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SOUVEK ROKU 2021
Souvek severského křemence s živočišnými stopami ze spodního kambria.
Místo nálezu: Příbor. Foto A. Uhlíř, květen 2021.
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Úvod
V květnu roku 2021 byl při průzkumu archeologické lokality v Příboře nalezen severský
souvek, jaký dosud nebyl na Ostravsku zaznamenán. S jistou nadsázkou byl pojmenován
„souvek roku 2021“, jeho fotografie je na titulní straně zpravodaje a popisuje ho poslední
článek. Za souvky se tentokrát vypravíme do Černého lesa. Úvaha o nálezech kvarcitových
souvků v okolí Brumovic naváže na fotografie pozoruhodných kvarcitových souvků
z minulého čísla. Ze Slavíčkovy dosud nepublikované studie o pazourku přináší Souvky Plus
druhou část. Z celkové práce o 42 stranách je tak publikováno 28 stran. Pro velký rozsah
nebylo možné dát celou studii do jednoho čísla. Avšak ti, kteří projevili o Slavíčkovu unikátní
práci zájem, dostali práci celou. Po uveřejnění kompletní studie by bylo žádoucí toto dílo,
které vzniklo před více než 110 lety a od roku 1944 je uchováváno v muzeu ve Frenštátě pod
Radhoštěm, zhodnotit. Po první publikaci Slavíčkovy práce by to mohlo být první pojednání o
Slavíčkově studii o pazourku.

Dosud vydané Souvky Plus (v digitální knihovně Internet Archive):
Souvky Plus zvláštní vydání listopad 2018
Souvky Plus zvláštní vydání únor 2019
Souvky Plus zvláštní vydání květen 2019
Souvky Plus zvláštní vydání červen 2019
Souvky Plus zvláštní vydání prosinec 2019
Souvky Plus zvláštní vydání březen 2020
Souvky Plus zvláštní vydání prosinec 2020
Souvky Plus únor 2021
Souvky Plus duben 2021

Ledovcové sedimenty na západním konci Černého lesa u turistické trasy
Pocheň – Lichnov
Ferdinand Scholz

Již v roce 1912 píše Dr. Karel Jüttner o okolí Brumovic, Pochně, Lichnova a určuje ledovcové
uloženiny v Černém lese. Popisuje dobře vrstvené rezavě hnědé a bělavě šedé písky, které se
střídají s vrstvami štěrku a písky, překryty téměř jeden metr silnou vrstvou souvkové hlíny.
Při jarním terénním průzkumu v Černém lese se mi podařilo najít tři jámy po místní těžbě
štěrkopísku a poměrně čistého písku. Souvky na první lokalitě jsou docela hojné. Zaznamenal
jsem lokální valouny drobového slepence, křemeny, droby, kvarcit z vrbenského devonu,
světlý osoblažský pískovec plný fosilií – spongolit a několik nordických souvků větších i
menších rozměrů. Valoun načervenalého pískovce a valounek severské brexie. Na této
lokalitě je světle šedý písek, jak popisuje K. Jüttner. Z druhé jámy, která je několik metrů
dále, nález malého valounku severského pískovce. V třetí jámě, poměrně velké, se
pravděpodobně těžil celkem čistý písek. Na okraji odkryvu lišky vyhloubily noru v písku, ve
kterém není štěrk. Je zajímavé jak jsou ledovcové sedimenty asi sto metrů od sebe uložené a
vytříděné. Černý les je z hlediska geologie zajímavá lokalita. Vyskytují se tady moravické
břidlice, kulmské droby, křemeny také voštinové, horniny ponikevského souvrství a
ledovcové sedimenty.
Děkuji Dr. Zdeňku Gábovi a Dr. Aleši Uhlířovi za odbornou pomoc k této mé zprávě.
Černým lesem vás provedl člen klubu pro výzkum souvků Ferdinand Scholz.

Mapa Černého lesa.

První lokalita, kde je nejvíc různých souvků a světlý písek. Stav k 31.3.2021.
Foto F. Scholz.

Druhá lokalita v Černém lese - hodně zarostlá - vytěžená. Foto F. Scholz.

Třetí lokalita s pískem. Vzadu na levé straně nora lišek. Černý les. Foto F. Scholz 31.3.2021.

Souvek severské brexie. Leg. + foto F. Scholz.

Souvek osoblažského pískovce s fosiliemi-spongolit. Černý les. Leg. + foto F. Scholz.

Fosilie křídového mlže. Černý les. Leg. + foto F. Scholz.

Lokální souvek slepence, který popisuje K. Jüttner. Foto F. Scholz.

Nordický souvek světle červeného pískovce - první lokalita. Foto F. Scholz.

Studie o pazourku. Rukopis vzniklý kolem r.1909. Část II. (II/III)
Josef Slavíček

Slavíčkova vlastnoručně psaná studie o pazourku. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Foto A. Uhlíř, leden 2020.

Poznámka k nálezům klastů kvarcitu z okolí Brumovic
Zdeněk Gába
Ve zpravodaji SOUVKY PLUS (duben 2021) bylo 10 zdařilých fotografií klastů kvarcitu se
zkamenělinami z okolí Brumovic jižně Krnova. Jde o pozoruhodné nálezy, které přímo volají
po odborném zpracování z hlediska paleontologie a kvartérní geologie. Žádají si proto alespoň
stručný komentář.
N á l e z y : Na fotografiích je 5 klastů kvarcitu s fosiliemi z ledovcových sedimentů okolí
Brumovic a 2 říční valouny řečiště Opavy z okolí. Kromě toho vím o asi dvaceti nálezech
Petra Dybowicze ze štěrků řeky Opavy v Opavě – je to vesměs kvarcit se stopami
(„Arenocolites“). Pavel Wodecki mi předal k výzkumu souvek kvarcitu s otiskem
brachiopoda z ledovcových sedimentů u Osoblahy. Další text se týká všech těchto asi 28
nálezů.
H o r n i n a : Jde o světlý jemno až drobnozrnný metakvarcit (drakovský kvarcit). Je
spodnodevonského stáří a vystupuje v pruhu vrbenské skupiny (nebo také vrbenských vrstev),
který se táhne od Medlova ke Glucholazům. Fosilie a stopy jsou v něm známé v severní části
v povodí Opavy (zejména Černé Opavy), ale také v povodí Olešnice a Bělé. Hypoteticky
mohou být i v povodí Opavice, Osoblahy a Prudniku.
F o s i l i e a s t o p y : Jsou v drakovském kvarcitu známy z 19. století, od dob Roemera.
Jsou to zejména otisky misek brachiopodů a mlžů, méně četné jsou jiné fosilie. Bývají špatně
určitelné až neurčitelné, prošly metamorfózou a v metamorfovaných horninách by vlastně ani
„neměly být“. Nověji až Ivo Chlupáč našel v nich živočišné stopy – rourky, které určuje jako
Arenicolites isp. Také tyto jsou zpravidla silně tlakově deformované.
N á l e z y v k l a s t e c h : Jsou známy buď v ledovcových sedimentech (Osoblaha, okolí
Brumovic) nebo v řečišti Opavy (pod Krnovem a v Opavě). Nálezy z řeky Opavy jsou
výhradně dobře opracované valouny se stopami („Arenicolites“).
T r a n s p o r t : U nálezů v řečišti jde patrně o vodní transport z horních toků „tří Opav“ do
středního a dolního toku. Lze předpokládat nálezy i na Ostravsku a v řečišti či sedimentech
Odry. Transport do ledovcových uloženin byl složitější. Transportu v ledovci a pod ledovcem
předcházel zřejmě vodní transport, a to nejen tokem Opavy (Pra-Opavy), ale snad i Pra-Bělé a
Pra-Osoblahy a uložení v kvartérních nebo třetihorních sedimentech.
V ý z n a m : Známé nálezy mají (a budoucí mohou mít) dvojí význam: pro paleontologii a
pro kvartérní geologii. U paleontologie by mohly upřesnit i určení, protože zachování může
být lepší a názornější. Příkladem je „Serpulites“, který tak určují Roemer a Wilschowitz,
zatímco Chlupáč interpretuje rourky jako části stop. V kvartérní geologii mohou přispět k
poznání „kombinovaného transportu“ nebo i k upřesnění stratigrafie, která je stále nejasná.
Bylo by účelné, aby se nálezy drakovského kvarcitu na sekundárních a terciérních nalezištích
začali zabývat i odborníci v paleontologii, ichnologii a kvartérní geologii.

Stopy Arenicolites v souvku kvarcitu z vrbenského devonu, potok Čižina, Brumovice.
Leg. + foto F.Scholz.

Stopy Arenicolites v souvku kvarcitu z vrbenského devonu, potok Čižina, Brumovice.
Leg. + foto F. Scholz.

Severský křemencový souvek ze spodního kambria s živočišnými stopami
Aleš Uhlíř
Při archeologickém průzkumu lokality Bažantnice u vrchu Písková (317 m n. m.) v Příboře
cca 1,3 km jihozápadně od středu města nalezl předseda Archeologického klubu v Příboře Jan
Diviš křemencový souvek s výraznými fosiliemi. Rozměry souvku, na jehož povrchu je tenká
hnědožlutá kůra (viz mikrofotografie – Obr. 8), jsou 14,1 x 7,8 x 6,7 cm. Hustota horniny
2,68, tvrdost 7. Horninou je silně zkřemenělý pískovec. Podle fotografií a mikrofotografií
nález posuzoval paleontolog z německé Společnosti pro výzkum souvků, který horninu určil
jako křemenec (Quarzit) ze spodního kambria. Živočišné stopy na povrchu určil jako
Planolites, avšak s výhradou, neboť přesné určení je z podobných zlomků obtížné. Některé
živočišné stopy lze vyloučit, jako kupř. Psammichnites, které jsou větší, oválné a mají příčné
pruhy.
Horninou souvku může být křemenec – zkřemenělý pískovec typu Hardeberga, ve kterém se
vyskytují různé druhy živočišných stop. Místem původu je jižní Švédsko (švédský kraj
Skåne). Na mikrofotografiích je vidět nahromadění zrn křemene. V hornině jsou partie
různého zabarvení. Zbarvení pískovců Hardeberga může být šedé, světlešedé až takřka bílé.
Horninu nelze jednoznačně určit jednoduchými prostředky. Mezi zkřemenělými pískovci a
lehce metamorfovanými kvarcity mohou být přechody, které přesné určení horniny nedovolí.
Ze souvku byly odebrány malé vzorky horniny. Pro získání několika malých střepů bylo
nutné použít kladivo a vynaložit značné úsilí.
Méně pravděpodobné je, že by horninou souvku byla „zelená břidlice“, jak se nazývá
pískovec ze spodního kambria z Bornholmu (něm. grüner Schiefer). Tento bornholmský
pískovec není zřetelně vrstevnatý jako břidlice. Jsou v něm hojné chodbičky vyvrtané
živočichy a stopy po jejich lezení. Název má po svém zeleném zabarvení, způsobeném
obsahem minerálů (zejména glaukonit). Některé partie horniny souvku z Příbora sice mají
slabý zelenkavý nádech, ale jinak převládají jiná zabarvení – světle šedé, bělavé, nahnědlé,
hnědočervené a namodralé. Slabé nazelenalé zabarvení je patrné na mikrofotografii (Obr. 8)
současně s namodralým nádechem. Pokud jde o břidlici podobnou vrstevnatost, není po ní u
souvku z Příbora ani náznak.
Nález zkřemenělého pískovce s živočišnými stopami ze spodního kambria je v
moravskoslezské oblasti unikátní. Pokud by se u nás vyhlašoval „souvek roku“, byl by tento
křemencový souvek vážným kandidátem. Jde o nález mimořádně vzácný. Sběratelsky nijak
zvlášť atraktivní není. Zájem těch sběratelů zkamenělin, kteří vyhledávají efektní fosilie jako
jsou trilobiti, amoniti nebo zuby vyhynulých obřích žraloků, by asi nevzbudil. Nález má
především význam vědecký, neboť rozšiřuje poznatky o výskytu souvků severského původu v
České republice.
Nález souvku zkřemenělého pískovce s živočišnými stopami publikovala internetová média
(OSEL, EnviWeb, Neviditelný pes) a červnový Měsíčník města Příbora v článku Nálezy
zkamenělin v Příboře. Články v internetových médiích otevřelo přes 9000 čtenářů. V diskusi
byly mimo jiné zmíněny zkameněliny mořské fauny v devonských kvarcitech kolem Suchého
vrchu u Vrbna pod Pradědem a bioglyfy v pískovcích vyskytujících se v širším okolí místa
nálezu. Hornina souvku se dá s určitou mírou pravděpodobnosti určit jako silně zkřemenělý

pískovec typu Hardeberga ze spodního kambria s živočišnými stopami. Představu o souvku si
lze udělat z následujících fotografií:

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3. Infrafotografie.

Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 6.

Obr. 7.

Obr. 8. Zvětšení 40x.

Obr. 9. Zvětšení 40x.

Obr. 10. Zvětšení 40x.

Obr. 11. Zvětšení 40x.

Obr. 12. Zvětšení 200x.

Obr. 13. Zvětšení 200x.

Další fotografie ve Fotoalbu.
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SOUVKY PLUS jsou nepravidelně vycházející elektronické médium ve formátu PDF,
interní informační zpravodaj pro vnitřní potřebu kruhu zájemců o souvkovou tematiku
v moravskoslezské oblasti.
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