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Úvod

P i geologickém mapování na listech 25-122 
Suchdol nad Odrou (lok. Kletné a Stachovice) a 25-
123 Hranice (lok. St ítež nad Ludinou) jsme za ú e-
lem rekonstrukce sedimentárního prost edí zdoku-
mentovali lokality s výchozy spodnobadenských 
klastických sediment .

Lokalita Kletné

V bývalém l mku asi 5 m vysokém a 15 m dlou-
hém byly zastiženy drobno až st ednozrnné slepen-
ce, místy hrubozrnné pískovce. Dominuje facie Gt, 
která je zde tvo ena korytovitými t lesy slepence. 
Typická je ploše konvexní báze, podél které jsou 
nahromad ny nejhrubší klasty. Zjišt né valouny 
jsou ostrohranné i poloostrohranné, místy oválné a 
jsou tvo eny p edevším horninami kulmu (obr. 1), 
mén asto k emenem. Typické je korytovité šikmé 
zvrstvení. Facii Gh tvo í drobnozrnný slepenec 
s horizontální laminací. Ve výbrusu velikostn  do-
minují úlomky prachovc  a jílovc  místy až 5 mm  

Obr. 1 Klast spodnokarbonské b idlice ve spodnobaden-
ských okrajových klastikách.

velkých pocházejících pravd podobn  z kulmských 
sediment . Velmi vzácn  zde byly nalezeny schrán-
ky foraminifer.  

Lokalita Stachovice 

Ve výchozech byly odkryty hrubozrnné písky až 
pískovce, v nichž se nacházejí drobné polohy st ed-
nozrnného št rku. Zjistili jsme jedinou facii Gi. 
Tvo í ji až 40 cm mocné vrstvy velmi hrubozrnného 
písku až gravelitu s vložkami st ednozrnného št rku
mocnými n kolik centimetr . Sediment je nezralý 
a relativn  špatn  vyt íd ný. Pro tyto sedimenty je 
typické šikmé zvrstvení velké škály („foresety“). 
Lokáln  byla zjišt na pís itá klínovitá t lesa s opa -
nou orientací zvrstvení („backsety“). Orientace vrs-
tevnatosti ukazuje na progradaci pís itých t les sm -
rem k SV.  

Ve výbruse mezi klastickými úlomky dominuje 
k emen nad živci a slídami. Z horninových úlomk
p evládají klasty metamorfovaných hornin. Dále 
byly nalezeny úlomky mikritizovaných vápenc
s místy již áste n  rekrystalizovanými schránkami 
organizm , fragmenty koralinních as, ostn  ježo-
vek a schránky foraminifer. 

V píscích bylo zjišt no mikrofaunistické spole-
enstvo sestávající z foraminifer, úlomk  zoárií me-

chovek a schránek m kkýš . Mezi foraminiferami 
dominuje Heterolepa dutemplei (d`Orb.) doprová-
zená m lkovodními druhy Amphistegina mammilla
(Ficht. & Moll), Ammonia viennensis (d`Orb.),        
Elphidium fichtelianum (d`Orb.) a dalšími. 

Lokalita St ítež nad Ludinou 

V okolí obce jsme zdokumentovali n kolik drob-
ných výchoz  drobno až st ednozrnných slepenc
a hrubozrnných pískovc . Byly zjišt ny dv  litofa-
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cie – facie Gt reprezentuje velmi hrubozrný písko-
vec až gravelit, p ípadn  drobnozrnný slepenec. T -
lesa mají ploše korytovitý tvar s paralelní laminací, 
p íp. s korytovitým šikmým zvrstvením. Druhá facie 
Gm odpovídá hrubozrnnému slepenci, jehož t lesa
mají ostrou erozní bázi, lavicovitou až deskovitou 
vrstevnatost a špatn  z etelné subparalelní zvrstvení. 
Klastickou složku p edstavují polozaoblená až 
ostrohranná zrna k emene, zrna živc  a lupínky slíd. 
Nejhojn ji a ve v tších úlomcích jsou ve výbrusech 
zastoupeny klasty dob e opracovaných hornin. 
Z akcesorických minerál  výrazn  dominuje granát 
(2 %), o n co mén  zelenkavý glaukonit (pod 1 %). 

Ze st ednozrnného pískovce bylo zjišt no po et-
n  i druhov  chudé šelfové spole enstvo foraminifer 
Hanzawaia boueana (d`Orb.), Globigerina praebul-
loides Blow, Stilostomella sp., Nonion sp., Cibicido-
ides sp. se siln  opracovanými schránkami bez skul-
pturace.

Interpretace a diskuse 
U St íteže nad Ludinou a Kletného ukazují sedi-

mentární textury a struktury na rychlou sedimentaci 
v terestrickém prost edí. Sedimentace probíhala p e-
vážn  z turbulentních, sedimentem velmi bohatých 
p ívalových proud  („hyper-concentrated flows“). 
Lze uvažovat o prost edí s výraznými rozdíly 
v rychlosti proud ní, množství transportovaných 
klastik i vody. Sedimentace byla nejspíše ob asného
charakteru. Odlišná je situace u Stachovic, kde se-
dimentaci spojujeme s depozicí na podvodních sva-
zích hrubozrnné delty („Gilbert-type delta?“). Sedi-
menty ukazují na výraznou roli reliéfu p i jejich 
depozici a pozici p i okraji sedimentární pánve. Do-
klad o dynamickém prost edí a transportu sediment
v obou oblastech podávají také ohlazené, p ípadn
poškozené schránky foraminifer bez skulpturace. 

Z petrografického hlediska se vzorky od sebe 
nápadn  neodlišují. Výrazný podíl klastické složky 
p edstavuje místní materiál, tzn. jedná se o kulm-
ské horniny, který byl transportován na kratší 
vzdálenost. Na základ  p ítomnosti velkého množ-
ství dob e zachovaných a opracovaných valoun
rul, svor  a granitoid  se lze domnívat, že alespo
ást materiálu dotujícího karpatskou p edhlube

mohla být derivována i z jiných geologických jed-
notek. Výskyt akcesorického minerálu staurolitu    
a p edevším chloritoidu na lokalit  St ítež nad Lu-
dinou ukazuje na jinou provenienci, než jsou pouze 
kulmské sedimenty. Staurolit byl sice v sedimen-
tech kulmského stá í nalezen velmi ojedin le (nap .
Otava 1988), ale chloritoid v nich doposud zjišt n
nebyl.  

Chloritoid je v eském masivu na rozdíl od stau-
rolitu velmi vzácný. Nejbližší jeho výskyt od místa 
nálezu je v Hrubém Jeseníku ve vrbenské skupin
(Aichler et al. 2000, Žá ek et al. 2000). Staurolit je ne-
jhojn ji znám ze svor  a fylit  Hrubého Jeseníku 
(Slavík et al. 1974), ale také z flyšových karpatských 
pískovc  (Peslová 1971). Je pravd podobné, že mate-
riál mohl být derivovaný z Hrubého Jeseníku  a od-
tud byl hlubokými údolími ve form  hustých proud
transportován do pánve.  

Na r znou provenienci také ukazuje výskyt vel-
mi dob e opracovaných mikritických vápenc  se 
schránkami organizm  a nález pískovc  s glaukoni-
tem. Tyto horninové úlomky mohou pocházet 
z flyšových sediment  Západních Karpat anebo do-
šlo k redepozici již d íve uložených sediment .
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