šedý vápnitý jílovec, 

s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý, měkký,  

Li14a – za vlhka zelenošedý až šedý, za sucha šedý jemnozrnný silně vápnitý 

pískovec, s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý až drolivý, 

Li15 – skvrnitý, za vlhka převážně šedý (barva přechází do žluté a oranžové  

až k červené), za sucha světle šedý silně vápnitý jílovec, s šupinkami muskovitu, rezavě 

hnědě navětrávající, nápadné tmavější zbarvení ichnofosilií, lehce rozpadavý, měkký, 
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Li16 – skvrnitý, za vlhka zelenošedý, za sucha světle zelenošedý silně vápnitý 

jílovec, s šupinkami muskovitu na plochách laminace, tmavší skvrny jsou tvořeny 

pozůstatky ichnofosilií, chodby větších rozměrů jsou vyplněny jemnozrnným pískem, 

rezavě navětrávající, měkký (plastický),  

Li17 – skvrnitý, za vlhka tmavě hnědočerný, za sucha hnědý silně vápnitý jílovec, 

skvrny bílé až oranžové barvy tvořené navětralými úlomky světlé horniny, lehce 

rozpadavý, měkký (plastický),  

Li17a – pelosiderit, střední část béžové barvy, 

Li18 – za vlhka šedý až hnědý, za sucha světle šedý vápnitý jílovec, na lomných 

plochách jsou modročerné oxidy (? Fe, Mn), navětrávající rezavě až červeně, lehce 

rozpadavý, měkký,  

Li19 – za vlhka šedý, za sucha světle šedý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, 

s šupinkami muskovitu, s pozůstatky ichnofosilií a s laminami jílu, rezavě červeně 

navětrávající, kusovitě rozpadavý,  

Li20 – za vlhka šedomodrý, za sucha světle šedomodrý silně vápnitý slínovec, 

s šupinkami muskovitu a s ichnofosiliemi, střípkovitě rozpadavý,  

Li21 – za vlhka hnědočervený s občasnými zelenošedými skvrnami, za sucha světle 

hnědočervený vápnitý jílovec, lehce rozpadavý, měkký, (plastický),  

Li22 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, 

s šupinkami muskovitu, lasturnatě lomný, pevný, 

Li23 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, 

s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, miskovitě rozpadavý,  

Li24 – za vlhka šedý, za sucha světle šedý silně vápnitý jílovec, s šupinkami 

muskovitu, žluto rezavě navětrávající, rozpadavý podle ploch laminace (destičkovitý 

rozpad), pevný,  

Li25 – za vlhka šedobílý, za sucha bílý až světle šedý jemnozrnný nevápnitý 

laminovaný pískovec, velmi tenké černé laminky tvořené uhelnou drtí, s šupinkami 

muskovitu, pevný,  

Li26 – za vlhka tmavě šedý, za sucha šedý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, 

s šupinkami muskovitu, kusově rozpadavý, pevný,  

Li27 – za vlhka šedý, za sucha šedobílý středně zrnitý nevápnitý slepenec, 

jemnozrnná křemitá matrix s muskovitem, valounky křemene jsou zaoblené o velikosti 
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okolo 0,5 – 1,5 cm a plavou v matrix (oligomiktní slepenec), kromě valounů křemene  

se ve slepenci nachází také úlomky žlutého pískovce a zelené chloritické břidlice,  

Li10A – skvrnitý, za vlhka světle až tmavě hnědý až zelenošedý, za sucha světle 

hnědošedý silně vápnitý jílovec, lehce rozpadavý, měkký, plastický,  

Li10B – za vlhka zelenošedý, za sucha světle zelenošedý vápnitý jíl, plastický,  

Li10C – za vlhka tmavě černý až hnědý, za sucha hnědý silně vápnitý slínovec, 

s úlomky schránek foraminifer a mlžů, rozpadavý podle ploch vrstevnatosti, pevný,  

Li10D – skvrnitý, za vlhka šedý až nazelenalý, za sucha světle zelonošedý silně 

vápnitý jílovec, s ichnofosiliemi tvořícími tmavé skvrny, rezavě navětrávající, rozpadavý 

podle ploch vrstevnatosti, pevný,  

Li10E – za vlhka zelenošedý až tmavě hnědočerný, za sucha světle šedohnědý silně 

vápnitý jíl, plastický,  

Li10F – skvrnitý, za vlhka šedozelený až tmavě šedý, za sucha světle šedozelený 

silně vápnitý jíl, světlejší polohy jsou prachovitější s muskovitem, plastický,  

Liv10-1 – za vlhka hnědošedý až tmavě šedý, za sucha tmavě šedý nevápnitý jílovec, 

lasturnatě lomný, s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající,  

Liv10-1a – mylonitizovaný slepenec, barva šedá, 

Liv10-2 – za vlhka tmavě šedý až hnědočerný, za sucha tmavě šedý nevápnitý 

jílovec, střípkovitě rozpadavý,  

Liv10-3 – za vlhka tmavě šedý až hnědočerný, za sucha tmavě šedý slabě vápnitý 

jílovec, s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, lehce rozpadavý (drolivý),  

Liv10-4 – skvrnitý, za vlhka tmavě červený s šedými až zelenošedými skvrnami,  

za sucha světle hnědočervený silně vápnitý jílovec (ve skvrnách jsou bílé úlomky 

schránek), lasturnatě lomný, s šupinkami muskovitu,  

Liv10-5 – za vlhka šedočerný, za sucha tmavě šedý nevápnitý jílovec, s šupinkami 

muskovitu, rezavě navětrávající, lehce rozpadavý (drolivý),  

Liv10-6a – za vlhka světle šedozelený, za sucha světle hnědozelený silně vápnitý 

jílovec, s šupinkami muskovitu, lasturnatě lomný, 

Liv10-6b – za vlhka světle šedý, za sucha šedobílý jemnozrnný vápnitý pískovec, 

rezavě navětrávající,  

Lis1a – za vlhka tmavě hnědočerný, za sucha hnědý jemnozrnný silně vápnitý 

prachovec, lasturnatě lomný, s šupinkami muskovitu a chloritu, s úlomky schránek, pevný,  
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Lis1b – skvrnitý, za vlhka světle zelenošedý, za sucha světle šedobílý nazelenalý 

vápnitý jílovec, lehce rozpadavý (drolivý),  

Lis2 – nevýrazně skvrnitý, za vlhka tmavě hnědý až zelenošedý, za sucha šedohnědý 

nevápnitý jílovec (vzorek má proměnlivou vápnitost, místy je i slabě až silně vápnitý), 

s šupinkami muskovitu, lehce rozpadavý (plastický),  

Lis3 – nevýrazně skvrnitý, za vlhka zeleno až modrošedý, za sucha světle šedobílý  

až modrošedý vápnitý jílovec (vápnitost je proměnlivá, místy je jílovec slabě vápnitý  

až nevápnitý), s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, lehce rozpadavý až plastický,  

Lis4a – za vlhka zelenošedý až hnědý, za sucha světle zelenošedý až šedohnědý 

vápnitý jíl (vzorek má proměnlivou vápnitost, místy je slabě vápnitý až nevápnitý), 

s šupinkami muskovitu, plastický,  

Lis4b – za vlhka zelenošedý až hnědý, za sucha světle zelenošedý až hnědošedý silně 

vápnitý jílovec až slínovec přecházející v šedobílý až zelenošedý pískovec, bioturbovaný, 

s šupinkami muskovitu, rezavě hnědě navětrávající, kusově rozpadavý, pevný, 

Lis5 – za vlhka zelenošedý až hnědý, za sucha světle zelenošedý až šedohnědý 

vápnitý jíl, s šupinkami muskovitu, plastický, 

Lis6 – skvrnitý, za vlhka modrozelený až hnědošedý, za sucha světle zelenošedý 

slabě vápnitý jílovec, s šupinkami muskovitu a s ichnofosiliemi, rezavě navětrávající, 

plastický,  

Lis7a  - za vlhka zelenošedý až modrošedý, za sucha světle zelenošedý nevápnitý jíl, 

občas se objevují šedé vápnité laminy, s šupinkami muskovitu, rezavě navětrávající, 

plastický,  

Lis7b – skvrnitý, za vlhka šedooranžový, za sucha žluto až hnědošedý vápnitý 

jílovec se světle šedými skvrnami, lasturnatě lomný, s šupinkami muskovitu,  

LsA – za vlhka šedozelený, za sucha světle šedozelený kalový vápenec, který tvoří 

klasty v zrnitém světle hnědém vápenci, 

LsB – za vlhka šedozelený, za sucha světle šedozelený kalový vápenec s žilkami 

hnědého zrnitého kalcitu,  

LsC – za vlhka hnědý až šedozelený, za sucha světle hnědošedý až šedozelený 

kalový vápenec s žilkami hnědého zrnitého kalcitu,  

LsD – za vlhka zelenošedý až hnědý, za sucha světle zelenošedý až hnědošedý 

kalový vápenec s žilkami hnědého zrnitého kalcitu, 
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LsE – za vlhka tmavě šedozelený až modrošedý, za sucha šedozelený až šedomodrý 

hrubě detritický vápenec,  

LsF – za vlhka zelenošedý až hnědošedý, za sucha světle zelenošedý až šedohnědý 

slínovec, s šupinkami muskovitu a žilkami kalcitu, pevný, 

LsG – za vlhka tmavě šedomodrý, za sucha šedomodrý až šedý laminovaný slínovec, 

pevný. 
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4. Vyhodnocení 

K vymezení litologicky odlišných souvrství byla pro potřeby diplomové práce 

použita prášková RTG difrakční analýza vzorků Li1a, Li4, Li4a, Li6a, Li13, Li13a, Li14a, 

Li17, Li17a, Li18, Li20, Li21, Li22, Li26, Li10F, Lis1a, Lis2, Lis3, Lis4a, Lis4b, Lis5, 

Lis7b, Liv10-1a, Liv10-2, Liv10-4, Liv10-6a a Liv10-6b (příloha č. 5). K podrobnému 

litologickému popisu posloužily výbrusy vzorků Li4, Li5, Li12, Li13, Li19, Li22, Li25, 

Li10C, Liv10-6b, Lis4b(1), Lis4b(2), LsA, LsB, LsE, LsF a LsG. Mikropaleontologicky 

byly vzorky vyhodnoceny pomocí palynologické techniky (vzorky Li3, Li6, Li9, Li17, 

Li23, Liv10-3 a Liv10-5) a vyhodnocením foraminifer v jílovcích (vzorky Li17, Li23, 

Li26, Li10A, Li10B, Li10C, Lis6, Lis7b, Liv10-1, Liv10-3, Liv10-4, Liv10-6). Zbývající 

vzorky byly odebrány jako dokumentační pro potřeby doplňkových analýz. Popis 

jednotlivých metodik je převzat z bakalářské práce (Říčná 2009). 

4. 1. Prášková RTG difrakční analýza vybraných vzorků 

 Pro doplnění informací o složení jílovitých a slínitých hornin nacházejících  

se ve studovaném území bylo provedeno orientační zhodnocení fázového složení těchto 

hornin. Vybrány byly vzorky, které se výrazně litologicky odlišují. Analýzy provedl  

Dr. Ing. Dalibor Matýsek z IGI VŠB–TUO. 

 Vzorky se vysušily, podrtily a pomlely pomocí vibračního mlýnku.  

Ze vzorků se připravily orientované preparáty zrnitostní frakce pod 1 µm, které koncentrují 

jílové minerály. Zrnitostní frakce se připravila sedimentací v ultrazvukové lázni 

rozdispergovaných vzorků v demineralizované vodě. Jako dispergátor se použil přídavek 

malého množství (cca 50 m g/l) pyrofosfátu sodného. Doba sedimentace trvala  

cca 33 hodin. Měřily se celkové pomleté vzorky a sedimentované vzorky < 1 µm.  

Měření bylo provedeno na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru  

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

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

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

RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289).  
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Pro kvalitativní vyhodnocení posloužila databáze difrakčních dat PDF – 2, verze 

2001 (International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA). U celkových vzorků 

se v některých případech provedla také semikvantitativní analýza.  

Ke kvantifikaci se použila Rietveldova metoda (program Autoquan). Z důvodu 

všeobecných problémů s modelováním difrakčních záznamů smíšených struktur jílových 

minerálů typu illit – smektit se neprovedla semikvantitativní analýza jílových frakcí  

pod 1 µm. 

Výsledky se nachází v přehledných tabulkách, kde jsou vzorky již přiřazeny  

k jednotlivým souvrstvím, ze kterých vychází následující popis (příloha č. 6, pozn.: obsah 

muskovitu v tabulkách zde zastupuje fylosilikáty – zejména jílové minerály). 

Krosněnské souvrství  

Li1a – světle šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, obsahuje z velké části křemen 

a kalcit, značné je zastoupení plagioklasu (oligoklas), v menším množství se vyskytuje 

dolomit, fylosilikáty (převážně jílové minerály) a chlorit. 

Li4 – šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, obsahuje zejména křemen, ve velké 

míře je zastoupen plagioklas (oligoklas) a kalcit, v menším podílu se zde vyskytuje 

dolomit, fylosilikáty (zejména jílové minerály) a chlorit. 

Li4a - šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, má obdobné složení jako Li4, 

nejznatelnější rozdíl je ale v menším zastoupení plagioklasu (oligoklas). 

Li6a – světle šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, má podobné složení jako 

Li1a, objevuje se v něm ale v malém zastoupení navíc ortoklas.  

Li13- světle šedý jemnozrnný slabě vápnitý jílovec až prachovec, obsahuje z velké 

části křemen a fylosilikáty (převážně jílové minerály), ve značné míře plagioklas 

(oligoklas) a dolomit, v menším množství je zastoupen chlorit a kalcit, nepatrný podíl tvoří 

pyrit. 

Li13a – bělošedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, obsahuje zejména křemen  

a fylosilikáty (zejména jílové minerály), značné zastoupení má chlorit a plagioklas 

(oligoklas), v menší míře se objevuje dolomit a mikroklin.  

Li14a – šedý jemnozrnný silně vápnitý pískovec, má obdobné složení jako Li1a, 

jediný znatelný rozdíl je v obsahu dolomitu, který je zde větší než u Li1a. 
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Frýdlantské souvrství 

Li17 - skvrnitý hnědý silně vápnitý jílovec, obsahuje z velké části křemen  

a fylosilikáty (hlavně jílové minerály), dále je zastoupen kalcit, v menším množství 

plagioklas (oligoklas) a chlorit. 

Li17a - pelosiderit, tvořený zejména fluorapatitem a sideritem, v menší míře  

je zastoupen křemen, kalcit a chlorit. 

Li18 – světle šedý vápnitý jílovec, obsahuje především fylosilikáty (převážně jílové 

minerály), značně je zastoupen křemen, v menším podílu pak kalcit a chlorit. 

Li20 – světle šedomodrý silně vápnitý slínovec, hlavní podíl na složení vzorku mají 

fylosilikáty (především jílové minerály) a křemen, menší část je tvořena kalcitem  

a plagioklasem (oligoklas), v malém zastoupení se zde vyskytuje mikroklin, chlorit  

a v nepatrné míře dolomit. 

Li21 – světle hnědočervený vápnitý jílovec, obsahuje z velké části zejména 

fylosilikáty (převážně jílové minerály) a křemen, malý podíl tvoří plagioklas (oligoklas), 

chlorit, hematit, dolomit a kalcit. 

Li10F - skvrnitý šedozelený silně vápnitý jíl, obsahuje především křemen a chlorit, 

značně jsou zastoupeny fylosilikáty (zejména jílové minerály) a kalcit, v menší míře 

mikroklin a plagioklas (oligoklas), objevuje se zde také klinoptylolit. 

Lis1a – hnědý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, hlavní podíl tvoří kalcit  

a křemen, dále je značně zastoupen aragonit, klinoptylolit a fylosilikáty (převážně jílové 

minerály), v malém množství plagioklas (oligoklas).     

Lis2 – nevýrazně skvrnitý šedohnědý nevápnitý jílovec, obsahuje z velké části 

křemen a kalcit, značné zastoupení mají fylosilikáty (hlavně jílové minerály), v menší míře 

klinoptylolit, chlorit, siderit a plagioklas (oligoklas).  

Lis2 (po reakci s HCl) – obsah křemene je téměř 50 %, značný podíl tvoří 

fylosilikáty (převážně jílové minerály), v menším množství se vyskytuje klinoptylolit,  

ale také mikroklin, který se v předešlé analýze vůbec neprojevil, v malém podílu  

je zastoupen plagioklas (oligoklas).  

Lis3 – nevýrazně skvrnitý světle šedobílý až modrošedý vápnitý jílovec (výplň 

chodby), až na podřadné zastoupení křemene, je tvořený sideritem. 
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Lis4a – světle zelenošedý až šedohnědý vápnitý jíl, hlavní podíl tvoří fylosilikáty 

(zejména jílové minerály) a křemen, v menší míře je pak zastoupen chlorit a plagioklas 

(oligoklas). 

Lis4b - světle zelenošedý až hnědošedý silně vápnitý jílovec, obsahuje především 

kalcit, v menším množství amorfní materiál, křemen a fylosilikáty (převážně jílové 

minerály), nepatrné zastoupení má siderit. 

Lis5 – světle zelenošedý až šedohnědý vápnitý jíl, největší zastoupení má kalcit, dále 

obsahuje značné množství fylosilikátů (zejména jílové minerály) a křemene, v menší míře 

se objevuje plagioklas (albit) a chlorit. 

Lis5 (frakce nad 0,056 mm) – obsahuje zejména kalcit a křemen, ve značné míře  

se objevuje klinoptylolit, který se v předchozí analýze neprojevil, v menším množství  

se vyskytují fylosilikáty (převážně jílové minerály) a plagioklas (albit), 

Lis7b – skvrnitý žluto až hnědošedý vápnitý jílovec, obsahuje především kalcit,  

ve značné míře se vyskytují fylosilikáty (hlavně jílové minerály), křemen a siderit, 

objevuje se zde také chlorit. 

Liv10-4 – světle hnědočervený silně vápnitý jílovec, obsahuje ve velké míře křemen, 

kalcit a fylosilikáty (zejména jílové minerály), v malém zastoupení se vyskytuje chlorit  

a plagioklas (oligoklas). 

Liv10-6a - světle hnědozelený silně vápnitý jílovec, obsahuje především kalcit, 

značné zastoupení má křemen a fylosilikáty (převážně jílové minerály), v malé míře  

se objevuje chlorit.  

Liv10-6b – šedobílý jemnozrnný vápnitý jílovec, obsahuje hlavně kalcit, oproti němu 

pak v menší míře křemen. 

Frýdecké souvrství 

Li22 – šedý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, obsahuje zejména křemen a kalcit, 

ve značné míře fylosilikáty (převážně jílové minerály), menší zastoupení má plagioklas 

(oligoklas) a chlorit, objevuje se zde v malém množství pyrit. 

Li26 - šedý jemnozrnný silně vápnitý prachovec, obsahuje z velké části křemen, 

fylosilikáty (hlavně jílové minerály) a kalcit, menší zastoupení náleží dolomitu  

a plagioklasu (albit), vzorek obsahuje malý podíl chloritu a pyritu. 

Liv10-1a – šedý mylonitizovaný slepenec, obsahuje pouze křemen. 
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Liv10-2 – tmavě šedý nevápnitý jílovec, hlavní podíl mají fylosilikáty (převážně 

jílové minerály) a křemen, značné množství náleží chloritu a v menší míře se vyskytuje 

plagioklas (oligoklas). 

4. 2. Vyhodnocení výbrusů 

Z vybraných vzorků hornin byly nejdříve odřezány vzorky na výbrus na diamantové 

pile discoplan – TS firmy Struers. Vybrousily se z jedné strany na smirkových brusných 

papírech postupně o zrnitostech 200, 400, 600 a 800 μm, aby se srovnaly. Pak se přilepily 

na podložní sklíčko dvousložkovým epoxidovým lepidlem a po uplynutí 24 hodin se ořízly 

z druhé strany a obrušovaly se na druhé části diamantové pily discoplan – TS,  

na brusném kotouči. Poté se brousily ručně na skle nevázaným carborundovým brusivem 

zrnitosti 800 μm. A po dosažení požadova né tloušťky 0,03 mm se přikryly krycím 

sklíčkem pomocí zahřátého kanadského balzámu. 

Výbrusy byly sledovány v polarizačním mikroskopu BX a byly vyhotoveny snímky 

jednotlivých vzorků výbrusů. Vyhodnocení výbrusů jsem provedla s pomocí doc. Ing. 

Petra Skupiena, Ph.D. 

Krosněnské souvrství  

Li4 – Ve vzorku se hojně vyskytují angulární až subangulární (zřídka polozaoblená) 

zrna křemene, polozaoblená zrna glaukonitu a protáhlá usměrněná zrna slíd (nejspíše 

muskovitu). Ojediněle se objevují zrna živců (plagioklasu) a pyritu. Matrix je tvořena 

jílem, občasně karbonátovým tmelem. 

Struktura: jemně psamitická. Název horniny: drobovitý pískovec (obr. č. 4.1., 4.2.). 

Li5 – Hornina obsahuje drobná angulární až subangulární zrna křemene a protáhlá 

usměrněná zrna slíd. Matrix je reprezentována jílem, prachem a karbonátem. 

Název horniny: vápnitý prachovec (obr. č. 4.3., 4.4.). 

Li12 – Ve výbruse se objevují angulární až subangulární zrna křemene a protáhlá 

usměrněná zrna slíd. Ojediněle se vyskytují polozaoblená zrna glaukonitu a živců 

(plagioklasu). Tmel je karbonátový. Místy jsou patrné nepravidelné hrubozrnnější polohy 

(pravděpodobně je to výsledek bioturbace). 

Název horniny: prachovitý slínovec (obr. č. 4.5., 4.6.). 
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Výbrus Li4: Obr. č. 4.1. – při nezkřížených nikolech. Obr. č. 4.2. – při zkřížených nikolech, 1 – slída 

(pravděpodobně muskovit), 2 – živec (plagioklas), 3 – polozaoblené zrno křemene. 

  
Výbrus Li5: Obr. č. 4.3. – při nezkřížených nikolech. Obr. č. 4.4. – při zkřížených nikolech. 

  
Výbrus Li12: Obr. č. 4.5. – při nezkřížených nikolech. Obr. č. 4.6. – při zkřížených nikolech, 1 – živec 

(plagioklas), 2 -  křemen, 3 – slída. 
 

Li13 - Hornina s výraznou laminací. Obsahuje subangulární až polozaoblená zrna 

křemene. Místy se objevují zrna pyritu, usměrněná zrna slídy (muskovit) a polozaoblená 

zrna glaukonitu. Matrix je karbonátová a jílovitá.  
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Název horniny: prachovitý slínovec (obr. č. 4.7., 4.8.). 

  
Výbrus Li13: Obr. č. 4.7. – při nezkřížených nikolech. Obr. č. 4.8. – při zkřížených nikolech, 

 1 – polozaoblené zrno glaukonitu. 

Frýdlantské souvrství 

Li19 - Hornina obsahuje angulární až subangulární zrna křemene a polozaoblená 

zrna glaukonitu. Ojediněle jsou patrné náznaky přítomnosti schránek foraminifer, které 

jsou ale zcela rozpuštěné. Občasně se vyskytují zrna slíd (muskovitu) a shluky zrn křemene 

(? výplň chodeb). Zrna plavou v matrix, kterou vytváří jíl a karbonát, a nenesou žádné 

znaky usměrnění.  

Název horniny: prachovitý slínovec (obr. č. 4.9., 4.10.). 

  
Výbrus Li19: Obr. č. 4.9. – při nezkřížených nikolech, 1, 2 – polozaoblená zrna glaukonitu.  

Obr. č. 4.10. – při zkřížených nikolech, 1 – ? průřez rybím zubem, 2, 3, - subangulární zrna křemene,  
4 – polozaoblené zrno glaukonitu. 

 

Li10C – V hornině se hojně vyskytují schránky foraminifer, řas a mlžů. Schránky 

foraminifer jsou dokonale zachované. Některé schránky jsou pyritizované. Zrna křemene 
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jsou zde angulární, místy polozaoblená. Objevují se zrna slídy (muskovitu), zaoblená zrna 

glaukonitu a zakulacená zrna pyritu. Hornina je bohatá na jemně rozptýlenou organickou 

hmotu. 

Název horniny: jílovitý prachovec (obr. č. 4.11., 4.12.). 

  
Výbrus Li10C: Obr. č. 4.11. – při nezkřížených nikolech, 1 – schránka mlže, 2, 3 – schránky řas,  

4 – schránka foraminifery, 5 – glaukonit. Obr. č. 4.12. – při zkřížených nikolech, 1 – schránka foraminifery, 
2 - angulární zrno křemene. 

 

Lis4b(1) – Ve výbrusu se ojediněle vyskytují schránky foraminifer. Vzorek obsahuje 

angulární až subangulární zrna křemene, občasně polozaoblená zrna glaukonitu. Zrna 

plavou v základní hmotě. Hojně se zde vyskytuje siderit, který vytváří hnízda. Ty jsou 

pozůstatkem bioturbace. Kolem protáhlých zrn slíd se objevuje karbonát. Matrix je tvořena 

jílem, tmel je karbonátový. 

Název horniny: prachovitý slínovec (obr. č. 4.13., 4.14.). 

  
Výbrus Lis4b(1): Obr. č. 4.13. – při nezkřížených nikolech, hnízdo sideritu. Obr. č. 4.14. – při zkřížených 

nikolech, 1 – protáhlé zrno slídy, kolem krystalický karbonát. 
 



Monika Říčná: GEOLOGIE LÍSKOVCE 

 

2011                                                                                                                                 - 55 - 

Lis4b(2) – Ve vzorku se objevují angulární zrna křemene. Matrix tvoří jíl, tmel  

je karbonátový. Zrna plavou v základní hmotě. Běžné bioturbace jsou vyplněny sideritem. 

Název horniny: písčitý vápenec (obr. č. 4.15., 4.16.). 

  
Výbrus Lis4b(2): Obr. č. 4.15. – při nezkřížených nikolech. Obr. č. 4.16. – při zkřížených nikolech,  

1 – protáhlé zrno slídy, 2 -  ? karbonát. 
 

Liv10-6b - Usměrněná hornina s náznakem laminace, obsahuje velké množství 

schránek foraminifer. Vyskytují se zde angulární až subangulární zrna křemene, místy  

se polozaoblená zrna glaukonitu. Velmi zřídka se objevují zrna slíd a živců (plagioklasu). 

Zrna plavou v základní hmotě, kterou tvoří karbonát. Kolem zrn vytváří karbonát lemy 

hruběji krystalického materiálu. Vzorek nese znaky bioturbace, kdy hrubozrnnější materiál 

je chaoticky promísen s jemnozrnnějším. 

Název horniny: prachovitý vápenec (obr. č. 4.17., 4.18.). 

  
Výbrus Liv10-6b: Obr. č. 4.17. – při nezkřížených nikolech, 1, 2 – schránky foraminifer.  

Obr. č. 4.18. – při nezkřížených nikolech, detail schránky foraminifery. 
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Frýdecké souvrství 

Li22 – Ve vzorku se vyskytují angulární zrna křemene, protáhlá zrna slíd 

(muskovitu), ojediněle zrna glaukonitu. Zrna plavou v matrix, která je tvořena jílem.  

Ve výbruse se objevují schránky foraminifer, z nichž některé jsou pyritizované. Vzorek 

také obsahuje karbonátový tmel. 

Název horniny: prachovec (obr. č. 4.19., 4.20.). 

  

Výbrus Li22: Obr. č. 4.19. – při nezkřížených nikolech, 1 – pyritizovaná schránka foraminifery.  
Obr. č. 4.20. – při zkřížených nikolech, 1 – průřez zubu, 2 - angulární zrno křemene. 

 

Li25 – Laminovaná hornina obsahuje angulární zrna křemene. Občasně se vyskytují 

zrna slíd (muskovit) a živců (plagioklas). Laminy jsou tvořeny uhelnou drtí. Matrix tvoří 

jíl.  

Struktura: jemně psamitická. Název horniny: drobovitý pískovec – droba  

(obr. č. 4.21., 4.22.). 

  
Výbrus Li25: Obr. č. 4.21. – zkřížených nikolech, výrazná laminace, černé laminy tvořené uhelnou drtí.  

Obr. č. 4.22. – při zkřížených nikolech, 1 – živec (plagioklas), 2 – organický zbytek ?, 3 – křemen. 
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LsA – Hornina je tvořena mikritem s žilkami rekrystalizovaného kalcitu. Vyskytuje 

se zde schránka …?. U části výbrusu je patrná brekciovitá stavba. Klasty jsou tvořeny 

mikritickým vápencem. Základní hmotu tvoří sparit. 

Název horniny: dismikritový vápenec (obr. č. 4.23., 4.24.). 

  
Výbrus LsA: Obr. č. 4.23. – nezkřížených nikolech. Obr. č. 4.24. – při zkřížených nikolech, ? mechovka. 

 

LsB - Hornina je tvořena mikritem s žilkami rekrystalizovaného kalcitu. Často  

se vyskytují hnízda sparitu. 

Název horniny: dismikritový vápenec (obr. č. 4.25., 4.26.). 

  
Výbrus LsB: Obr. č. 4.25. – při zkřížených nikolech, žilka rekrystalizovaného kalcitu.  

Obr. č. 4.26. – při zkřížených nikolech. 
 

LsE – Vzorek obsahuje organické zbytky tvořené řasami. Polozaoblené klasty jsou 

vyplněny druhotně (? rekrystalovaným kalcitem). Tmel je tvořen krystalickým kalcitem 

(sparitem). Alochemy reprezentují zaoblené úlomky mechovek, polypovců, řas a ooidů. 
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Struktura: hrubě až středně zrnná, packstone. Název horniny: biosparitový 

(biodetritický) vápenec (obr. č. 4.27., 4.28.). 

  
Výbrus LsE: Obr. č. 4.27. – při nezkřížených nikolech, průřez zbytku ostnokožce se zachovanou síťovitou 

strukturou. Obr. č. 4.28. – při zkřížených nikolech, 1, 2, - ostnokožci, 3 – žilka sparitu, 4 - alochema. 
 

LsF – Hornina obsahuje schránky foraminifer (vyplněny rekrystalizovaným 

kalcitem), angulární až subangulární zrna křemene, polozaoblená zrna glaukonitu, velké 

množství větších i menších zrn pyritu. Zrna plavou v základní hmotě. Vzorkem prostupují 

žíly tvořené krystalickým kalcitem. Matrix je jílovitá s karbonátovým tmelem. 

Název horniny: slínovec (obr. č. 4.29., 4.30.). 

  
Výbrus LsF: Obr. č. 4.29. – při nezkřížených nikolech, hnízdo zrn pyritu. Obr. č. 4.30. – při zkřížených 

nikolech, 1 – zrno pyritu, 2 – polozaoblené zrno glaukonitu, 3 – žíla krystalického kalcitu. 
 

LsG – Ve výbrusu se vyskytují schránky foraminifer druhotně vyplněné 

krystalickým kalcitem a jehlice hub. Hornina je laminovaná a usměrněná. Hojně se zde 

objevují drobná zrna pyritu. Matrix je tvořená jílem a prachem. Tmel je zde karbonátový. 

Název horniny: slínovec (obr. č. 4.31., 4.32.). 
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Výbrus LsG: Obr. č. 4.31. – při zkřížených nikolech, 1 – jehlice houby, 2 – zrna pyritu, 3 - ostrakod.   

Obr. č. 4.32. – při nezkřížených nikolech, 1, 2, 3 – zbytky schránek radiolarií, 4 – zrna pyritu. 
 

Doplnění informací k vyhodnocení výbrusů, které poskytla Dr. Boorová: 

LsA – V „laminovaném“ vzorku se vyskytují 3 různé typy lamin. Ve středu převládá 

usazování mikritové hmoty (hojně se vyskytují peloidy, zřídka autigenní křemen), jedná  

se nejspíše o součást stromatolitového vápence (1. typ). Fosilní zbytky jsou reprezentovány 

silně rekrystalizovanými hladkostěnnými miskami Ostracoda div. sp., bentózními 

foraminiferami, cyanophytovými hlízkami, jedním exemplářem Globochaete alpina 

Lombard a biodetritem. Na styku s tímto sedimentem, se nachází klasty až ruditové frakce 

tvořené stromatolitovým vápencem (2. typ). Vyskytují se vzácně zbytky bentózních 

foraminifer, misky ostrakodů, biodetrit (? fragment mlže) a průřez brachiopodem  

(? juvenilní). Dále má hornina až brekciovitý charakter (3. typ), základní hmota  

je sparitová, postupně přechází v mikrosparitovou. Objevují se nevytříděné, běžně 

ostrohranné klasty (tvořené materiálem pocházejícím z 1. typu – stromatolity). Byla 

zjištěna přítomnost zástupce vápnitých dinoflagelát Colomisphaera. Z hlediska struktury  

se jedná o intrapelsparit (intraklastovo-peloidní grainstone), popřípadě intrapelsparit 

(intraklastovo-peloidní wackestone). V mikrosparitové základní hmotě byla rozpoznána 

přítomnost průřezů patřící Stomisphaera moluccana Wanner (známa ze svrchní jury  

až spodní křídy) a ojediněle Globochaete alpina Lombard.  

Stáří sedimentu: svrchní jura až spodní křída. 

LsB – Vzorek pochází z valounu stromatolitového vápence. Střídají se v něm 

nepravidelné, nestejně mocné, někdy zvlněné laminy, ve kterých převládají peloidy, 

základní hmota je tvořena mikritem, místy sparitem. Fosilní zbytky jsou sporadické, silně 



Monika Říčná: GEOLOGIE LÍSKOVCE 

 

2011                                                                                                                                 - 60 - 

rekrystalizované, jedná se především o biodetrit (? misky ostrakodů, ? fragmenty 

brachiopodů), cyanophytové řasové hlízky – vzácně se v jejich středu objevují oválná 

tělíska s „lemem“ nejistého původu. Byla zjištěna přítomnost velmi vzácných bentózních 

foraminifer (cf. Ammodiscus sp.), dvou průřezů Didemnoides moreti (stratigrafický rozsah 

carn - spodní alb), Globochaete alpina Lombard (nejstarší výskyt svrchní perm). 

Stáří sedimentu: pravděpodobně svrchní devon, ale nebyly zjištěny stratigraficky 

významné fosilie, které by umožnily jednoznačné zařazení. 

LsE – Z hlediska struktury se jedná o i ntrabiooosparit (intraklastovo-biogenno-

oolitový grainstone), intrabiooomikrosparit (intraklastovo-biogenno-oolitový wackestone), 

místy až tmel. Alochemy jsou nevytříděné, nepravidelně rozmístěné, někdy jsou hustěji 

uspořádané, případně se dotýkají (packed). Vyskytnul se úlomek stromatolitového vápence 

a další klasty. Biogény reprezentují fragmenty ostnokožců, místy se zachovanou síťovitou 

strukturou, ze kterých část patří krinoidům, nepravděpodobněji hrubostěnných mlžů,  

? brachiopodů, foraminifer a blíže neurčitelné úlomky. Některé alochemy mají lemy 

způsobené zřejmě činností řas. U některých fosilních zbytků (mlži, ostnokožci) jsou patrné 

stopy po činnosti vrtavých organismů – mikritové lemy. Ojediněle se vyskytují oolity, 

popřípadě pseudooolity. V základní hmotě i v úlomcích se nachází glaukonit. 

Stáří sedimentu: pravděpodobně devon (ani zde nebyly zjištěny fosilie, které  

by umožnily stáří stanovit.) 

LsG – Vzorek reprezentuje laminovaný vápenec s rekrystalizovanou základní 

hmotou. Mikrofacie je radioláriovo-spongiová. Byla zastižena nepravidelná mikrolaminace 

způsobená různým stupněm akumulace alochem. Laminy, ve kterých jsou komponenty 

výrazněji nahromaděné, jsou tenčí a alochemy jsou v nich hustěji uspořádány. Vzácně  

se i dotýkají (packestone). Ve vzorku se vyskytuje tenká lamina s intrabiosparitovou 

strukturou (intraklastovo-biogenno-peloidový grainstone). Klasty v ní jsou mikritové 

struktury (mudstone). Dominují laminy s nepravidelně uspořádanými komponentami 

s biomikrosparitovou strukturou (biogenní waskestone), které dosahují velké mocnosti. 

Alochemy jsou usměrněné. Odrazem rekrystalizace je pravděpodobně na některých 

místech patrná šmouhovitost. Organické zbytky reprezentují rekrystalizované (vyjímečně 

je zachována původní křemitá výplň) jehlice spodií různých morfotypů a radiolárie 

spumeláriového typu. Dále se vyskytují fragmenty mlžů (filamenty), vzácně bentózních 

foraminifer (cf. Trocholina), velmi vzácně ostny ježovek, hladkostěnné Ostracoda div. sp., 
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blíže neurčitelný detrit a průřezy vápnitých dinoflagelát. Ve vzorku se hojně nachází pyrit, 

klence karbonátů a autigenní křemen, velmi vzácně glaukonit.  

 Stáří sedimentu: spodní křída (podle vápnitých dinoflagelát, není starší než svrchní 

valangin). 

4. 3. Mikropaleontologie 

4. 3. 1. Palynologické vyhodnocení jílovců 

Vzorky se zpracovávaly standardní palynologickou technikou, tj. podrcená hornina 

se rozpustila v konc entrovaných kyselinách (HCl a HF), nerozpustný zbytek byl 

propláchnut s použitím polyethylenových sít o velikosti ok 20 µm. Získaný materiál určil 

doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. 

Krosněnské souvrství  

Li3 - Společenstvo palynomorf převážně tvoří bisakátní pylová zrna, ojediněle  

se objevují vnitřní výstelky foraminifer a cysty dinoflagelát. Cysty dinoflagelát jsou špatně 

dochované, podařilo se identifikovat zástupce rodů Cerodinium a  Spiniferites, které jsou 

pravděpodobně redeponovány ze starších sedimentů, a to nejvyšší křídy. Složení 

palynofacie svědčí o dobře prokysličeném prostředí. 

 Li6 - Společenstvo palynomorf převážně tvoří bisakátní pylová zrna, ojediněle  

se objevují vnitřní výstelky foraminifer a cysty dinoflagelát. Společenstvo dinoflagelát  

je poměrně chudé, podařilo se určit druhy Areoligera semicirculata, Areoligera sp., 

Deflendrea sp.,  Distatodinium cretaceum, Trigonopyxidia ginella. Společenstvo podle 

Williamse et al. (2004) reprezentuje svrchní oligocén (chatt) až spodní miocén (burdigal). 

Li9 - Společenstvo palynomorf převážně tvoří bisakátní pylová zrna, ojediněle  

se objevují cysty dinoflagelát. Společenstvo dinoflagelát je poměrně chudé, podařilo  

se určit druhy Cleistosphaeridium sp., Cyclonephelium filoreticulatum, Cyclonephelium 

sp., Distalodinium sp., Operculodinium eirikianum, Spiniferites septatus. Operculodinium 

eirikianum se podle Williamse et al. (2004) poprvé objevuje ve středním miocénu 

(serravall) rovníkové oblasti, ve vyšších zeměpisných šířkách až ve svrchním miocénu 

(torton). 
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Frýdlantské souvrství 

 Li17 - Palynofacie vzorku je tvořena pouze černými zaoblenými částicemi.  

Pravděpodobně se jedná o redeponovanou uhelnou hmotu. 

Liv10-5 – Vzorek obsahuje především černé kulaté a hranaté částice, hnědé částice, 

pylová zrna a spory. Facie odpovídá intenzivní redepozici terestrického materiálu. 

Frýdecké souvrství 

Li23 - Vzorek obsahuje bohaté společenstvo dinoflagelát, zcela ojediněle se objevují 

bisakátní pylová zrna, spory a vnitřní výstelky foraminifer. Společenstvo dinoflagelát tvoří 

Achomosphaera ramulifera, A. triangulata, Areoligera sp., Cerodinium diebelli, 

Cleistosphaeridium sp., Cyclonephelium filoreticulatum, Florentinia cf. stellata, 

Homotryblium tenuispinosum, Hystrichosphaeridium recurvatum, Chatangiella cf. 

madura, Isabelidinium sp., Oligosphaeridium asterigerum, Pterodinium cingulatum.  Mezi 

nejčetnější patří druh Cerodinium diebelii, který současně patří k stratigraficky 

významným s rozsahem od středního campanu po dan (Williams et al. 2004, S kupien  

a Mohamed 2008). 

 Liv10-3 - Vzorek obsahuje především černé kulaté a hranaté částice, hnědé částice, 

pylová zrna a spory, zcela ojediněle se objevují cysty dinoflagelát. Facie odpovídá 

redepozici terestrického materiálu. Zastoupeny jsou Achomosphaera ramulifera, 

Cerodinium diebelii, Florentinia stellata, Hystrichosphaeridium recurvatum, 

Palaeocystodinium golzowense, Spiniferites ramosus. Společný výskyt druhů C. diebelii  

a P. golzowense je znám od spodního maastrichtu (Roncaglia 2002, Williams et al. 2004). 

4. 3. 2. Vyhodnocení foraminifer v jílovcích 

Vzorky byly zpracovány standardní plavící metodou pro získávání 

zoopaleontologických mikrofosílií v laboratoři IGI, VŠB – TUO. Ze vzorků bylo odebráno 

cca 200 g materiálu, který byl následně sítován za použití kovových sít o průměru  

ok 90 µm. Pevnějších jílovce byly rozdruženy za použití zmražování. Pomocí binokulární 

lupy SZX 12 fy OLYMPUS byly vybírány a určovány mikrofosílie. Získaný materiál byl 

určen RNDr. Miroslavem Bubíkem z České geologické služby Brno. Čísla v závorkách  

u vzorků jsou laboratorními a evidenčními čísly ČGS. 
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Defilé Ostravice u Lískovce: předběžné mikropaleontologické výsledky – 

foraminifery: 

Frýdlantské souvrství 

Li17 (MB009 Lískovec) - Turborotalia frontosa, Guembelitrioides highinsi, 

Acarinina wilcoxensis, Subbotina patagonica, Morozovella sp., Igorina broedermanni, 

Alabamina sp., Lenticulina sp., Glomospira charoides, Ammodiscus glabratus, 

Cibicidoides spp., Asteroidea (marginalium). 

Závěr: spodní a střední eocén (frýdlantské souvrství ?). 

Li10A (MB002/15-434) - světle hnědošedý vápnitý prachovitý jílovec - Turborotalia 

cerroazulensis, Catapsydrax unicavus, C. globiformis, Globocassidulina, Neugeborina, 

Gyroidinoides girardanus, Oridorsalis umbonatus, Bolivina cf. reticulata, Vulvulina sp. 

Závěr: střední až svrchní eocén. 

Li10B (MB002/15-434) - šedozelený nevápnitý jíl - Catapsydrax cf. unicavus, 

Subbotina angiporoides, Pseudohastigerina naguewichiensis, Globigerinatheka cf. 

tropicalis, Globorotaloides quadrocameratus, Dipsidripella danwillensis, Tenuitella 

gemma, Nonion laeve, Bolivina spp., Angulogerina muralis, Nodogenerina sp., 

Globocassidulina sp., Stilostomella sp. 

Závěr: svrchní eocén (zóna E16) nebo oligocén (O1). 

Li10C (MB002/15-434) - černohnědý vápnitý biodetritický jílovec - 

Pseudohastigerina micra, Subbotina angiporoides, Globorotaloides quadrocameratus, 

Turborotalia ampliapertura, Globigerinatheka index, G. tropicalis, Dipsidripella 

danwillensis, ?Tenuitella brevispira, Turborotalita? sp., Bolivina spp. - A, Nodogenerina 

sp., Stilostomella sp., Lobatula sp., Cibicides sp., Svratkina perlata, Discorbis, 

Cassidulina, Pararotalia, pteropod Limacina, Bryozoa. 

Závěr: spodní oligocén ? nebo svrchní eocén. 

Lis6 (MB005/15-434) - Catapsydrax unicavus, Ammodiscus tenuissimus, 

Glomospira charoides, G. glomerata, Recurvoides sp., Spiroplectammina navarroensis, 

Pseudonodosinella sp., Paratrochamminoides cf. vermetiformis, P. dubius, 

Haplophragmoides walteri, Sitella sp., Nodogenerina sp. 

Závěr: eocén. 
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Lis7b (MB004/15-434) - zelenošedý vápnitý prachovitý jílovec - Pseudohastigeina 

wilcoxensis, P. micra, Acarinina bullbrooki, A. collactea, A. cuneicamerata, A. interposita, 

Morozovella aragonensis, Turborotalia frontosa, T. increbescens, Chiloguembelina sp., 

Tenuitella patefacta, Jenkinsella triseriata. 

Závěr: pseudoasociace svrchního eocénu s redepozicí ze spodního eocénu a masově 

ze středního eocénu. 

Liv10-4 (MB019/25-212) - Subbotina sp., Glomospira serpens, G. charoides - F, 

Caudammina ovulum, Psamminopelta sp., Rzehakina minima, R. epigona, Tritaxia sp., 

Tritaxilina sp., "Hormosina" velascoensis, Pseudonodosinella nodulosa, Aragonia 

velascoensis, Gyroidinoides globosus, Stensioeina beccariiformis. 

Závěr: paleocén, vzácně s vůdčím druhem eocénu (P. nodulosa ?). 

Liv10-6 (MB019/25-212) - světle zelenohnědošedý vápnitý jíl - Glomospira 

duffundens, Annectina grzybowskii, Rzehakina epigona, "Hormosina" velascoensis,  

? Pseudonodosinella nodulosa, Tritaxilina sp., Aragonia velascoensis. 

Závěr: paleocén, vzácně s vůdčím druhem eocénu (P. nodulosa ?). 

Frýdecké souvrství 

Li23 (MB010/25-212) - hnědavě šedý vápnitý písčitoprachovitý jílovec - 

Pseudotextularia nuttalli, Macroglobigerinelloides bollii, Globotruncanella havanensis, 

Rugotruncana subpennyi, Laeviheterohelix dentata. 

Závěr: vyšší campan - nižší maastricht. 

Li26 (MB011/25-212) - šedý vápnitý prachovitopísčitý jílovec - Globotruncanita 

elevata, Globotruncana gr. linneiana juv., Macroglobigerinelloides bollii, Heterohelix 

reussi. 

Závěr: santon-campan. 

Liv10-1 (MB017/25-212) - tmavě šedý nevápnitý prachovitý jílovec - 

Praesphaerammina? sp. - D, Ammoglobigerina sp., Daviesina? sp., Heterohelix sp. 

Závěr: neprůkazné (? svrchní křída). 

Liv10-3 (MB018/25-212) - tmavě šedý nevápnitý laminovaný jílovec - Heterohelix 

reussi, Macroglobigerinoides subcarinatus, Laeviheterohelix dentata, Globotruncana 

ventricosa, Praesphaerammina gerochi - D, Ammoglobigerina sp., Ammodiscus sp., 

Spiroplectammina sp., Gyroidinoides nitidus. 
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Závěr: vyšší campan - nižší maastricht. 
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5. Shrnutí 

Studované území je tvořeno vnější skupinou příkrovů Vnějších Západních Karpat,  

a to jednotkou podslezskou reprezentovanou frýdeckým a frýdlantským souvrstvím,  

a pravděpodobně jednotkou slezskou zastoupenou krosněnským souvrstvím (příloha č. 1). 

Otázkou zůstává, zda zde odkryté krosněnské souvrství je součástí slezské jednotky, anebo 

se jedná o nejmladší litostratigrafický člen podslezské jednotky, jak je tomu 

v litostratigrafickém členění v polské části podslezské jednotky (Ślączka a Kaminski 

1998). 

Počátek profilu A (písčitého flyše) začíná krosněnským souvrstvím (GPS 220 – 247), 

které dokládají litologicky monotónně se střídající polohy šedých laminovaných vápnitých 

jílovců až slínovců s destičkovitým rozpadem a šedých jemnozrnných pískovců konvolutně 

zvrstvených či paralelně laminovaných, občasně se objevují polohy pevných šedých 

laminovaných jílovců se zbytky rybí fauny. Výsledky RTG analýzy (vzorky: Li1a, Li4, 

Li4a, Li6a, Li13, Li13a a Li14a) poukazují na přítomnost oligoklasu (max. obsah až 20 %) 

a dolomitu (max. obsah až 13 % , jejichž obsahy jsou podstatně vyšší než v ostatních 

souvrstvích), a také v menším množství prokazují přítomnost ortoklasu, mikroklinu  

a pyritu. Z výbrusů (vzorky: Li4, Li5, Li12 a Li13) je zřejmé, že horniny obsahují ve velké 

míře křemen a slídy. Ve vzorku pískovce je ojediněle přítomen glaukonit, pyrit a živce 

(plagioklas). Vzorky slínovců obsahují také zrna glaukonitu a živců (plagioklas), ale navíc 

také pyritu. Z palynologického vyhodnocení jílovců (vzorky: Li3, Li6 a Li9) je doloženo 

stáří svrchního oligocénu až svrchního miocénu. 

Krosněnské souvrství se nachází mezi výchozy frýdlantského souvrství, které tvoří 

tektonické podloží profilu písčitého flyše a zároveň se dále vyskytuje směrem do nadloží 

(za krosněnským souvrstvím v tektonickém nadloží ve směru proti proudu toku řeky 

Ostravice, příloha č. 1).  

Frýdlantské souvrství (profil A: GPS 247 - 228, profil B: GPS 233 - 238, profil  

C: GPS 243 – 249) je zde reprezentováno šedými, zelenošedými, hnědočervenými, 

černými, skvrnitými jílovci až jíly s pozůstatky ichnofosilií, místy se vyskytují 

prachovitější či častěji slínitější polohy. Vystupuje v tektonickém podloží profilu A, 

v tektonickém nadloží krosněnského souvrství a na konci pásma v tektonickém nadloží 

frýdeckého souvrství. Výchozy jsou mnohdy přerušovány nánosy štěrku. Výsledky  
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RTG analýzy (vzorky: Li17, Li17a, Li18, Li20, Li21, Li10F, Lis1a, Lis2, Lis3, Lis4a, 

Lis4b, Lis5, Lis7b, Liv10-4, Liv10-6a a Liv10-6b) prokázaly přítomnost sideritu (max. 

obsah 96 %), fluorapatitu (max. obsah 45 %), klinoptylolitu (max. obsah 13 %) a v menším 

množství také hematitu, aragonitu a albitu. Vůči ostatním souvrstvím, byly zjištěny  

i výrazně vyšší obsahy kalcitu (max. obsah 89 %) a chloritu (max. obsah 27 %). Výbrusy 

(vzorky: Li19, Li10C, Liv10-6b, Lis4b(1) a Lis4b(2)) poukazují na přítomnost křemene, 

sideritu, glaukonitu, pyritu, ale také slíd a živců (plagioklasu). Vyskytují se zde prachovité, 

slínité až vápnité polohy. Prachovce až slínovce obsahují zbytky foraminifer (místy 

pyritizované), řas a mlžů. Vzorky nesou známky bioturbace. Mikropaleontologicky 

(vzorky: Li17, Li10A, Li10B, Li10C, Lis6, Lis7b, Liv10-4 a Liv10-6) frýdlantské 

souvrství v podloží (profil B) odpovídá stáří svrchnímu eocénu až spodnímu oligocénu.  

Ve střední části profilu A byly určeny foraminifery spodního až středního eocénu. 

V nejvyšší části profilu C lze podle foraminifer předpokládat stáří paleocénu - ? eocénu. 

Na metráži 73 m profilu A začíná výchoz frýdeckého souvrství a dále pokračuje  

až do pr ofilu C (nadloží písčitého flyše, GPS 247 – 228), kde tvoří nesouvislé drobné 

výchozy, mnohdy špatně odkryté. Frýdecké souvrství zastupují šedé jílovce až prachovce 

s roubíkovitým rozpadem, polohy šedých jemnozrnných pískovců obvykle laminovaných, 

polohy slepenců (většinou hrubozrnných a špatně vytříděných) a skluzových štěrků. 

Z výsledků RTG analýzy (vzorky: Li22, Li26, Liv10-1a a Liv10-2) je patrné poměrně 

druhově chudší zastoupení minerálů oproti ostatním souvrstvím. Dominuje obsah křemene 

(v jednom z analyzovaných vzorků dosahoval obsah křemene až 100 %), za zmínku stojí 

zastoupení pyritu a albitu. Z výbrusů (vzorky: Li22, Li25, LsA, LsB, LsE, LsF a LsG )  

je patrné, že vzorek prachovce obsahuje křemen, glaukonit, slídu a schránky foraminifer 

(místy pyritizovaných), vzorek pískovce rovněž reprezentuje křemen a slída, navíc však 

také živce (plagioklas) a laminy s uhelnou drtí. Ze vzorků redeponovaných valounů (LsA, 

LsB, LsE, LsF a LsG) jsou zastoupeny dismikritové vápence (tvořeny mikritem s žilkami 

rekrystalizovaného kalcitu), biosparitový vápenec (nachází se v něm úlomky mechovek, 

polypovců, řas a ooidů) a slínovce (v nichž se vyskytuje křemen, glaukonit, pyrit, schránky 

foraminifer, jehlice hub a žilky tvořené krystalickým kalcitem). Podle obsahu mikrofosilií 

jsou valouny vápenců svrchně jurského až spodnokřídového stáří, některé jsou 

pravděpodobně devonské. Mikropaleontologie (vzorky: Li23, Li26, Liv10-1 a Liv10-3) 



Monika Říčná: GEOLOGIE LÍSKOVCE 

 

2011                                                                                                                                 - 68 - 

dokládá, že stáří frýdeckého souvrství se v dokumentovaném profilu pohybuje od campanu 

po maastricht. 

Srovnáme-li poznatky získané dokumentací profilů A, B a C s dosavadními 

mapovými podklady, dá se říci, že se jedná o úplně nové informace. V podrobné 

geologické mapě 1:25 000 najdeme (Tyráček 1962), že je studované území tvořeno 

převážně kvartérními písčitými povodňovými hlínami nižšího nivního stupně, fluviálními 

štěrkopísky nižšího nivního stupně a deluviálními písčitými hlínami. Je zde také zmínka  

o frýdeckých vrstvách (dnes – frýdecké souvrství) a třineckých a pestrých vrstvách 

podslezských (dnes – frýdlantské souvrství), ale dále od koryta řeky než je studovaný 

profil. Ve studovaném úseku není však zaznamenán žádný výchoz.  

 
Obr. č. 5.1. – Přehledná geologická mapa Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny,  

1:100 000, na studovaném území se podle legendy nachází:(kvartér): fh – fluviální sedimenty povodňových 
oblastí a nižších údolních teras, povodňových hlín a štěrků, holocén - würm, d – deluviální hlíny, holocén – 

pleistocén, gf – glacifluviální štěrkovité písky a písčité štěrky sálského zalednění, (terciér): pm – 
podmenilitové souvrství - šedé, hnědé a zelené vápnité a nevápnité jílovce, skvrnité červenavě hnědé jílovce, 

svrchní eocén – paleocén, podslezská jednotka, (mezozoikum): fd – frýdecké souvrství – šedé prachovité 
vápnité jílovce, senon – turon, podslezská jednotka, ba – bašské souvrství – středně rytmický flyš až subflyš  
s rohovcovými pískovci, slezská jednotka, lh – lhotecké souvrství - písčitý flyš až subflyš s šedými a zelenými 
chondritickými skvrnitými jílovci a polohami vápnitých pískovců a rohovců, slezská jednotka, t2 – svrchní 

těšínské vrstvy – jemně rytmický flyš s tmavými hnědavě šedými vápnitými jílovci, pískovci, prachovci  
a písčitými vápenci, valangin – berrias, ω – vyvřelé a pyroklastické horniny těšínitové asociace ve slezské 

jednotce (redaktoři listu E. Menčík, J. Tyráček). 
 

V mapách 1:100 000 a 1:200 000 jsou již popsány druhohorní vrstevní členy,  

ale skutečnosti se přibližuje jen výskyt frýdeckého (1:100 000) a frýdlantského souvrství 
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(1:200 000 – souvrství nejsou rozlišena, jsou pod jednou značkou). Více je možno vyčíst 

z výřezů map a jejich legend, které byly vybrány a měly by odpovídat studované oblasti 

(obr. č. 5.1., 5.2.).  

 
Obr. č. 5.2. – Geologická mapa ČSSR – Mapa předčtvrtohorních útvarů, M – 34 – XIX – Ostrava – M – 34 – 
XIII Strahovice, 1:200 000, na studovaném území se podle legendy nachází: (podslezsko-žďánická jednotka): 

křída – K3 - frýdecké vrstvy, třinecké vrstvy (část), pestré vrstvy podslezské (část): jílovce a jíly většinou 
vápnité, místy s lavicemi pískovce, paleogén - p-e - podmenilitové paleogenní souvrství, třinecké vrstvy 
(část), pestré vrstvy podslezské (část): jíly a jílovce z části vápnité v některých polohách pestré, (slezská 

jednotka) - vývoj godulský: křída - K1-2i – lhotecké vrstvy: jílovce a vápnité jílovce, někdy s lávkami 
pískovce, K1v – veřovické vrstvy: černé jílovce nevápnité, ω – vyvřeliny těšínitové asociace, K1h – těšínsko-

hradišťské souvrství: střídání jílovců s (pelosiderity) a lávek pískovců, K1t – těšínské vápence: vápnité 
jílovce, organodetritické vápence, vývoj bašský: křída – K1-2b – bašské vrstvy: pískovce až písčité vápence, 

většinou s rohovci, jílovce a vápnité jílovce (redaktor listu Z. Roth). 
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6. Závěr 

V rozsahu diplomové práce bylo geologicky dokumentováno pásmo přirozených 

skalních výchozů v korytě a březích řeky Ostravice v blízkosti obce Lískovec o celkové 

délce cca 1500 m, které bylo rozděleno do 3 profilů: A (písčitý flyš), B (podloží písčitého 

flyše) a C (nadloží písčitého flyše).  

Podle předběžných biostratigrafických výsledků a dokumentace byly ke studované 

oblasti přiřazeny litostratigrafické jednotky. Bylo zjištěno, že území je tvořeno jednotkou 

podslezskou a pravděpodobně slezskou.  

Podslezská jednotka je reprezentována frýdeckým souvrstvím, které tvoří šedé 

jílovce až prachovce s polohami šedých jemnozrnných pískovců obvykle laminovaných, 

polohami slepenců a skluzových štěrků. Stáří odpovídá campanu až maastrichtu. Dále 

souvrstvím frýdlantským, které zastupují šedé, zelenošedé, hnědočervené, černé, skvrnité 

jílovce až jíly s pozůstatky ichnofosilií, místy se vyskytují prachovitější  

či častěji slínitější polohy. Podle mikrofosilií se jeho stáří pohybuje od paleocénu  

až do oligocénu. 

Patrně slezskou jednotku (nebo možná nejmladší litostratigrafický člen podslezské 

jednotky) zastupuje souvrství krosněnské, které je typické polohami šedých laminovaných 

vápnitých jílovců až slínovců a šedých jemnozrnných pískovců zejména konvolutně 

zvrstvených či paralelně laminovaných, občasně se objevují polohy pevných šedých 

laminovaných jílovců se zbytky rybí fauny. Podle palynologie náleží oligocénu  

až miocénu. 

Diplomová práce by později mohla být použita pro účely vytvoření podrobné 

geologické mapy ve studované oblasti, protože v současně dostupných geologických 

mapách o skalním podkladu nejsou žádné informace. Následné pokračování dokumentace 

již není možné, protože výchozy rychle zvětrávají a navíc probíhají úpravy břehu toku. 

Avšak byl odebrán dokladový materiál, který je možno analyzovat podrobněji v dalších 

letech. 
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Obr. č. 4.29. Výbrus LsF: při nezkřížených nikolech, hnízdo zrn pyritu. 

Obr. č. 4.30. Výbrus LsF: při zkřížených nikolech, 1 – zrno pyritu, 2 – polozaoblené zrno 

glaukonitu, 3 – žíla krystalického kalcitu. 

Obr. č. 4.31. Výbrus LsG: při zkřížených nikolech, 1 – jehlice houby, 2 – zrna pyritu,  

3 - ostrakod.   



Monika Říčná: GEOLOGIE LÍSKOVCE 

 

2011                                                                                                                                 - 78 -  

Obr. č. 4.32. Výbrus LsG: při nezkřížených nikolech, 1, 2, 3 – zbytky schránek radiolarií, 

4 – zrna pyritu. 

Obr. č. 5.1. Přehledná geologická mapa Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny, 1:100 000, na studovaném území se podle legendy nachází: 

(kvartér): fh – fluviální sedimenty povodňových oblastí a nižších údolních 

teras, povodňových hlín a štěrků, holocén - würm, d – deluviální hlíny, 

holocén – pleistocén, gf – glacifluviální štěrkovité písky a písčité štěrky 

sálského zalednění, (terciér): pm – podmenilitové souvrství - šedé, hnědé  

a zelené vápnité a nevápnité jílovce, skvrnité červenavě hnědé jílovce, 

svrchní eocén – paleocén, podslezská jednotka, (mezozoikum):  

fd – frýdecké souvrství – šedé prachovité vápnité jílovce, senon – turon, 

podslezská jednotka, ba – bašské souvrství – středně rytmický flyš až 

subflyš s rohovcovými pískovci, slezská jednotka, lh – lhotecké souvrství - 

písčitý flyš až subflyš s šedými a zelenými chondritickými skvrnitými 

jílovci a polohami vápnitých pískovců a rohovců, slezská jednotka, t2 – 

svrchní těšínské vrstvy – jemně rytmický flyš s tmavými hnědavě šedými 

vápnitými jílovci, pískovci, prachovci a písčitými vápenci, valangin – 

berrias, ω – vyvřelé a pyroklastické horniny těšínitové asociace ve slezské 

jednotce (redaktoři listu E. Menčík, J. Tyráček). 

Obr. č. 5.2. Geologická mapa ČSSR – Mapa předčtvrtohorních útvarů, M – 34 – XIX – 

Ostrava – M – 34 – XIII Strahovice, 1:200 000, na  studovaném území se 

podle legendy nachází: (podslezsko-žďánická jednotka): křída – K3 - 

frýdecké vrstvy, třinecké vrstvy (část), pestré vrstvy podslezské (část): 

jílovce a jíly většinou vápnité, místy s lavicemi pískovce, paleogén - p-e - 

podmenilitové paleogenní souvrství, třinecké vrstvy (část), pestré vrstvy 

podslezské (část): jíly a jílovce z části vápnité v některých polohách pestré, 

(slezská jednotka) - vývoj godulský: křída - K1-2i – lhotecké vrstvy: jílovce 

a vápnité jílovce, někdy s lávkami pískovce, K1v – veřovické vrstvy: černé 

jílovce nevápnité, ω – vyvřeliny těšínitové asociace, K1h – těšínsko-

hradišťské souvrství: střídání jílovců s (pelosiderity) a lávek pískovců, K1t – 

těšínské vápence: vápnité jílovce, organodetritické vápence, vývoj bašský: 
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křída – K1-2b – bašské vrstvy: pískovce až písčité vápence, většinou 

s rohovci, jílovce a vápnité jílovce (redaktor listu Z. Roth). 
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