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5. Mineralogie a petrologie
Úvod
Fly‰ové sedimenty nevynikají pestrostí mineralogického sloÏení. Jedná se z velké ãásti o splachy z pﬁilehl˘ch
kontinentÛ a jejich minerální sloÏení proto odráÏí skladbu hornin v povodí velk˘ch ﬁek a pﬁi pobﬁeÏí. Vût‰ina,
pﬁedev‰ím rudních minerálÛ, v‰ak bûhem transportu
v exogenních podmínkách podléhá rychlému rozkladu
a rÛzn˘m pﬁemûnám, a tak spektrum horninotvorn˘ch
minerálÛ ve fly‰ov˘ch pískovcích je pomûrnû malé.
V˘jimku tvoﬁí minerály vázané na produkty vulkanismu,
jako jsou napﬁíklad tû‰ínity, a dále mohutná tûlesa slepencÛ s velk˘mi bloky metamorfovan˘ch a vyvﬁel˘ch
hornin, kde se mohou objevit anomální nahlouãeniny
rudních a jin˘ch minerálÛ.
Základními typy fly‰ov˘ch pískovcÛ jsou pískovce
drobové, arkózové a kﬁemité. Drobové pískovce obsahují,
vedle dal‰ích minerálních zrn, urãit˘ podíl dosud nerozdruÏen˘ch úlomkÛ hornin (na jednotlivé minerální
souãástky). Vyskytují se prakticky ve v‰ech základních
fly‰ov˘ch souvrstvích. Pﬁi jejich vy‰‰ím podílu se hornina
oznaãuje jako droba. Arkózové pískovce obsahují vy‰‰í
podíl ÏivcÛ a jsou známy pﬁedev‰ím z luhaãovick˘ch
vrstev a beloveÏského souvrství. Pﬁi vy‰‰ím obsahu karbonátov˘ch ãásteãek (úlomkÛ schránek a jin˘ch produktÛ
organismÛ) oznaãujeme pískovce jako organodetritické napﬁíklad kﬁivské vrstvy.
Pískovce obsahují dále pﬁedev‰ím kﬁemen, slídové
minerály muskovit a biotit, kalcit, organickou pﬁímûs, obecnû oznaãovanou jako kerogen a akcesorické minerály.
Akcesorické minerály jsou dÛleÏité pro odli‰ení jednotliv˘ch vrstev od sebe a vypovídají o sloÏení zdrojové oblasti.
Jsou to pﬁedev‰ím zirkon, granát, turmalín, rutil, apatit a ﬁada
dal‰ích, zãásti i rudních minerálÛ.Také glaukonit se pouÏívá
pro oznaãení nûkter˘ch typÛ pískovcÛ. Typické pﬁíklady
glaukonitick˘ch pískovcÛ jsou napﬁíklad v godulském
souvrství a ve vsetínsk˘ch vrstvách.

Menility
Jedná se o produkt diagenetické (po uloÏení sedimentÛ) koncentrace opálu, uvolnûného ze schránek
kﬁemit˘ch ﬁas - rozsivek, jejichÏ rozvoj byl podpoﬁen napadáním jemného sopeãného popela do moﬁe. Menility mají
podobu vrstviãek ãi hlíz tmavo‰ed˘ch a tmavohnûd˘ch
odstínÛ. V˘skyty menilitu jsou známy napﬁíklad z Louãky,
RoÏnova a Chorynû.

Pelokarbonáty
Tyto rudy byly detailnû zpracovány Rothem a Matûjkou
(1953). Z okresu Vsetín je v‰ak uvádûna jediná tûÏená lokalita Zubﬁí. Dal‰ími v˘skyty jsou Horní Beãva, RoÏnov
pod Radho‰tûm, Stﬁelná, Velké Karlovice - UzgruÀ a Vsetín.
TûÏba drobn˘mi dÛlními díly a jámami probíhala pﬁedev‰ím
v rámci tû‰ínsko-hradi‰Èského, veﬁovického a lhoteckého
souvrství slezské jednotky. 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.Vedle rudních minerálÛ se vyskytují v tûchto horninách
pﬁedev‰ím jílové minerály, opál, kalcit, dolomit, kﬁemen, 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.

Pískovce pronikají ãetné kalcitové Ïíly a Ïilky
a na puklinách mÛÏeme pozorovat povlaky pyritu, limonitu a manganov˘ch minerálÛ. Zﬁídka mÛÏeme pozorovat povlaky ropn˘ch látek a slojky ãi drobné úlomky
uhlí a pryskyﬁic.
SloÏení jílovcÛ se témûﬁ neli‰í od pískovcÛ, pouze
velikost zrn jednotliv˘ch souãástek je velmi jemná pod 0,002 mm. Vedle kﬁemene a amorfních forem oxidu
kﬁemiãitého, ÏivcÛ a karbonátÛ obsahují pﬁedev‰ím jílové
minerály jako jsou chlorit, smektit, kaolinit, illit a montmorillonit (vulkanického pÛvodu - tû‰ínsko-hradi‰Èské souvrství).
Rudohnûdé jílovce obsahují hematit a ãastá je v jílovcích pﬁítomnost organické hmoty.
Na Vsetínsku jsou známy dva v˘skyty vápencÛ, které
obsahují jako hlavní horninotvorn˘ minerál kalcit.V Jasenici
se nachází obrovsk˘ blok ‰tramberského vápence svrchnojurského stáﬁí a ve Viganticích je tektonick˘ útrÏek spodnokﬁídového vápence.
Obecnû se v‰ak v˘skyty pískovcÛ a jílovcÛ s v˘‰e
uveden˘m minerálním sloÏením nepovaÏují za mineralogicky v˘znaãné lokality. Star‰í mineralogické v˘skyty, známé
do roku 1965, jsou uvedeny v publikacích Burkart (1953)
a KruÈa (1966).
Pomûrnû hojnou anomálii v minerálním sloÏení
fly‰ov˘ch hornin pﬁedstavují menility a pelokarbonáty.

Pyrit - detail - lokalita Chorynû
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Dal‰í v˘skyty minerálÛ
Chorynû - hﬁi‰tû
V ‰itboﬁick˘ch vrstvách menilitového souvrství byly
nalezeny karbonátové horniny s dolomitem. Makroskopicky
je to laminovaná, aÏ celistvá hornina s Ïilkami agregátÛ
kalcitu, místy s dutinkami, do nichÏ vykrystalizovaly slabû
nazalenalé, tabulkovitû a romboedricky vyvinuté krystaly
téhoÏ minerálu. Chemické anal˘zy prokázaly, Ïe pﬁevládající
minerální sloÏkou horniny jsou dolomit a kalcit (obû sloÏky
nebylo od sebe moÏné zcela oddûlit). Podle pﬁibliÏn˘ch
rozpoãtÛ hornina obsahuje 60% dolomitu 40% kalcitu, svûtlej‰í partie 35% dolomitu a 65% kalcitu (z podílu karbonátÛ).
Obû karbonátové horniny obsahují kolem 10 hmotnostních
procent kﬁemene. Anal˘zy byly provedeny na katedﬁe
mineralogie, petrografie a geochemie Pﬁírodovûdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brnû.
Chorynû - ChoryÀská stráÏ
V drobném skalním v˘chozu se nacházejí vulkanity tû‰ínitové asociace. Hornina je nepravidelnû silnû rozpukaná,
s ãetn˘mi ohlazy a hrubû krystalick˘mi minerály na puklinách. Îíly tûchto minerálÛ mají nepravideln˘ prÛbûh, tvoﬁí síÈ
vláseãnic nebo tvoﬁí aÏ nûkolik centimetrÛ mocné soubory
nûkolika generací. Podle mineralogick˘ch anal˘z âeského
geologického ústavu Praha byly v Ïilách zji‰tûny baryt, rÛznû
barevné typy kalcitu, aragonit, slídy, chlorit a smektit.

t˘ch porcelanitÛ. Z tûchto pikritick˘ch hornin vypadávají také
volnû drobné kuliãky bílo‰ed˘ch karbonátÛ.Vulkanické horniny
se vyskytují uvnitﬁ tektonické ‰upiny slezské jednotky,tvoﬁené
dále tû‰ínsko-hradi‰Èsk˘m souvrstvím stáﬁí spodní kﬁídy.
Lideãko
Obdobnû jako ze ·tudlova, jsou od Lideãka popisovány
ze zlínského souvrství v˘skyty fosilních pryskyﬁic, oznaãované jako jantar ãi sukcinit. Nebyly v‰ak provedeny Ïádné
anal˘zy této organické látky, a tak nelze pﬁesn˘ název stanovit.
Velikost tûchto útvarÛ mûla dosahovat aÏ vla‰ského oﬁechu.

Pulãín
Ve valounovém materiálu luhaãovick˘ch vrstev byly
zji‰tûny úlomky kﬁemene, jeho odrÛdy kﬁí‰Èálu a záhnûdy,
dále úlomky rul s granáty a neobvykl˘ v˘skyt bazické
vyvﬁeliny gabra.
RoÏnov pod Radho‰tûm
Z okolí RoÏnova jsou popsány v˘skyty menilitÛ
a pelokarbonátÛ z hornin vnûj‰ích fly‰ov˘ch jednotek. Podle
nejist˘ch údajÛ se na lokalitû Hradisko v 16. století tûÏil galenit s obsahem stﬁíbra.
·tudlov
V beloveÏském souvrství se nacházejí u ·tudlova úlomky
jantaru o velikosti i pﬁes 5 cm. Celkovû lze na základû
geochemick˘ch anal˘z vyvodit závûr, 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.
Zji‰tûní kyseliny jantarové ve vzorcích ze ·tudlova dokládá
oprávnûnost názvu jantar pro tuto pﬁírodní organickou látku.

Kalcit

Vulkanické horniny jsou tvoﬁeny tﬁemi petrograficky
odli‰n˘mi typy. Petrografii tûchto hornin zpracoval Antonín
Pﬁichystal z Masarykovy univerzity v Brnû. Pﬁevládá tmavû
zelen˘, silnû hydrotermálnû pﬁemûnûn˘, porfyrick˘ pikrit.
Jedná se o ultrabazickou horninu s pﬁemûnûn˘mi (serpentinizovan˘mi) vyrostlicemi olivínu. Je proniknut velmi
nepravidelnû omezen˘mi Ïiln˘mi tûlesy ãern˘ch, jemnozrnn˘ch, homogenních hornin, které pﬁedstavují kontaktní
rohovce - tj. horniny vzniklé smí‰ením vulkanitÛ a sedimentÛ s pﬁevahou sedimentární sloÏky prachovcÛ
ãi jemnozrnn˘ch pískovcÛ, tvoﬁících bloky. V˘chodní stûna
je tvoﬁena nazelenale bílo‰ed˘mi pikritov˘mi mandlovci
s nepravidelnû omezen˘mi tûlesy tmavû zelené, jemnozrnné kﬁemité hmoty s velmi tenk˘mi karbonátov˘mi povlaky
na vlasov˘ch puklinách.
Kﬁemitá hmota vznikla termickou metamorfózou sedimentárních hornin. Tûlesa mají velikost do 20 cm. Ojedinûle
se vyskytují drobné útrÏky svûtle ‰ed˘ch, jemnozrnn˘ch vápni-
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·tudlovsk˘ jantar se zakonzervovan˘m zástupcem ﬁádu dvoukﬁídlí - Diptera
foto J. Bednaﬁík

Zubﬁí
Podle nûkter˘ch údajÛ (Burkart 1953) se v okolí obce
dob˘valo, vedle pelokarbonátÛ, v první polovinû 16. století
stﬁíbro, vázané na rudní minerál galenit. Doly mûly
b˘t uzavﬁeny v roce 1552. Lokalita byla oznaãována jako
Stﬁíbrník a její pﬁesná poloha dnes není známa.

Liptál - Obora
Lokalita se nachází v horní ãásti protékané strÏe
JV od lesní ‰kolky u hájenky Obora. Na pravém pﬁíkrém
svahu (podklad jílová zemina) aÏ 5 m hluboké strÏe
se vysráÏela na pramenném v˘vûru pûnovcová kupa. V˘‰ka
kupy je 50 cm, prÛmûr 2,5 m.Ve vápencové hmotû jsou patrné listy a vûtviãky. V ‰ir‰ím okolí lokality se ãasto vyskytují
vysráÏené vápnité slouãeniny ve formû povlakÛ na kamenech a vûtvích, vznikají i drobné vrstviãky fluviatilních
vápencÛ.
Liptál - ‰tola

Chalcedon - lokalita Zubﬁí

Na katastru Zubﬁí se dále nacházejí v˘skyty minerálÛ
ve valounech slepencÛ istebÀanského souvrství, které
lze ve fly‰ovém pásmu oznaãit jako velmi neobvyklé.Ve zvûtralinách slepencÛ byly nalezeny odrÛdy krystalického kﬁemene, jako je ametyst a morion a pﬁedev‰ím rÛzné odrÛdy
chalcedonu, napﬁíklad zelená plazma a heliotrop. Ze smûsí
chalcedonu, opálu a jemnozrnného kﬁemene byly zji‰tûny
jaspis, achát, onyx a karneol. Dále zde byly urãeny celistvé
horniny z jemnozrnného kﬁemene – rohovce a dﬁevité opály.

Na katastru obce Liptál se nacházejí pozÛstatky
po staré tûÏbû tence vrstevnat˘ch kﬁemit˘ch pískovcÛ
(zasypané vchody do ‰tol, ‰toly, haldy), které byly vyuÏívány
k v˘robû brouskÛ jiÏ tradiãnû v minulosti. Podomácká v˘roba je pﬁipomínána od roku 1834, je v‰ak pravdûpodobné,
Ïe její historie je daleko star‰í. V pískovcích vsetínsk˘ch
vrstev byly v minulosti otevﬁeny lomy povrchové, pozdûji
pak i podzemní ‰toly. V souãasné dobû zÛstala zachována
jediná ‰tola, oznaãována pﬁedev‰ím speleology jako
Sintrová. Svou délkou (témûﬁ 45 m) patﬁí k nejdel‰ím ‰tolám
na Vala‰sku. PrÛmûrná v˘‰ka ‰toly je 4 m.V zadní ãásti ‰toly
je pﬁítok vody po puklinû. Voda je silnû vápnitá díky
rozpou‰tûní okolních vápnit˘ch nadloÏních jílovcÛ.
VysráÏen˘ kalcit vytváﬁí náteky, povlaky, drobné kaskády
a keﬁíãkovité útvary.Tyto sintry jsou zbarveny oxidy Ïeleza
do rezav˘ch a okrov˘ch odstínÛ.

Tento anomální v˘skyt mnoÏství minerálÛ lze vysvûtlit
podmoﬁsk˘m skluzem rozvûtral˘ch blokÛ a úlomkÛ magmatick˘ch hornin s uvedenou mineralizací.
Tyto nálezy má v depozitáﬁi správa CHKO Beskydy
v RoÏnovû a zaslouÏil se o nû sbûratel ze Zubﬁí Václav Nûmec
a pracovník CHKO Franti‰ek ·ulgan. Urãení bylo provedeno
na Vysoké ‰kole báÀské - Technické univerzitû v Ostravû.

Pramenné vápence a sintry
Jedná se o nejmlad‰í souãasnou tvorbu minerálÛ
a hornin s pomûrnû rychl˘m nárÛstem sedimentu - aÏ v milimetrech za rok. Základním vysráÏen˘m minerálem je kalcit.
Lom na kámen - brousky - Liptál

Ho‰Èálková - Dama‰ek
Drobná kupa pramenn˘ch vápencÛ (pûnovcÛ) o v˘‰ce
asi 50 cm a velikosti kolem 1 metru, je vytvoﬁena v prostoru
mohutného suÈového pole, poru‰eného svahov˘mi pohyby
u samoty Dama‰ek. Rozsáhlé, svahovû poru‰ené území
má ve skalním podkladu ráztocké vrstvy soláÀského
souvrství svrchnokﬁídového stáﬁí.
Kateﬁinice - u MachálkÛ
Pod v˘tokem z odvodÀovacích rour ze sesuvu, aktivovaném po extrémních sráÏkách v roce 1997, se sráÏejí povlaky bíloÏlut˘ch pûnovcÛ. Jedná se o recentní (souãasnou)
tvorbu kalcitov˘ch povlakÛ, zpevÀujících hlinité, deluviální
sedimenty s drobn˘mi úlomky pískovcÛ. Skalní podklad
je tvoﬁen soláÀsk˘m souvrstvím.
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