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V letech 1976–1979 byl v Horní Čermné u Lanškrouna
(obr. 1a) vyhlouben ve dvou etapách jádrový hydrogeolo-
gický vrt V-4 (Šeda 1980). Vrt měl dosáhnout křídový ko-
lektor ve spodním turonu v hloubce kolem 180 m jako
v okolních vrtech, ale místo toho zastihl neočekávaně vel-
kou mocnost sedimentů neogénu až do hloubky 285 m, kde
vrt havaroval, aniž by dosáhl křídového podloží. Vrt, ač-
koli v něm byl zastižen nejmocnější neogenní profil na
Lanškrounsku, však dosud nebyl geologicky zhodnocen.
To je cílem tohoto článku.
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Podrobný litologický popis vrtu provedli S. Šeda (do
hloubky 140 m) a S. Čech (do hloubky 285 m). V litologic-
kém profilu vrtu V-4 lze vyčlenit několik částí (obr. 1b):

1. V intervalu 0,5–68,0 m je variabilní litologie s domi-
nancí hrubých klastik. Jsou to hrubozrnné pískovce s pře-
chody do štěrčíkových pískovců. V pískovcích jsou va-
lounky křemene (2–5 cm) a ojedinělé klasty hnědého uhlí.
Ve svrchní části intervalu je možné rozeznat dva do nadloží
hrubnoucí cykly (1,2–24,0 m a 24–37,5 m). Ve spodní části
cyklů jsou písčité jílovce (3–10 m mocné), které zrnitostně
gradují do nadloží do hrubozrnných a štěrčíkových pískov-
ců. Na bázi staršího cyklu (metráž 37,0–37,5 m) je poloha
slepence s valouny křemene velkými až 10 cm.

2. V intervalu 68–105,0 m je šedý písčitý jíl s ojedinělý-
mi štěrkovými a pískovými polohami.

3. V intervalu 105–204,0 m je vyvinuta sekvence še-
dých, tence lupenitých jemnozrnných jílovitých pískovců

s větší příměsí slídy až slídnatých pískovců s hojnými la-
minami až polohami (do 1 cm) tmavých jílovitých pra-
chovců s hojnou příměsí zuhelnatělé rostlinné hmoty.
V mikropaleontologických výplavech byl místy přítomen
glaukonit. V celém úseku jsou hojné zbytky makroflóry,
místy jsou patrné neurčitelné úlomky makrofauny (ježov-
ky, mlži).

4. V intervalu 204–278,4 m byly zastiženy šedé až zele-
nošedé vápnité prachovce až písčité jílovce, silně slídna-
té. V celé metráži se objevují sideritické laminy a konkre-
ce pelosideritu (kolem 1 cm). Vyskytují se chondritické
biogenní textury. V celé sekvenci, zvláště ale ve spodní
části, se objevuje rytmické zvrstvení řady pískovec – pra-
chovec – jílovec, mocnost jednotlivých rytmů je
0,05–0,1 m. V metráži 276,5–278,0 m je poloha šedých
laminovaných jemnozrnných pískovců. Dále se vyskytují
zhruba 0,2–0,3 m mocné polohy silně vápnitých pískovců
(253,0; 240,0 m) či jílovitopísčitých konglomerátů s hoj-
nými bioklasty (215,3 m a 222,4 m). Báze poloh je ostrá,
erozivní.

5. V intervalu hloubky 278,4–285,0 m jsou světle šedé
hrubozrnné jílovité pískovce s hojnou drtí makrofauny
a makroflóry.
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Ze zachovaného vrtného jádra (140–285 m) bylo z inter-
valu 150,0–277,5 m odebráno na mikropaleontologickou
analýzu celkem 32 vzorků, z nichž pozitivní na foramini-
fery byly čtyři vzorky.
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Vzorek z hloubky 171 m
Ve výplavu bylo zjištěno druhově i početně velmi chudé
společenstvo foraminifer se špatně zachovanými schránka-
mi druhů Bulimina elongata d’Orb., Praeglobobulimina
pupoides (d’Orb.), Virgulinella sp., Fursenkoina sp. a s re-
depozicemi z křídy (Trochammina sp.).

Vzorek z hloubky 183 m
Asociaci tvoří druhy foraminifer Spiroplectinella carinata
(d’Orb.), Bulimina elongata d’Orb., Lenticulina inornata
(d’Orb.), Lenticulina sp., Praeglobobulimina pupoides
(d’Orb.), Ceratocancris haueri (d’Orb.), četné fragmenty
rodu Bulimina a další neurčitelné fragmenty schránek ben-
tosu.

Vzorek z hloubky 242 m
V asociaci foraminifer se nachází Bolivinadilatata dilatata
Reuss, Bolivina hebes MacFadyen, Lagena striata d’Orb.,
Globigerina praebulloides Blow, Nonion boueanus
(d’Orb.), Lenticulina sp. a úlomky schránek rodu Stilosto-
mella.

Vzorek z hloubky 250 m
Z foraminifer se vyskytují taxony Praeglobobulimina pu-
poides (d’Orb.), Pullenia bulloides (d’Orb.), Florilus bou-
eanus (d’Orb.) a Dentalina sp. a úlomky schránek rodu Sti-
lostomella.

Ve společenstvu dírkovců u vzorků z hloubek 171 m,
183 m a 250 m početně převažují zástupci rodů Praeglobo -
bulimina, popř. Bulimina. Ve výplavech se často objevují
ostny ježovek.

V pískovcích z intervalu 143–182 m se hojněji objevova-
ly listy druhu Betula prisca Ett. (určil E. Knobloch, osobní
sdělení z roku 1980), v metráži 166–180 m zjistil Knobloch
(1986) semena nového druhu vranečku Selaginella cerm-
nensis Knobloch.
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Na základě studia foraminifer (J. Čtyroká) je možné dolo-
žit neogenní stáří písčitopelitické sekvence spodní části
vrtného profilu. Chudá asociace foraminifer s dominancí
rodů Praeglobobulimina a Bolivina, zjištěná v intervalu
171–250 m, svědčí pro přítomnost buliminové, ammonio-
vé a valvulineriové foraminiferové biofacie stanovené Ci-
chou a Dorničem (1960) pro periferní oblast („facie silně
vyslazených vrstev“) vnější předhlubně centrální Paratet-
hydy v území mezi Tišnovem a Ústím nad Orlicí. I když
v asociaci foraminifer ve vrtu V-4 nebyl zjištěn žádný inde-
xový taxon pro spodní baden (např. Uvigerina macrocari -
nata Papp et Turn.), svědčí pro toto stáří zjištění Cichy
a Dorniče (1960), že buliminová, ammoniová a valvuli-
neriová biofacie laterálně přechází jižně od Lanškrouna
směrem k JV do tzv. spodní lagenidové fauny, definované
Grillem (1941), která je typická pro spodní baden
alpsko-karpatských pánví.
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Výskyt buliminové, ammoniové a valvulineriové biofa-
cie vymezuje na Lanškrounsku maximální úroveň trans-
grese ve spodním badenu. Směrem do nadloží dochází
k rychlému ochuzení foraminiferových společenstev,
v hloubce 160 m byla nalezena pouze Arenobulimina sp.
a od metráže 158 m výše jsou vzorky negativní. Vyslazení
je doprovázeno častým výskytem listů břízy (Betula pris-
ca), což by mohlo odpovídat tzv. „Betulaceen-Typu“ spod-
něbadenské makrofloristické zóny Fagus decurens-Popu-
lus balsamoides-Ulmus pyramidalis (Knobloch et al.
1975).
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Zatímco interpretace písčitých jílovců spodní části profilu
se opírá o biofaciální analýzu, o hrubě klastických sedi-
mentech svrchní části profilu je velmi málo údajů. Ve vrtu
V-4 v Horní Čermné nemohla být tato sekvence (hloubka
0,5–68 m) studována, jelikož jádro z úseku 0–140 m bylo
v první etapě technických prací zlikvidováno. Nelze se
opřít ani o karotáž, která ve vrtu V-4 nebyla provedena.
Cenné poznatky však přineslo petrografické studium těch-
to klastik (Březina in Dornič et al. 1959) ve vrtu UKB-1
v Horním Třešňovci (obr. 2). Hrubá klastika jsou tvořena
nevytříděnými petromiktními pískovci až jemnozrnnými
slepenci. Valounový materiál tvoří biotitické ruly s převa-
hou nad muskovitickými rulami, dále jílovité pískovce
a křemence. Křemenné valouny jsou zřejmě žilného půvo-
du. Přítomnost poloh slepenců s valouny křemene o veli-
kosti 8–10 cm ve vrtech V-4 a UKB-1 svědčí pro fluviální
původ těchto valounů. Domníváme se, že hrubá klastika
svrchní části neogenní výplně mezi Lanškrounem a Jablon-
ným nad Orlicí tvořila progradační deltové těleso (tzv. bay
head delta) v regresivní etapě sedimentačního cyklu. Del-
tový původ již dříve předpokládal Meissner (1911), který
na profilu č. 3 vykresluje i některé znaky sedimentární ar-
chitektury tohoto tělesa. Různé názory na stáří tělesa ko-
mentují Cicha a Dornič (1960), sami se ale přiklánějí pro
„tortonské“ (dnes badenské) stáří z důvodu spojitého sedi-
mentačního cyklu, který tvoří s podložními písčitojílovitý-
mi vrstvami jeden celek. Z paleogeografického hlediska je
v tom případě možné uvažovat o spodnobadenském stáří
hrubých klastik, jelikož střední a svrchní baden je zacho-
ván pouze v okolí Opavy a Ostravy (nověji např. Nehyba et
al. 2008).
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Největší plošný rozsah dnešních výskytů neogénu mezi
Lanškrounem a Jablonným nad Orlicí je soustředěn na sa-
xonskou strukturu, tradičně nazývanou kyšperská synkli-
nála. Jde o strukturu ssz.-jjv. směru omezenou na Z kyš-
perským zlomem (popř. flexurou) a na V paralelně
probíhajícím zlomem, jak to zobrazuje geologická mapa
1 : 50 000 na listu Ústí nad Orlicí (Rejchrt et al. 1997).
Dnes lze tuto strukturu interpretovat jako příkopovou pro-
padlinu, která je segmentována zlomy sv.-jz. směru s ten-

dencí poklesu jednotlivých ker od SSZ k JJV (od Jablon-
ného nad Orlicí směrem k Lanškrounu) a od JJV k SSZ
(od Třebařova k Lanškrounu). Relativní vertikální pohyb
křídových sedimentů na příčných zlomech se pohybuje
kolem 100 m a více. V nejvíce zakleslé kře mezi Horní
Čermnou a Lanškrounem jsou zachovány jednak jedny
z největších mocností křídy ve v. části české křídové pán-
ve (báze křídy je ve vrtu HP-17 Lanškroun ca 600 m pod
povrchem), jednak i největší mocnosti neogenních sedi-
mentů na Lanškrounsku (obr. 2) – ve vrtu V-4 Horní
Čermná více než 280 m. Tuto mocnost je třeba nastavit
o dalších ca 80 m, neboť nejmladší neogenní sedimenty
tvořené hrubými klastiky jsou nejvýše na kótě 503 m
U kříže j. od Horní Čermné (obr. 2). Z celkové neúplné
mocnosti neogenních sedimentů zhruba 360 m na Lan-
škrounsku (maximální mocnost 196 m dříve uváděli Ci-
cha a Dornič 1960 z vrtu v Lanškrouně) tvoří asi 150 m
sekvence nejmladších hrubých klastik. Báze hrubých
klastik ve vrtu V-4 Horní Čermná je v úrovni 356 m n. m.,
ve vrtu UKB-1 v Horním Třešňovci v úrovni 353 m n. m. a
ve vrtu UKB-6 v Dolním Třešňovci v úrovni ca 357 m n. m.,
jejich povrch je na kótě 503 m. Mocná akumulace neo-
genních molasových sedimentů je však v tomto území za-
chována jen v místech hlubokého zahloubení do křído-
vých sedimentů. Toto zahloubení předbadenského stáří
probíhá u Horní Čermné jen ve velmi úzkém koridoru ca
700 m širokém. Existence hluboce zahloubeného údolí
svědčí o vyvinutém říčně estuarinním drenážním systé-
mu, který byl odvodňován směrem k JV do prostoru pe-
lagické sedimentace vnější předhlubně. To dokládá po-
stupná změna biofacií foraminifer od vyslazených či
brakických (buliminová fauna) až do marinních (lageni-
dová fauna) směrem k JV (Cicha – Dornič 1960). Předpo-
kládáme, že v době maximální transgrese ve spodním ba-
denu dosahovalo estuárium až téměř k Jablonnému nad
Orlicí, kde přecházelo do říčního toku, který směřoval ve
své horní části až k Orlickým horám (Malkovský 1995).
Jiný stratigrafický přístup byl uplatněn v edici geologic-
kých map ČR 1 : 50 000, v níž byly relikty říčních sedi-
mentů v okolí Orlických hor interpretovány jako mio-
cén–pliocén. K paradoxní situaci pak dochází v okolí
Jablonného nad Orlicí, kde se stýkají tyto relikty říčních
sedimentů miocén-pliocenního stáří s badenskými delto-
vými sedimenty, i když jsou oba výskyty zřejmě součástí
jednoho drenážního systému. Tento problém zatím čeká
na své řešení.
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Litologický vývoj a stratigrafická charakteristika ve vrtu
V-4 v Horní Čermné doplňují poznatky o charakteru vý-
plně neogenního drenážního systému na Lanškrounsku
v předpolí vnější karpatské předhlubně v rámci jeho trans-
gresivně regresivní historie. Mocnost neogenní výplně do-
sahující na Lanškrounsku až 360 m je větší, než bylo dříve
známo. V místech, kde dochází k zahloubení paleoúdolí
do křídových sedimentů flyšoidní facie coniaku, je spod-
něbadenská výplň paleoúdolí natolik litologicky sblížená
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s flyšoidní facií křídy, že je možné ji bezpečně odlišit pou-
ze paleontologicky.

Výsledky rozboru foraminifer ve vrtu V-4 v Horní
Čermné posouvají výskyt buliminové fauny o něco sever-
něji, než předpokládali Cicha s Dorničem (1960).

Kontrastní litofacie hrubých neogenních klastik je v okol-

ních coniackých a badenských pelitech významným hydro-
geologickým kolektorem (Šeda 1980). Naopak hluboce za-
hloubené paleoúdolí do křídových hydrogeologických
kolektorů (např. v „ústecké synklinále“), vyplněné baden-
skými pelity, vytváří hydrogeologickou bariéru a lokální
vzdouvání hladiny podzemních vod (Herrmann 1979).
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Poděkování. Za zapůjčení mikropaleontologických výplavů patří
poděkování L. Hradecké z České geologické služby. Práce byly
prováděny s podporou projektu Výzkumu a vývoje MŽP ČR
SP/2e1/153/07 Zákonitosti interakce systému „voda-hornina -
-krajina“ a jejich využitípři ochraně podzemníchvod v České re-
publice.
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