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Abstract
In the gravel pit near Sudomìøice (South Moravia) section of the Miocene and Quarternary sediments was documented. Miocene
sandstones at the base of the excavation are part of the Bílovice Formation of the Vienna Basin. Quarternary (Pleistocene) succession
consists of proluvial sediments (red gravels and silts) and deluvial sediments (solifluction flows). Entire psefitic material of proluvial
gravels came from the adjacent Magura Flysch (Antonínek and Nivnice Formations) as evidenced by quantitative pebble analysis.
Red matrix of gravels and red silts got their coloration from the Kaumberg Formation. Proluvial silts contained Lower Miocene
foraminiferal fauna reworked probably from the Karpatian (uppermost Lower Miocene) sediments preserved in erosional remnant
at erotín Hill nearby. Repeated solifluction flows are composed of clays, silts and limestones of the Bílovice Formation. They
contained abundant gastropods, bivalves, foraminifers, and ostracodes of the Sarmatian age (uppermost Middle Miocene). Nubeculariaserpulid limestone represents interesting biofacies found at the locality.

Úvod
Regionálnì geologické poznání okolí Sudomìøic se
v uplynulé dekádì odvíjelo od geologického mapování
1 : 50 000 (Havlíèek et al., 1995) a následnì 1: 25 000
(Havlíèek, 2002). Monost doplnit poznatky z geologického
mapování se vyskytla v souvislosti s budováním nové
obchvatové komunikace Sudomìøice  Skalica (SR). Na
podzim roku 2003 byl otevøen V od Sudomìøic rozsáhlý
zemník (obr. 1). Tìeny zde byly pøevánì hlinité tìrky
vhodné do násypù pod silnici a v nivì Sudomìøického
potoka také zeminy pro rekultivaèní práce. V kvìtnu 2004
navtívili autoøi této zprávy spoleènì zemník a vìnovali se
blíe záøezu v nejnií tìební úrovni podél pøíjezdové cesty
(obr. 1). Záøez dlouhý pøiblinì 50 m a 2 a 3,5 m vysoký byl
podrobnìji studován na tøech profilech (obr. 2). Profily
dokumentují jak jednotlivé èleny proluviální a deluviální
kvartérní akumulace, tak sedimenty skalního podloí.
Urèitým pøekvapením byl hojný výskyt rùzných sedimentù
s bohatou sarmatskou mìkkýí faunou poruených
svahovými deformacemi. Z nezpevnìných litotypù tìchto
uloenin byly odebrány mikropaleontologické vzorky. Dále
byly odebrány vzorky i z proluviálních sedimentù (mikropaleontologie, valounová analýza). Mikropaleontologické
vzorky byly zpracovány standardními postupy v laboratoøi
Èeské geologické sluby (plaveny na sítech 0,063 mm).
Makro- a mikropaleontologické sbìry a dokladové vzorky
hornin jsou uloeny tamté.

Níe jsou popsány jednotlivé vrstevní èleny
rozliené v profilech ve stratigrafické posloupnosti od
podloí do nadloí (èíslování v textu odpovídá èíslování
pouitému v obrázku 2).
Popis vrstevního sledu v záøezu
1. Sedimenty skalního podloí (bílovické souvrství, ?fly).
Podloí kvartérního souvrství bylo nejlépe odkryto na v.
konci záøezu  Profil C. Jedná se o jemnozrnné vápnité
pískovce (1a), místy silnì rozpadavé. V nich se nacházejí
konkrecionálnì zpevnìné bochníkovité bloky, které mají
místy povahu a písèitých vápencù, místy s nehojnými
vylouenými ulitami Pirenella sp. Nìkteré bloky jsou
ostrohranné a vùèi okolním pískùm ostøe ohranièené.
Pískovce jsou souèástí bílovického souvrství sarmatského
stáøí.
Na bázi profilu B vystupuje tektonicky rozlámaná
lavice hnìdoedého silnì vápnitého jemnozrnného
pískovce (1b) s náznakem konvolutního zvrstvení
a obklopená drtí edého jílovce a prachovce. Pískovec
pøipomíná turbiditní pískovce z bìlokarpatské jednotky.
2. Èervenohnìdé tìrky a zahlinìné písèité tìrky tvoøí
výplò dvou irokých a mìlkých koryt zastienou v profilech
A a C. V profilu B je zachována pouze tenká a rychle
vykliòující poloha, kterou je moné povaovat za okraj
výplnì západnìjího koryta, ale nelze jednoznaènì vylouèit
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vznik vyvleèením tìrkù svahovými pohyby. Klasty jsou
pøevánì subangulární a ploché a roubíkovité, co je dáno
primární tence deskovitou odluèností flyových hornin,
pøípadnì jejich poruení systémem puklin. Ménì èasté jsou
subovální tvary u mechanicky ménì odolných litotypù.
Valounová analýza frakce 10 a 50 mm prozradila následující
sloení valounového materiálu:
a) jemnozrnné vápnité pískovce promìnlivì prachovité,
slídnaté a s rozloenými ivci a karbonátovými klasty
(31,5 %),
b) edý vápnitý prachovec a prachovitý vápenec (21 %)
c) laminovaný vápnitý prachovec a prachovitý vápenec
se zuhelnatìlým fytodetritem, èasto konvolutnì nebo
èeøinovì laminovaný (18,5 %)
d) jemnozrnné vápnité pískovce a vápence se slídami
a glaukonitem (18 %)
e) edý kalový vápenec (4,5 %)
f) kalcitové íly (3,5 %)
g) støednozrnné arkózové pískovce s jílovitým nebo
vápnitým tmelem a glaukonitem (3 %).
Vechny uvedené horniny pocházejí z nedalekého
magurského flye. Horniny a) a f) pøedstavují bìné
zástupce antoníneckého souvrství. Hornina a) je rovnì
velmi èastá v nivnickém a svodnickém souvrství. Zdrojem
klastù horniny g) je nejspíe nivnické souvrství. Ani jeden
valoun nebylo mono identifikovat s vápenci a pískovci
sarmatu (bílovické souvrství).
tìrk v profilu C se vyznaèuje podpùrnou funkcí
psefitických klastù a nevýznamným zastoupením
hlinitopísèité sloky, která místy ani nevyplòuje beze zbytku
intersticiální mezery ve tìrku. tìrky v profilu A oproti
tomu mají mnohem vyí zastoupení hlinitopísèité sloky,
která místy pøebírá podpùrnou funkci. Hlinitopísèitý materiál
má èervenohnìdou barvu a urèuje barvu tìrkù.
tìrky profilu C vykazovaly nápadnou
imbrikovanou stavbu. Z namìøených hodnot smìru
spádnice plochých klastù (45/28, 35/20, 30/15, 25/12)
vyplývá smìr transportu od SV.
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Obr. 1  Zjednoduená geologická mapa východního okolí
Sudomìøic. ipkou oznaèen studovaný záøez v zemníku.
Vysvìtlivky: magurský fly: 1  antonínecké souvrství:
turbiditní písèité vápence a slínovce; vídeòská pánev: 2 
bílovické souvrství: písky, prachy, jíly a lumachelové
vápence, 3  bzenecké souvrství: písky, prachy a jíly;
kvartér: 4  proluviální tìrky (spodní pleistocén), 5 
proluviální tìrky (støední pleistocén), 6  proluviální tìrky
(svrchní pleistocén), 7  aluviální a deluviofluviální
sedimenty. Podle mapy Havlíèek et al. (2002), modifikováno.
Fig. 1  Simplified geological map of the eastern viccinity
of the Sudomìøice village. Studied section pointed by arrow.
Explanations: Magura Flysch: 1  Antonínek Formation:
turbidite sandy limestones and marlstones; Vienna Basin:
2  Bílovice Formation: sands, silts, clays, and coquina
limestones, 3  Bzenec Formation: sands, silts, and clays;
Quarternary: 4  proluvial gravels (Early Pleistocene), 5 
proluvial gravels (Middle Pleistocene), 6  proluvial gravels
(Late Pleistocene), 7  aluvial a deluviofluvial sediments.
After Havlíèek et al. (2002), modified.

Pro úvahy o provenienci byla hlinitopísèitá základní
hmota tìrkù podrobena mikropaleontologické analýze.
Frakce 0,0631,0 mm základní hmoty tìrkù obsahovala
pseudoasociaci mikrofosilií rùzného stáøí a provenience.
Nejstarí mikrofaunistickou slokou jsou aglutinované foraminifery z karpatského flye: Thurammina cf.
papillata Br., Rhabdammina cylindrica Glaess.,
Kalamopsis grzybowskii (Dyl.), Ammodiscus glabratus
Cush.&J., Caudammina arenacea Karrer, Recurvoides
imperfectus (Hanz.), R. anormis Miatl., Thalmannammina
cf. subturbinata (Grz.), Paratrochamminoides cf.
irregularis (White), P. olszewskii (Grz.) a Trochammina
sp. 6 sensu Bubík (1995). Èervené zbarvení èásti schránek
a svrchnokøídové stáøí fauny (patrnì senon) svìdèí
o pùvodu této fauny v kaumbergském souvrství
bìlokarpatské jednotky.
O nìco vzácnìjí je foraminiferová fauna zastoupená
spodnopaleocénním planktonem Parasubbotina varianta
(Subb.). Patøí k ní patrnì i bentos s Marssonella sp.,
Gyroidinoides cf. nitidus (Rss) a velký ornamentovaný
ostrakod. Tato fauna pochází z paleocénu svodnického
nebo nivnického souvrství bìlokarpatské jednotky.
Mladí sloku pseudoasociace tvoøí miocénní
foraminiferová fauna s Ammonia vienensis (d`Orb.),
Elphidium aff. subtypicum Papp, Valvulineria sp.,
Sigmoilopsis sp. Jejím zdrojem je bílovické souvrství
sarmatského stáøí. Stejného pùvodu je patrnì i juvenilní
a fragmentární mìkkýí fauna zastoupená jedinci rodù
Cerastoderma sp., Irus sp., Pirenella sp.
Nejmladí faunistické prvky tìrkù pøedstavují
fragmenty ulit kvartérních pulmonátních mìkkýù. patné
zachování dovoluje pouze rodové zaøazení do rodù Pupilla
a Vallonia, které jsou bìnou souèástí stepních
spoleèenstev chladných období kvartéru. Ojedinìle se
vyskytl i sladkovodní ostrakod patrnì stejného stáøí jako
zmínìní mìkkýi.
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3. Svahovì transportované sarmatské sedimenty I.
Tento vrstevní èlen kvartérního souvrství je zastoupen
v profilu B. Nasedá na èervenohnìdé proluviální tìrky
a shora je omezen plochou, ve které laterálnì vykliòují
proluviální èervenohnìdé prachy profilu C. Bazální polohou
èlenu je tenká poloha edohnìdého nevápnitého jílu (3a)
vykliòující k V, stejnì jako podloní tìrková poloha.Výe
leí edá bioklastická poloha (3b), mocná jen nìkolik cm,
sestávající z drti drobných schránek mìkkýù. Patrná je
laminace dokládající transport proudem a vytøídìní
bioklastù. Mìkkýí fauna je moøská a pochází z bílovického
souvrství. Mikrofauna je zastoupena schránkami foraminifer
a ostrakodù. Mezi dírkovci dominuje Ammonia vienensis
(d`Orb.). Vzácnìji se vyskytují Ammonia beccarii (L.), A.
tepida (Cush.), Elphidium crispum (L.), E. hauerianum
(d`Orb.). Zøídka se objevují schránky ostrakodù
Miocyprideis janoscheki Koll., Leptocythere sp.,
Loxoconcha sp., Hemicytheria sp. aj. Poloha opìt vykliòuje
k V jako zmiòované polohy v podloí a spolu indikují okraj
korytovité deprese. Nadloím bioklastické polohy je kolem
20 cm mocná vrstva svìtle edých a hnìdoedých
vápnitých jílù (3c) s èoèkami lumachelových vápencù
pøeplnìných vylouenými ulitami Pirenella sp. Mikrofauna
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jílù je oproti podloí diverzifikovanìjí  spolu s hojnými
Ammonia vienensis (d`Orb.), Porosononion granosum
(d`Orb.) a Elphidium aculeatum (d`Orb.) se nalézají
Fursenkoina acuta (d`Orb.), Bolivina antiqua d`Orb.,
B. sarmatica Did., B. dilatata Rss., Elphidium grilli Papp,
Pseudotriloculina consobrina (d`Orb.). Mezi vzácnými
ostrakody byly nalezeny schránky Miocyprideis
janoscheki Koll., M. cf. sarmatica (Zal.), Loxoconcha
fragilis (Stanch.), Leptocythere sp., Cyprideis sp.
Sled èlenu uzavírá vrstevnatý zelenoedý vápnitý
prach (3d). Tato poloha je intenzivnì zvlnìná do drobných
vrás s velkou amplitudou a krátkou vlnovou délkou,
pøipomínající konvolutní zvrstvení. Zvlnìn je i kontakt
s nadloním èlenem. Mikrofauna prachu je poèetnì i druhovì
bohatá, ve spoleèenstvu výraznì dominují jedinci druhù
Ammonia vienensis (d`Orb.) a Porosononion granosum
(d`Orb.), kromì fragmentù jehlic hub a schránek mìkkýù
je doprovází Elphidium aculeatum (d`Orb.), E. hauerianum
(d`Orb.), E. crispum (L.), Porosononion martkobi (Bog.),
Pseudotriloculina consobrina (d`Orb.), Nonion communis
(d`Orb.), Bolivina dilatata Rss., B. cf. moldavica
Cicha&Zapl., B. sarmatica Did., Bulimina schischinskayae

3d
3b3c
3a
2
1a

6
5b

2 3/04
2 1/04
2 0/04

C
1 9/04

4

1 8/04

2

1 7/04

m 1
1b
0
Obr. 2  Záøez v zemníku východnì od Sudomìøic a tøi dokumentované profily s vyznaèením odbìrù vzorkù, vzájemné
korelace a oznaèením vymezených jednotek. Podrobný popis litologie viz text.
Fig. 2  Cut in the gravel pit east of Sudomìøice Village and three documented sections with sample position, correlation
and indication of distinguished units. For detailed description of lithology see text.
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(Sam.), Bul. elongata d`Orb., mezi ostrakody pøevládá
Cyprideis pannonica (Méh.).
4. Èervenohnìdé písèité prachy. Nadloí
proluviálních tìrkù v profilu A a C tvoøí zhruba 130 cm
mocná vrstva èervenohnìdých laminovaných písèitých
vápnitých prachù (4). Místy obsahují èoèkovité vápnité
konkrece typu cicvárù. Aèkoli prachy nìkterými znaky
upomínají na sprae, laminace svìdèí pro vznik v proudící
vodì. Kombinovanou genezi nelze zcela vylouèit. Smìrem
od profilu C k profilu B vykliòuje celá poloha mezi èleny
3 a 5.
Mikrofauna získaná z èervenohnìdých prachù pøedstavuje
pseudoasociaci sloenou z foraminifer rùzné provenience:
a) Drobný plankton s Globigerina praebulloides Blow,
G. quinqueloba Natl., G. postcretacea Mjatl.,
G. ottnangiensis Rögl, Globorotalia sp., Cassigerinella
boudecensis Pok., Chiloguembelina cf. gracillima (Andr.),
a bentos s Bolivina dilatata Rss, Cassidulina laevigata
Orb., Asterigerinoides sp., Angulogerina sp.,
Protelphidium sp. pochází pravdìpodobnì z moøských
sedimentù spodního miocénu (?karpat).
b) Ménì èetné jsou redepozice z magurského flye:
Hedbergella flandrini Porth. nejspíe z antoníneckého
souvrství, Cibicidoides sp. pravdìpodobnì z paleocénu
svodnického nebo nivnického souvrství, a èervenì
zbarvený aglutinovaný bentos Rhizammina sp., Nothia
sp., a Trochammina gyroidinaeformis Krash. ze svrchní
køídy kaumbergského souvrství.
c) Souèástí pseudoasociace jsou také drobné neurèitelné
zlomky schránek pulmonátních plù kvartérního stáøí.
5. Svahovì transportované sarmatské sedimenty II.
Tento èlen se vyskytuje v horní èásti profilù B a C, kde
tvoøí výplò korytovité deprese a neprùbìných kapes.
Geneze a pùvod tìchto uloenin je stejný jako u èlenu 3.
Navzájem je vak oddìluje plocha, na které vykliòuje tìleso
èervenohnìdých prachù. Pro tento èlen jsou
charakteristické vrásovité plastické deformace. Litologicky
lze odliit spodní mocnìjí èlen (5a), tvoøený
lutohnìdoedì zvìtralým kamenitým jílem s úlomky a bloky
rùzných typù vápencù sarmatu. Vápence i okolní jíl
pocházejí z bílovického souvrství. Nejèastìjí typ vápencù
jsou lutohnìdé a èervenohnìdé vylouené lumachelové
typy s dominancí ulit Pirenella picta picta (Def.). Dále
byly zjitìny marinní druhy mìkkýù jako Cerastoderma
aff. janoscheki (Papp), Dorsanum sp., Calliostoma sp.,
Irus sp. Na navìtralém povrchu vápencù byly pozorovány
èetné schránky miliolidních foraminifer. Ze stejné polohy
pravdìpodobnì pochází i úlomek lavice lutohnìdého
nubeculariového vápence nalezený na dnì zemníku. Báze
lavice je tvoøena centimetrovými nárùsty nubecularií
následované serpulidní biofacií s rourkami v rùstové pozici.
Nadloí kamenitých jílù tvoøí 20 a 40 cm mocná místy
neprùbìná poloha svìtle edého vápnitého jílu (5b). I tato
poloha pøedstavuje moøský sediment sarmatského stáøí,
pocházející z bílovického souvrství. Z jílu bylo získáno
druhovì chudí spoleèenstvo sarmatského stáøí s dominujícími Ammonia vienensis (d`Orb.) a Porosononion
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granosum (d`Orb.) doprovázené vzácnými Elphidium
hauerianum (d`Orb.), Ammonia tepida (Cush.)
a Porosononion martkobi (Bog.). Ostrakodi jsou
zastoupeni napø. druhy Miocyprideis janoscheki Koll.
a Cyprideis tuberculata costata Jiø.
6. Hlinité tìrky a hlíny na povrchu. Tento èlen tvoøí
nejvyí zachovalou èást vrstevního sledu v záøezu.
Pravdìpodobnì byl pokryt nepøíli mocnou vrstvou hlíny,
která byla odstranìna jako skrývka pøed zapoèetím tìby.
Litologicky lze tento èlen charakterizovat pøevánì jako
hlinité tìrky. Ty místy vyplòují korytovité deprese nebo
tvoøí hluboké záteky do pùvodnì zjevnì plastických jílù
podloního èlenu. Záteky lze oznaèit jako zátìové struktury.
Diskuse a závìr
V zemníku V od Sudomìøic bylo dokumentováno souvrství
kvartérních sedimentù a jejich miocénní podloí. Rozpadavé
pískovce v podloí patøí k bílovickému souvrství vídeòské
pánve. Obsahují konkrecionálnì zpevnìné bloky pískovcù
a písèitých vápencù, které vznikly patrnì in situ bìhem
diageneze. Nìkteré ostrohranné bloky vak naznaèují, e
podloí mùe být i znaènì pøedkvartérnì zvìtralé a svahovì
deformované a cementace pozdìjí. Nelze vylouèit, e jeden
drobný výchoz pískovcové lavice v podloí kvartéru
reprezentuje výchoz magurského flye, pronikající
k povrchu z podloí bílovického souvrství. Bázi kvartérního
souvrství v zemníku pøedstavují èervenohnìdé
imbrikované tìrky, sloené výhradnì z flyových hornin
magurského flye. Tyto tìrky lze povaovat za proluvia
v souladu s interpretací v geologických mapách ÈGS
posledních let (Havlíèek et al., 1995, Havlíèek, 2002). Nadloí
tìrkù tvoøí èervenohnìdé laminované prachy, které rovnì
povaujeme za proluviální sedimenty charakteru
povodòových hlín. Oproti podloním tìrkùm zjevnì
poklesla energie vodního proudu patrnì v souvislosti
s vývojem spádové køivky toku. Støední èást studovaného
záøezu má odliný vývoj. Proluviální tìrky jsou zastoupeny
pouze tenkou vykliòující polohou a èervenohnìdé prachy
chybí zcela. Za proluviální sediment je zde moné
povaovat kromì tìrku i laminovanou bioklastickou
polohu tvoøenou drtí sarmatské makrofauny. V této èásti
záøezu pøevládají litologicky rozmanité sedimenty
bílovického souvrství v nìkolika polohách. Vrásovité
deformace prozrazující plastické teèení sedimentù dovolují
tyto vrstevní èleny povaovat za produkt soliflukce.
Nejedná se o jediný soliflukèní proud, ale nejménì tøi rùzné
proudy, které mohly vzniknout v èasových odstupech.
Hlinité tìrky tvoøící nejmladí vrstevní èlen vznikly patrnì
ji jako produkt eroze a gravitaèního transportu
proluviálních tìrkù ve vyí èásti svahu v dobì probíhající
soliflukce, jak dokládají zátìové struktury (záteky do
podloních plastických jílù vzniklé zaklesnutím tìkých
tìrkových výplní erozních koryt). To by svìdèilo pro
pøedholocénní stáøí hlinitých tìrkù.
Valounová analýza proluviálních tìrkù prokázala,
e jejich psefitický materiál pochází z pøilehlého magurského
flye. Drtivá vìtina klastù (a 97 %) patrnì pochází
z antoníneckého souvrství, které tvoøí nízké návrí
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východnì od lokality. Ojedinìle se vyskytují støednozrnné
pískovce nivnického souvrství (3 %) známé z povodí
Sudomìøického potoka v osadì Mlynky. Èervená
hlinitopísèitá základní hmota tìrkù je zbarvena
rozplavenými jílovci kaumbergského souvrství, jak
dokládají drobné úlomky èervených jílovcù a charakteristická foraminiferová fauna ve výplavu. Zdrojem
tìchto jílovcù jsou rozsáhlé výchozy v roklích pramenných
vìtví potoka Mandát, který je pøítokem Sudomìøického
potoka. Èervené proluviální prachy jsou zbarveny ze
stejného zdroje. Kromì mikrofauny kaumberského

souvrství vak obsahují foraminiferovou faunu spodního
miocénu. Jejím zdrojem jsou velmi pravdìpodobnì
karpatské sedimenty zachované v reliktu na vrchu erotín
(k. 322 m). Sarmatské sedimenty obsaené v soliflukèních
proudech pocházejí z bílovického souvrství, které tvoøí
podklad irího okolí lokalit (viz obr. 1). Pro poznání
bílovického souvrství vídeòské pánve je pro nae území
zajímavý nález nubeculariového vápence. Obdobné
vápence popsal Steinmann (1903) od Pressburgu
(=Bratislava). Dalí výskyty jsou známy ze sarmatu rùzných
èástí Centrální Paratethydy.
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