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Abstrakt:

Klikovské souvrství svrchnok°ídového stá°í p°edstavuje stratigra�cky nejniº²í a
zárove¬ prostorov¥ nejroz²í°en¥j²í sedimentární výpl¬ jiho£eských pánví. Poskytu-
je záznam kontinentálních sediment·. Faciální a architekturní analýza ve spojení
s analýzou paleoproud· poslouºily ke studiu sedimentárního systému odkrytého
na lokalit¥ Hosín-Orty.

V rámci práce jsou vymezeny p°edev²ím sedimentární facie odpovídající °í£nímu
prost°edí o vysoké energii a sedimentace p°eváºn¥ z trak£ního proudu. Zastoupena
je rovn¥º facie odpovídající systému o nízké energii a sedimentaci ze suspenze.
Z hlediska analýzy architekturních element· p°edstavuje sedimentární záznam
aktivní °í£ní koryta a jejich výpln¥, p°ípadn¥ výpln¥ opu²t¥ných °í£ních koryt.

Nízký rozptyl paleoproud· sv¥d£í o nízké sinuosit¥ toku. Vertikální agradace ko-
ryt, dominance °í£ních bar· ve výplni koryt, poproudová akrece, absence £e°in,
pointbar·, lateráln¥ akre£ních povrch· a nivních sediment· odpovídají charak-
teru divo£ících °ek. Byly vymezeny stratigra�cké jednotky A,B,C,D,E,F, které
odpovídají bu¤ �uviálnímu prost°edí, nebo prost°edí opu²t¥ného °í£ního koryta.
Sm¥r °í£ního toku na základ¥ m¥°ení paleoproud· v jednotkách A a B je severo-
západní (v p°ípad¥ jednotky A), respektive severovýchodní (jednotka B).

Diskutovány jsou autogenní a alogenní procesy, které mohou mít vliv na sedimen-
taci a její zm¥ny. Rozhodujícím °ídícím prvkem sedimentace a jejích zm¥n se zdá
být autocykli£nost �uviálního systému, jsou v²ak p°ítomny znaky, které ukazují
rovn¥º na moºné tektonické vlivy.
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Abstract: The Klikov Formation (Upper Cretaceous) represents the lowest stra-
tigraphic unit of the South Bohemian basins. It provides record of continental
deposits related to �uvial processes. Analysis of facies and architectures supple-
mented with paleocurrents data provided a basis for interpretation of depositional
system exposed underground on the locality Hosín-Orty.

In this study identi�es sedimentary facies corresponding to high-energy river en-
vironmnent with dominance of traction current deposition are identi�ed. Next to
this, facies corresponding to low-energy deposition from suspension is preserved.
From the perspective of architecture analysis depositional record represent active
river channels and their �lls eventuelly �lls of abandoned channels.

Low dispersion of paleocurrent values is consistent with a low-sinuosity river. Ver-
tical aggradation of channels, dominance of river bars in channel-�ll, downstream
accretion, absence of ripples, point-bars, lateraly accreted patterns and �oodpla-
in deposits correspond with braided river environment. Stratigraphic units A, B,
C, D, E, F corresponding to �uvial environment or environment of abandoned
channel were distinguished. The direction of river �ow is interpreted to northeast
in unit A, and northwest in unit B, respectively.

Autogenic and allogenic processes which could have in�uence on �uvial depo-
sitional style and its changes. Dominant mechanism of deposition seems to be
autocyclicity of �uvial system but patterns that point to possible in�uence of
tectonic activity are present as well.



Seznam zkratek:

Sedimentání facie

• Cm - (Conglomerate, massive) masivní slepence

• Cp - (Conglomerate, planar cross strati�cation) slepence s planárním ²ik-
mým zvrstvením

• Ct - (Conglomerate, trough cross strati�cation) slepence s korytovitým ²ik-
mým zvrstvením

• Mm - (Mudstones, massive) masivní jílovce

• Sp - (Sandstones, planar cross strati�cation) pískovce s planárním ²ikmým
zvrstvením

• St - (Sandstones, trough cross strati�cation) pískovce s korytovitým ²ikmým
zvrstvením

Architekrutní elementy

• CHp - (Channel, polyphasis in�ll) koryta s polyfázovou výplní

• CHs - (Channel, simple in�l) jednoduchá koryta

• B - °í£ní bar

• Bf - bedforma

• MM - (Mudstones, massive) masivní prachovité jílovce

Ostatní

• PCB - (Planar cross strati�cation) planární ²ikmé zvrstvení

• TCB - (Trough cross strati�cation) korytovité ²ikmé zvrstvení
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Úvod
P°estoºe sedimentární výpl¬ jiho£eských pánví byla místním obyvatelstvem ode-
dávna vyuºívána jako zdroj surovin k r·znému vyuºití, bylo sedimentologické
studium t¥chto struktur v minulosti spí²e opomíjeno a zastín¥no badatelskými
zám¥ry v jiných pánvích. Výpl¬ byla dokonce dlouhodob¥ povaºována za kom-
pletn¥ t°etihorní, a ani dnes není stá°í v²ech souvrství de�nitivn¥ objasn¥no a
hranice mezi nimi p°esn¥ de�novány. Oproti dobám minulým je v²ak dnes zná-
mo, ºe p°eváºnou £ást výpln¥ p°edstavují sedimenty svrchnok°ídového stá°í, které
kompletn¥ tvo°í klikovské souvrství. Tyto sedimenty jsou kontinentálního p·vodu
a a£koliv byly v minulosti - by´ spí²e výjime£n¥ - studovány a popsány, p°esný
charakter sedimentárního prost°edí nebyl dosud interpretován.

První kapitola práce poskytuje pohled na jiho£eské pánve, na klikovské sou-
vrství a na lokalitu Hosín-Orty. Jsou popsány dosavadní výsledky studií minulých
let a to jak z hlediska celkové geologické situace, tak z hlediska p·vodních i sou-
£asných paleontologických výzkum·.

Dal²í kapitoly práce se v¥nují praktické studii lokality Hosín-Orty.
Lokalita poskytuje unikátní výchozy klikovského souvrství zachovalé na st¥-

nách bývalého d·lního díla. Za pouºití metod faciální a architekturní analýzy,
studia paleoproud·, sledování zm¥n v pom¥ru A/S a studia vztah· mezi geome-
triemi sedimentárních t¥les je diskutováno sedimentární prost°edí, paleogeogra�e
a stratigra�cké vztahy. Výsledky studie jsou podloºeny interpretovanými fotomo-
zaikami, m¥°enými pro�ly a 3D modelem hlavních systém· °í£ních koryt.
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1. Klikovské souvrství

1.1 Jiho£eské pánve

Jiho£eské pánve (obr. 1.1) p°edstavují dv¥ SZ-JV protáhlé deprese, jejichº vznik
je vázán na procesy saxonské zlomové tektoniky v reakci na alpinské horotvorné
procesy. Krom¥ hlavních zlomových systém· orientovaných SZ-JV byla stavba
dotvá°ena zlomy sm¥r· SSJ-JJZ a S-J (Chlupá£ et al. 2011). Výpl¬ pánví tvo°í
sedimenty k°ídy a terciéru. Nasedají na zv¥tralé moldanubikum budované sla-
b¥ migmatitizovanými biotitickými pararulami, p°ípadn¥ granodiority (Malecha
a Pícha 1963). Rozsah pánví p°edstavuje plochu p°ibliºn¥ 2300 km2 (He°mano-
vá 2014). Mocnosti sediment· dosahují maxima p°es 400 m na jihu obou pán-
ví (Hollan 2011). Na západní - T°ebo¬skou - a východní - �eskobud¥jovickou -
pánev je rozd¥luje krystalinický li²ovský h°bet, p°inejmen²ím do£asn¥ spolu v²ak
tyto dv¥ struktury souvisely. (Chlupá£ et al. 2011).

Sedimentace v jiho£eských pánvích za£ala ve svrchní k°íd¥ (svrchní turon-
santon) a pokra£ovala do pliocénu. Svrchnok°ídové sedimenty tvo°í v rámci pá-
nevních výplní nejmocn¥j²í polohy, kde místy v �eskobud¥jovické pánvi dosahují
aº 340 m (Slánská 1976).

Aº do t°icátých let byla výpl¬ jiho£eských pánví povaºována za kompletn¥
t°etihorní. První nálezy k°ídových fosilií rovnou na t°ech místech(- v keramic-
kých jílech u Klikova, v deskovitých ºelezných rudách u Hrutova a v keramických
jílech u Zlivy) v²ak otev°ely novou diskusi pro stratigra�cké za°azení n¥kterých
sedimentárních poloh. (N¥mejc 1955) Dnes klasická oblast Klikov, ve které d°íve
probíhala t¥ºba jílovc· ur£ených k hrn£í°skému pouºití, je bohuºel jiº zaplave-
na. P°estoºe v její blízkosti stále probíhá p°íleºitostná t¥ºba jílovc·, fosiliferních
vrstev jiº dosaºeno nebylo (He°manová 2014).

1.2 Klikovské souvrství

Klikovské souvrství tvo°í nejstar²í a zárove¬ nejmocn¥j²í soubor sediment· jiho-
£eských pánví. Svou bazí nasedá rovnou na zv¥tralé moldanubikum (viz vý²e). V
sou£asné dob¥ stále není zcela objasn¥n rozsah sedimentace z hlediska stratigra-
�e, auto°i obvykle uvád¥jí rozmezí coniak - santon, nap°. Knobloch (1985) ov²em
datuje po£átek sedimentace jiº do svrchního turonu.

Nejvy²²í zji²t¥ná a palynologicky doloºená mocnost klikovského souvrství byla
prokázána u obce Nemanice u �eských Bud¥jovic. Je dokumentována strukturním
vrtem GB 4, který dosáhl krystalinického souvrství aº v hloubce 347 m (Pacltová
1959).

Do svrchní k°ídy bylo klikovské souvrství za°azeno na základ¥ fytopaleontolo-
gických nález· (Malecha a Pícha 1963). První souvislé studii se v¥noval F. N¥mejc
(1952). Ve stejném období jeho bádání a prezentace výsledk·, byla rovn¥º publi-
kována práce rakouských geolog·, kte°í v polohách jiho£eských pánví zasahujících
do dolních Rakous p°edpokládali serii star²í miocénu. Byla zaznamenána "...za-
jímavá skute£nost, ºe práv¥ ony sedimenty ²edavých lupk· a jíl·, jakoº i r·zných
písk·, ze kterých zmín¥né otisky pocházely, lze sledovat z oblasti suchdolské p°es
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Obrázek 1.1: Jiho£eské pánve a jejich okolí. Zdroj: geology.cz

�eské Velenice a Gmünd dále k jihovýchodu do Rakous aº do pánve u m¥ste£ka
Horn, kde se no°í pod mo°ský spodní miocén" (N¥mejc 1955).

Na klikovské souvrství nasedá souvrství lipnické, jehoº stá°í není paleonto-
logicky doloºeno a nelze vylou£it, ºe alespo¬ jeho spodní £ást tvo°í sedimenty
svrchnok°ídové (Malkovský et al. 1974). Pr·kazný terciérní sled za£íná aº spod-
nomiocénním souvrstvím zlivském, kde jsou rovn¥º zachovány prvé d·kazy mo°-
ského vlivu - v mikro�ó°e jsou zastoupeny rozsivky. Jejich výskyt pokra£uje i v
nadloºním st°edn¥miocénním mydlovarském souvrství, které p°edstavuje nejvý-
znam¥j²í terciérní jednotku - zabírá asi 1/4 dne²ního povrchu pánví a dosahuje
mocnosti aº 100 m (Chlupá£ et al. 2011). Mydlovarské souvrství p°edstavuje
nejsatr²í souvrství s výskytem vltavín· (Trnka a Houzar 2002). Po krátkém stra-
tigra�ckém hiátu následuje stále je²t¥ st°edn¥miocénní souvrství domanínské, i
zde jsou zastoupeny vltavíny s radiometricky stanoveným stá°ím 14, 8−15, 2 mil.
let. Následuje ledenické souvrství jiº pliocénního stá°í, po jehoº uloºení z°ejm¥
do²lo k oºivení tektonických pohyb· a výzdvihu �eského masivu. V té dob¥ do-
²lo z°ejm¥ k rozd¥lení jiho£eských pánví na t°ebo¬skou a £eskobud¥jovickou £ást.
Období tohoto tektonického neklidu je provázeno usazováním ²t¥rkových a pís-
£itých p°eváºn¥ °í£ních uloºenin, místy zna£n¥ vltavínonosných (Chlupá£ et al.
2011).

1.2.1 Výchozy klikovského souvrství

Mimo podzemní dílo Hosín-Orty jsou ostatní výchozy klikovského souvrství po-
vrchové. Jejich polohy jsou vkresleny do mapy na obr. 1.2. P·vodní N¥mejcova
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lokalita Klikov, ve které byly nalezeny fosiliferní vrstvy je dnes zatopena. V Kli-
kov¥ nicmén¥ stále probíhá p°íleºitostn¥ t¥ºba jílovc·, fosiliferní vrstvy zde v²ak
jiº nalezeny nebyly (He°manová 2014). Západn¥ od Klikova v údolí potoka Da£ice
existuje n¥kolik p°irozených výchoz·. Patrn¥ nejsou fosiliferní, p°isp¥ly ov²em k
poznání stratigra�e klikovských sediment· (�pinar 1959).

Povrchová t¥ºba také stále probíhá na lokalit¥ Zliv - �ídká Blana. V roce 2007
zde byl v p°i bázi t¥ºební st¥ny objeven výjime£n¥ dob°e zachovalý r·znorodý
soubor mezofosilií s charakteristickým hojným výskytem rostlin normapolového
komplexu a jinými druhy rostlin, které mohou mít vztah k dne²ním Ericales
(He°manová 2014).

Naopak neúsp¥²nou z hlediska fosilních nález· se zdá být pískovna Kolný. V
pro�lu naºloutlých pískovc·, slepenc· a ²t¥rk· jsou zachovány typické textury
�uviálních sediment· s jílovitými rip-up klasty. Pro svou podobnost se nabízí
my²lenka pokusu o korelaci t¥chto vrstev s vrstvami na lokalit¥ Orty.

Obrázek 1.2: Výchozy klikovského souvrství v jiho£eských pánvích. 1. jílovna
Klikov (dnes zatopená), 2. pískovna Zliv-�ídká Blana, 3. pískovna Kolný, 4. Hosín-
Orty. �ervenou ²ipkou je ozna£ena m¥stská £ást �eských Bud¥jovic Nové Vráto,
v níº byly hloubeny strukturní vrty TSv - 7NVr-1. Zdroj: Mapy.cz

1.2.2 Litologie

Ve vrstevním sledu klikovského souvrství se nepravideln¥ st°ídají mocné polohy
sv¥tlých kaolinických pískovc·, pestrých mramorovaných jílovc· a tmavo²edých
jílovc· aº jílovitých pískovc·. �asto jsou rovn¥º zastoupeny sedimenty typu red-
beds (obr. 1.3).

Polohy kaolinických pískovc· se pon¥kud odli²ují v r·zných hloubkách sou-
vrství. Ve svrchních £ástech jsou tak spí²e b¥lo²edé, ºluto²edé aº rezav¥ ºluté. V
£ástech spodních pak tvo°í spí²e zelenav¥ ²edé polohy. Z hlediska zrnitosti se
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jedná obvykle o st°edn¥ aº hrub¥ zrnitý materiál, místy aº drobn¥ slepencovi-
tý, obvykle nevyt°íd¥ný. Zastoupeny jsou p°eváºn¥ zrna k°emene s prom¥nlivou
p°ím¥sí slíd a ºivc· (Malecha a Pícha 1963). Jsou jen velmi málo opracovaná,
nebo zcela neopracovaná (Slánská 1963). Z ºivc· byl zji²t¥n ortoklas, mikroklin
i plagioklas. Tmel pískovc· je p°eváºn¥ kaolinický, jen z°ídkakdy pak ºelezitý.
�asté je grada£ní zvrstvení t¥chto poloh, kdy hrubozrný aº slepencovitý materiál
sm¥rem do nadloºí zjem¬uje dokonce do jílovce (Malecha a Pícha 1963). Sledo-
váno je nicmén¥ místn¥ rovn¥º grada£ní zvrstvení. Z akcesorických minerál· je
zastoupen p°edev²ím zirkon a turmalín, vzácn¥ji apatit, rutil, disthen, monazit a
staurolit. (Slánská 1963).

V t°ebo¬ské pánvi byly v rámci klikovského souvrství m¥°eny sklony ²ikmého
zvrstvení pískovc· s ur£ením p°evaºujícího sm¥ru zhruba k SV. Z toho d·vodu
se p°edpokládá, ºe velký podíl na vzniku t¥chto pískovcových poloh mohly mít
z°ejm¥ ºulové masivy v JZ sousedství pánve (Malecha a Pícha 1963).

Pestré vrstvy se obvykle nachází zejména ve svrchních £ástech pro�l·, kde
dosahují mocnosti od n¥kolika decimetr· aº k 15 m. Barevn¥ mezi sebou jednot-
livé £ásti poloh p°echázejí a jsou tak zastoupeny rudohn¥dé, �alové, zeleno²edé
a hn¥do²ed¥ ²mouhované a mramorované, jemn¥ slídnaté a pís£ité jílovce (Ma-
lecha a Pícha 1963). Zrnitostní sloºení t¥chto sediment· je r·zné. Nej£ast¥ji se
vyskytují jílovce a prachovce, n¥kdy i siln¥ jílovité, nestejnom¥rn¥ zrnité (jemno
aº hrubozrné) pískovce. P°echody mezi jílovci a pískovci jsou zpravidla pozvolné.
V rámci jedné vrstvy se zrnitost m¥ní nikoliv pouze vertikálním, ale rovn¥º ho-
rizontálním sm¥rem, p°ípadn¥ dokonce zcela nepravideln¥ a to v podob¥ závalk·
a hnízd. V minerálním sloºení se uplat¬uje zejména k°emen, ºivce, muskovit a
biotit. B¥ºný je rovn¥º siderit ve form¥ jemnozrnných agregát·, nebo drobných
klenc· £i sféroid· (Slánská 1963).

Z akcesorických minerál· je zastoupen p°edev²ím zirkon a turmalín (Slánská
1963).

�ernohn¥dé zabarvení základní hmoty je zp·sobeno p°ítomností hydroxid· ºe-
leza, z°ejm¥ ve form¥ goethitu. Hydroxidy mohou být rozmíst¥ny jak rovnom¥rn¥,
tak i ve form¥ ost°e ohrani£ených závalk· nebo skvrn (Slánská 1963). Zastiºeny
jsou tyto horniny zejména ve vrtech (Malecha a Pícha 1963).

Tmavo²edé jílovité pískovce jsou p°edstavovány mén¥ mocnými poloha-
mi, obvykle dosahujícími jen n¥kolik centimetr·, z°ídkakdy n¥kolik málo metr·.
Jak do po£tu t¥les, tak do jejich mocnosti jsou v rámci klikovského souvrství
zastoupeny jen v pod°adném mnoºství. Obsahují prom¥nlivou pís£itou kompo-
nent· a a p°echázejí do jemnozrných jílovitých pískovc· nebo prachovc· s hojnou
slídou. Tmavé zbarvení této litologie je podmín¥no zastoupením uhelné kompo-
nenty v podob¥ jemn¥ rozptýlené uhelné drti. Místy jsou zachovalé zuhelnat¥lé
úlomky k°ídové �óry (Malecha a Pícha 1963). �asto z°eteln¥ zvrstvené pískovce
jsou jemno aº st°edn¥zrné se zvý²eným obsahem slíd a zpravidla s podstatným
mnoºstvím sideritu. Ten v podob¥ jemnozrných agregát· vypl¬uje prostor mezi
zrny. Z akcesorií je zastoupen hlavn¥ zirkon a turmalín. (Slánská 1963).

Tmavé jílovce jsou zji²t¥ny zejména ve vrtech. Vyvinuty jsou p°edev²ím v
hlub²ích partiích klikovského souvrství. Mají z°eteln¥ vrstevnatou stavbu a jsou
prokládány siln¥ji pís£itými vrstvi£kami (Malecha a Pícha 1963). Pro vrstevní
plochy je typický nepravidelný v¥jí°ovitý odlom a kulovitý typ závalk·. Stejn¥
jako v p°edchozím typu jsou i v t¥chto vrstvách zastoupeny uhelné komponenty
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Obrázek 1.3: Idealizovaný °ez klikovským souvrstvím s nejobvyklej²ími sedimen-
tárními faciemi. Zdroj: Slánská (1975)
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se zachovalou �órou (Slánská 1963).
Sedimenty typu red beds jsou p°edstavovány p°eváºn¥ £erveno-hn¥dými ne-

vyt°íd¥nými sedimenty, kdy velikost zrna kolísá od jílovc· ke konglomerát·m.
Zdá se, ºe se tyto £leny objevují ve vrstvách mezi lakustrinními a �uviálními ulo-
ºeninami. Mají obvykle podstatn¥ ²ir²í laterální rozsah neº ostatní facie. Zazna-
menáno je v t¥chto polohách pouze grada£ní zvrstvení. P°edstavy o jejich vzniku
jsou vázány k rychlým záplavovým událostem s absolutní dominancí turbiditních
proud· a vysokou saturací kyslíku (Slánská 1976).

V ²ir²ím smyslu je moºné roz£lenit klikovské souvrství na dva oddíly - spodní
a svrchní - kdy spodní oddíl je budován tmavo²edými jílovci, zeleno²edými ka-
olinickými pískovci a rudohn¥dými, ²ed¥ skvrnitými "pestrými"jílovci. Mocnost
oddílu dosahuje místy i ke 300 m (Slánská 1963). Tento spodní oddíl je vyvinut
v celé pánvi £eskobud¥jovické a na jihu pánve t°ebo¬ské. Sedimenty prod¥laly
jen krátký transport od zdrojové oblasti. Pod charakteristicky £ervenavou bází
(aleuropelity a jílovité psamity) tohoto oddílu m·ºe být místy zna£n¥ mocné (aº
10 m) reziduum metamorfovaných granitoid· (Pe²ek 2010). Oddíl svrchní je pak
reprezentován b¥lo²edými jílovci, b¥lo²edými aº ²edoºlutými kaolinickými pískov-
ci a sv¥tleji zbarvené pestré pískovce. Mocnost je o n¥co niº²í neº u spodního
oddílu, obvykle k 100 m. Podstatný je rozdíl v kv¥ten¥ t¥chto dvou oddíl· (Slán-
ská 1963). Sedimentace svrchního oddílu probíhala po p°estavb¥ sedimenta£ního
prostoru, která byla z°ejm¥ provázená i krátkou p°estávkou v ukládání. Ta moh-
la nastat vlivem oºivení pohyb· po star²ích zlomech sm¥ru SSV-JJZ. Moºným
d·kazem pro takové chování m·ºe být zm¥na protaºení p·vodního sedimenta£ní-
ho prostru ze sm¥ru SZ-JV do sm¥ru JJZ-SSV a transgrese svrchního oddílu na
krystalinikum ve zna£né £ásti t°ebo¬ské pánve (Pe²ek 2010).

Pro celkovou povahu klikovského souvrství jsou typické rychle se m¥nící zr-
nitostní pom¥ry, ²patná opracovanost zrn a hojný výskyt ºivc· a slíd. Charak-
teristická je také cyklická sedimentace, patrná na idealizovaném °ezu klikovské-
ho souvrství na obr. 1.3. Takový charakter je spojován s rychlým a krátkým
transportem a pravideln¥ se m¥nící dynamikou prost°edí. Zdrojovou horninou
pro sedimenty byly zejména horniny granitoidního typu, biotitické, biotiticko-
sillimanitické pararuly i ortoruly, £asto hluboce kaolinicky zv¥tralé. Typická je
rozsáhlá migrace ºelezitých fází, které se uvol¬ovaly z°ejm¥ zejména p°i procesu
rozkladu biotitové komponenty (Slánská 1963). Zdrojová oblast sediment· není
zcela jednozna£ná, nap°íklad (Pe²ek 2010)p°edpokládá hlavní p°ínos klastik do
£eskobud¥jovické pánve od SZ a do pánve t°ebo¬ské od SV. Na druhou stranu, na
základ¥ m¥°ení sklon· lamin ²ikmého zvrstvení v T°ebo¬ské pánvi se zdá, ºe se
zdrojová oblast nacházela od pánví v JZ sm¥ru (Malecha a Pícha 1963). Výsledky
m¥°ení provedené v d°ív¥j²í práci na lokalit¥ Hosín-Orty ukazují rovn¥º na sm¥r
toku k SZ a tedy pravd¥podobnou JV zdrojovou oblast (Kavková 2014). V pln¥
vyvinutém sedimentárním cyklu se re�ektuje obecný faciální trend, ve kterém
typicky dochází k p°echodu mezi dv¥ma extrémními podmínkami s aluviálním
v¥jí°em na stran¥ jedné a jezerem na stran¥ druhé. Sedimenty typu red bed p°ed-
stavují v tomto cyklu p°echodní facii mezi koncovými £leny, která byla ukládána
p°eváºn¥ v nivním prost°edí. Celkový charakter sediment· tak sv¥d£í o st°ída-
v¥ v lakustrinním a �uuviálním prost°ední ovliv¬ovaném tektonickými procesy
alpinské orogenese. (Slánská 1976).
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1.2.3 Paleontologické nálezy

Fauna

V sedimentech spodního klikovského souvrství byly nalezeny v polesí "Blana" já-
dra ulit b°ichonoºc·. Z m¥kký²· byl popsán mlº Margaritifera modelli v ²edých
klikovských jílech. Zachována jsou v obou p°ípadech jen skulpturní jádra, na-
víc siln¥ postiºená deformací, materiál p·vodních ulit byl tém¥° zcela vylouºen.
Vzhledem k povaze zachování bylo umoºn¥no ur£it pouze rodové za°azení b°icho-
noºc· (obr. 1.4) (�ty°oký 1967).

Ze stejné lokality jsou dále popisovány hojné nálezy conchostrat ur£ených ja-
ko Lioestherie blanensis, a to v n¥kolika stratigra�ckých pozicích. I doposud jsou
tyto conchostraty z°ejm¥ známé pouze z jiºních �ech. Matoucí byla vysoká va-
riabilita ve smyslu tvaru schránek, vysv¥tluje se jako sou£et r·zných faktor·, z
nichº nejvýznamn¥j²ími jsou sexuální dimor�smus, ekologické vlivy a postmor-
tální deformace (Hou²a a �pinar 1962).

Obrázek 1.4: Nález b°ichonoºc· - polesí Blana fotogra�e 1 a 2 - Viviparus ?,
fotogra�e 3 - Lychnus ? Upraveno podle �ty°okého, 1967.

Flora

Zna£ná £ást výzkumu klikovského souvrství se soust°edí práv¥ na fosilní �óru,
o které pojednávají jak dnes jiº klasické práce (N¥mejc 1955) (Pacltová 1959),
tak i práce novodobé (He°manová 2014) (Váchová a Kva£ek 2009) a to a´ jiº v
pojetí £ist¥ paleontologickém, tak rovn¥º s p°esahem do dal²ích obor·, zejména
pak paleoklimatologie.

P·vodními nálezy, které v r. 1938 indikovaly neo£ekávanou p°íslu²nost sou-
vrství ke k°íd¥, p°edstavovalo n¥kolik otisk· podobných na²im cenomanským
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Obrázek 1.5: Budvaricarpus serialis - P·vodn¥ popsaný jako jediný plod. Revizí
bylo zji²t¥no, ºe se jedná o souplodí. Na základ¥ pylu za°azen k normapolovému
komplexu, který je pro evropskou k°ídu typický. Lokalita Zliv - �ídká Blana.
Zdroj: He°manová 2014

Araliím a men²ích zlomk· v¥t²ího listu, jehoº zachovalá rozli²itelná morfologie
p°ipomínala n¥které k°ídové platany. Tyto nálezy tak p°edstavovaly první impuls
k za°azení £ásti výpln¥ jiho£eských pánví do star²ího období, neº bylo p·vodn¥
stanoveno. Na základ¥ studie Pacltové (1955) bylo prokázáno s jistotou svrchno-
k°ídové stá°í klikovského souvrství, a to nálezem pylu normapolového typu (obr.
1.5). Nov¥ ur£ené stá°í sedimentace od coniaku do santonu bylo Knoblochem
(1985) je²t¥ roz²í°eno o svrchní turon, a£koliv názory na po£átky sedimentace se
stále li²í.

V pylových analýzách i mezi mezofosiliemi p°evaºují rostliny normapolového
komplexu. Naproti tomu mezi makrofosiliemi dominují platanoidní a lauroidní ty-
py list· a rostliny normapolového komplexu zaznamenány nebyly. Tento paradox
se dá vysv¥tlit zp·sobem zachování a transportem, kdy makrofosilie pravd¥po-
dobn¥ rostly v blízkosti °ek a neprod¥laly výrazn¥j²í transport, narozdíl od mezo
a mikrofosilí, které mohly prod¥lat transport podstatn¥ del²í, £ímº do²lo k p°i-
rozenému vyt°íd¥ní, v jehoº výsledku se r·zné typy fosilií nacházejí v r·zných
typech sediment· (He°manová 2014).

1.2.4 Paleoekologie

Kombinací metod CLAMP, LMA a nejbliº²ího ºijícího p°íbuzného bylo moºné
zjistit pom¥rn¥ p°esn¥ ekologické pom¥ry v dob¥ sedimentace klikovského sou-
vrství. Zdá se, ºe sedimentace probíhala v sezónn¥ suchém subtropickém klimatu,
s pr·m¥rnou ro£ní teplotou p°ibliºn¥ 15◦C (Váchová a Kva£ek 2009). P°edpo-
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kládají se £asté poºáry na základ¥ hojných fuzitických fosilií (He°manová 2014).
Subtropické klima popisuje také Zetter et al. (2002) na základ¥ asociace mikro-
paleontologických nález· v okolí Gmünd.

1.3 Vrty v £eskobud¥jovické pánvi

Následující informace pochází ze £lánku Vlastimila Holuba a Adolfa Malechy
z roku 1989 (Holub a Malecha 1989), pokud nebude uvedeno jinak. Jádrový
vrt NVr-1 byl vyhlouben v �eských Bud¥jovicích-Novém Vrát¥ za ú£elem revize
strukturního vrtu TSv-7 z roku 1962 (viz dále). Vzdáleny jsou od sebe pouhých
190 m. P°ínos vrtu m¥l, krom¥ objasn¥ní diskutovaných názor· na pokra£ování
lhenického permokarbonu lhotické pánvi£ky k jihu do podloºí klikovského souvrst-
ví, ov¥°it loºiskové pom¥ry známých souvrství z hlediska p°ítomnosti ºáruvzdor-
ných jílovc· a také potenciálnímu roz²í°ení slojek antracitického uhlí.

Klikovskému souvrství pat°í nejvy²²ích 87m vrtného pro�lu, kdy svrchní oddíl
má bázi v hloubce 60− 10 m a jeho nástup je zvýrazn¥n "mohutnou polohou b¥-
lo²edých kaolinických pískovc· aº slepenc· o mocnosti tém¥° 15 m, obsahujících
pouze málo hojné a kaolinicky zcela rozloºené ºivce, p°eru²enou dvoumetrovou
vloºkou £ervenorudého jílovce.". Litologicky podobná poloha byla zastiºena je²t¥
v hloubce 28 − 36 m, jiº v²ak bez jílovcové vloºky. P°eváºn¥ se ale ve vrstev-
ním sledu uplat¬ují £ervené jílovce místy p°echázející aº do jílovitých pískovc·.
Zajímavé jsou vzácné vloºky tmavo²edých aº £erno²edých jílovc· ukazující na
krátkodobé zm¥ny chemismu. Jedná se o úzce lokální jev, který je navíc znám
pouze ze svrchního oddílu.

Bázi spodního oddílu (86, 2− 87 m) p°edstavuje slab¥ jílovitý, obvykle st°ed-
n¥zrný a ²patn¥ vyt°íd¥ný ²edý pískovec. Obsahuje hojná nav¥tralá ºivcová zrna
a n¥kolik milimetrových vloºek £erno²edého, £i minoritn¥ rudohn¥dého pís£itého
jílovce.

Rozdíly mezi vrtem NVr-1 a TSv-7 jsou p°edstavovány zejména rozdílnými
mocnostmi svrchnok°ídových sediment·, které ve star²ím vrtu dosahují 146 m,
ze nichº 37, 8 m p°ipadá na spodní oddíl. Litologický vývoj je podobný, nicmé-
n¥ ve svrchním oddíle star²ího vrtu jsou zastoupeny navíc polohy b¥lo²edých aº
ºlutavých, hrubozrných kaolinických pískovc· aº slepenc·, obsahujících ²upinky
muskovitu a p°ím¥s kaolinizovaných ºivc·. Tyto litologie se vyskytují na díl£ích
bázích jednotlivých sedimenta£ních cykl· a pravd¥podobn¥ indikují vy²²í mobi-
litu a zvý²enou rychlost sedimentace v této oblasti oproti oblasti vrtu NVr-1.
Podobn¥ jako ve vrtu NVr-1 jsou zaznamenány dv¥ polohy b¥lo²edých jílovitých
pískovc·, st°edn¥ aº hrubozrnných, kdy první poloha této litologie rovn¥º tvo°í
bázi svrchního oddílu.

1.4 Lokalita Hosín-Orty

bývalé d·lní dílo se nachází v tzv. Borecké (pojmenované podle obce Borek) k°e,
která je od zbytku £eskobud¥jovické pánve odd¥lena tzv. Hlubockým zlomem sm¥-
ru SZ-JV (obr. 1.6). Pr·zkum potenciální recentní tektonické aktivity na tomto
zlomu má význam z hlediska pohledu na seismické ohroºení JE Temelín, nicmé-
n¥ star²í i recentní práce ukazují, ºe stá°í deformací je vy²²í neº stá°í nadloºních
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Obrázek 1.6: Vztah borecké kry a hlubockého zlomu. Upravenou podle Komárka
(2012)

vrstev (datovaných do pozdního pleistocénu) a ºe holocénní aktivita na tomto zlo-
mu, alespo¬ v jeho studovaném segmentu, je velice nepravd¥podobná (Komárek
2012).

D·lní dílo je situováno asi 1, 5 km jihovýchodn¥ od Hosína a 100 m severozá-
padn¥ od Borku (obr. 1.7). P°estoºe kaolinu z lokality bylo odedávna vyuºíváno
místním obyvatelstvem, vznik samotného d·lního díla je spojen aº s �rmou Hard-
muth, která v té dob¥ soust°e¤ovala sv·j zájem zejména na produkci kameniny a
napodobenin anglické jemné keramiky typu Wedgwood a £ínské vzory. Z Vídn¥ se
�rma p°est¥hovala do �eských Bud¥jovic v roce 1846, práv¥ kv·li zdej²í kaolinové
surovin¥. V roce 1898 �rma lokalitu opustila pro zvy²ující se nároky na kvalitu.
Je²t¥ v letech 1904 - 1906 vyuºívala zdej²ího kaolinu �rma Jarolím na výrobu
um¥lého mramoru. D·l je de�nitivn¥ opu²t¥ný od první sv¥tové války. (N¥me£ek
1962) V 60. letech byl (�rmou Geoindustria �eské Bud¥jovice) proveden pr·zkum
na zhodnocení zásob, dal²í t¥ºba se ukázala jako nerentabilní. Kaolin obsaºený v
kaolinických pískovcích je pom¥rn¥ kvalitní, ale jeho obsah jen málokdy p°esahuje
10 váhových procent (Cílek 1988).

První komplexní mapu v²ech chodeb sestavila posádka ZO �SS 1 - 05 Geo-
speleos v £ele s M. Kol£avou a D. Kaifo²em v roce 1992 (Kaifo², Kol£ava 1993).

T¥ºba zde probíhala metodou tzv. chodbicování - pom¥rn¥ úzká a vysoká
chodba se nerazila najednou v celém pro�lu, ale po etáºích shora dol·. Na £elbách
z·staly dva, t°i, ale i p¥t stup¬·, kaºdý okolo 150 cm vysoký, tak jak práv¥ kon£ila
t¥ºba (Kaifo², Kol£ava 1993) .

První komplexní mapu v²ech chodeb sestavila posádka ZO �SS 1 - 05 Geo-
speleos v £ele s M. Kol£avou a D. Kaifo²em v roce 1992 (Kaifo², Kol£ava 1993).

Celková délka v sou£asnosti p°ístupných chodeb £iní okolo ²esti kilometr·,
d·lní dílo je rozd¥leno na £ásti Hosín I, Hosín II a Hosín III. P·vodn¥ m¥la kaºdá
£ást nejmén¥ jeden sv·j vlastní vchod a zárove¬ byly £ásti propojené (N¥me£ek
1962). P·vodní p°ístupy do £ástí Hosín II a Hosín III vzhledem k £etným sesuv·m
nadloºím zanikly a relativn¥ zachován je pouze p·vodní vstup do £ásti Hosín
I. Také je moºnost se do podzemí dostat skrze propad Hiro²ima. Vzhledem k
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Obrázek 1.7: Plánek systému chodeb v d·lním díle Hosín-orty ve vztahu k po-
vrchu. �ervená ²ipka ukazuje na propad - vstup do díla. Propad ukazuje fotogra�e
vpravo. Zdroj: Mapa povrchu podle mapy.cz, plánek podzemí pochází z webových
stránek �SS ZO 1-05 Geospeleos, www.geospeleos.com)

velmi nestabilním podmínkám v této oblasti lze o£ekávat mnohá p°ekvapení v
podob¥ nových vstup· a zárove¬ zániku vstup· starých. Dílo se nachází m¥lce
pod povrchem, udává se 8− 15 m, vlivem propad· lze v²ak v n¥kterých místech
p°edpokládat podstatn¥ m¥l£í podpovrchovou úrove¬.

V sou£asné dob¥ má d·lní dílo status p°írodní památky, vchod není zabez-
pe£en a celá lokalita je tak p°ístupna. O�ciáln¥ je vstup do památky povolen
pouze se souhlasem Odboru ºivotního prost°edí, zem¥d¥lství a lesnictví Krajské-
ho ú°adu Jiho£eského kraje a odboru ochrany horninového a p·dního prost°edí
Ministerstva ºivotního prost°edí mimo období zimování netopýr·.
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2. Metodika

2.1 Zpracování dat

Terénní práce zahrnovaly revizi plánu d·lního dílna Hosín-Orty a to z pohledu
zp°esn¥ní vzdáleností a úhl· sm¥ru jednotlivých chodeb za pouºití laserového
dálkom¥ru STANLEY TLM100i a zam¥°ovací buzoly Suunto KB-14/360R DG.

P·vodní plánek byl následn¥ na základ¥ narýsované p°edlohy rekti�kován v
programu ArcMap.

Byly otipovány st¥ny chodeb tak, aby na sebe architekturní elementy co nejlé-
pe a nej£iteln¥ji navazovaly. Na otipované st¥ny byla nasprejována bodová sí´ 1x1
metr (pokud podmínky neur£ily jinak). Celkem je dokumentován p°ibliºn¥ 1 km
st¥n chodeb o pr·m¥rné vý²ce 3, 5 m. St¥ny byly nafoceny za pouºití externího
blesku a odrazových desek. K odstran¥ní deformací vzniklých b¥hem fotografo-
vání bylo op¥t pouºito programu ArcMap.

Obrázek 2.1: Pracovní rozhraní programu MOVE

Z celkového mnoºství tém¥° 2000 fotogra�í byly sloºeny fotomozaiky v pro-
gramu Adobe Photoshop. Celkem bylo tímto zp·sobem vytvo°eno 98 fotomozaiek.
Fotomozaiky byly v·£i sob¥ velikostn¥ zkorelovány, aby si vzájemn¥ odpovídaly
vzdálenosti bod· na jednotlivých fotogra�ích, je²t¥ jednou byly uº jako celek rek-
ti�kovány v programu ArcMap, aby se odstranily p°ípadné deformace vázené na
proces spojování fotogra�í a následn¥ byly zaneseny pomocí x,y,z sou°adnicového
systému do programu MOVE pro tvorbu 3D modelu (obr. 2.1). V témºe rozhraní
byly do takto vykonstruovaného modelu zakresleny báze významných hlavních
koryt s polyfázovou výplní.

Celkov¥ bylo vybráno 7 fotomozaiek k podrobné faciální a architekturní ana-
lýze, elementy byly zakresleny do p°edloh v programu Corel Draw X4/14. Dále
bylo zhotoveno celkem 8 m¥°ených pro�l· na vybraných výchozech. Byly m¥°eny
paleoproudy a to na základ¥ úklonu lamin planárního £i korytovitého ²ikmého
zvrstvení, nebo os korytovitého ²ikmého zvrstvení, pokud je bylo moºné na vý-

15



Obrázek 2.2: Rozdíl v zachování architekturních element· v sedimentárním zázna-
mu za vysokého (e) a nízkého (b) A/S pom¥ru. P°í£né °ezy ilustrují pozici °í£ních
v t¥chto odli²ných podmínkách, obr. (c) tak reprezentuje situaci za vysokého
A/S pom¥ru, obr. (f) pak za nízkého A/S pom¥ru. Idealizoavné pro�ly nalevo od
pro�l· (a, d) pak ukazují relativní zachování sediment·. Sloupce uprost°ed pak
názorn¥ ukazují míru zachování sediment· v obou p°ípadech. Zdroj: (Ramón a
Cross 1997)

choze ur£it. Paleoproudy byly m¥°eny v rámci stratigra�ckých jednotek A a B
(viz kapitola 3) zvlá²´ a zaneseny do sm¥rových r·ºic v aplikaci Rozeta. Z kaºdé
jednotky je tak vykonstruována jedna r·ºice pro ²ikmé laminy PCB a jedna pro
pro ²ikmé laminy pop°. osy TCB.

2.2 Sedimentologie

Sedimentární facie byly vymezeny na základ¥ své litologické nápln¥, sedimentár-
ních struktur a zrnitosti. Data pro ur£ení sedimentárních facií pochází z m¥°ených
pro�l·.

Pro analýzu architekturních element· byly posuzovány vztahy mezi sedimen-
tárními faciemi z hlediska v¥t²ího m¥°ítka, konkrétn¥ z pohledu celkových foto-
mozaiek.

Pro hodnocení hierarchie vrstev, vrstevních sled· a hranic mezi nimi byl pou-
ºit p°ístup podle Bridge (Bridge 2003). Popis sedimentárních facií a interpretace
jejich vzniku je zaloºena zejména na p°ístupu Mialla (1996) a Collinsona, Thomp-
sona (1992).

K dopln¥ní informací o sloºení a mikrostrukturách byly rovn¥º zhotoveny
£ty°i petrologické výbrusy. Ty byly pozorovány pod standartním petrologickým
mikroskopem v procházejícím sv¥tle za pouºití paralelních a zk°íºených nikol·.
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Bylo odebráno 6 vzork· jílovc· z nadloºí fotomozaiek v Hosín¥ a ze zá°ezu
nov¥ budované dálnice (p°i kontaktu s granitem) na palynologii. V²echny vzorky
byly bohuºel negativní.

Ke zhodnocení kolísání °í£ní hladiny bylo pouºito konceptu A/S pom¥ru //
(obr. 2.2), Kdy A ozna£uje stupe¬ akomodace a S stupe¬ p°ínosu sedimentu. Po-
zitivní A/S pom¥r indikuje skute£nost, ºe p°ínos sediment· není schopen vyplnit
ve²kerý dostupný akomoda£ní prostor. Vztah mezi t¥mito veli£inami m·ºe být v
kladný (pak A/S pom¥r je v¥t²í od jedné), záporný (pak A/S pom¥r je mezi 0 a 1
) nebo rovnováºný (pak samoz°ejm¥ A/S pom¥r je roven jedné) (Baojun a Sitian
1996). Prakticky pak v sedimentárním záznamu vzniknuv²ím za podmínek vyso-
kého A/S pom¥ru bývá zachována v¥t²ina z p·vodních architekturních element·.
Vysoká míra agradace má tendenci vytvá°et díl£í izolovaná koryta. Sedimentární
záznam t¥chto koryt je kompletn¥ zachován. Také bývá za t¥chto podmínek zacho-
ván sedimentární záznam nivních sediment·. Naopak p°i sniºování A/S pom¥ru
se v sedimentárním záznamu zvy²uje výskyt amalgamace °í£ních koryt b¥hem
migrace a avulze koryt, v d·sledku £ehoº je stratigra�cký záznam obohacen o
elementy s vy²²ím potenciálem zachování. �ím niº²í A/S pom¥r je, tím více ero-
duje báze nového koryta svrchní £ásti p°edchozích sediment·, zachované £ásti
architekturních element· mají tedy niº²í mocnosti. Migrace koryt a relativn¥ vy-
soký stupe¬ avulze s ohledem na míru akomoda£ního prostoru vzr·stá za vzniku
lateráln¥ amalgamovaných propojených koryt. (Ramón a Cross 1997)
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3. Faciální a architekturní analýza
Faciální a architekturní analýza byla provedena v £ásti Hosín II d·lního díla
Hosín-Orty (viz kapitola 1.4). Do mapky na obr. 3.14 jsou zakresleny polohy
jednotlivých dokumentovaných fotomozaiek. Byly vy£len¥ny facie:

• Pískovce s planárním ²ikmým zvrstvením (Sp)

• Pískovce s korytovitým ²ikmým zvrstvením (St)

• Slepence s planárním ²ikmým zvrstvením (Cp)

• Slepence s korytovitým ²ikmým zvrstvením (Ct)

• Masivní slepence (Cm)

• Masivní prachové jílovce (Mm)

Dále byly vy£len¥ny architekturní elementy:

• Koryta s polyfázovou výplní (CHp)

• Jednoduchá koryta(CHs)

• �í£ní bary (B)

• Bedformy (Bf)

Na základ¥ sedimentárních trend· a jejich zm¥n byly vymezeny stratigra�cké
jednotkyy A, B, C, D, E a F, na p°eváºné v¥t²in¥ lokality jsou pozorovatelné
pouze stratigra�cky nejniº²í jednotky A a B. Vy²²í jednotky jsou odhaleny na
propadu Cháron (viz obr. 5.1)

3.1 Facie

Sedimentární facie byly ur£eny ve vybraných 8 m¥°ených pro�lech o celkové moc-
nosti 36 m1. Nepovinný parametr £íslo slouºí ke vnucení vlastního £ísla. Jinak se
pouºívá automaticky zvy²ovaná hodnota £íta£e footnote. Poznámky se umis´ují
do textového t¥la stránky.. Ur£ující pro jejich rozli²ení byla litologie, p°ítomnost
sedimentárních struktur a zrnitost. Vy£len¥no bylo 5 facií, z nichº 4 odpovídají
sedimentaci z trak£ního proudu a 1 facie p°edstavuje jílovce sedimentované ze
suspense, z°ejm¥ pasivní výpln¥ opu²t¥ných koryt (viz kapitola 5). Zastoupené
facie (obr. 3.2) jsou: Pískovce s planárním ²ikmým zvrstvením (Sp), Pískovce s
korytovitým ²ikmým zvrstvením (St), slepence s planárním ²ikmým zvrstvením
(Cp), slepence s korytovitým ²ikmým zvrstvením (Ct) a masivní prachovité jílov-
ce (Mm). Na obr. 3.1 jsou vyzna£eny polohy, z nichº byly odebrány vzorky pro
p°ípravu mikroskopických preparát·.

1Nejedná se ale o vertikální rozsah stratigra�e! Pouze o matematické se£tení rozsahu jednot-

livých pro�l·.
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Obrázek 3.1: Polohy na fotomozaice £. 2, ze kterých byly odebrány vzorky pro
petrologické výbrusy. 1. (st°edn¥zrnný) pískovec facie St, 2. (hrubozrnný) pískovec
facie St , 3. slepenec facie Ct. Pro názornosti jsou ozna£eny i n¥které dal²í facie.
Zkratky viz text.

3.1.1 Pískovcové facie

Pískovce s planárním ²ikmým zvrstvením - Sp

Ve facii p°evládají hrubozrnné pískovce, mén¥ £ast¥ji pískovce st°edn¥zrnné. Ob-
vyklá mocnost, které tato facie na studovaných pro�lech dosahuje je 10− 25 cm,
její výskyt je velmi sporadický. Laminy planárního ²ikmého zvrstvení zapadají
obvykle pod úhly od 16 do 25 stup¬·. Laminy se nez°ídka vyzna£ují inverzní
gradací, která je typická pro zrnotoky. Vznik této facie je vázán na spodní prou-
dový reºim a reprezentuje záznam linguoidních nebo transverzálních °í£ních bar·,
p°ípadn¥ dun s rovnými h°bety.

Zastoupeny jsou rovn¥º facie Sp s nízkoúhlým ²ikmým zvrstvením, dosahující
mocnosti 25− 100 cm. Mohou být záznamem plochých °í£ních bar·. Takový cha-
rakter bývá £asto spojován s poproudovou akrecí /citeMiall. Mén¥ mocné vrstvy
tvo°ené touto facií mohou rovn¥º op¥t p°edstavovat záznam dun s p°ímým h°be-
tem, zejména pokud je báze takových vrstev erozivní.

Pískovce s korytovitým ²ikmým zvrstvením - St

Facie St se na lokalit¥ vyskutuje velice £asto. Mocnost set· se obvykle pohybuje v
rozmezí 25−30 cm. Zastoupeny jsou ale i velmi drobné sety o mocnosti do 10 cm a
naopak mocné sety dosahující mocnosti aº 75 cm. Je tvo°ena obvykle málo opra-
covanými zrny k°emene a nav¥tralými zrny ºivce. Matrix m·ºe být zcela nebo
£áste£n¥ vymyta. Také se mohou st°ídat cykly lamin s hojnou matrix s laminami
s jejím nízkým podílem. Takový charakter sv¥d£í o pravidelných zm¥nách rych-
losti proud¥ní. Pískovce tvo°ící tuto facii jsou obvykle hrubozrnné, vzácn¥ pak
st°ednozrnné. Byly zhotoveny petrologické výbrusy z hrubozrnné i st°ednozrnné
St facie, jejichº detailní popis je podán v kap. 3.1.4.
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Obrázek 3.2: Ukázky facií pískovc· a slepenc·. Sp - pískovec s planárním ²ik-
mým zvrstvením, Sp2 - pískovec s nízkoúhlým planárním ²ikmým zvrstvením,
St - pískovec s korytovitým ²ikmým zvrstvením, Cp - slepenec s planárním ²ik-
mým zvrstvením, Ct - slepenec s korytovitým ²ikmým zvrstvením, Cm - masivní
slepenec.
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3.1.2 Slepencové facie

Slepence s planárním ²ikmým zvrstvením - Cp

Ve studovaných pro�lech jde spí²e o minoritní facii tvo°enou zrny k°emene a siln¥
kaolinizovanými ºivci. Mocnost vrstev této facie se pohybuje v rozmezí 25−70 cm.
Velikost zrn obvykle dosahuje 0, 2 − 0, 5 cm (odpovídá velikosti st°edn¥ zrnité-
ho slepence). P°evládající je podp·rná struktura klast·, mezi nimiº je obvykle
jílovito-pís£itá nevyt°íd¥ná matrix. Místy jsou slepence vyt°íd¥n¥jsí, bez jemno-
zrnné matrix. Klasty jsou obvykle ²patn¥ opracovány, mají subangulární charak-
ter. T¥lesa, která jsou tvo°ena touto facií mají obvykle plochou neerozivní bázi.
K ukládání docházelo z proudu o vysoké energii s p°evahou transportu po dn¥.
Facie Cp je interpretována jako uloºeniny dun s rovným h°betem nebo °í£ních
bar· v hlub²ích £ástech koryt (Lojka et al. 2016).

Slepence s korytovitým ²ikmým zvrstvením - Ct

Facie Ct je zastoupena velmi £asto a to ve v²ech studovaných pro�lech. Budují
ji málo opracovaná zrna k°emene a kaolinizované ºivce s jílovito-pís£itou matrix.
Mocnost vrstev této facie se pohybuje od 10− 70 cm. Velikost zrn op¥t odpovídá
st°edn¥ zrnitému slepenci a dosahuje od 0, 2 − 0, 5 cm. Jsou p°ítomny polohy
t¥les s podp·rnou strukturou klast· i podp·rnou strukturou matrix. Vznik t¥les
tvo°ených facií Ct je vázán na proud s vysokou energií s p°evahou transportu
po dn¥, p°edstavuje migraci 3D dun, výpln¥ drobných kanál· a erozních ºlab·
(Collinson a Thompson 1996).

Masivní slepence - Cm

Facie Cm je obvykle zrnitostn¥ dob°e vyt°íd¥na, uplat¬uje se p°edev²ím pod-
p·rná struktura klast·. Velikost klast· je pr·m¥rn¥ 0, 5 cm, vzácné nejsou ani
centimentrové valounky, naopak £asto chybí drobn¥j²í klasty a hrubozrnná pís£itá
matrix. Vrstvy Cm zachycené v pro�lech dosahují 10− 300 cm. Místy jsou patr-
né relikty nízkoúhlého ²ikmého aº subhorizontálního zvrstvení. Typicky vypl¬uje
facie Cm báze n¥kterých koryt. Facie Cm je interpretována jako uloºeniny po-
m¥rn¥ rychlého proudu o vysoké energii s p°evahou transportu po dn¥, nicmén¥ v
p°ípad¥ masivních poloh s dominancí matrix a ²patného vyt°íd¥ní je facie z°ejm¥
výsledkem sedimentace z gravita£ního proudu, p°ípadn¥ hyperkoncentrovaného
proudu (Collinson 1996).

3.1.3 Facie masivních prachovitých jílovc· - Mm

Facie Mm je reprezentována jílovci s prachovitou p°ím¥sí uloºenými ze suspense.
Laminace je z°etelná pouze náznakem v místech sekundární Fe-oxidace. Ve sv¥tle
²edých polohách facie Mm p·sobí masivním dojmem bez náznak· laminace. Tvo°í
deskovitá t¥lesa o mocnosti aº 1, 3 m.

21



Obrázek 3.3: Ukázky facie masivních prachovitých jílovc·. Fotogra�e vlevo ukazu-
je polohu s výraznou skvrnitostí, pravd¥podobn¥ pedogenního p·vodu, fotogra�e
vpravo je relikt masivního ²edého jílu, pravd¥podobn¥ výpl¬ opu²t¥ného koryta

Obrázek 3.4: Mikrofotogra�e hrubozrnného pískovce: se zk°íºenými (A) a rov-
nob¥ºnými (B) nikoly. P°evládají monokrystalická zrna k°emene, zrno am�bolu
(p°ibliºn¥ uprost°ed) v pohledu se zk°íºenými (C) a rovnob¥ºnými (D) nikoly,
k°emitý tmel m·ºe být místy mezi zrny k°emene zastoupen pom¥rn¥ hojn¥ (E)
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Obrázek 3.5: Sloºky hrubozrnného pískovce facie St v trojúhelníkových diagra-
mech. Levý trojúhelník ilustruje sloºení matrix. Pravý trojúhelník znázor¬uje
zastoupení jednotlivých typ· zrn k°emene.

3.1.4 Petrologie

Výbrus £. 1

Hrubozrný pískovec z facie s korytovitým ²ikmým zvrstvením s velikostí zr-
na pr·m¥rn¥ 150 µm, minimáln¥ v²ak 50 µm a s maximem 500 µm (ojedin¥le),
obr. 3.4 a 3.5. Zrna jsou subangulární aº mírn¥ zaoblená, vzácn¥ dob°e zaoblená,
obvykle subsférická (v minimu p°ípad· pak diskovitá) a st°edn¥ dob°e vyt°íd¥-
ná. V mineralogickém sloºení detritické sloºky p°evaºuje k°emen - p°edstavuje 70
procent. Zastoupena jsou zejména monokrystalická zrna, která z celkové sumy
k°emene tvo°í 90 procent. V¥t²ina z t¥chto zrn - 70 procent - vykazuje undulózní
zhá²ení. Podstatn¥ mén¥ zastoupená polykrystalická zrna jsou rovn¥º reprezen-
tována p°edev²ím zrny s undulózním zhá²ením. Obvyklé jsou pevné inkluze v
zrnech. Dále jsou zastoupena v men²í mí°e - 5 procent - zrna argilitizovaných
ºivc·, muskovitu (1 procento), argilitizovaného muskovitu (1 procento), alterova-
ného biotitu (pod 1 procento), am�bolu (pod 1 procento). Matrix p°edstavuje 15
procent hmoty, ve sloºení dominuje kaolinit a neidenti�kovatelný jíl.

Z diagenetické sloºky je zastoupen tmel sestávající z mikrok°emene (3 aº 5
procent). Primární porozita tvo°í cca 10 procent, ve vzorku je ov²em zastoupena
rovn¥º porozita sekundární vznikající vybrou²ením zrn/matrix b¥hem p°ípravy
preparátu . P°ed výbrusem byly prostory sekundární porozity z°ejm¥ vypln¥ny
kaolinitem.

Kontakty mezi zrny jsou bodové aº plo²né, lze tedy p°edpokládat niº²í stupe¬
kompakce.

Vzhledem k charakteru zrn lze pokládat blízké krystalinikum jako dominantní
zdrojovou oblast. Sporadická zaoblená zrna jsou interpretována jako druhostup¬o-
vý sedimentární materiál derivovaný z permokarbonu tzv. blanické brázdy. Vzhle-
dem k tomu, ºe polykrystalické agregáty k°emene nemají p°ednostní uspo°ádání
a jednotlivé krystaly jsou pom¥rn¥ velké, lze stupe¬ metamorfózy povaºovat za
st°ední aº vy²²í. Undulózní zhá²ení ukazuje na skute£nost, ºe b¥hem metamor-
fózy nedo²lo k úplné rekrystalizaci, její stupe¬ by tedy mohl odpovídat rulám.
Polykrystalická zrna k°emene jsou charakteristická pro metamor�ty, zrna mono-
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krystalická poukazují na granitoidy.

Výbrus £. 2

St°edn¥zrnný pískovec z facie pískovce s korytovitým ²ikmým (St) zvrstve-
ním s prachovitou matrix a s velikostí zrna pr·m¥rn¥ 600 µm, minimáln¥ v²ak
150 µm a s maximem 1000 µm, obr. 3.6 a 3.7. Zrna jsou angulární aº subangu-
lární, subsférická. Detritickou sloºku tvo°í z 50ti procent k°emen s p°evahou (80
procent) monokrystalických zrn. Zbylá, v¥t²í zrna jsou polykrystalická. V obou
p°ípadech jsou zastoupeny undulózn¥ i p°ímo zhá²ející zrna. P°evaºují zrna un-
dulózn¥ zhá²ející. Dále jsou zastoupeny argilitizované ºivce (5 procent), muskovit
(1-2 procent, jemnozrnné lupínky v matrix jsou hojn¥j²í, p°ibliºn¥ 5 procent),
zastoupen je také chlorit (mén¥ neº 1 procento). Matrix je prachovitá s jemn¥
pís£itou p°ím¥sí, tvo°í 40 procent horniny. V jejím sloºení se uplat¬uje kaolinit a
dal²í neidenti�kovatelný jílový minerál.

Obrázek 3.6: Mikrofotogra�e st°edn¥zrnného pískovce facie St se zk°íºenými (A)
a rovnob¥ºnými (B) nikoly. Dominantou snímku je lupínek muskovitu s pestrými
interferen£ními barvami. Vlevo dole na styku s polykrystalickým zrnem k°emene.
V okolí jsou zastoupena drobn¥j²í zrna k°emene.

Z diagenetických sloºek je zastoupen mikrok°emen, který tvo°í tmel (7 pro-
cent). Primární porozita dosahuje p°ibliºn¥ 5 procent.

I v tomto p°ípad¥ jsou kontakty mezi zrny bodové i plo²né a poukazují na
niº²ího stupe¬ kompakce.

Výbrus £. 3

Slepenec z facie slepence s korytovitým ²ikmým zvrstvením (Ct) s velikostí zrna
pr·m¥rn¥ 1200 µm, minimáln¥ v²ak 200 µm a s maximem 3200 µm, obr. 3.8 a
3.9. Zrna jsou subangulární aº mírn¥ zaoblená, subsférická a st°edn¥ dob°e vy-
t°íd¥ná. Detritickou sloºku tvo°í ze 70ti procent zrna k°emene s p°evahou (70
procent) polykrystalických agregár·. Ty jsou dvojího typu a to v zastoupení 1
ku 1. Mohou je tvo°it v·£i sob¥ dob°e omezené velké krystaly - v takovém p°í-
pad¥ p°edstavují zdrojovou horninu ruly - nebo mohou být polykrystaly tvo°eny
drobnými p°er·stajícími zrny, to je p°ípad ukazující na retrográdní metamorfózu.
U polykrystalických agregár· p°evaºuje p°ímé zhá²ení, naopak u monokrystal·

24



Obrázek 3.7: Sloºky stredn¥zrnného pískovce facie St v trojúhelníkových diagra-
mech. Levý trojúhelník ilustruje sloºení matrix. Pravý trojúhelník znázor¬uje
zastoupení jednotlivých typ· zrn k°emene.

Obrázek 3.8: Mikrofotogra�e slepence facie Ct se zk°íºenými (A) a rovnob¥ºnými
(B) nikoly. Vlevo polykrystalický agregát k°emene s drobnými, p°er·stajícími
se zrny. Vpravo naho°e polykrystalický agregát k°emene tvo°ený velkými zrny,
vpravo dole mononokrystalické zrno k°emene

p°evaºuje zhá²ení undulózní. V n¥kterých polykrystalických agregátech k°eme-
ne pocházejících z rul jsou inkluse apatitu. V detritické sloºce je dále zastoupen
siln¥ argilizovaný ºivec (pod 1 procento), muskovit (pod 1 procento) a také úlom-
ky hornin zastoupené rulou s muskovitem (rovn¥º pod 1 procento). Matrix je
jílovo-prachovitá, odpovídající sloºením op¥t kaolinitu a dal²ímu neidenti�kova-
telnému jílovému minerálu, místy je k°emenem silici�kovaná (do 3 procent). Op¥t
je zastoupen tmel v podob¥ mikrok°emene.

Místy lze pozorovat bodové kontakty zrn, obvykle je v²ak prostor mezi nimi
vypln¥n tmelem, nebo je prázdný (porozita).

Výbrus £. 4

Prachovitý jílovec z facie masivních prachovitých jílovc· (Mm) s velikostí zrna
o pr·m¥ru p°ibliºn¥ 40 − 60 µm, obr. 3.10 a 3.11. Zrna jsou zejména angulární,

25



Obrázek 3.9: Sloºky slepence facie Ct v trojúhelníkových diagramech. Levý troj-
úhelník ilustruje sloºení matrix. Pravý trojúhelník znázor¬uje zastoupení jednot-
livých typ· zrn k°emene.

Obrázek 3.10: Mikrofotogra�e prachovitého jílovce facie Mm s rovnob¥ºnými (A)
a zk°íºenými (B) nikoly. Výrazná prom¥nlivost distribuce zrn (A) je z°ejm¥ d·-
sledkem pedoturbace.
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v¥t²í mohou být subangulární. Stupe¬ vyt°íd¥nosti je st°ední. V rámci detritické
sloºky op¥t dominuje k°emen (40 procent), z 95 procent monokrystalický. Zrna
jsou siln¥ naleptána a zbarvena diagenetickým pigmentem, tato skute£nost má
souvislost pravd¥podobn¥ s terciérní diagenezí, nebo k°ídovou pedogenezí. Dále
je p°ítomen muskovit, ov²em v mnoºství men²ím n¥º jedno procento. Zastoupeny
jsou i opakní minerály reprezentované oxidy Fe. Matrix tvo°í neidenti�kovatelný
jíl, který p°edstavuje 50 procent horniny. Nejsou p°ítomny ºádné znaky, které
by poukazující na výrazn¥j²í kompakci horniny. Ve výbrusu jsou patrné stopy po
pedoturbaci.

Obrázek 3.11: Sloºky masivního prachovitého jílovce facie Mm v trojúhelníko-
vých diagramech. Levý trojúhelník ilustruje sloºení matrix. Pravý trojúhelník
znázor¬uje zastoupení jednotlivých typ· zrn k°emene.

3.2 Architekturní elementy

Architekturní elementy byly studovány jiº d°íve v p°evzatých mozaikách 1-4 (Kav-
ková 2014), nov¥ byla studie dopln¥na o mozaiky 11, 13, 34, 40, 74, 80 a mozaiku
Cháron. Jsou rozli²eny typy koryt a jejich výpln¥, dále se vzácn¥ objevují masivní
prachovité jílovce (obr. 3.12).

3.2.1 Typy koryt

Koryta s polyfázovou výplní - CHp

Koryta s polyfázovou výplní p°edstavují výrazné a pro sv·j laterální rozsah a
mocnost snadno rozli²itelné architekturní elementy s výraznou erozní bází, p°i
níº jsou velmi £asto zachovány útrºky jemnozrnných hornin, tzv. rip-up klasty a
to bu¤ ferikrety, nebo jílovce. Erozní reliéf báze koryt je 70 − 130 cm. Pom¥ry
²í°ka/mocnost dosahují hodnot od 8:1 do 15:1. Z°etelný je trend postupného re-
lativního zjem¬ování sedimentu do nadloºí. Ve spodní £ásti koryt typu CHp se
nachází výhradn¥ slepencové facie, zastoupeny zejména facií Cm, mohou být v²ak
zastoupeny rovn¥º facie Cp a Ct. Báze t¥chto koryt obvykle bývá symetrická, v
p°ípad¥ asymetrického tvaru se m·ºe jednat o tektonickou deformaci. Výpl¬ CHp
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Obrázek 3.12: Architekturní elementy rozli²ené v sedimentárním záznamu d·lního
díla Hosín - Orty.
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tvo°í elementy CHs (dále v textu) Vzhledem k charakteru erozní báze, výskytu
rip-up klast· a s ohledem na geometrii t¥les je vznik CHp z°ejm¥ vázán na proces
avulze.

Jednoduchá koryta - CHs

Jednoduchá koryta tvo°í výpl¬ koryt s polyfázovou výplní. Erozní reliéf báze koryt
je 20− 40 cm. Pom¥ry ²í°ka/mocnost dosahují hodnot p°ibliºn¥ 9:1, zastoupena
jsou ale i koryta, jejichº pom¥r ²í°ka/mocnost dosahuje aº k hodnotám 20:1.
V závislosti na tom, v jaké vertikální vzdálenosti od báze CHp se nalézají, lze
ozna£it za p°evaºující bu¤ slepencové, nebo pískovcové (sm¥rem do nadloºí) facie.
Ty tvo°í v t¥chto korytech elementy °í£ních bar· a bedforem (dále v textu),
zastoupeny jsou tak facie Cp, Ct, Cm, Sp i St.

3.2.2 Výpln¥ koryt

�í£ní bary - B

�í£ní bary jsou budovány faciemi Cp, Ct, Sp, St kdy v rámci jednoho baru mo-
hou být zastoupeny v²echny tyto facie. Obvykle platí, ºe sm¥rem od báze koryta,
které tyto °í£ní bary vypl¬ují, do nadloºí stoupá pom¥r pískovcových facií. Na
základ¥ dominující facie lze odvodit hydraulický reºim a energii proudu, kdy o
dynami£t¥j²ích hydraulických podmínkách sv¥d£í facie slepenc· a naopak. Po-
dobn¥ se m¥ní také mnoºství matrix mezi valouny £i zrny budujícími bar, kdy
vrstvy s vymytou matrix mohou p°edstavovat reaktivaci sedimentace a zvý²ení
rychlosti proudu.

Tyto elementy mají rovnou, neerozivní bázi, v koryt¥ se z vertikálního hlediska
nacházejí nad obvykle zachovalým ²t¥rkovým reziduem. Podle pozice v koryt¥ je
moºné rozli²ovat tzv. mid-channel (lavice ukládané v prost°ední £ásti koryta) a
tzv. bank-attached (lavice p°iléhající ke b°ehu) (Miall 1996). P·vodn¥ konkávní
vrchní £ásti bar· (tak, jak jsou známy z recentních °í£ních systém·) jsou £asto
erodovány nadloºními elementy a proto nejsou zachovány.

�asto m·ºe docházet ke skládání bar· ve sloºená t¥lesa. Vznikají amalgamací
bu¤ jednotlivých t¥les °í£ních bar·, nebo jiných sloºených bar· (Smith et al.
2006).

Bedformy - Bf

Elementy Bf jsou tvo°eny nej£ast¥ji faciemi Ct, St, mén¥ £asto faciemi Cp a Sp.
Narozdíl od °í£ních bar· mají bedformy erozivní bázi. P°edstavují produkt migra-
ce dun po dn¥ °í£ního koryta. Podle prostrového tvaru dun se nej£ast¥ji rozli²ují
duny s rovným h°betem (tzv. 2D duny) a duny se zak°iveným h°betem (tzv. 3D).
Duny mohou migrovat po dn¥ koryt, ale i po povrchu °í£ního pono°ených £ásti
v²ech °í£ních bar·. Sedimentární záznam st¥hování dun p°edstavují r·zne typy
²ikmého zvrstvení - v p°ípad¥ 2D dun planární, u 3D korytovité ²ikmé zvrstvení.

3.2.3 Masivní prachovité jílovce

Elementy budované výhradn¥ facií masivních prachovitých jílovc·, jsou zachová-
ny vzácn¥. Nicmén¥ lze za jejich poz·statky povaºovat rovn¥º n¥které jílovcové
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rip-up klasty, které se pom¥rn¥ £asto vyskytují p°i bázi element· CHp, pop°.
CHs. Souvisle je element zachován na mozaice £. 40 a na mozaice propad Chá-
ron. Materiál budující tyto elementy je oxidovaný, na mozaice propad Cháron
díky p°ítomnosti rozptýlenách oxid· a hydroxid· Fe dosahuje pestrých £erve-
ných odstín· s hojnými pedoturbacemi. Na rozdíl od p°edchozích architekturních
element· reprezentují tyto sedimenty p°íklad ukládání ze suspense. Stopy po ve-
getaci p°ípadn¥ dal²í makrofosilie nebyly nalezeny. Z velmi dobré vyt°íd¥nosti a
pozice v·£i ostatním architekturním element·m lze tyto jílovce interpretovat jako
pasivní výpln¥ £ástí opu²t¥ných koryt (více viz kap.5).

3.3 Paleoproudová analýza

V °í£ním prost°edí je práv¥ proudový reºim významným faktorem, který ovliv¬u-
je distribuci sedimentu a také tvar jednotlivých architekturních element·. Sm¥r
paleoproud¥ní lze rekonstruovat obvykle na základ¥ imbrikace, rozborem ²ikmých
zvrstvení, nebo bazálních proudových stop. Lze tak dojít k pom¥rn¥ p°esné p°ed-
stav¥ o tom, jaký byl sm¥r transportu materiálu v proudu. Na lokalit¥ je nej£as-
t¥j²ím typem zvrstvení TCB. Sm¥ry paleoproud¥ní byly ²et°eny m¥°ením azimutu
lamin a os TCB. Kontroln¥ byly prom¥°eny rovn¥º sm¥ry sklonu lamin PCB. V
jednotce A bylo provedeno m¥°ení úklonu lamin a os ve 40 setech TCB a 30 setech
PCB, výrazn¥ p°evládající sm¥r proud¥ní je SV, p°i£emº jsou zachycené stejné
hodnoty jak u °í£ních bar· tak u bedforem, z toho lze usuzovat trend poproudové
akrece °í£ních bar·. Severn¥ polarizovaný trend pokra£uje i v jednotce B, nicmén¥
v tomto p°ípad¥ se zdá, ºe p°evaºuje SZ sm¥r. Vzhledem k tomu, ºe báze jednotky
se ve v¥t²in¥ dokumentovaných chodeb nachází blízko jejich stropu, nebylo vºdy
moºné se dostat ke v²em vypovídajícím m¥°itelným plochám. Bylo by ale zají-
mavé porovnat p°evaºující zastoupení paleoproud· v jednotlivých korytech mezi
sebou, a£koliv omezené mnoºství dat v tuto chvíli neukazuje na ºádné výrazné
zm¥ny mezi jednotlivými koryty. M¥°ení paleoproud· v jednotce B bylo rovn¥º
ztíºeno skute£ností, ºe výpl¬ je £asto budována facií masivních slepenc·. Z t¥chto
d·vod· se v jednotce B povedlo zm¥°it sm¥ry proud¥ní pouze u 30 os a lamin
TCB a 20 lamin PCB a Sm¥rové r·ºice ilustrující sm¥ry paleoproud· ukazuje
obr. 3.13.

3.4 Popis vybraných fotomozaiek

Na lokalit¥ bylo vymezeno celkem 6 stratigra�ckých jednotek, A, B, C, D, E, F.
Obsah jednotek odpovídá bu¤ °í£nímu prost°edí (A, B, D, F), nebo prost°edí
opu²t¥ných °í£ních koryt (C, E). P°echod mezi jednotkami A a B je p°edstavován
výraznou zm¥nou hrubosti sedimentu a výrazným erozním rozhraním mezi ob¥-
ma jednotkami. Zm¥ny jsou zachyceny rovn¥º v rozdílných sm¥rech nam¥°ených
paleoproud· v obou jednotkách (viz vý²e). Hranici mezi stratigra�ckou jednotkou
A a B tvo°í tzv. multi-storey °í£ní pás, který je reprezentován bázemi do sebe se
vzájemn¥ za°ezávajících koryt (viz obr. 4.3). N¥které báze t¥chto koryt jsou po-
m¥rn¥ rozsáhlé a relativn¥ dob°e sledovatelné. Byla tak vymezena koryta 1, 2 a
3, s nimiº se dále pracovalo rovn¥º p°i tvorb¥ 3D modelu (kap. 4). Krom¥ t¥chto
koryt je na mozaice 11 zachyceno "koryto z", to je v²ak na sledovatelné jen na
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Obrázek 3.13: Sm¥rové r·ºice znázor¬ující sm¥ry paleoproud¥ní: A - sm¥ry pa-
leoproud¥ní v jednotce A na základ¥ dat z m¥°ení os a lamin TCB, B - sm¥ry
paleoproud¥ní v jednotce B na základ¥ dat z m¥°ení os a lamin TCB, C - sm¥ry
paleoproud¥ní v jednotce A na základ¥ dat z m¥°ení lamin PCB, D - sm¥ry pa-
leoproud¥ní v jednotce B na základ¥ dat z m¥°ení lamin PCB. Z r·ºic je patrná
niº²í p°esnost výsledk· dosaºených p°i m¥°ení sm¥ru úklonu lamin PCB.
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pom¥rn¥ malé £ásti výchoz· a v 3D modelu s ním jiº nebylo pracováno.
Výrazný je p°echod mezi jednotkou B a C, kdy jednotka C p°edstavuje výpl¬

opu²t¥ného °í£ního koryta. Hranice mezi jednotkami je horizontální, tvo°í ji náhlý
p°echod od slepencových facií jednotky B do facie masivních prachovitých jílovc·
jednotky C. Horizontální je následn¥ i p°echod z jednotky C do jednotky D,
kterou op¥t p°edstavují °í£ní sedimenty. Hranicí mezi jednotkami D a E je op¥t
horizontální náhlý p°echod ze slepencových facií do facie masivních prachovitých
jílovc·. Hranice mezi jednotkami E a F je jiº postiºena deformací, op¥t se ale jedná
o p°echod s facie masivních prachovitých jílovc· do slepencových facií °í£ních
sediment·.

Vzhledem k vertikálnímu rozsahu díla Hosín Orty jsou na v¥t²in¥ fotomozaiek
zachyceny pouze jednotky A a B. Celý sled vymezených stratigra�ckých jednotek
je zachycen na fotomozaice Cháron. To je moºné díky zborcení stropu v tomto
míst¥.

K podrobn¥j²ímu popisu architekturních element· byly vybrány fotomozaiky
s pokud moºno co nej£iteln¥j²ím sedimentárním záznamem, který zárove¬ repre-
zentuje nejobvyklej²í trendy v blízkém okolí. Fotomozaiky jsou £íslovány podle
jejich umíst¥ní a £íselného ozna£ení v programu MOVE (datový výstup je sou-
£ástí p°iloºeného CD-ROM nosi£e). V²echny fotomozaiky s m¥°enými pro�ly jsou
sou£ástí p°ílohy.

3.4.1 Fotomozaika 11

Fotomozaika 40 m¥°í 9 m a její mocnost dosahuje 3, 2 m. Zastoupeny jsou stra-
tigra�cké jednotky A a B.

jednotku A reprezentují elementy CHs se svými výpln¥mi, °í£ními bary a
dunami. Sm¥rem do nadloºí výpln¥ zjem¬ují.

V jednotce B jsou zachycena koryta 2, 3 a z. Záznam koryta 1, které se za°ezává
do výpln¥ koryta 3 jiº není na fotomozaice zachycen (je s ním v²ak po£ítáno v 3D
modelu). Hranici mezi jednotkami A a B tvo°í nejspodn¥ji uloºená báze koryta 2
a do n¥j se za°ezávající koryto 3.

3.4.2 Fotomozaika 13

Fotomozaika 13 m¥°í 13 m a její mocnost dosahuje 3, 5 m.
M·ºe být problematické vymezit hranice mezi jednotkami z d·vodu rozestu-

pu významných erozních bází p°edstavovaných níºe jednotkami koryt 2 a 3, vý²e
pak korytem 1. Mezi nimi je se nachází p°es metr mocná vrstva sediment·, které
odpovídají element·m CHs a jejich výplním. Rozestup mezi bázemi se roz²i°uje
sm¥rem k jihovýchodu. Výpl¬ koryta 1 u báze je zdeformovaná. Vzhledem k to-
mu, ºe elementy pod i nad touto postiºenou výplní jsou zachovány bez obdobných
struktur, se v tomto p°ípad¥ nejedná o deforma£ní struktury zp·sobené zat¥ºova-
ním nezpevn¥ného sedimentu v podloºí, ani o d·sledek ran¥ postsedimentárního
zatíºení dané vrstvy nadloºím, reprezentuje pravd¥podobn¥ tento záznam tzv.
seismity - synsedimentární struktury struktury tektono-seismického p·vodu, jeº
jsou výsledkem vibra£ní likvi�kace (Allen 1982).
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Obrázek 3.14: plánek podzemí s vyzna£enými výchozy, ze kterých byly zhotoveny
fotomozaiky (�alov¥, zelen¥ a mod°e). Mod°e jsou ozna£eny fotomozaiky, které
byly blíºe analyzovány a pro�lovány. Zelen¥ jsou ozna£eny výchozy, které byly
analyzovány v d°ív¥j²í práci (Kavková 2014).
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3.4.3 Fotomozaika 34

Fotomozaika 40 m¥°í 8, 4 m a její mocnost dosahuje 2, 8 m. Zastoupeny jsou
stratigra�cké jednotky A a B.

Elementy CHs v jednotce A jsou vypln¥ny záznamy °í£ních bar· a dun, ve
spodní £ástí jednotky jsou dob°e patrné produkty zrnotok· na laminách ²ikmého
zvrstvení ve smyslu inverzní gradace.

V jednotce B jsou zastoupena koryta 1 a 3. Koryto 3 se za°ezává do výpln¥
neznámého podloºního koryta s neobvyklým vývojem, kdy hrubozrnná výpl¬
náhle velmi ost°e p°echází do výrazn¥ jemnozrnn¥j²í. M·ºe se jednat o sedimenty
hustotního proudu.

3.4.4 Fotomozaika 40

Fotomozaika 40 m¥°í 5, 2 m a její mocnost dosahuje 3 m. Zastoupeny jsou stra-
tigra�cké jednotky A a B. P°echod mezi jednotkou A a jednotkou B je dán bazí
koryta 1, s dob°e vyvinutou vrstvou masivních prachovitých jílovc·. Pozice této
vrstvy se zdá být nep·vodní - p°i bliº²ím pohledu je patrná místy aº 20 cm mocná
vrstva slepenc· s rip-up klasty pod tímto jílovitým obzorem. To by nasv¥d£ovalo
tomu, ºe celý jílovitý obzor byl b¥hem �uidní epizody podemlet a moºná i posu-
nut jako jednolitá kra ze své p·vodní pozice. Rip-up klasty ve slepencové vrstv¥
jsou ze stejného materiálu a z°ejm¥ pocházejí z jílovitého obzoru.

Jednotka A je budována elementy CHs, jejichº výpl¬ je charakteristická ne-
p°íli² z°etelným a £asto nízkoúhlým ²ikmým zvrstvením. Sm¥rem do nadloºí se-
dimentární výpl¬ nepatrn¥ zjem¬uje.

3.4.5 Fotomozaika 80

Fotomozaika 80 m¥°í 21 m a její mocnost dosahuje 3 m. Zastoupeny jsou stra-
tigra�cké jednotky A a B V jednotce A jsou mimojiné zastoupeny polohy facie
Ct s mocnými (cca 0, 5 m) laminami de�novanými inverzní gradací (produkt
zrnotok·).

Dominantní jsou výrazné erozní báze koryta 2 a pravd¥podobn¥ koryta 3. De-
�nování koryta 3 vyplývá z okolních vztah·, kdy je moºné bázi tohoto koryta
sledovat relativn¥ bez poru²ení dále na sousedních výchozech, a£koliv vztahy jsou
n¥kdy problematické a není moºné tak situaci zhodnotit se stoprocentní jistotou.
Koryto 2 je ur£ené na základ¥ pozice mezi korytem 3 a korytem 1, které není na
fotomozaice zachyceno a i v terénním výchozu se v této lokalit¥ ztrácí prudkým
vystoupáním ke stropu lokality. Nicmén¥ vzhledem k charakteru sedimentárního
záznamu hypotetické koryto 3 m·ºe p°edstavovat koryto zcela jiné. Shodné pale-
oproudy v p°ípad¥ °í£ních systém s nízkou sinuositou nemohou být povaºovány
za jednozna£né kriterium k ur£ení p°íslu²nosti koryta.

3.4.6 Fotomozaika 74

Fotomozaika 74 m¥°í 7 m a její mocnost dosahuje 3, 4 m. Zastoupeny jsou stra-
tigra�cké jednotky A a B. V jednotce A jsou zastoupeny elementy CHs inter-
pretované jako °í£ní bary a duny. Narozdíl od obvyklého trendu jednotky A není
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patrné postupné zjem¬ování sedimentu. Velikost zrn v celém pro�lu kolísá bez
ohledu na pozici v pro�lu.

Hranice mezi jendotkami A a B je tvo°ena bází koryta 1, která se za°ezává
do neznámého koryta. Ob¥ koryta mají p°i svých bázích hojné jílovité rip - up
klasty, které v p°ípad¥ koryta 1 pokra£ují jako drobné relikty i vý²e do výpln¥.

3.4.7 Fotomozaika propad Cháron

Fotomozaika propad Cháron má v porovnání s ostatními fotomozaikami význam-
ný vertikální rozsah, její mocnost dosahuje k 9 m. Laterální rozsah je p°ibliºn¥
5 m. Morfologie mozaiky je zejména ve svých vy²²ích £ástech opticky zkreslena,
nebo´ se nejedná o plochý, nýbrº kruhový výchoz. Jednotky E a F tak p·sobí pro-
hnut¥, a£koliv ve skute£nosti jsou jejich báze horizontální (by´ v p°ípad¥ jednotky
F erozivní).

Propad Cháron podává sv¥dectví o sedimentárních trendech nad horizonty
A a B. Díky tomuto cennému výchozu tak lze ur£it horizonty C, D, E a F.
Záznam horizontu B kon£í mocnou vrstvou masivních prachovitých jílovc·, z°ejm¥
usazených v do£asn¥ opu²t¥ném rameni. Na masivní prachovité jílovce nasedá
horizont D reprezentovaný dob°e vyt°íd¥nými drobnozrnnými slepenci ve facii
korytovitého ²ikmého zvrstvení. Jednotlivé sety se vzájemn¥ hojn¥ se°ezávají.
Sm¥rem do nadloºí je patrné £ast¥j²í kolísání zrnitosti, p°ibývá hrubých poloh
slepenc· (s £etnými valounky dosahujících 1 cm) s náznaky korytovitého ²ikmého
zvrstvení, £asto nízkoúhlého. Horizont E p°edstavuje druhou polohu masivních
prachovitých jílovc·. Je jiº prostoupena recentními ko°ínky rostlin. Erozn¥ na ní
nasedá poslední horizont F, reprezentovaný mocnou vrstvou slepenc· s valouny.
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4. Trojrozm¥rný model hlavních
systém· koryt
Do programu MOVE byly zaneseny fotomozaiky s vyzna£enými liniemi ur£ujícími
hranici mezi stratigra�ckými jednotkami A a B. Linie byly proloºeny plochou
pouºitím metody ordinary kriging. Ilustrativn¥ je tak odhalen trend poklesu celé
hranice mezi stratigra�ckými jednotkami A a B sm¥rem k jihu (viz obr. 4.1).

Obrázek 4.1: Hranice mezi stratigra�ckou jednotkou A a B. Pro lep²í názornost
je model trojnásobn¥ p°evý²en. Patrný je pokles celé hrani£ní plochy sm¥rem k
jihu.

Celá stratigra�cká jednotka B je charakteristická výraznými erozními bázemi
vzájemn¥ se do sebe za°ezávajících koryt. N¥která z koryt jsou pom¥rn¥ rozsáhlá a
navíc relativn¥ dob°e sledovatelná nap°í£ d·lním dílem. Stejným zp·sobem, jako
p°i prokládání hranice mezi jednotkami A a B, byly proloºeny plochou rovn¥º
linie sledující tato významn¥j²í koryta. Dostatek linií pro sestavení v¥rohodn¥j²ího
modelu poskytovala koryta 1, 2 a 3. U v²ech je patrný trend svaºování p°ibliºn¥
jiºním sm¥rem tak, jako je tomu i u celé báze jednotky B (obr. 4.3). Sou£ástí
p°ílohy (p°íloha 1) jsou °ezy kolmé na plochy t¥chto koryt. Je tak moºné sledovat,
jak se v prostoru vyvíjí jejich vzájemný vztah.

Obrázek 4.2: sekven£ní °ády (na obr. ozna£eny jako povrch 1. ,2. a 3. °ádu)
vymezené ve stratigra�cké jednotce B.
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Vztah mezi plochou p°edstavující hranici mezi stratigra�ckými jednotkami A
a B a mezi dominantními koryty jednotky B lze vysv¥tlit zavedením sekven£ních
hranic více °ád· ve stratigra�cké jednotce B (viz. obr. 4.2) Hranici mezi jednotka-
mi A a B je moºné vyloºit jako multi-storey °í£ní pás (plocha 1. °ádu), ve kterém
nelze p°ímo identi�kovat jeho bazální plochu. Ta je tvo°ena erozními bázemi vzá-
jemn¥ se se°ezávajících koryt (plocha 2. °ádu), jejichº výpln¥ p°edstavují plochu
3. °ádu.

Obrázek 4.3: Model koryta 1 a koryta 3, ob¥ s tendencí se svaºovat sm¥rem k
jihu. Pro lep²í názornost je model trojnásobn¥ p°evý²en.
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5. Diskuse - model sedimentace

5.1 Fluviální styl

Fluviální styl °í£ního systému je interpretován na základ¥ faciální a architekturní
analýzy a analýzy paleoproud·.

Sedimentární facie jsou charakteristické p°evahou ²t¥rkových poloh. Pískov-
cové facie, p°edev²ím pak hrubozrnné, jsou zastoupeny rovn¥º, ov²em pouze v
stratigra�cky nejniº²í jednotce A. Materiál byl ukládán na dn¥ koryta b¥hem
transportu trak£ními proudy za vzniku element· °í£ních bar· a dun. Materi-
ál ukládaný ze suspenze se v sedimentárním záznamu zachoval ve form¥ facie
masivních prachovitých jílovc·. Mocná vrstva tvo°ená touto facií je zachována v
jednotkách D a F

V rámci celého �uviálního systému byly vy£nel¥ny tyto facie:

• Pískovce s planárním ²ikmým zvrstvením - Sp

• Pískovce s korytovitým ²ikmým zvrstvením -St

• Slepence s planárním ²ikmým zvrstvením - Cp

• Slepence s korytovitým ²ikmým zvrstvením - Ct

• Masivní slepence - Cm

• Masivní prachovité jílovce - Mm

Sedimentární facie jsou sdruºeny do architekturních element· s r·zným rozsahem
a tvarem, p°i£emº spole£n¥ jsou interpretovány jako pom¥rn¥ komplexní výpln¥
°í£ních koryt.

Velké polohy s facií Sp byly pravd¥podobn¥ formovány transverzálními nebo
linguoidními bary, p°ípadn¥ mohou p°edstavovat produkt migrace dun s rovnými
h°bety. Ty mohly migrovat po dn¥ °í£ního koryta, ale také po povrchu °í£ního
baru. Facie St poskytuje záznam o migraci 3D dun po dn¥ koryta, nebo povrchu
°í£ního baru.

Facie Gm, je zastoupena jako ²t¥rkové reziduum p°i dn¥ koryta, je interpre-
tována jako výpl¬ erozních ºleb·. V n¥kterých p°ípadech je facie Gm zastoupena
Gm s vysokou proporcí matrix, takový charakter m·ºe být výsledek sedimentace
z gravita£ního proudu (Miall 1996).

Facie Gp reprezentují záznam migrace dun s rovným h°betem, £ast¥ji ale
p°edstavují polohu interpretovanou jako záznam migrace °í£ního baru.

Facie Gt jsou záznamem migrace 3D dun, které mohou tvo°it polohy na dn¥
koryta, ale £asto také pokrývají poproudovou akre£ní plochu °í£ního baru a jsou
tedy sou£ástí souhry dvou systém· migrujících bedforem r·zného m¥°ítka.

St°ídání pískovcových a slepencových facií ukazuje na prom¥nlivý pr·tok.
Náhlá významná p°evaha slepencových facií v jednotce B (viz dále) m·ºe být
výsledkem epizody tektonické reaktivace zdrojové oblasti a intenzivn¥j²í subsi-
dence vázané na procesy saxonské tektonogeneze v alpsko-karpatském p°edpolí,
ale uvaºovat lze také klimatické zm¥ny, nebo pouze autocyklicitu sedimentárního
systému.
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Facie Mm p°edstavuje jedinou facii se sedimentací ze suspense. Vypl¬uje ar-
chitekturní element MM, jedná se pravd¥podobn¥ o výpln¥ opu²t¥ných °í£ních
koryt (nebo pouze opu²t¥ných £ástí koryt, nap°íklad p°i sníºení vodní hladiny).
Tento element je zachován vzácn¥, je zastoupen v jednotkách C a E (viz foto-
mozaika propad Cháron), kde p°edstavuje jejich jedinou výpl¬, dále je deskovitá
poloha tohoto elementu zachována sporadicky na rozhraní jednotek A a B (viz
fotomozaika 40). V tomto p°ípad¥ se pozice této vrstvy nezdá být zcela p·vodní
- p°i bliº²ím pohledu je patrná místy aº 20 cm mocná vrstva slepenc· s rip-up
klasty pod tímto jílovitým obzorem. To by nasv¥d£ovalo tomu, ºe celý jílovitý
obzor byl b¥hem avulze podemlet a pop°ípad¥ i posunut ze své p·vodní pozice.

Opu²t¥ná koryta a sedimentace v nich byly pravd¥podobn¥ zastoupeny i v
pr·b¥hu sedimentace ostatních jednotek, jejich záznam v²ak byl pravd¥podobn¥
erodován b¥hem avulzních událostí a nebyl tak zachován. O existenci t¥chto sedi-
ment· mohou v²ak sv¥d£it místy zachovalé jílové rip-up klasty p°i bázi n¥kterých
koryt.

Byly vymezeny architekturní elementy:

• Koryta s polyfázovou výplní - CHp

• Jednoduchá koryta - CHs

• �í£ní bary - B

• Bedformy - Bf

• Masivní prachovité jílovce - MM

Typické pro architekturní elementy je vertikální navrstvení koryt. Elementy
interpretované jako záznamy °í£ních bar· p°edstavují dominantní výpln¥ koryt,
zpravidla nejsou zachovány jejich vrchní £ásti, proto nemají v sedimentárním zá-
znamu typický konkávní tvar. Tato eroze je ov²em pro °í£ní bary v sedimentárním
záznamu typická (Bridge 2003). Vertikální skládání koryt, výskyt °í£ních bar·,
poproudová akrece, absence £e°in, jesep·, lateráln¥ akre£ních povrch· a nivních
sediment· odpovídají charakteru divo£ících °ek. Analýza paleoproud· vykazuje
významnou p°evahu severovýchodního (jednotka A), pop°. severozápadního sm¥-
ru (jednotka B). Nízký rozptyl paleoproud· ukazuje na nízkou sinuositu toku,
taková skute£nost p°ispívá k interpretaci °í£ního stylu jako divo£ícího. 3D model
hlavních systému koryt zachycující hranici mezi jednotkami A a B ukazuje pokles
této hranice sm¥rem k jihu. Jako vysv¥tlení se nabízí synsedimentární subsidence
u jiºního tektonického okraje pánve.

5.2 Stratigra�cké vztahy a moºné °ídící mecha-
nismy

Kompletní vertikální vývoj studované lokality je ilustrován na fotomozaice Pro-
pad Cháron. Sled za£ína jednotkou A, která je charakteristická uº²ími, nep°íli²
mocnými koryty s výplní dun a °í£ních bar·. Typické rozm¥ry koryt jsou od 20
do cca 50 m, pom¥ry W/T dosahují pr·m¥rn¥ Obvyklé je zjem¬ování zrnitosti
sm¥rem do nadloºí aº k hranici s jednotkou B.
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Hranice mezi jednotkami A a B je z°eteln¥ tvo°ena erozními bázemi mocn¥j²ích
koryt. Ty mají £asto zachovány rip-up klasty p°i jejich bázi a jsou charakteris-
tické masivní ²t¥rkou výplní v niº²ích polohách. Masivní ²t¥rková výpl¬ m·ºe
mít náznak zvrstvení, obvykle pak nízkoúhlého. Celá jednotka B je tvo°ena ver-
tikáln¥ agradujícími koryty s obvykle hrubozrnnou výplní, jejichº uspo°ádáni je
za daných podmínek obtíºné de²ifrovat. Koryta jsou do sebe £asto za°ezávána a
ur£ení laterálního rozsahu jednotlivých poloh je proto problematické. Vzhledem
k masivní povaze výplní a obecn¥ nízké sinuosit¥ °í£ního systému nelze o odli²ení
jednotlivých poloh vyuºít orientace paleoproud·, taková metodika by vyºadovala
podstatn¥ vy²²í po£et m¥°ení z ²ir²í oblasti neº jich má k dispozici tato práce.
Zatímco jednotka A je tvo°ena v podstat¥ £o£kovitou geometrií architekturních
element·, Jednotka B je charakteristická svou multi-storey výplní v níº jsou za-
stoupeny výrazné erozní báze vzájemn¥ se se°ezávajících °í£ních koryt s niº²ími
W/T pom¥ry neº je tomu u jednotky A. Alternativní interpretací je, ºe bazální
plocha jednotky A, která není na výchoze odhalena, vypadala podobn¥. Takový
trend (který je doprovázen postupným zjem¬ováním výpln¥) u sedimentárního
záznamu divo£ící °eky popisuje nap°. Leleu (2009). Pokud je ve ²t¥rkových polo-
hách p°i bázi jednotky B p°ítomno zvrstvení, pak se £asto vyzna£uje p°ítomností
synsedimentárních deforma£ních struktur. Ty by mohly být výsledkem vibra£ní
likvi�kace tektono-seismické geneze, nebo úniky vody (Allen 1982).

Rip-up klasty p°i bázi koryt ukazují na existenci uloºenin ze suspense, vznik-
nuv²ích nap°íklad ve slepých korytech. T¥ch mohlo být zna£né mnoºství, tyto
struktury v²ak mají v systémech s vysokou energií jen nízký potenciál k zachová-
ní, proto je obvykle nelze sledovat v sedimentárním záznamu a jejich p°ítomnost
tak bývá podhodnocována. Náchylnost t¥chto poloh k erozi je názorn¥ ukázana
na fotomozaice 40 (p°íloha 5), na p°echodu mezi jednotkou A a B. P°estoºe se
výpl¬ opu²t¥ného koryta zachovala v podob¥ deskovitého t¥lesa, je patrné její
podemletí (viz vý²e v kap. 5.1), které sv¥d£í o celkové nestabilit¥. Lze p°edpoklá-
dat, ºe v¥t²ina architekturních element· odpovídajících výplni opu²t¥ných koryt
byla erodována a v lep²ím p°ípad¥ zachována pouze jako relikty v podob¥ jílových
rip-up klast·.

Sm¥rem do nadloºí výpl¬ jednotky B pon¥kud zjem¬uje, je snaz²í od sebe
odli²it jednotlivé architekturní elementy (CHs s výplní B a Bf). Náhle je se-
dimentace p°eru²ena jednotkou C reprezentovanou facií masivních prachovitých
jílovc·. Vzhledem k vysoké vyt°íd¥nosti a jemnozrnosti této facie se nabízí moº-
nost interpretovat ji jako záznam opu²t¥ného koryta. Pokud ale °í£ní systém ústil
do blízkého jezera, lze také uvaºovat moºnost do£asného zvý²ení hladiny a zapla-
vení celého °í£ního systému. Taková moºnost v²ak není obecn¥ pro divo£ící toky
p°íli² typická, v malých a £lenitých pánvích (kterou pánev £eskobud¥jovická je) k
ní ov²em docházet m·ºe. V rámci jednotkau C se m¥ní barevnost prachovitých jí-
lovc·. �ervené skvrnité jíly mezi ²edými byly del²í dobu vystaveny subaerickému
zv¥trávání, nesou známky pedogeneze. �edé vrstvy jílovc· byly poh°beny dal²ími
sedimenty hned po uloºení.

Na jednotku C s masivními prachovitými jílovci navazuje jednotka D repre-
zentovanný ²t¥r£íkovitými polohami facií s korytovitým ²ikmým zvrstvením. Sm¥-
rem do nadloºí této jednotky se relativn¥ zvy²uje kolísání zrnitosti a p°ibývá jak
hrub²ích tak naopak jemn¥j²ích poloh. M¥ní se také zastoupení architekturních
element·, kdy v niº²ích polohách jednotky jsou zastoupeny zejména elementy s
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Obrázek 5.1: Stratigra�cké jednotky vymezené na lokalit¥ Hosín-Orty. Fotomozai-
ka propad Cháron vlevo reprezentuje jednotky B - F. Jednotka A není na propadu
Cháron jiº patrná. V rámci schématu jsou nazna£eny rozsahy fotomozaiek z hle-
diska obsahu stratigra�ckých jednotek.41



erozivní bází (z°ejm¥ produkt migrace 3D dun), zatímco sm¥rem do nadloºí za-
£ínají p°evládat elementy s plochou, neerozivní bází (°í£ní bary). Tyto zm¥ny lze
vysv¥tlit sníºením uná²ecí schopnosti proudu.

Sedimentace jednotky D kon£í hranicí s druhou polohou masivních prachovi-
tých jílovc· (jednotka E). Zda se jedná o výpl¬ opu²t¥ného koryta, nebo do£as-
ného jezera je op¥t otazné. P°i své vrchní £ásti proniká do jednotky E nadloºní
jednotka - takové chování m·ºe být chápáno jako zát¥ºová synsedimentární de-
forma£ní struktura zp·sobená nerovnom¥rným rozloºením hustoty nadloºní jed-
notky. Poslední jednotka, jednotka F se zdá být litologicky dost odli²ná. Celý její
záznam je provázen °adou deforma£ních struktur, m·ºe se jednat o konvolutní
zvrstvení, ale také o p°ípadné pleistocénní kryoturbace. Jednotka F se nachází jiº
velmi m¥lce pod povrchem a je tak pravd¥podobn¥ posledním £lenem sedimen-
tární sukcese.

Trendy ve vertikální sukcesi mohou být výsledkem alogenních, nebo autogen-
ních proces·. Z alogenních proces· lze uvaºovat klimatické a (nebo) tektonické
zm¥ny. Alpinská orogeneze by mohla být p°í£inou tektonického neklidu a tím
zm¥ny charakteru sedimentace (Malkovský et al. 1974). V jednotce B jsou navíc
£asto zachovány synsedimentární deforma£ní struktury seismického charakteru.
Výrazné zm¥ny sm¥ru paleoproud· mezi jednotkou A a B by rovn¥º podporovaly
hypotézu tektonických zm¥n. Musely by v²ak prob¥hnout p°ed sedimentací jed-
notky C, která je jiº uloºena horizontální a nezdá se být tektonicky postiºena.
Autogenní procesy, které mohly °ídit architekturu, jsou vázány z°ejm¥ zejména
na procesy avulze, která je výsledkem zanesení p·vodního koryta sedimenty. V
£ase pak dochází k reokupaci t¥chto starých koryt obvykle provázené se°íznutím
svrchních vrstev sedimentární výpln¥ p°edstavované °í£ními bary.

A/S pom¥r je obecn¥ nízký ve v²ech jednotkách, jejichº výpl¬ p°edstavují °í£ní
sedimenty (A, B, D, F), coº koresponduje s interpretací °í£ního stylu jako divo-
£ícího. Relativní zm¥ny A/S pom¥ru mezi jednotkami sice jsou, nicmén¥ z°ejm¥
jsou vázázny p°edev²ím na autocyklicitu �uviálního systému, kde mohlo dochá-
zet k pravidelným avulzím a st¥hování divo£ící plo²iny. V p°ípad¥ jednotky B
lze, vzhledem k výrazné zm¥n¥ paleoproud¥ní uvaºovat také o tektonickém vlivu,
který m·ºe zap°í£init významné zm¥ny A/S pom¥ru (Scherer et al. 2015).
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Obrázek 5.2: Hypotetický model �uviálního prost°edí na lokalit¥ Hosín-Orty.
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6. Záv¥ry
Byly vymezeny facie:

• Pískovce s planárním ²ikmým zvrstvením - Sp

• Pískovce s korytovitým ²ikmým zvrstvením -St

• Slepence s planárním ²ikmým zvrstvením - Cp

• Slepence s korytovitým ²ikmým zvrstvením - Ct

• Masivní slepence - Cm

• Masivní prachovité jílovce - Mm

Facie Sp, St, Cp, Ct a Cm odpovídají �uviálnímu prost°edí. Vzhledem k vysoké
hrubozrnosti lze p°edpokládat vysokou energii systému s p°evahou transportu
sedimentu po dn¥. Facie Mm p°edstavuje polohy ukládané ze suspense a tedy
velmi klidné prost°edí.

Byly vymezeny architekturní elementy:

• Koryta s polyfázovou výplní - CHp

• Jednoduchá koryta - CHs

• �í£ní bary - B

• Bedformy - Bf

• Masivní prachovité jílovce - MM

Architekturní elementy jsou typické pro °í£ní sedimenty. Charakter element·
sv¥d£í o existenci více koryt fungujících v °í£ním pásu najednou. V £ase se ko-
ryta p°ekládají a vzájemn¥ se°ezávají star²í sedimenty. �í£ní koryta vertikáln¥
agradují.

O vysoké energii proudu sv¥d£í krom¥ hrubozrnnosti sedimentu rovn¥º pozná-
ní, ºe nejsou zachovány sedimenty reprezentující nivy. Taková skute£nost nasv¥d-
£uje obecn¥ nízkému A/S pom¥ru, který je pro °í£ní systémy s vysokou energií
typický.

Díky získaným terénním dat·m bylo moºné zhotovení 3D modelu v programu
MOVE byl zhotoven 3D model zachycující v prostoru vývoj hlavních systém· ko-
ryt v horizontu B. Na modelu je patrný trend poklesu báze koryt sm¥rem k jihu.
Taková skute£nost ale nekoresponduje s p°evaºujícím sm¥rem paleoproud· hori-
zontu B, který je severozápadní. Z°ejm¥ se m·ºe jednat o vliv synsedimentárních
subsidencí p°i jiºním tektonickém okraji pánve.

Byly rozli²eny stratigra�cké jednotky A, B, C, D, E a F na základ¥ charak-
teru sedimentární výpln¥. Jednotky A, B, D a F reprezentují �uviální sedimenty,
jednotky C a E jsou interpretovány jako sedimenty opu²t¥ných koryt, jejichº za-
chování je vázáno na zvý²ený A/S pom¥r.

V rámci m¥°ení paleoproud· byly zm¥°eny laminy a osy TCB a laminy PCB
ve dvou stratigra�ckých horizontech. V rámci jednotlivých horizont· mají sm¥ry
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proud¥ní velmi nízký rozptyl. Rozptyl hlavních sm¥r· proud· mezi ob¥mi hori-
zonty se li²í p°ibliºn¥ o 60 stup¬·. Zatímco sm¥ry proud¥ní v jednotce A ukazují
severovýchodní trend, pro jednotku B jsou typické severozápadní sm¥ry proud¥ní.
Vysv¥tlení této skute£nosti m·ºe být v tektonice vázané na alpinskou orogenezi.

�í£ní styl je interpretován jako divo£ící, p°edpokládá se malý podíl vegetace
a tím celková nestabilita celého °í£ního pásu umoº¬ující £asté avulze a kompletní
odplavení p°ípadných nivních sediment·. V záznamu jsou místy patrné synse-
dimentární deforma£ní struktury, interpretované jako tzv. seismity - deforma£ní
struktury tektono-seismického p·vodu. p°ítomnost t¥chto struktur je jedním z
argument· pro existenci tektonického vlivu na sedimentaci, nicmén¥ jako domi-
nantní °ídící vliv na sedimentaci a její zm¥ny je uvaºována zejména autocykli£nost
�uviálního systému.
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P°íloha 1 - �ezy z modelu koryt

�ezy kolmé na plochy koryt 1, 2 a 3. Pro lep²í £itelnost 2.5násobn¥ p°evý²eno.
Na °ezech je patrný vztah mezi bází jednotky B a multi-storey koryty, které tvo°í
její výpl¬. Znázorn¥na jsou vzájemn¥ se se°ezávající koryta 1, 2 a 3. Díky tomuto
se°ezávání m·ºe být báze jednotky B tvo°ena bází r·zných koryt.
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