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3. Geologie
Úvod
Na geologické stavbû okresu Vsetín se podílí pﬁedev‰ím pﬁedãtvrtohorní regionálnû geologická jednotka fly‰ové pásmo Západních Karpat. Geologicky jsou
Západní Karpaty souãástí rozsáhlé soustavy mlad˘ch pásemn˘ch pohoﬁí, vznkajících ve tﬁetihorách pÛsobením
nûkolika fází alpinského vrásnûní. ProtoÏe od ukonãení
tûchto pohybÛ neuplynula z geologického hlediska
dlouhá doba, jeví se jako soustava mohutn˘ch hﬁbetÛ,
oddûlen˘ch hlubok˘mi údolími nebo kotlinami. Modelace
reliéfu je podporována trval˘m v˘zdvihem celé oblasti
ve ãtvtohorách.
Termínem fly‰, od kterého je název fly‰ové pásmo
odvozen, se oznaãuje soubor usazen˘ch hornin, charakteristick˘ rytmick˘m stﬁídáním pískovcÛ, prachovcÛ, jílovcÛ,
slínovcÛ, vzácnû i vápencÛ a slepencÛ. Jednotlivé litologické
typy sedimentÛ tvoﬁí vrstvy se sniÏující se zrnitostí
do nadloÏí.
V rámci jedné vrstvy lze pozorovat, vedle sniÏující
se zrnitosti, zákonitou posloupnost uspoﬁádání klastick˘ch
ãástí (drobn˘ch úlomkÛ hornin a minerálÛ) - zvrstvení.
Naspodu je zvrstvení gradaãní nebo homogenní, nad ním
je zvrstvení vodorovnû a ‰ikmo laminované. V˘‰e je opût
vodorovnû laminované zvrstvení, ale velikost ãástic
je men‰í.

Typické fly‰ové sedimenty turbiditního charakteru
pﬁedstavují vût‰inu mocnosti geologick˘ch jednotek, zastoupen˘ch v rámci okresu. Jejich vznik spadá pﬁedev‰ím
do období vût‰í intenzity horotvorn˘ch pohybÛ. V men‰í
míﬁe jsou také zastoupeny sedimenty s pﬁevahou pelagické
sloÏky. Tyto sedimenty zastupují napﬁ. rudohnûdé jílovce,
ãerné a ãerno‰edé jílovce, rohovce a nûkteré dal‰í. Usadily
se napﬁ. bûhem zv˘‰eného pﬁínosu materiálu z vulkanick˘ch
exhalací, v odlehl˘ch, ‰patnû vûtran˘ch ãástech pánví
ãi bûhem dlouhodobého tektonického klidu.
Pro karpatsk˘ fly‰ je rovnûÏ charakteristická pﬁíkrovová stavba. To znamená, Ïe sedimenty se usadily
v jin˘ch oblastech, neÏ se dnes nacházejí. Jejich hlub‰í
podklad není dodnes pﬁesnû znám a vût‰inou byl podsunut
do hlub‰ích ãástí zemské kÛry. Povrchová ãást sedimentární v˘plnû byla odlepena od podkladu, vyvrásnûna
do pﬁíkrovov˘ch tûles deskovitého a klínovitéhu tvaru
a dalece pﬁesunuta pﬁes magmatické a metamorfované
horniny (krystalinikum) a platformní pokryv (prvohorní
aÏ tﬁetihorní sedimenty) âeského masívu.

Pﬁehled geologick˘ch pomûrÛ
V popisované oblasti okresu Vsetín se fly‰ové pásmo
dûlí na vnûj‰í fly‰ové pásmo a magurské fly‰ové pásmo.
Vnûj‰í fly‰ové pásmo

Nejv˘‰e je jílová vrstviãka, obvykle velmi malé
mocnosti, která pﬁedstavuje tzv. pelagickou ãást rytmu.
Pískovce a prachovce s v˘‰e popsan˘m zvrstvením pﬁedstavují sediment, jehoÏ ãástice byly ve vznosu ve vodním
sloupci a mají turbiditní pÛvod. To znamená, Ïe jsou to
sedimenty podmoﬁsk˘ch sesuvÛ na kontinentálním svahu
a do vodního sloupce se dostaly bûhem sklouzávání.
Nejvy‰‰í pelagická jílovitá vrstviãka pak pﬁedstavuje sediment, kter˘ se usadil na místû a obsahuje napﬁ. drobné
mikrofosílie, které se pouÏívají pro stanovení stáﬁí.
Jsou to pﬁedev‰ím planktoniãtí a bentózní dírkovci
(foraminifery) a nanoplankton. Nanoplankton jsou velmi
drobné organismy, které jsou v biologickém systému ﬁazeny
na rozhraní mezi Ïivoãichy a rostlinami. Dal‰í souãástky
pelagické vrstviãky mohou tvoﬁit ãástice vulkanick˘ch
exhalací, kﬁemit˘ch hmot a shluky jílov˘ch minerálÛ.
Jednotlivé turbiditní vrstvy mohou b˘t mocné od nûkolika
málo centimetrÛ do nûkolika metrÛ, v˘jimeãnû i nûkolika
desítek metrÛ. Posloupnost jednotliv˘ch typÛ zvrstvení
se oznaãuje jako Boumova sekvence.
Hrub‰í úlomkovité sedimenty, jako jsou hrubozrnné
pískovce, slepence ãi ostrohranné slepence (brekcie),
které mohou obsahovat i bloky rÛzn˘ch hornin
o velikosti nûkolika metrÛ, pﬁedstavují tûlesa vlastních
podmoﬁsk˘ch sesuvÛ. Oznaãují se podle povahy úlomkovitého materiálu jako suÈotoky, úlomkotoky ãi zrnotoky
(pískotoky).
Turbiditní rytmy pﬁedstavují velmi rychl˘ zpÛsob
sedimentace, protoÏe vût‰ina sedimentu v rytmu se usadila bûhem hodin aÏ nûkolika dnÛ. Pouze nejsvrchnûj‰í
pelagická vrstviãka pﬁedstavuje záznam geologické minulosti v délce tisícÛ let. Kompletní turbiditní rytmy nalezneme v terénu zﬁídka. Stﬁídání pískovcÛ, prachovcÛ
a jílovcÛ v rytmech a jejich souborech nemusí b˘t rovnomûrné, nûkdy zcela pﬁevaÏují jílovce nad pískovci
ãi naopak. Zkamenûliny ÏivoãichÛ se nalézají v turbiditních sedimentech velmi vzácnû. Na okrese Vsetín k takovému nálezu patﬁí amonit ze svahÛ Radho‰tû (Stráník
1961).

Skupina vnûj‰ího fly‰ového pásma je zastoupena
podslezskou, slezskou a pﬁedmagurskou jednotkou.
Podslezská jednotka se vyskytuje pouze v oblasti
severozápadnû od Vala‰ského Meziﬁíãí, kde napﬁ. vychází
na povrch v ﬁeãi‰ti Beãvy. Její vût‰í ãást je pﬁekryta
jednotkou slezskou. Podslezská jednotka byla dﬁíve
detailnû zpracována Menãíkem a kol. (1983) a novûji
Eliá‰em (1998). Nejstar‰í sedimenty jsou v ní zastoupeny
fr˘deck˘m souvrstvím svrchnokﬁídového stáﬁí. PﬁevaÏují
v nûm ‰edé a hnûdo‰edé vápnité jílovce s podﬁízen˘mi
polohami pískovcÛ a slepencÛ. NadloÏní fr˘dlantské
souvrství má velmi pestr˘ v˘voj sedimentÛ. Vyskytují
se v nûm ãerno‰edé jílovce s pískovci a slepenci stráÏského typu, dále rÛzné typy skvrnit˘ch a pestr˘ch (rudohnûd˘ch) jílovcÛ. âasov˘ rozsah sedimentace je nejsvrchnûj‰í
kﬁída aÏ spodní oligocén. V nejvy‰‰í ãásti jednotky
se nachází menilitové souvrství. Vyznaãuje se v˘skytem
tmav˘ch jílovcÛ s rohovcov˘mi vloÏkami a s polohami
karbonátÛ s pﬁevahou minerálu dolomitu. Na tûchto karbonátech je moÏné v korytû Beãvy u Chorynû pozorovat
drobné ‰krapy po dﬁívûj‰ím zkrasovûní. V˘znaãn˘m litologick˘m prvkem jsou v menilitovém souvrství jílovcové
polohy s chaoticky uspoﬁádan˘mi útrÏky rÛzn˘ch typÛ
jílovcÛ, velk˘mi i pﬁes 1 m, které pﬁedstavují rozsáhlá
podmoﬁská skluzová tûlesa. Stáﬁí souvrství je oligocén.
Nejmlad‰í sedimenty jsou zastoupeny Ïdánicko-hustopeãsk˘m souvrstvím, které je tvoﬁeno svûtle ‰ed˘mi pískovci,
slabû zpevnûn˘mi, které se v rytmech stﬁídají se ‰ed˘mi
vápnit˘mi jílovci. Îdánicko-hustopeãské souvrství pﬁedstavuje typick˘ turbiditní sediment a má stáﬁí nejsvrchnûj‰ího oligocénu a nejspodnûj‰ího miocénu. Sedimenty
podslezské jednotky jsou velmi intenzívnû vzájemnû provrásnûny. Podle pozorování v ﬁeãi‰ti Beãvy u Chorynû
po záplavách v roce 1997 lze podslezskou jednotku
v tûsném podloÏí jednotky slezské povaÏovat za velkou
tektonickou brekcii (drcenou bûhem horotvorn˘ch pohybÛ).
¤eãi‰tû Beãvy mezi Vala‰sk˘m Meziﬁíãím a západním okrajem okresu je dnes se sv˘mi v˘chozy jedineãnou
geologickou lokalitou.
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Slezská jednotka, která buduje severní ãást okresu,
je zastoupena godulsk˘m v˘vojem a na severozápadû
kelãsk˘m v˘vojem. Mezi obûma v˘voji jsou drobné litologické odli‰nosti v sedimentaci ve spodní a svrchní kﬁídû.
Regionálním studiem slezské jednotky se zab˘vali Menãík
a kol. (1983) a Eliá‰ (1970, 1979). K vrstevnímu sledu
jednotky, v rozpûtí od spodní kﬁídy do oligocénu, patﬁí
tû‰ínsko-hradi‰Èské, veﬁovické, lhotecké, godulské, istebÀanské, podmenilitové, menilitové a krosnûnské
souvrství. Star‰í sedimenty tvoﬁí tûleso vápencÛ ‰tramberského typu svrchnojurského stáﬁí v Jasenici
(Bene‰ová-Eliá‰ 1968).Tûleso pﬁedstavuje blok uvnitﬁ okolního tû‰ínsko-hradi‰Èského souvrství. Vápenec u Vigantic je spodnokﬁídového stáﬁí a pﬁedstavuje tektonick˘
útrÏek (¤eháková a kol. 1996).V okolí Beãvy pod Choryní
se nacházejí velké bloky sedimentÛ svrchního uhlonosného karbonu.
Tû‰ínsko-hradi‰Èské souvrství tvoﬁí fly‰ové stﬁídání
pískovcÛ a jílovcÛ. Litologick˘ charakter se mûní od podloÏí
do nadloÏí z drobnû rytmického fly‰e pﬁes hrubû lavicovité
pískovce se slepenci aÏ do pﬁevahy tmav˘ch jílovcÛ. Stáﬁí
souvrství je spodnokﬁídové.

âertovy skály - snímek z roku 1972
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V nadloÏním veﬁovickém souvrství pﬁevládají ãerné,
slabû prokﬁemenûlé jílovce. Obdobn˘ charakter má lhotecké
souvrství. Obû souvrství mají stáﬁí v intervalu svrchní ãásti
spodní kﬁídy.
Godulské souvrství má ve své spodní ãásti pestré vrstvy s pﬁevahou jílovcÛ, lokálnû zastupované ostravick˘m
pískovcem.Vût‰ina jeho mocnosti, která mÛÏe ãinit aÏ 3000
m je v‰ak tvoﬁena typick˘m fly‰em s rÛznû mocn˘mi rytmy
a s pﬁevahou pískovcÛ. Jeho stáﬁí zaujímá interval témeﬁ celé
svrchní kﬁídy. IstebÀanské souvrství se vyvíjí z podloÏního
godulského souvrství a má opût typick˘ turbiditní charakter
s pﬁevahou arkózov˘ch a drobov˘ch pískovcÛ se slepenci,
prokládan˘mi polohami s pﬁevahou jílovcÛ. Jeho stáﬁí je nejsvrchnûj‰í kﬁída aÏ paleocén.
Godulské a istebÀanské souvrství mají celkovou mocnost
pﬁes 4000 m a tvoﬁí deskovité tûleso dílãího godulského pﬁíkrovu. Tento pﬁíkrov se vyskytuje na území okresu napﬁíklad
na jiÏních svazích hﬁebene Ostr˘ - Javorník a Radho‰È Knûhynû.PﬁeváÏnû jílovcová souvrství v jeho podloÏí a nadloÏí byla tektonicky „vyválcována" do úzk˘ch pﬁíkrovov˘ch tûles,
obalujících pﬁeváÏnû pískovcové jádro godulského pﬁíkrovu.

V godulském souvrství se nachází rozsáhlá pseudokrasová jeskynû Cyrilka a KnûhyÀská propast. IstebÀanské
souvrství je velmi pûknû odkryto v ﬁeãi‰ti Knûhynû
nad soutokem s RoÏnovskou Beãvou.
Podmenilitové souvrství se skládá z litologicky
rÛznorod˘ch souborÛ vrstev, charakteristick˘ch pﬁevahou
buì jílovcové nebo písãité sedimentace. Jílovce mají ‰edé,
zeleno‰edé a ãervené odstíny. Pískovce se oznaãují názvem
ciezkovické. Stáﬁí souvrství je paleocén aÏ spodní oligocén.
Menilitové souvrství tvoﬁí pﬁeváÏnû jílovcové vrstvy
s typick˘mi hnûdoãern˘mi jílovci s polohami rohovcÛ.
Krosnûnské souvrství ukonãuje sedimentaci ve slezském
bazénu a vyznaãuje se typick˘m fly‰ov˘m v˘vojem s ‰ed˘mi
vápnit˘mi jílovci a laminovan˘mi pískovci.
Ve slezské jednotce se vyskytují dále vulkanity tû‰ínitové
asociace - tû‰ínity a pikrity.Maximum v˘skytÛ,vãetnû podmoﬁsk˘ch lávov˘ch proudÛ, je soustﬁedûno do tû‰ínsko-hradi‰Èského souvrství.Tyto vulkanity se povaÏují za projevy krátkodobého
roztaÏení (riftingu) fly‰ového bazénu slezské jednotky
na kontinentální kÛﬁe. Dnes jsou souãástí pﬁesunutého pﬁíkrovu slezské jednotky. Velmi hezk˘m v˘skytem tûchto hornin
je skalní v˘choz pﬁi levém bﬁehu Beãvy pod soutokem s Juhyní.
Pﬁedmagurská jednotka zasahuje na území okresu
nepatrnû v okolí Podolí a podél silnice na Makov
nad pﬁehradou v Horní Beãvû. Pﬁevládá v ní podmenilitové
souvrství s pﬁevahou rÛzn˘ch typÛ jílovcÛ s polohami
pískovcÛ a slepencÛ (Podolí, lom Skalka) s velmi tektonicky redukovan˘mi ostatními souvrstvími.
Magurské fly‰ové pásmo, zastoupené jednotkami
raãanskou a bystrickou, zaujímá vût‰inu plochy okresu
Vsetín. Násunová plocha magurského pﬁíkrovu sleduje
od západu pﬁibliÏnû tok ﬁíãky Louãky a dále pak RoÏnovské Beãvy. V ãelní ãásti raãanské jednotky se dále vyãleÀuje samostaná ‰upina kﬁivského pásma a host˘nské
zóny. Bystrická jednotka se vyskytuje pouze na nepatrném území jiÏnû od ·tudlova. Základní rozãlenûní litostratigrafick˘ch jednotek raãanské jednotky provedl Pesl
(1968). Dal‰í poznatky byly získány po zpracování vrtu
Lideãko-1 (Pesl 1973). Kﬁídové sedimenty podrobnû
rozãlenili ·vabenická a kol. (1997). V paleogenních slepencích raãanské jednotky u BrÀova nalezl Soták
(1990) klasty pestr˘ch bﬁidlic trasu, dachsteinsk˘ch triasov˘ch vápencÛ a vápencÛ ‰tramberského typu svrchní
jury aÏ spodní kﬁídy.

cénu. Na území okresu se v ráztock˘ch vrstvách nacházejí
v˘znaãné geologické lokality. V ﬁeãi‰ti potoka UzgruÀ mají
tyto vrstvy drobnû rytmick˘ charakter a byla zde zji‰tûna
hranice mezi kﬁídou a paleogénem. V lomu ve Vidãi byla
v ráztock˘ch vrstvách zji‰tûna kulovitá tûlesa, vyvûtrávající
z mohutn˘ch pískovcov˘ch lavic.Tento zpÛsob vyvûtrávání
není dosud zcela objasnûn a je v celém fly‰ovém pásmu
ojedinûl˘. Dal‰ím v˘znamn˘m geomorfologick˘m útvarem
je Jarcovská kula.
Lukovské vrstvy jsou charakterizovány sedimentací
pískovcÛ a slepencÛ charakteru turbiditÛ, zrnotokÛ
aÏ úlomkotokÛ. Mají stabilní stratigrafickou pozici v podloÏí
beloveÏského souvrství. Jedná se o sedimenty svrchních
partií podmoﬁsk˘ch delt. Svou nápadnû odli‰nou litologií
i tvorbou morfologicky v˘raznû odãlenûn˘ch pruhÛ (ãasto
v podobû skalních útvarÛ) jsou v˘znaãn˘m prvkem,
urãujícím stavební charakter horsk˘ch pásem. Hrubozrnné
pískovce, vût‰inou drobnû slepencové, jsou dominantní
horninou. Místy jsou v nich obsaÏeny i nûkolikametrové
polohy slepencÛ s rÛzn˘m podílem exotického materiálu
(vyvﬁelin, metamorfik i sedimentÛ). Typickou lokalitou
lukovsk˘ch vrstev je skalní v˘choz pﬁi levém bﬁehu
RoÏnovské Beãvy pﬁed zimním stadionem v RoÏnovû
a dále je nimi tvoﬁen skalní útvar Valova skála u Vsetína.
Stáﬁí tûchto vrstev je v rozsahu paleocénu. V host˘nské
zónû se paleocenní vrstvy s pﬁevahou pískovcÛ oznaãují
jako vrstvy host˘nské.
BeloveÏské souvrství má charakter drobnû rytmického fly‰e se zeleno‰ed˘mi a rudohnûd˘mi nevápnit˘mi
jílovci. Celkovû pﬁevládají jílovce. Vyskytuje se v jednotce
raãanské a bystrické. V nûkter˘ch pruzích obsahuje
beloveÏské souvrství nûkolik desítek metrÛ mocné polohy hrubozrnn˘ch arkózov˘ch pískovcÛ, které mohou b˘t
místy doprovázeny cihlovû ãerven˘mi jílovci. Jeho stáﬁí
je v rozsahu svrchního paleocénu aÏ stﬁedního eocénu.
V beloveÏském souvrství raãanské jednotky se nacházejí rozsáhlá fosilní sesuvná území s pseudokrasov˘mi
jevy, jako jsou Jezerné, Kobylská a Vaculov - Sedlo.
Dobﬁe jsou tyto vrstvy také odkryty v bystrické
jednotce ve svahu podél hﬁi‰tû ve ·tudlovû. Dále se v beloveÏském souvrství nacházejí u ·tudlova úlomky a drobná
tûlesa jantaru. Celkovû lze na základû geochemick˘ch anal˘z

Fly‰ová sedimentace zaãala v raãanském bazénu
ve spodní kﬁídû a je ukonãena ve svrchním eocénu, místy
aÏ ve spodním oligocénu. Nejstar‰ími sedimenty fly‰ového
charakteru, od kter˘ch lze sledovat souvisl˘ litostratigrafick˘
sled, jsou v raãanské jednotce ekvivalenty gaultského fly‰e
z oblasti V˘chodních Alp. Jedná se o spodnokﬁídov˘ drobnû
aÏ stﬁednû rytmick˘ fly‰ s kﬁemit˘mi pískovci a ãerno‰ed˘mi
vápnit˘mi i nevápnit˘mi jílovci. Nachází se napﬁíklad v údolí
potoka MikulÛvka (·vábenická a kol. 1997).
Kaumberské souvrství (dﬁíve spodní pestré vrstvy)
je charakterizováno pﬁedev‰ím v˘raznû jílovcov˘m v˘vojem
s dominantním zastoupením rudohnûd˘ch a zelen˘ch
nevápnit˘ch jílovcÛ. Ty se ãasto prouÏkovitû stﬁídají a jsou
vzájemnû barevnû skvrnité. Stáﬁí souvrství je svrchní kﬁída.
SoláÀské souvrství se ãlení na vrstvy ráztocké a lukovské.
V nûkter˘ch oblastech nelze pro velkou zakrytost terénu
toto rozãlenûní pouÏít a souvrství se dále neãlení. Ráztocké
vrstvy se vyskytují ve fly‰ovém v˘voji s promûnliv˘m v˘skytem pískovcÛ a jílovcÛ. Lze v nich rozli‰ovat vrstevní sledy
s velkou pﬁevahou jílovcÛ i vrstvy s pﬁevahou pískovcÛ.
Ráztocké vrstvy jsou stáﬁí svrchní kﬁídy aÏ spodního paleo-
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vyvodit, Ïe jantar ze ·tudlova je geneticky spjat˘ s uhlím
bohat˘m na pryskyﬁiãné látky - resinit, které se vyskytuje
na této lokalitû ve stejném souvrství. Ve srovnání s jin˘mi
jantary, napﬁíklad baltsk˘m, byl ‰tudlovsk˘ jantar vystaven
v geologické minulosti vy‰‰ím teplotám.
Nejvy‰‰í ãást v raãanské jednotce zaujímá zlínské
souvrství.Je ãlenûno na vrstvy újezdské, luhaãovické, rusavké,
vsetínské, kyãerské a kﬁivské. Rusavské vrstvy jsou typick˘m
pﬁedstavitelem svrchních partií podmoﬁsk˘ch delt, podobnû
jako lukovské vrstvy.Vyznaãují se bohat˘m zastoupením hrubozrnn˘ch pískovcÛ a slepencÛ, hojnou pﬁítomností jílovcov˘ch závalkÛ a exotick˘ch valounÛ aÏ blokÛ s hojn˘mi znaky
podvodní eroze. Vyskytují se pﬁedev‰ím v okolí pﬁehrady
Bystﬁiãka, kde tvoﬁí ãetné skalní v˘chozy (Klenov, ·típa,
MedÛvka a dal‰í). Luhaãovické vrstvy jsou turbidity aÏ pískotoky s pﬁevahou ‰ed˘ch aÏ bílo‰ed˘ch, hrubozrnn˘ch, balvanitû ovûtrávajících pískovcÛ, které tvoﬁí nûkolikametrové
lavice tûsnû nad sebou. Pískovce jsou vytﬁídûné, kﬁemité nebo
kﬁemito - arkózové. Tvoﬁí napﬁ. Pulãínské skály a âertovu
stûnu u Lideãka. Pulãínské skály byly v poslední dobû
zpracovány Kirchnerem a kol. (1996).
Újezdské vrstvy jsou pﬁechodn˘m ãlenem mezi luhaãovick˘mi a vsetínsk˘mi vrstvami. Litologicky jsou charakterizovány fly‰ov˘m v˘vojem s polohami ‰ed˘ch a zeleno‰ed˘ch, místy tmavû hnûd˘ch a ãerno‰ed˘ch vápnit˘ch
i nevápnit˘ch jílovcÛ, které dosahují mocnosti aÏ nûkolik
metrÛ. Hlavním diagnostick˘m znakem tûchto vrstev je
v˘raznûj‰í zastoupení aÏ nûkolik metrÛ mocn˘ch lavic arkózov˘ch, stﬁednû aÏ hrubû zrnit˘ch pískovcÛ, které mohou
tvoﬁit mocnûj‰í svazky. Vymizením lavic hrubozrnn˘ch pískovcÛ pﬁecházejí újezdské vrstvy do vrstev vsetínsk˘ch, ve
kter˘ch pﬁevládají ‰edé, vápnité jílovce nad pískovci
v pomûru 2:1 aÏ 10:1. Biostratigrafií vsetínsk˘ch vrstev se
zab˘vali ·vábenická-Krejãí (1997). Kﬁivské vrstvy mají
podobn˘ charakter jako vrstvy vsetínské a tvoﬁí napﬁíklad
chránûnou lokalitu BraÏiska. Kyãerské vrstvy s pﬁevahou
deskovit˘ch pískovcÛ tvoﬁí hraniãní hﬁeben JavorníkÛ.
Zlínské souvrství jako celek má mocnost pﬁes 3000 m
a jeho stáﬁí je v rozsahu eocénu aÏ spodního oligocénu.
Tvoﬁí vût‰inu plochy raãanské jednotky.
Bystrická jednotka zasahuje na území okresu
také bystrick˘mi vrstvami zlínského souvrství. Bystrické
vrstvy odpovídají vsetínsk˘m vrstvám raãanské jednotky.
Star‰í pokryvné sedimenty na povrchu fly‰ového
pásma, neÏ ãtvrtohorní, byly zji‰tûny pouze v okolí Kelãe.
Jsou svrchnotﬁetihorního (pliocenního) stáﬁí. Jsou to jíly,
písky a písãité ‰tûrky.

Fly‰ové sedimenty, vlivem své velké litologické
promûnlivosti, zvûtrávají velmi snadno a vytváﬁejí mocná
písãitá, jílovitá a písãito-jílovitá eluvia. Z tûchto eluvií
pﬁemístûním vznikly deluviální sedimenty ãtvtohorního
stáﬁí. Podle sloÏení pÛvodního podkladu mají hlinitokamenit˘, hlinitojílovit˘, hlinitopísãit˘, písãitojílovit˘ nebo písãit˘ charakter. Místy se vyskytují pokryvy pouze z kamenn˘ch blokÛ rozvûtral˘ch lavic pískovcÛ. Zvûtrání je velmi
hluboké (aÏ desítky metrÛ) a nezpevnûné deluviální sedimenty jsou velmi náchylné ke vzniku svahov˘ch pohybÛ sesuvÛ.
Nejstar‰ím zdokumentovan˘m rozsáhl˘m sesuvem
na Vsetínsku je lokalita Ho‰Èálková (Záruba 1922-23).
Do‰lo zde ke zniãení 6 chalup a pﬁehrazením potoka
ãelem sesuvu vzniklo drobné jezírko. Dal‰ím nebezpeãn˘m
sesuvem, dnes sanovan˘m a monitorovan˘m, je sesuv
nad sklárnami v Karolince. Geologick˘ prÛzkum
zde prokázal mimoﬁádnû hluboké zaloÏení smykov˘ch
ploch - aÏ 70 m (Woznica 1977).
Po extrémních sráÏkách v ãervenci 1997 bylo
ve vsetínském okrese zaregistrováno na 500 sesuvÛ, z nichÏ
nûkteré dosahují mimoﬁádn˘ch rozmûrÛ (aÏ 1000 m délky
a nûkolik set metrÛ ‰íﬁky). Nûkteré z nich mûly mimoﬁádnû
niãiv˘ úãinek na zástavbu, dopravní a dal‰í liniové stavby.
K v˘znaãn˘m sesuvÛm patﬁí lokality RÛÏìka a MikulÛvka,
vázané na beloveÏské souvrství. Strukturnû podmínûné
sesuvy, zasluhující ochranu, jsou v údolí Brodské (vsetínské
vrstvy) a v Bystﬁiãce nad Ïelezniãní tratí (rusavské vrstvy).
¤íãní údolí jsou vyplnûna ‰tûrkovit˘mi uloÏeninami
ãtvrtohorního stáﬁí. Na povrchu se vyskytují povodÀové
hlíny. Mocnost v˘plnû tûchto uloÏenin zﬁídka pﬁedstavuje
10 metrÛ. Terasové uloÏeniny vy‰‰ích ﬁíãních úrovní
a vy‰‰í proluviální sedimenty pﬁi vyústûní boãních údolí
se vyskytují pﬁedev‰ím podél Vsetínské a RoÏnovské
Beãvy.

Vrtní prozkoumanost
Na území okresu je znám z hlubok˘ch vrtÛ na prÛzkum
ropy a plynu také podklad fly‰ového pásma Karpat.
Byl zde odvrtán nejhlub‰í vrt v âeské republice „JablÛnka - 1“
severnû od Vsetína. Vrt dosáhl koneãné hloubky 6506 m.
Pod fly‰ov˘mi sedimenty raãanské a pﬁedmagurské jednotky zastihl uhlonosné ostravské souvrství, spodnokarbonské fly‰ové sedimenty (kulm), devonské vápence a dolomity a bazální klastika devonu facie old red. Povrch krystalinického podkladu byl zastiÏen v úrovni 6318 metrÛ.
Krystalinikum bylo zastoupeno biotitick˘mi pararulami
s Ïílami Ïul. Uhlonosn˘ karbon, kter˘ byl zji‰tûn
v intervalu 2895 - 3950 metrÛ nemá jako loÏisko
prakticky Ïádn˘ v˘znam.
Dal‰í vrty, zdaleka ne tak hluboké, vypovídající
o podkladu fly‰ového pásma, se nacházejí v okolí Chorynû,
Vala‰ského Meziﬁíãí, RoÏnova a Lideãka. V nûkter˘ch
vrtech byly dále zji‰tûny sedimenty spodního miocénu, náleÏejícího karpatské pﬁedhlubni. Byly v nich zji‰tûny nev˘znamné akumulace zemního plynu.

LoÏiskovû - geologická charakteristika

DÛsledek svahové deformace sesuvu
v RÛÏìce v roce 1997
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Celkovû lze charakterizovat území okresu Vsetín jako
relativnû chudé na nerostné suroviny. To je podmínûno
geologickou stavbou této oblasti. Okres Vsetín je prakticky
deficitní na v‰echny nerostné suroviny. Celkovû je patrné,

Valova skála ve Vsetínû - smímek z roku 1919
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Ïe do budoucna nebude na okrese Vsetín probíhat v˘znamnûj‰í tûÏba nerostn˘ch surovin, coÏ je z hlediska bezprostﬁedního dopadu na Ïivotní prostﬁedí pozitivní.
Paliva
Jak bylo zmínûno v˘‰e, v˘skyt uhlonosného karbonu
nemá pro velkou hloubku uloÏení prÛmyslov˘ v˘znam.
Pouze ze severu zasahují na území okresu okraje dob˘vacích
prostorÛ loÏisek Hornoslezské pánve a okrajovû mÛÏe
dojít k zásahu do Ïivotního prostﬁedí vlivem tûÏby dolu
Fren‰tát. PrÛmyslová loÏiska ropy a plynu nebyla s v˘jimkou oblasti ChoryÀska a RoÏnova zji‰tûna.
Nerudy
Z nerudn˘ch surovin se na území okresu nacházejí
malá loÏiska reprezentovaná abrazivy a vápenci. Abraziva
se jeví jako vhodná surovina pro v˘robu mûkk˘ch brusn˘ch
kotouãÛ pro potﬁeby skláren. Men‰í loÏiska této suroviny
se nacházejí v okolí BrÀova (MedÛvka, Kozák). Surovinou
jsou mírnû navûtralé stﬁednû zrnité aÏ slepencovité arkózové pískovce magurského fly‰e, pﬁecházející do drobnozrnn˘ch slepencÛ. V okolí Nûmetic, Jasenice a Vigantic
se nachází nûkolik lokalit s prognózními zdroji vápencÛ.
Tyto vápence se jeví jako vhodná surovina pro cementáﬁské
úãely, ale také pro úãely zemûdûlské. Vápence ani abraziva
se dnes netûÏí a jedná se vesmûs o chránûné lokality.V minulosti se drobn˘mi ‰tolami tûÏily napﬁ. v Liptále pískovce
vsetínsk˘ch vrstev na v˘robu brouskÛ.
Z hlediska cihláﬁské suroviny je na okrese v provozu
jediné loÏisko. Jde o loÏisko Hrachovec, jehoÏ severní ãást
je tvoﬁena jílovci istebÀanského souvrství, které je smûrem
k jihu vystﬁídáno postupnû mlad‰ím podmenilitov˘m a krosnûnsk˘m souvrstvím. Potenciálními horninami pro tûÏbu
cihláﬁské suroviny jsou sedimenty vnûj‰ího a magurského
fly‰e, pﬁedstavované jílovci a prachovci. V rámci prÛzkumu
byla ovûﬁena nadûjná loÏiska Za‰ová, Laãnov a ·tudlov.

Tyto rudy byly detailnû popsány Rothem a Matûjkou (1953).
Z okresu Vsetín je v‰ak uvádûna jediná tûÏená lokalita
Zubﬁí.
TûÏba drobn˘mi dÛlními díly a jámami probíhala
pﬁedev‰ím v rámci tû‰ínsko-hradi‰Èského, veﬁovického
a lhoteckého souvrství slezské jednotky. Pelokarbonáty
se dále vyskytují v rámci okresu i v sedimentech magurského fly‰e, pﬁedev‰ím v ráztock˘ch vrstvách raãanské
jednotky (lokalita UzgruÀ). Zv˘‰en˘ obsah Ïeleza a manganu lze místy pozorovat také u kaumberského souvrství,
kde se vyskytují také oxidy Ïeleza. Jednotlivé polohy tûchto
Ïelezn˘ch rud zﬁídka pﬁesahují mocnost nûkolik decimetrÛ.
Navûtralé polohy tûchto hornin se nacházejí v ﬁeãi‰ti Beãvy
pod Choryní.
Rudní polohy doprovázejí jemnozrnné jílovité horniny, vápnité nebo prokﬁemenûlé. Samotné rudy mají zv˘‰en˘ obsah Ïeleza ve formû sideritu a ankeritu a jsou tmavo‰edé a hnûdo‰edé. Zvûtráváním u nich vyniká kulovitá
aÏ oválná ãi diskovitá odluãnost s rezav˘mi koncentrick˘mi pruhy. Jedná se v‰ak o sekundární jev kulovité odluãnosti hornin, zv˘raznûné vyvûtráním mezerní hmoty.
V Ïádném pﬁípadû se nejedná o primárnû sedimentární
slepence. âeﬁiny a jemná laminace turbiditÛ mÛÏe
b˘t pﬁítomná. Jedná se o hlubokovodní sediment stﬁední
aÏ úpatní ãásti kontinentálního svahu.Vedle rudních minerálÛ se vyskytují v tûchto horninách pﬁedev‰ím jílové
minerály, opál, pyrit a zbytky organismÛ. Sedimentace
rudních sloÏek probûhla ve formû velmi jemného kalu
a zdrojem pﬁínosu Ïeleza byl buì detrit z pevniny nebo
vulkanické podmoﬁské exhalace.
Po sedimentaci do‰lo k diagenetickému pﬁemisÈování
a nahrazování jednotliv˘ch sloÏek. Nûkdy se mohou vyskytovat i drobné konkrece se zv˘‰en˘m obsahem manganu.
PrÛmûrná ruda obsahuje 10,44 aÏ 32,75 % Ïeleza. Polohy
tûchto rud nemají dnes Ïádn˘ praktick˘ v˘znam.

Na území okresu se nacházejí men‰í loÏiska ‰tûrkopískÛ, ale pﬁi jejich eventuální tûÏbû je nutno ﬁe‰it stﬁety zájmÛ.
LoÏiska ‰tûrkopískÛ jsou spojena s ﬁíãními sedimenty ﬁeky
Beãvy. Jsou to loÏiska Hustopeãe - Zámrsky, Lhotka
nad Beãvou, StﬁíteÏ, Za‰ová, Veselá a Vala‰ské Meziﬁíãí
- Jarcová.
Na území okresu se nacházejí desítky drobn˘ch,
pﬁeváÏnû stûnov˘ch lomÛ a lÛmkÛ na stavební kámen,
které jsou v‰ak v souãasné dobû vût‰inou opu‰tûny a jen
nûkteré z nich mají místní v˘znam. Jako stavební kámen
v nich byl zpravidla tûÏen pískovec, ménû pak vápenec.
Z tûÏen˘ch lomÛ lze jmenovat Klenov v Bystﬁiãce,
·tûpkovou v Ho‰Èálkové a lom v HáÏovicích. Dal‰ími
loÏisky jsou Knûhynû, Vsetín, Hrachovec, Dolní
Beãva a Prostﬁední Beãva. V okrese se tûÏí nebo tûÏilo
nûkolik men‰ích loÏisek technick˘ch zemin (Karolinka
a Vsetín - Semetín). Tyto zeminy se vyuÏívaly jako násypov˘ materiál pro budování hrází (Karolinka). Nûkolik
evidovan˘ch loÏisek stavebních surovin se nachází
na území CHKO Beskydy, kde dochází k závaÏn˘m stﬁetÛm
zájmÛ s ochranou pﬁírody.
Îelezné rudy
Pelokarbonátové Ïelezné rudy, vázané na fly‰ové sedimenty, daly v minul˘ch stoletích vznik hutnictví Ïeleza
na Ostravsku. Teprve rozvoj Ïelezniãní dopravy v minulém
století umoÏnil dovoz vydatnûj‰ích rud z vût‰í vzdálenosti.
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