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Výskyt rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových
sedimentů na lokalitě Grygov u Olomouce je zajímavým fe-
noménem, který může pomoci vysvětlit geologickou i klima-
tologickou minulost střední části Hornomoravského úvalu.
Ložisko štěrkopísku (obr. 1, bližší lokalizace vzhledem k po-
žadavkům majitelů pískovny není možná) leží v levobřežní
části údolní nivy řeky Moravy, 1 km jihovýchodně od obce
Grygov.

Štěrkopískové souvrství na ložisku Grygov tvoří štěrko-
písky údolní terasy a tzv. staropleistocenní sedimenty v de-
presích (Růžička 1973). Štěrkopísky údolní terasy jsou drob-
né a střední (max. velikost valonů 5–10 cm). Ve svrchní části
terasy dochází k částečnému zjemňování valounového mate-
riálu. Štěrkopísky mají namodralou, narůžověle šedou a ve
svrchní části nahnědle šedou barvu. Plynule přecházejí do
písků, které vytvářejí různě mocné čočky a polohy. Z petro-
grafického hlediska valounového materiálu štěrků je patrný
největší podíl křemene, dále kulmských hornin (drobových
pískovců, aleuropelitů, slepenců), v podřadném množství
metamorfitů (rul, amfibolitů, kvarcitů), vyvřelin a akcesoric-
ky křídových pískovců, křemenců a silicitů. Takzvané sta-
ropleistocenní sedimenty v depresích se vyskytují v podloží
sedimentů údolní terasy v reliktech o mocnosti maximálně
1–2 m jen u některých vrtů. Sedimenty jsou tvořeny světle

šedými a křemitými písky s obsahem valounů. Podloží lo-
žiska Grygov tvoří spodně miocenní zelenošedé, hnědošedé
a modrošedé vápnité jíly (Křížová 2010).
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V rámci vrtného průzkumu byla v podloží ložiska v hloubce
6,5–8 m nalezena organická hmota, tvořící několik centimet-
rů mocnou polohu v šedých jílech. Organický materiál se na-
chází v nadloží vápnitých šedých jílů, které náleží miocénu.
Jeho mocnost se pohybuje od několika do prvních desítek
centimetrů. Z vrtů je patrné, že organický materiál tvoří vý-
plň deprese v miocenních jílech. Vzhledem k malému počtu
vrtů nelze stanovit plošný rozsah. Nadloží tvoří nejdříve
šedý písek, následně štěrk. Studované vzorky byly odebrány
z průzkumného vrtu Gr101. Vzorek Grygov 2 pochází z báze
vrtu (hloubka 8 m), vzorek Grygov 1 z nadloží (hloubka
7,8 m).

Organický materiál má barvu šedočernou. Vzorek Grygov
1 je silně rozpadavý a materiál připomíná rašelinu. V tomto
vzorku jsou patrné drobné krystalky sádrovce (velikosti až
1 mm), pravděpodobně výsledek oxidace sulfidů. Ve vzorku
Grygov 2 jsou viditelné lupenité lístky organické hmoty,
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kde nelze sledovat žádné znaky rostlinné stavby. Organický
sediment obsahuje zrnka písku (obr. 2). Je poměrně pevný
a silně stlačený.

Na základě mikroskopického pozorování nábrusu byly
vzorky zařazeny na pomezí mezi rašelinu a nízce prouhelně-
ný lignit. Ve vzorcích (Grygov 1, Grygov 2) se vyskytují
úlomky textinitu, který přechází z textoulminitu až do ulmi-
nitu. Dále můžeme pozorovat drobné sloučeniny attrinitu (na
rozdíl od denzinitu nezgelovatělé tenké buněčné struktury).
Světlejší barvy poukazují na výskyt funginitu v drobných
úlomcích. Ve vzorku Grygov 1 převažuje základní jílovitá
hmota s úlomky attrinitu nebo denzinitu. V obou vzorcích
jsou velmi hojné framboidy pyritu, který se vyskytuje sa-
mostatně nebo vytváří shluky.

Humolit byl odebrán a macerován pro získání palynomorf
v mikropaleontologické laboratoři Institutu geologického in-
ženýrství, VŠB – Technické univerzity Ostrava, abychom se
pokusili o jeho informativní biostratigrafické zařazení.

Vzorky byly povařeny v 10% roztoku hydroxidu draselné-
ho a po zchladnutí promyty destilovanou vodou a odstředě-
ny. Rozpuštěný vzorek byl pročištěn s použitím polyetyleno-
vých sít o velikosti ok 10 μm a s použitím ultrazvukové
aparatury. Poté byl vyhotoven biologický preparát s použi-
tím glycerinželatiny.

Určování palynomorf bylo prováděno podle trvalých pre-
parátů recentních pylových zrn a spor a podle dostupných ur-
čovacích klíčů. Některé nalezené palynomorfy jsou zachyce-
ny na obr. 3. V několika případech určování pylových zrn
ztěžovalo jejich uložení v glycerinželatině, která znemožňu-
je otáčení objektů a jejich lepší prozkoumání pro taxonomic-
ké určení.
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Pro biostratigrafické zhodnocení nalezeného organického
sedimentu byly analyzovány 2 vzorky (Grygov 1 svrchní
a Grygov 2 spodní vzorek), které neobsahovaly tak velké
množství palynomorf jako je obvyklé v rašelinách (viz
tab. 1). Na základě tak malého množství vzorků lze pouze
informativně určit stáří a podmínky ukládání organického
sedimentu. Pylová analýza na hranici svých možností i tak
přispívá k objasnění problematiky paleogeografického a
stratigrafického vývoje v této oblasti.

Ve svrchním vzorku 1 byla nalezena pylová zrna převažu-
jících dřevin jako borovice (Pinus), smrku (Picea), dubu
(Quercus) a olše (Alnus), stejně tomu bylo také ve spodním
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vzorku 2. Kromě těchto taxonů, charakteristických pro celý
kvartér, byla nalezena pylová zrna typická pro pleistocenní

interglaciály, hlavně lapina (Pterocarya), cesmína (Ilex-typ)
a spory kapradiny podezřeně (Osmunda cf. claytoniana).
Pterocarya taxonomicky patří do čeledi Juglandaceae, strati-
graficky je její hlavní rozšíření v období neogénu s přesahem
maximálně právě do holsteinského interglaciálu středního
pleistocénu, nevyskytuje se už v nejmladším eemském inter-
glaciálu (Lang 1994). V období neogénu roste společně s Al-
nus glutinosa a Fraxinus. Palynomorfy spíše typické pro
neogén se v kvartérních sedimentech označují jako „exoty“.
Patří mezi klimaticky náročnější rostliny a dnes se na našem
území nevyskytují, nerostly již ani v průběhu starších fází
holocénu. Podobné pylové spektrum jako na lokalitě Grygov
je na našem území doloženo pouze ze sedimentů bývalého
Stonavského jezera na Ostravsku (Břízová 1994, Kneb-
lová-Vodičková 1961, Macoun et al. 1965) a v jeskyni Za há-
jovnou (Javoříčský kras, Doláková 2005) z holsteinského in-
terglaciálu (mindel/riss, podle polské stratigrafie interglacjal
mazowiecki, Ber et al. 2007, Lindner et al. 2004). Problema-
tický byl nález neogenní dřeviny rodu Carya (ořechovec, ta-
xonomicky náležející jako Pterocarya do stejné čeledi); není
jasné, jestli na našem území v době pleistocénu ještě rostla
nebo je to pozůstatek redepozice z podložních sedimentů
miocenního (Břízová 1994) nebo pliocenního stáří (Knob-
loch 1969a, b, 1989, Růžička 1989). V sedimentech holstein-
ského interglaciálu na území nedalekého Polska se neobje-
vuje (např. Pidek 2003). Pylová zrna borovice označovaná
jako Pinus haploxylon typ se někdy přiřazují druhu borovice
limba, jejich nálezy jsou spíše charakteristické pro období
pleistocénu.

Kromě uvedených dřevin měly význam další listnaté dře-
viny jilm (Ulmus), lípa (Tilia cordata), líska (Corylus), habr
(Carpinus), které bývají obvykle označovány souhrnně jako
Quercetum mixtum. Velmi málo se objevila pylová zrna jed-
le (Abies) a buku (Fagus).

Pylová zrna bylin patřila hlavně bažinné a vodní vegetaci
jako jsou typy čeledi Cyperaceae, Poaceae, Typha latifolia,
Myriophyllum, Lemna cf. minor. Velké množství spor čeledi
Polypodiaceae indikovalo vlhké klima. Kapradiny tohoto
typu většinou doprovázejí smrkové porosty.

M�������	�����

Vývoj vegetačního pokryvu, který byl porovnán s paleobota-
nickými analýzami na našem a polském území, ukazuje na
mokřadní ekosystém, jehož vegetace se velmi podobá hol-
steinskému (mindel-riss, interglacjal mazowiecki) intergla-
ciálu, nalezenému a detailněji popsanému na Ostravsku
(Kneblová-Vodičková 1961, Macoun et al. 1965, Břízová
1994). Jde-li také v okolí Grygova o toto období, nelze jed-
noznačně říci, protože jsme měli k dispozici pouze dva infor-
mativní vzorky z tenké vrstvy organického proplástku ve
štěrcích, které nestačí k přesnému určení. Podle charakteru
vegetace se dá spolehlivě vyloučit stáří holocenní, pravděpo-
dobně svrchně pleistocenní (eem) i neogenní.

Podle charakteru vegetace se lze přiklonit k některé z tep-
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číslo vzorku Grygov 1 Grygov 2

hloubka (m) 7,8 8

suma AP 203 207

suma NAP 56 59

AP+NAP 256 266

AP

Pinus 51 62

Pinus haploxylon typ 2 1

Betula 1 3

Juniperus 1

Salix 1

Corylus 1

Ulmus 12 16

Quercus 40 35

Tilia cordata 3 4

Alnus 33 16

Picea 38 42

Abies 5

Fagus 1

Carpinus 13 11

Pterocarya 3 13

Ilex-typ 1

Taxus-typ 1

Carya 1 2

NAP

Poaceae 2 5

Cyperaceae 23 27

Typha latifolia 1

Lemna cf. minor 2 2

Myriophyllum 1

Ranunculaceae 2

Epilobium 1

Brassicaceae 1

Polygonum t. persicaria 2

Plantago lanceolata 1

Ericaceae 1

varia 25 19

PTERIDOPHYTA

Osmunda cf. claytoniana 12 26

Polypodiaceae 539 610

spory – varia 1

BRYOPHYTA

Sphagnum 2 1
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lejších fází interglaciálu. Že by se mohlo jednat o holsteinský
interglaciál, potvrzují nálezy Pterocarya, Ilex-typ a Osmun-
da cf. claytoniana. Klima holsteinského (mindel-riss) inter-
glaciálu bylo na našem území teplejší než dnes a rovněž
značně humidní, jak dokazují rostlinné typy nalezené v sedi-
mentech Stonavského jezera. Vlhké podnebí ovlivnilo prav-
děpodobně velký rozvoj olšin a slabý dřevin Quercetum mix-
tum, což se zdá pro tuto meziledovou dobu typické.

Ve vrtu z lokality Grygov bylo nalezeno velmi málo pylo-
vých zrn jedle (Abies) a buku (Fagus), tudíž by mohlo jít
o počátek klimatického a vegetačního optima (II. B), který je
označován jako fáze smrková s rozvojem teplomilných smí-
šených hájů a olšin, což se právě také odráží ve vzorcích Gry-
gov 1 a 2 (viz tab. 1). Vlastní interglaciální optimum (III. C)
označované jako fáze jedlo-habrová je klimaxovým stadiem
smíšených teplomilných hájů a také rozvojem olšin. Jedno-
značné stratigrafické zařazení analyzovaného organického
sedimentu není zatím vůbec možné.

Pravděpodobně obdobný typ organického sedimentu byl
nalezen i ve vrtech HMbm–11 u Říkovic a TObm–10 u Majetína
(Macoun et al. 1966). Z vápnitých jílů vrtu HMbm–11 (hloub-
ka 19–21 m) popsal Kovanda klimaticky nenáročné druhy
měkkýšů. Některé z nich přiřazuje do ústupu blíže nedefino-
vatelného glaciálu. Fytopaleontologickou analýzu provedl
Opravil, který zde nalezl pouze fragmenty a vzdušné vaky bo-
rovice (Pinus). Ve vrtu TObm–10 bylo zjištěno rostlinné spek-
trum s borovicí (Pinus typ sylvestris), smrkem (Picea), vrbou
(Salix), lískou (Corylus avellana), Poaceae (trávy), Cypera-
ceae, Liliaceae, Apiaceae, ze spor Polypodiaceae a mechy
(Musci). Kromě mikrozbytků byly nalezeny i úlomky dřev jil-
mu (Ulmus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior); jde také o kli-
maticky nenáročné druhy. Podle Opravila nelze z nalezených
rostlinných taxonů usuzovat blíže na klimatické podmínky
a stratigrafii, ale domnívá se, že sediment pochází spíše z ně-
kterého chladnějšího období (Macoun et al. 1966).

Z geologické pozice analyzovaných sedimentů (jak u Gry-
gova, tak u Majetína) se zdá, že by mohlo jít o stratigraficky
porovnatelné období pouze s rozdílem zachycené fáze.
V případě Grygova jde o teplejší fázi pravděpodobně holste-
inského interglaciálu, u Majetína o chladnější ústupovou fázi
podle autorů analýz (J. Kovanda, E. Opravil) blíže neurčitel-
ného období.

Poděkování. Vzorky pro studium palynomorf poskytla firma Štěr-
kovny Olomouc a.s. Práce na výzkumu byly realizovány v rámci vě-

deckého záměru MSM 61989100 19 DeCOx procesy. Palynologický
výzkum probíhal v České geologické službě Praha v rámci výzkum-
ného záměru Ministerstva životního prostředí 0002579801 (úkol
323000). Autoři zároveň děkují RNDr. N. Dolákové, CSc., ing.
P. Pišútovi, Ph.D., a editorovi RNDr. M. Růžičkovi, CSc., za cenné
recenzní připomínky k textu.
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