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Abstract: The Middle Pleistocene Scandinavian ice sheet that
reached twice during Elsterian and Saalian in form of a large lobe
from Poland into the Ostrava Basin left behind vast quantities of
glaciofluvial sand and gravel, glaciolacustrine clay and silt and
glacial till. The area of the marginal part can be subdivided into
three separate sectors characterized by diverse sediments and
morphology.
1. The NW belt stretches between the marginal slopes of the Pa-
leozoic Nízký Jeseník upland and the valley of the Vražný brook.
The glaciofluvial sand and gravel up to 15 m thick deposited by
meltwaters flowing SW-ward parallel to the tectonic contact be-
tween the Paleozoic of the Bohemian Massif and the Neogene of
the Carpathian foredeep, fill shallow depressions in the Neogene
bedrock. No tills are recorded and the glacier probably stopped
close to the Vražné village. Because of the distance and several
intervening valleys belonging still into the Odra drainage basin
neither the glacier nor the meltwaters crossed the main European
water divide between the Baltic and Black seas at the altitude of
the “70 m fluvioglacial terrace” – sector 1 (Section 1–1’, Fig. 2).
2. The glaciofluvial sand and gravel topped by till in total thick-
ness of 15–25 m form the Hynčice-Hrabětice platform between
the Vražný brook and the Luha valley. The glacial drift is levelled
by 5–10 m thick aeolian loess loam – sector 2 (Section 2–2’,
Fig. 3).
3. The glacial deposits forming a Quaternary platform at the right
bank of the Odra River between Jeseník n. O. and Bernartice get
narrower due South and enter an overdeepened about 4–5 km
wide valley (Section 3–3’, Fig. 4) The glacial sequence there,
more than 30 m thick, is composed of basal gravel (6–10 m, main
terrace) overlain by 15–25 m thick glaciofluvial sand and sandy
gravel topped in places by till. More southward the valley is only
2.0–2.5 km across and forms a typically U-shaped trog (Section
4–4’, Fig. 5). The valley (Poruba Gate) and its sedimentary filling
crosses the European watershed and enters the drainage area of
the Black Sea. The sediments are Saalian in age and correlate with
the Palhanec and Oldřišov Glaciations (MACOUN 1989, RŮŽIČKA
2004).

V rámci výzkumného úkolu 2213 byly shrnuty předběžné
výsledky kamerálního zpracování archivních pramenů a li-
terárních údajů o pleistocenním zalednění severní Moravy.

Oblast okraje kontinentálního ledovcového štítu v Morav-
ské bráně, který zasahoval ve středním pleistocénu velkým
lalokem z Polska do Ostravské pánve, lze díky řadě prů-
zkumných prací ze 70. let minulého století podrobněji vy-
hodnotit. Území bylo nově rozděleno do tří částí, které se
liší jak vývojem sedimentů tak i podmínkami jejich vzniku
a v neposlední řadě i reliéfem podloží. Jmenovitě to jsou
sz. okrajový pruh, Hynčicko-Hrabětická plošina a severní
ústí Porubské brány.

1. Severozápadní okrajový pruh se táhne mezi okrajo-
vým svahem Nízkého Jeseníku (sz. okrajem oderské části
Moravské brány) a údolím Vraženského potoka. Ledovec
do této části patrně přímo nezasáhl. Tavné vody, tekoucí
paralelně se sz. zlomovým okrajem oderské části Morav-
ské brány, ukládaly písky a štěrky o mocnosti max.
12–15 m do nepravidelných mělkých depresí v podložních
marinních sedimentech spodního badenu (profil 1–1’,
obr. 2) Tilly nebyly nikde v této části prokázány a sedimen-
ty jsou spíše kamového typu. Na rozdíl od dřívějších názo-
rů (HASSINGER 1914, CZUDEK 1973, MACOUN, KRÁLÍK 1999)
lze z charakteru a rozšíření sedimentů usoudit, že ledovec
ani jeho tavné vody evropské rozvodí v úseku Hranice–Bě-
lotín nepřekročily. Eventuální tavné vody byly nepochyb-
ně zachycovány v té době již existujícími údolími Bělotín-
ského potoka, Luhy a Doubravy a odváděny údolím Luhy
zpět podél j. okraje lokálního laloku ledovcového štítu do
Porubské brány. Závěr odpovídá výsledkům geologického
mapování (TYRÁČEK 1961a, b, 1963, DVOŘÁK et al. 1971).

2. Hynčicko-hrabětická plošina na pravém břehu Odry
mezi údolími Vraženského potoka a Luhy tvoří nápadnou
zarovnanou úroveň klesající povlovně od JZ z výšky cca
318 m až na 280–285 m k sv. Podložní spodní baden má
mírně zvlněný reliéf a jeho odrazem je i proměnlivá moc-
nost kvartérních sedimentů, které ve větších mocnostech
vyplňují deprese a vykliňují na elevacích. Výsledkem této
stavby je zarovnaná plošina, nivelizovaná ještě 5–10 m
mocným pokryvem sprašových hlín (profil 2–2’, obr. 3).
Celková mocnost ledovcových sedimentů tvořených stří-
dáním písků, písčitých štěrků a štěrků s ojedinělými, ploš-
ně omezenými vložkami jílů činí max. 15 m. Glacifluviální
sedimenty jsou víceméně souvisle překryty vrstvou dia-
miktonu, který je v popisech vrtů vesměs interpretován
(VAŠÍČKOVÁ 1964, PAVLIŠ – PTÁČNÍK 1968, MUDRÁK 1986)
jako till o nezvyklé mocnosti až přes 10 m. V některých vr-
tech jsou dokonce souvkové hlíny popisovány v celé navr-
tané mocnosti ledovcových sedimentů, tj. v intervalu od
báze sprašové hlíny k povrchu neogénu (17 m!). Vzhledem
k nedostatku ani vhodných odkryvů ani nových vrtů nebylo
možno prozatím toto pojetí ověřit stejně jako prokázat
existenci několika samostatných poloh odlišných tillů (MA-

COUN 1989) na plošině.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 97



Ledovcové sedimenty na Hynčicko-hrabětické plošině
vznikly zřejmě plošnou deglaciací bez výraznějších pohy-
bů ledovce během ústupové fáze. Enormní mocnosti tillů
(v případě správnosti genetické interpretace průzkumných
vrtů) lze potom vysvětlit splynutím bazálního subglaciální-
ho a supraglaciálního tillu.

3. Severní ústí Porubské brány se vyznačuje odlišnou
morfologií i vývojem ledovcových sedimentů. Reliéf
skalního podkladu je podstatně členitější a výraznější.
Z kvartérní plošiny okolí Jeseníku nad Odrou a Bernartic
(ca 280–300 m) tvořené ledovcovými sedimenty vyční-
vají nápadné elevace Hůrka (380 m), Stříbrnice (355 m),
Hlubočky (323 m) a Palesek (310 m) s výchozy flyšo-
vých hornin. Ledovcové sedimenty o mocnosti do 20
až 25 m přecházejí ze souvislého plošného pokryvu smě-
rem k jihu do výplně přehloubeného údolí. To má v úrov-
ni silnice Hůrka–Jeseník nad Odrou šířku 4–5 km a tvar
široce rozevřeného a poměrně mělkého U, které připo-
míná atypický ledovcový trog. Směrem k jihu zhruba na
úrovni obce Polouvsí šířka údolí klesá na 2,0 až 2,5 km a
přehloubené údolí plynule přechází do Porubské brány
o zhruba stejných rozměrech. Dno údolí je již zahloube-
no více než 30 m pod okolní terén, takže trogovitý tvar je
výraznější.

Geologická stavba kvartérních sedimentů je v jednotli-

vých segmentech odlišná. V severním segmentu jsou flu-
viální bazální štěrky (6 m) překryty v průměru do 20 m le-
dovcových uloženin, tvořených nepravidelným střídáním
glacifluviálních písků, písčitých štěrků a jílů. Místy se ob-
jevují i polohy tillu. Ve středním segmentu v úrovni Hůrky
je ledovcové souvrství reprezentováno střídáním písčitých
štěrků a písků s podružnými vložkami písčitých jílů (profil
3–3’, obr. 4). Na okrajích údolí, přednostně na V, přibývá
hrubších klastik a štěrky mohou dosáhnout až přes 30 m
(sz. od obce Hůrka). Existence tillů nebyla prokázána.
V nejjižnějším segmentu jsou fluviální štěrky hlavní terasy
překryty až 20 m mocnou, víceméně jednolitou polohou pís-
ku (profil 4–4’, obr. 5). Jižně odtud v Porubské bráně se
mezi štěrky a písky vkládá několik metrů mocná poloha pro-
měnlivě vápnitých jílů a siltů (TYRÁČEK 1963). Morfologic-
ky obdobné přehloubení jako v Porubské bráně bylo potvr-
zeno vrty (VAŠÍČKOVÁ 1964) i v údolí Vlčnovského potoka
prorážejícím napříč flyšovým hřbetem s. od Polouvsí.

Závěrem je třeba konstatovat, že stratigrafické detaily le-
dovcových uloženin (MACOUN 1989, MACOUN et al. 1965,
RŮŽIČKA 2004) nejsou v popisech archivních průzkumných
vrtů většinou zmiňovány, a proto se, s ohledem na nedosta-
tek konkrétních údajů, podrobnějším datováním v této fázi
nezabýváme. Nicméně lze oprávněně předpokládat, že
většina z nich náleží sálskému glaciálu, tj. palhaneckému
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Obr. 1. Mapka zájmového území s vyznačením tří samostatných částí (viz text), okrajového zlomu Moravské brány a průběhu geologických řezů.
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a oldřišovskému zalednění ve smyslu MACOUNA a RŮŽIČKY

(1967), MACOUNA (1989) a RŮŽIČKY (2004).
Předběžné výsledky hodnocení lze shrnout do následují-

cích bodů:
1. Přestoupení evropského rozvodí v prostoru Bělo-

tín–Hranice na Moravě ani přímo ledovcem ani nepřímo
tavnými vodami v úrovni „70 m fluvioglaciální terasy“
nebylo prokázáno.

2. Jediným místem prokazatelného přetoku tavných ledov-
cových vod z Ostravska do povodí Dunaje a Černého
moře je přehloubené údolí Porubské brány, a to v úrovni
nejméně o 50 m nižší než zmiňovaná fluviglaciální tera-
sa.

3. Glacifluviální sedimenty mají převážně charakter pro-
glaciálních výplavových uloženin typu sandrů. Proka-
zatelných glacilakustrinních sedimentů je poskrovnu.

4. Většina studovaných souvkových hlín patří do skupiny
„lodgement tillů“.

5. Glacilakustrinní jíly a varvy byly v okrajové části uklá-
dány jen v malých lokálních a izolovaných vodních ná-
držích o plošných rozměrech v desítkách, max.ve stov-
kách m2. Výjimkou je Porubská brána, kde se jíly a silty
vyskytují na ploše několika km2.

6. Existence reliktních interglaciálních jezer typu Stonav-
ského jezera nebyla v tomto úseku prokázána.

7. Složitá trojdílná geologická stavba hlavní terasy se ob-
tížně dokládá. Revizí se nedospělo k jednoznačnému zá-
věru.

Práce byly provedeny v rámci projektu VaV – 1D/7/05 Paleogeo-
grafická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce
kontinentálního zalednění Česka.
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