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Abstract:
In this paper there are described the litology and petrology of the Pústevny and Malinovská skála Sandstone, which represent two
informal members of the Godula formation s.s. (Turonian - Campanian, Santonian) of the Silesian Unit in the Moravskoslezské
Beskydy Mts. Pústevny Sandstone is thick bedded green-gray graywacke or arkose sandstone petrographically similar to the typical
sandstone of the Godula Formation. Malinovská skála Sandstone has the same character as the sandstone of the Istebná formation
- thick bedded gray or light gray graywacke or arkose (with microcline). Pústevny and Malinovecká skála Sandstone were deposited
as turbidities and fluxuturbidities in the proximal facies of channels on Godula submarine fans. The detritus of the older Pústevny
Sandstone were derivated from the crystalline and sedimentary rocks of the Silesian Cordillera. The source area of the younger
Malinovská skála Sandstone was also the granitic core of this cordillera.

Pískovce Malinovské skály jsou dosud neformálnì
vymezovanou litostratigrafickou jednotkou niího øádu.
Pùvodnì je vymezili ve svrchních vrstvách godulských
Slezských Beskyd Burtanowna - Konior - Ksi¹zkiewicz
(1937) a opìtovnì napø. Ksi¹zkiewicz (1951 - jsou znázornìny v litostratigrafických kolonkách). Na výskyt tohoto
pásma na naem území hlavnì upozornili Homola - Menèík
- Pesl (1952) pøi mapování okolí Starých Hamrù, Menèík
(1960) z okolí Jablunkovské brázdy a celkovì Roth et al.
(1962). Jejich sedimentárnì petrologickou a sedimentologickou charakteristiku podal Eliá (1963, 1970),
Pískovce Malinovské skály v typickém vývoji se
pomìrnì ostøe petrograficky lií od obdobnì zrnitých
pískovcù svrchních vrstev godulských, ve kterých vystupují, a naopak se svým charakterem shodují s pískovci
a slepenci bazálních èástí istebòanských vrstev (Eliá 1963).
Pískovce Malinovské skály v tomto pùvodním pojetí jsou
vyvinuty mezi povodími Ostravice a Ole v Moravskoslezských Beskydech a dále ve Slezských Beskydech, kde
jejich výskyt bezprostøednì navazuje na oblast klasického
výskytu na polském území. K význaèným profilùm
v Moravskoslezských Beskydech, kde je bylo mono
studovat, napø. patøí údolí Prelaèského potoka jv. od Horní
Lomné, profil v potoce Uplaz, výchozy v levém údolním
svahu Ostravice ve Starých Hamrech a koneènì poèvová
jádra ve vrtu Staré Hamry 1. Ve Slezských Beskydech jsou
odkryty napø. v pramenných vìtvích potoka Radvanov.
Výskyty v tìchto profilech tvoøí podle Menèíka et al. (1970)
pásmo táhnoucí se v délce nìkolika kilometrù z Jablunkovské brázdy po Malý Stoec na hranièním høebeni, odkud
pokraèuje do Polska.
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Revize hlavních výskytù pískovcù Malinovské
skály, které byly vyneseny do geologických map mìøítka
1:50 000 25-22 Frýdek - Místek, 25-23 Ronov pod Radhotìm, 25-24 Turzovka a 26-11 Jablunkov a té do mapy
Moravskoslezských Beskyd (Menèík - Tyráèek 1985)
ukázala, e tento horizont je v jednotlivých mapách velmi
nejednotnì pojímaný, èasto v rozporu s pùvodním
vymezením. Podobnì nejednotnì byly pískovce Malinovské skály popsány Rothem et al. (1969) a Peslem et al.
(1969) ve vrtu Staré Hamry 1, 1 A, kde je kontrast mezi
pùvodním pojetím pískovcù Malinovské skály a irím
vymezováním, spoleènì s pustevenskými pískovci, dobøe
patrný. Ve výe uvedených pracích byly pískovce Malinovské skály spojeny do jednoho celku s hrubozrnnými
arkózovými pískovci, pøípadnì slepenci, které rozptýlenì
vystupují v rùzných úrovních godulského souvrství,
zejména v jeho èástí z. od povodí Ostravice. V edici map
1:50 000 byly spojeny do litosomu pískovcù pustevenských,
které vymezili Menèík et al. (1983). Pustevenské pískovce
se ve své podstatì sedimentologicky a sedimentárnì
petrologicky shodují s bìnými typy pískovcù, pøípadnì
slepencù godulského souvrství, zvlátì pak s tìmi, které
jsou typické pro støední vrstvy godulské, se kterými mohou
být také zamìnìny.
Podobnì jako pískovce Malinovské skály, tak ani
pustevenské pískovce ve vìtinì pøípadù nepøedstavují
homogenní polohy nebo vrstvy rozíøené na vìtí vzdálenosti. Jak ukázal výzkum nìkterých lokalit, pøedstavují
podobnì jako strukturnì a texturnì shodné pískovce
støedních godulských vrstev èoèkovité uloeniny proximálních èástí koryt na podmoøských vìjíøích. Pustevenské
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pískovce, na rozdíl od svìtleji zbarvených pískovcù
Malinovské skály (Eliá 1963), jsou edé, namodrale nebo
nazelenale edé, støedozrnné a velmi hrubozrnné arkózové
pískovce a droby nebo drobové pískovce, v nìkterých
polohách s pomìrnì vysokým obsahem ivcù (a 15 - 25 %
- ortoklas pøevauje nad plagioklasy), s 1 - 3 % zrnek hornin
(nejèastìji chloriticko-sericitické bøidlice, jemnozrnné
køemence, nìkdy s biotitem, jemnozrnné a velmi jemnozrnné rohovce, pøípadnì jílovcové útrky), s pøímìsí
muskovitu, biotitu, glaukonitu a s promìnlivým podílem
jílovité matrix, nìkdy vápnité. Pustevenské pískovce
pøedstavují buï samostatné polohy, nìkdy a metrové
mocnosti nebo svazky poloh a desetimetrové mocnosti
vystupující ve svrchních godulských vrstvách. Nìkdy je
toto oznaèení jejich litostratigrafické pozice pravdìpodobnì
z velké èásti formální. Je tomu tak napø. i v oblasti jejich
klasického vymezení, v masívu Radhotì, kde podle
formálních kritérií vyèleòování "vrstev" v godulském
souvrství s.s. jsou nìkdy za støední vrstvy godulské
povaovány pomìrnì mocné pískovce kanálové facie, které
leí pøi bázi godulského souvrství. Ale i pøes tuto svou
pozici jsou tyto pískovce formálnì øazeny do støedních
godulských vrstev (podobnì jako i ve v. èásti Moravskoslezských Beskyd). Vyèleòování pustevenských pískovcù
je v tìchto pøípadech ovlivnìno stejnými principy jako
pokusy o litostratigrafické èlenìní godulského souvrství
(Eliá 1999).
Architekturu pustevenských pískovcù lze v detailu
jen obtínì studovat. Tyto pískovce jsou pøevánì odkryty
v malých odkryvech v korytech nebo nárazových bøezích
potokù, které nedovolují studovat jejich laterální zmìny.
Podle podrobného mapování dosahují jednotlivá tìlesa
pustevenských pískovcù íøky i více nì nìkolik stovek
metrù. Jejich mocnost výraznì kolísá od jednotlivých poloh
metrové mocnosti a po pásma s desetimetrovou mocností.
I tìmito vlastnostmi se podobají jednotlivým tìlesùm
pískovcù kladených do støedních vrstev godulských. Délka
tìchto tìles vìtinou uniká pozorování.
Z tohoto hlediska je výjimkou pískovcové tìleso,
které je v mapì 1:50 000 25-24 Turzovka (Pesl 1990) kladeno
k pískovcùm Malinovské skály. Toto pískovcové tìleso je
pomìrnì dobøe odkryto v oboustranném silnièním záøezu

silnice 484 mezi Ostravicí a Starými Hamry, asi 1050 m sv.
od k. 533 (leící na køiovatce cest v údolí Velkého potoka)
v mocnosti asi pøes 40 m. Tyto pískovce tvoøí stavebnì
sloitou výplò kanálu podmoøského vìjíøe s èastým
vykliòováním a nasazováním èoèkovitých vrstev (Eliá
1979). Polohou ve svrchních godulských vrstvách a svou
petrografií odpovídají pustevenským pískovcùm podle
popisu Menèíka et al. (1983). Sedimentárnì petrograficky
se tedy shodují s bìnými typy drobových a arkózových
pískovcù a drob kladených do støedních vrstev godulských.
Tyto tmavì edé støedozrnné a hrubozrnné droby, arkózové
a drobové pískovce podle svého rázu tak s vysokou pravdìpodobností odpovídají pískovcovému pásmu zastienému vrtem Staré Hamry 1 A (prohlubovaný stvol
pùvodního vrtu Staré Hamry 1) v prùbìnì jádrovaném
intervalu 1242,5 - 1284,58 m. Pískovce tohoto pásma, i pøes
jejich petrografický charakter (Eliá 1968), kladli Roth et al.
(1969) a Pesl et al. (1969) k pískovcùm Malinovské skály.
Pøi sedimentárnì petrologickém výzkumu vrtu Staré Hamry
1 (starý, pùvodní stvol) byly skuteèné pískovce Malinovské
skály - svìtle zbarvené hrubozrnné droby a arkózové pískovce petrografického charakteru bazálních pískovcù istebòanského souvrství - zachyceny v hloubce 690 - 700 m (vrt
Staré Hamry 1 byl jen intervalovì jádrován s nepøíli
vysokým výnosem).
Uvedený pøíklad ukazuje, e jak podle makroskopického vzhledu horniny, tak podle sedimentárnì
petrologické charakteristiky je moné s pomìrnì vysokou
spolehlivostí oba horninové typy rozliovat. Bylo by to
zvlátì vhodné pøi podrobném geologickém mapování.
Odliení pískovcù pustevenských a Malinovské skály by
zároveò pomohlo i pøi faciální interpretaci godulského
souvrství, které pøi detailním výzkumu pøedstavuje pro
litostratigrafa a sedimentologa obtíný celek.
Vymezování pískovcù Malinovské skály je dále
významné i proto, e tyto horniny jsou prvním signálem,
který indikuje zmìnu petrografické povahy zdroje klastického materiálu na slezské kordilleøe - zaèátek postupného
obnaování granitoidních hornin tvoøící hlubí stavbu této
zdrojové oblast a zároveò i mohutnìjí erozi. Svìdèí pro to
bohatí spektrum exotik jak ve valounech, tak v písèité
frakci (Eliá 1963).
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UZAVØENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH
GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM
Anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Moravia and their
genetic significance
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Abstract:
The first find of common anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Olomuèany (Rudice formation) and abèice
(Pleistocene gravels) in Moravia was determined by EDX- and XRD-analyses. Size of inclusions ranges between 0.X - 0.0X mm. They
are concentrated mostly in external parts of the geodes in quartz aggregates. The silica geodes with cauliflower surface originated
through replacement of sulphate nodules by SiO2. This model was proposed for first time by Petránek (1995) according to the
morphological similarity of Moravian geodes with some geodes from England and Iraq containing sulphate inclusions. From the
paleoclimatic point of view, nodular anhydrite is typical for sediments originating by precipitation from hypersaline groundwaters in
marginal marine or continental sabkha or playa situations. Our new results allow to suppose similar sedimentary conditions during
the Upper Jurassic in Moravia.

Moravské køemièité geody ( mezi sbìrateli té zvané
rudické geody nebo rudické koule) nepochybnì pocházejí
z platformních jurských sedimentù, jejich malé denudaèní
relikty v souèasnosti vystupují jednak ve východní èásti
brnìnské aglomerace, jednak ve støední èásti Moravského
krasu. Geody jsou vak známy pouze ve výskytu jury u Olomuèan, jejich nejpìknìjí a nejvìtí kusy pak pocházejí ji
z jejich druhotného uloení v rudických vrstvách v irím
okolí Rudice a Olomuèan. Rudické vrstvy (elezné rudy,
pestré jíly, písky, rohovcové tìrky) pøedstavují zvìtraliny
spodnokøídového stáøí, které vznikly bìhem tropického
zvìtrávání zejména jurských sedimentù a pozdìjí redepozicí
rezidua do depresí krasového reliéfu v oblasti dneního
Moravského krasu. Jejich dalí nálezy byly v posledních
letech zaznamenány ve staromiocenních sedimentech na
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vrcholové ploinì Krumlovského lesa, co svìdèí o zcela
oddenudovaných výskytech jury i v této èásti Èeského
masivu. Koneènì ji vícekrát bylo upozornìno na jejich
pøítomnost v kvarterních terasových tìrcích napø. pískovny
v Brnì-Èernovicích nebo v abèicích (podrobnì viz Krua
1953).
Geody dosahují rozmìrù pøevánì 3-7 cm, ojedinìle
10 i více cm. V mateèné horninì (køemité vápence u Olomuèan, oznaèení podle Bosáka 1978) se koncentrují v horizontech nebo jsou roztroueny nepravidelnì. Mívají
centrální dutinu, obklopenou nejmladími generacemi
chalcedonu (èasto v bílé varietì kaolong) nebo krystaly
køemene (variety køiál, ametyst nebo citrín). Charakteristický je pro geody jejich vnìjí povrch, jen se velmi
èasto podobá hlávce kvìtáku.

