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Anotace 

Hlavní náplní této bakalářské práce je základní vyhodnocení litologie a stratigrafie 

sedimentů ropického horizontu. Studovaná lokalita leţí 5 kilometrů severovýchodně od 

Frýdku-Místku. Lokalita se jmenuje Bruzovice a podle regionálního členění patří 

Bruzovice do Vnějších Západních Karpat. 

Na lokalitě se nachází přírodní výchoz levého nárazového břehu a jeho délka je 45 

metrů. Z výsledků makroskopického a mikroskopického popisu jsem stanovil stratigrafii 

tohoto profilu od středního tithonu do spodního berriasu. Spodní část profilu tvoří nejvyšší 

vrstvy vendryňského souvrství, které je tvořeno jílovci s konkrecemi vápenců. Stratigrafie 

této části je od středního tithonu po svrchní tithon. Svrchní část profilu potom tvoří spodní 

vrstvy těšínských vápenců, které jsou sloţeny z vápenců, jílovců a slínovců. Stratigrafie 

této části je spodní berrias. 

Klíčová slova: slezská jednotka, vendryňské souvrství, těšínské vápence, ropický horizont, 

tithon. berrias, Bruzovice 

Summary 

The main focus of this bachelor's work is the basic evalution of lithology and 

stratigraphy of sediments from ropický horizon. Study locality is situated 5 kilometers 

northeast from Frýdek-Místek. Locality is called Bruzovice and in regional classification 

Bruzovice is in Outer Western Carpathians.  

In this locality there is natural outcrop of left river bluff, and lenght of this natural 

outcrop is 45 meters. From the results of the macroscopic and microscopic description I set 

stratigraphy of this profile from middle Tithonian to early Berriasian. Lower part of the 

profile is formed by top of Vendryně formation, which is formed by claystones with 

concretions of limestones. Stratigraphy of this part is from the middle Tithonian to late 

Tithonian. Upper part of the profile is in lowest layers of Těšín  limestone, which is formed 

by limestones, claystones and marlstones. Stratigraphy of this part is early Berriasian.  

Keywords: Silesian unit, Vendryně formation, Těšín limestone, ropický horizon, tithon, 

berrias, Bruzovice 
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1 Úvod 

Hlavní náplní této bakalářské práce je základní litologické a stratigrafické 

vyhodnocení sedimentů, které patří do tzv. ropického horizontu. Zkoumaná oblast se 

nachází asi 5 km vzdušnou čarou severo-východním směrem od Frýdku-Místku. Z hlediska 

regionálního členění patří lokalita Bruzovice do Vnějších Západních Karpat, a to konkrétně 

do flyšového pásma krosněnské skupiny příkrovů. V krosněnské skupině příkrovů je tato 

oblast zařazena do slezské jednotky, kde flyšové sedimenty dosahují stáří od jury po 

oligocén. 

Přesně se jedná o přírodní výchoz levého nárazového břehu potoka Bruzovka a je to 

jeden z mála z takovýchto odkryvů, který zatím nebyl zkoumán. Na výchozu proběhla 

dokumentace profilu, fotodokumentace, kompasová měření, měření délky výchozu a také 

se odebraly reprezentativní vzorky, které patří přímo do profilu výchozu, ale byly také 

pořízeny vzorky konkrecí, které by měly představovat právě ropický horizont. Dále budu 

v práci postupně rozepisovat všechny vrstvy a souvrství přímo godulského vývoje a 

především se zaměřím na vendryňské souvrství a těšínské vápence, mezi nimiţ by se měl 

ropický horizont nacházet. 

Bylo odebráno 17 vzorků hornin, které reprezentují profil výchozu, a 18 vzorků 

konkrecí. U všech těchto vzorků budu vyhodnocovat makroskopický popis. Ze 17 vzorků 

profilu bylo vybráno 10, ze kterých byly zhotoveny výbrusy. Na těchto výbrusech bylo 

stanoveno přesněji, jaká hornina a o jaký druh horniny se jedná, a především stratigrafické 

zařazení těchto vzorků, které bylo určeno podle vyskytujících se mikrofosílií. Podle určení 

hornin a stratigrafického zařazení jsem provedl základní litologické a stratigrafické 

vyhodnocení, které by mělo přispět k objasnění vzniku ropického horizontu. 
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2 Geologie prostředí 

2.1 Vnější Západní Karpaty 

Karpaty vznikly během evropského alpínského orogénu. Alpínský orogén se dělí do 

dvou větví, a to na severní a jiţní větev. Severní větev tvoří Pyreneje, Alpy a Karpaty a na 

východě pokračující pohoří Kavkaz a Himaláje. Pohoří alpid vznikaly v mesozoiku a 

terciéru postupným uzavíráním oceánu Tethys, který v té době leţel mezi kontinenty 

Laurasie a Gondwanou. 

Na území České republiky zasahují Západní Karpaty svou vnější zónou. Západní 

Karpaty reprezentují pásemné pohoří s příkrovovou stavbou s výrazným zonálním 

uspořádáním. Západní Karpaty dělíme na dvě základní jednotky podle horninového 

obsahu, věku tektonické individualizace jednotek a jejich vzájemných vztahů. Dělíme je na 

internidy a externidy (Vnější Západní Karpaty). 

Vnější Západní Karpaty se dělí na čelní předhlubeň, flyšové pásmo a bradlové pásmo 

(obrázek č. 1). Tektogeneze začala ve svrchní křídě a skončila v období miocénu. Moje 

cílová lokalita Bruzovice se nachází ve vnějším flyšovém pásmu, které je nazýváno jako 

krosněnská jednotka. Krosněnská jednotka (nebo také jako menilito-krosněnská jednotka) 

se dělí na dílčí příkrovové jednotky, a to na pozdřanskou, ţdánickou, podslezkou, slezskou 

a predmagurskou jednotku. Jelikoţ zájmové území náleţí slezské jednotce, je tato oblast 

probrána podrobněji (Grygar, 2014). 

2.2 Slezská jednotka 

Slezská jednotka je jednou ze šesti základních strukturních částí vnějších Karpat. 

Rozkládá se na severní Moravě a Slezsku v Moravsko-slezských Beskydech a 

Podbeskydské pahorkatině. V rámci vnějších flyšových jednotek s melinito-krosněnským 

vývojem má tato jednotka výlučné postavení díky mohutnému zastoupení flyšových vrstev 

se stratigrafickým rozpětím od svrchní jury po oligocén.  Ve slezské jednotce můţeme 

vymezit tři vývoje, a to vývoj godulský (vnitřní část sedimentární výplně slezského 

bazénu), vývoj bašský (omezené rozšíření v okolí Štramberské pahorkatiny) a vývoj 

kelčský - severozápadní okrajová část jednotky (Stráník, 1993; Menčík et al.,1983). 
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Obrázek 1 - Regionální geologické dělení Západních Karpat na území ČR, 1 - Český masiv; 2 - spodní 

miocén karpatské předhlubně; 3 - střední miocén; 4 - svrchní miocén; 5 - pliocén; 6 - pouzdřanská jednotka; 

7 - ţdánická a podslezská jednotka; 8 - zdounecká jednotka; 9 – slezská jednotka; 10 – předmagurská 

jednotka; 11 – račanská jednotka; 12 – bystrická jednotka magurské skupiny příkrovů; 13 – bělokarpatská 

jednotka magurské skupiny příkrovů; 14 – příkrovy a přesmyky; 15 – zlomy; 16 – okraj transgrese; 17 – linie 

geologických řezů; 18 – vrty (upraveno Stráník, 1993). 

2.2.1 Godulský vývoj 

Jsou to kompletní vrstevní sledy v rozmezí od svrchní jury po oligocén a maximální 

mocností okolo 6000 m. Mezi tyto sledy patří vendryňské souvrství, těšínské vápence, 

hradišťské souvrství, veřovické souvrství, lhotecké souvrství, godulské souvrství, 

istebňanské souvrství, podmenilitové, menilitové souvrství a  krosněnské souvrství 

(Stráník, 1993; Menčík et al.,1983). 

Nejstarší sedimenty godulského reprezentuje vendryňské souvrství (dříve spodní 

těšínské vrstvy, Eliáš et al., 2003), které je charakterizované tmavě hnědošedými 

vápnitými jílovci, s mocností 400 m (oxford-berrias). Tyto pelagity se ukládaly 
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v hraničních oblastech neritikum/bathyál. Ve stropních vrstvách je vyvinuta poloha 

tilloidních slepenců (náš sledovaný ropický horizont).  

Sedimentace pelagitů pokračuje těšínskými vápenci, jejichţ stáří je od nejvyššího 

tithonu aţ po spodní valangin. Tyto těšínské vápence jsou popsány ve dvou základních 

vývojích, facii kalovou (jemně detritickou) a facii organodetritickou.  

Flyšovou sedimentací ve valanginu začíná hradišťské souvrství (valangin-spodní 

apt). Hradišťské souvrství je rozděleno do tří částí. Jeho spodní část je označovaná jako 

svrchní těšínské vrstvy, které jsou tvořeny rytmickým flyšem tmavě hnědých aţ 

hnědošedých vápnitých jílovců a jemnozrnných vápnitých pískovců. Střední část je tvořena 

hrubě lavicovitými pískovci a slepenci hradišťského typu. Střední a svrchní část je 

nazývána jako hradišťské vrstvy. Svrchní pásmo převáţně vápnito-jílovcové, s nehojnými 

pískovci. Mocnost hradišťského souvrství roste směrem od západu k východu a pohybuje 

se od několika set metrů aţ do 1000 m. 

Hranici s nejvyššími částmi hradišťských vrstev tvoří veřovické souvrství, které je 

výrazné díky své sekvenci sazově černých, pevných, nevápnitých jílovců, doprovázených 

lávkami a bochníkovitými konkrecemi pelosideritů. 

Lhotecké souvrství je charakteristické svými nevápnitými aţ slabě vápnitými jílovci 

nazelenalých a šedých barev s výraznými chondritickými skvrnami. Obecně můţeme 

rozdělit na spodní část, která obsahuje převahu skvrnitých jílovců (někdy s pískovcovitými 

lávkami) a vyšší část, ve které se vyskytují tzv. mikuszovické pískovce (pískovce 

s rohovci). Průměrná mocnost je 200 – 220 m a maximální mocnosti dosahuje lhotecké 

souvrství 380 m (Stráník, 1993; Menčík et al.,1983). 

Spodní část svrchní křídy je charakterizována pestrými jílovci červené a zelené barvy 

mazáckého souvrství, laterárně zastoupené ostravickým pískovcem představuje přípravné 

období, po němţ slezský prostor vyzrál ve vyhraněný flyšový trog. 

Godulské souvrství (cenoman-campan) je charakteristické střídáním zelenošedých a 

křemitovápnitých glaukonitických pískovců a jílovců. Mocnost godulského souvrství je 

hodně proměnlivá. Maximální mocnosti dosahuje v povodí Morávky a Ostravice 2900 – 

3100 m. 
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Bez přerušení sedimentace pokračuje nad godulským souvrstvím istebňanské 

souvrství. Vyznačuje se pískovci a slepenci hrubě rytmického flyše, s nimiţ se střídají 

různě mocné sekvence tmavošedých a černošedých nevápnitých jílovců. Proměnlivá 

mocnost istebňanského souvrství se pohybuje od 400 m do 1200 m. 

Sedimentace tmavých pelitů, které tvoří převládající část svrchní části istebňanského 

souvrství, je vystřídána drobně rytmickou sedimentací podmenilitového souvrství. 

Podmenilitové souvrství (paleocén – spodní oligocén) je tvořeno šedými, zelenošedými a 

červenými, většinou nevápnitými jílovci. Mocnost tohoto souvrství je 500 – 800 m. 

V období spodního aţ svrchního oligocénu se ve slezském bazénu uloţilo menilitové 

souvrství, které je tvořené vrstvami podrohovcovými, rohovcovými, dynowskými slínovci 

a šitbořickými vrstvami. Mocnost nepřesahuje 100 m. 

Závěrečný cyklus sedimentačního prostoru slezského bazénu reprezentuje 

krosněnské souvrství. Vyznačuje se střídáním centimetrových aţ decimetrových lavic, 

modrošedých, silně vápnitých a výrazně slídnatých prachovců aţ jemně zrnitých pískovců. 

Krosněnské vrstvy nedosahují větších mocností neţ 100 m z důvodu jejich denudace 

(Stráník, 1993; Menčík et al.,1983). 

2.2.2 Vendryňské souvrství 

Hlavním litologickým znakem tohoto souvrství je sedimentace tmavohnědých aţ 

tmavošedohnědých vápnitých, zčásti prachově písčitých nebo písčitě laminovaných 

jílovců. Málo časté rytmické flyšové střídání s pískovci nebo s písčitými či organogenními 

vápenci. Tyto vloţky pískovců a vápenců se tu vyskytují jen občasně a jsou nepravidelně 

nahloučeny (čočkovitý vývoj). Pro vývoj vendryňského souvrství je charakteristická 

pelitická sedimentace na celé ploše jejich výskytu.  

Pro nejsvrchnější část vendryňského souvrství (mocnost 30 m) je charakteristická 

přítomnost různě velikých, zaoblených opracovaných bloků a valounů vápenců, které jsou 

litologicky různé od těšínských vápenců. Jejich běţná velikost je 3 – 70 cm. Největších 

velikostí dosahovaly u Chotěbuze, Stanislavic a u Českého Těšína. Tyto valouny a bloky 

jsou zastoupeny světle šedými aţ bělošedými celistvými vápenci, tmavošedými písčitými 

nebo organodetritickými vápenci, šedými rohovci, prokřemenělými vápenci, světle šedými 

vápenci s častými tmavošedými a zelenými fukoidy a vzácně tmavošedými celistvými 
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vápenci s pyritovými konkrecemi. Kromě vápencové hmoty se v těchto valounech 

vyskytují také křemeny, křemence, zelené fylity, středně aţ jemnozrnné drobové pískovce 

a jemně zrnité nazelenalé ţuly. Valouny jsou tmeleny písčitojílovitým, špatně tříděným 

pojivem s místy zachovalými skluzovými deformacemi vnitřního zvrstvení (slepence 

tiloidní). 

Výrazně odlišná litologie nejvyšší části vendryňského souvrství, která se vyskytuje 

v podloţí těšínských vápenců, indikuje v sedimentačním prostoru godulského vývoje 

slezské jednotky v období na konci jury vynoření okrajových částí pánve. Výrazný 

litologický obzor nazývaný jako ropický horizont vznikl resedimentací vápencových 

klastů z podmořských skluzů (Menčík et al., 1983). Podle Eliáše (1970) se jedná o valouny 

tmavošedých aţ jemně zrnitých pseudoolitických vápenců, modrošedých jemně zrnitých 

vápenců, černošedých jemně aţ středně zrnitých vápenců, černošedých jílovitých vápenců, 

černošedých chuchvalcovitých vápenců, křemenců, fylitů a někdy také drobových 

pískovců. 

Podloţí vendryňského souvrství se zřejmě od pánevního podkladu nikdy 

neodloučilo, protoţe se nikde na povrchu neobjevuje. Mocnost vendryňského souvrství je 

odhadována na 300 – 400 m. O prvotním podkladu pánve nás informují málo časté, vzácné 

nálezy chloriticko-sericitických fylitů aţ 20 cm velikých (údolí Olše), které jsou 

neopracované a volně rozšířené v pelitickém vývoji. 

Podle paleontologických průzkumů a nálezů makrofauny je vendryňské souvrství 

řazeno k oxfordu aţ berriasu. Oxford je potvrzen nalezením juvenilního amonita 

z podčeledi Cardioceratinae a vrchní hranice svrchního tithónu aţ spodního berriasu byla 

potvrzena nalezením úlomku amonita Berriasella aff. lorioli (Zittel) (Menčík et al., 1983). 

2.2.3 Těšínské vápence 

Těšínské vápence se vyskytují ve dvou vývojích. První je facie kalová (jemně 

detritická) a druhá facie organodetritická. Podle vzájemného poměru těchto facií a jejich 

vztahu k podloţnímu vendryňskému souvrství i k nadloţnímu hradišťskému souvrství lze 

v godulském vývoji slezské jednotky rozlišit tři oblasti. Rozlišují se ve faciálně-

litologickém vývoji a litostratigrafickém členění.  
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První oblast se vyznačuje zachovaným podloţím v podobě vendryňského souvrství a 

vyvinutou kalovou facií o mocnosti 20 - 30 m po celém vrstevním sledu těšínských 

vápenců. Hranice vůči nadloţnímu hradišťskému souvrství je litologicky výrazná a ostrá 

s rozšířením v okolí Českého Těšína.  

Druhá oblast má své rozšíření v okolí Třince a Nýdku. Podloţí je tvořeno 

vendryňským souvrstvím a v nadloţí vystupují těšínské vápence ve dvou ostře 

vyhraněných a vzájemně superponovaných sekvencích. Kalový vývoj o mocnosti 20 - 30 

m tvoří spodní část těšínských vápenců. Vyšší části těšínských vápenců tvoří o maximální 

mocnosti 60 m detritická facie. Litologicky pozvolný přechod mezi vyšší částí těšínských 

vápenců a mezi jeho nadloţními vrstvami hradišťského souvrství. Se zvyšující se mocností 

detritické facie se zmenšuje ostrost tohoto litologického rozhraní. V oblasti mezi Ropicemi 

a Třanovicemi se zmenšuje mocnost detritické facie těšínských vápenců a netvoří v této 

oblasti individualizovanou vrstevní sekvenci. Jejich rozšíření je zde pouze v několika 

izolovaných vloţkách. Jako heteropická facie se tak zde projevují organodetritické 

vápence.  

Třetí oblast je charakteristická tím, ţe jí chybí podloţní část v podobě vendryňského 

souvrství a je rozšířená v Podbeskydské pahorkatině. Těšínské vápence se zde objevují 

buďto jako nejstarší vrstevní člen hradišťského souvrství, nebo jako izolované či čočkovité 

polohy. Maximální mocností dosahují 7 - 12 m. V tomto sedimentačním prostoru převládá 

detritický vývoj těšínských vápenců nad kalovými, ale oba vývoje jsou součástí stejných 

sedimentačních cyklů (Menčík et al., 1983). 

Kalový vývoj je charakterizován především světlými ţlutošedými nebo bělošedými 

pelitomorfními aţ jemně detritickými vápenci. Jsou často tence lávkovité a doprovázené 

měnícím se podílem vloţek ţlutošedých nebo zelenošedých vápnitých jílovců. Zmiňované 

lávky vápenců dosahují mocností 2 - 20 cm a vloţky vápnitých jílovců 100 - 150 cm. 

V oblastech s chybějícími kalovými vývoji nadloţních organodetritických vápenců (západ 

aţ severozápad od Českého Těšína) se také často vyskytují oolitické vápence, nebo 

vápence s rohovcovými prouţky.  

V oblasti se stratigraficky superponovanými sekvencemi kalových a 

organodetritických těšínských vápenců se u kalového vývoje vyskytuje zvýšený obsah 

prachově písčité příměsi s náznaky vznikajícího gradačního zvrstvení. Málo rytmické 
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střídání zde obsahuje cykly: vápnitý jemnozrnný pískovec, vápnitý prachovec, prachově 

písčitý vápenec, pelitomorfní vápenec nebo také vápnitý jílovec.  

Detritický vývoj ve svrchní části těšínských vápenců zahrnuje typickou součást, a to 

masivní tmavě modrošedé, jemně aţ hrubě zrnité vápence v lavicích o mocnostech             

10 - 200 cm. Tyto vápence se skládají z malých valounů nebo úlomků štramberského 

vápence s nepravidelnou příměsí křemenných valounků o velikosti 2 cm. Rohovcové 

krouţky jsou u detritického vývoje pouze vzácností. Směrem do nadloţí jsou lavice 

vápenců oddělovány vrstevními spárami. Se zmenšující se mocností vápencových lávek se 

objevují vloţky o velikosti 1 - 60 cm, které jsou tvořeny tmavě hnědošedými aţ 

černošedými prachově písčitými a slídnatými vápnitými jílovci a jsou prokládány tenkými 

lávkami modrošedých prachovců nebo křemito-vápnitých jemnozrnných pískovců. 

Biostratigrafické nálezy fauny nejsou v těšínských vápencích příliš časté. V kalových 

vápencích se uvádí výskyt kalpionely Calpionella alpina (Lorenz) a z detritického vývoje 

pocházejí nálezy aptychů Lamellaptychus mortilleti (Pictet et Loriol), které jsou 

charakteristické pro období berrias (Menčík et al.,1983). 

3 Metodika 

3.1 Příprava výbrusu 

Pro petrografický rozbor hornin v polarizačním mikroskopu, který vyuţívá 

procházející světlo, musíme ze vzorku postupným broušením udělat tzv. výbrus. Výbrus je 

mikroskopický preparát o tloušťce 0,02 - 0,03 mm. 

V první fázi přípravy výbrusu odřezáváme vzorky kolmo na odlučnost, nebo kolmo 

na směr diskontinuitních ploch. Řezy byly provedeny na diamantové pile Discoplan – TS. 

Je vyţadován rovný a plynulý řez, aby se co nejvíce sníţila potřeba dalšího zbroušení. Tři 

vzorky navíc musely být naimpregnovány kanadským balzámem, neţ mohly být řezány 

z důvodu výskytu puklin. 

Druhým krokem při výrobě výbrusu je leštění vzorku (jeho odřezané plochy) na 

brusných papírech. Pouţívány jsou brusné papíry od zrnitosti 200 aţ 1200 μm, které se 

otáčí na kovových kotoučích a při leštění jsou smáčeny vodou. Po dosaţení dostatečné 

rovnosti a matného lesku broušené plochy můţeme vzorek přilepit polyesterovou 
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pryskyřicí k podloţnímu sklíčku. Matováním sklíček, coţ znamená obroušení skla o sklo 

za pouţití brusiv o zrnitosti 400 - 800 μm a vody, docílíme pevného přitmelení vzorku. Při 

tmelení na podloţní sklo se připravuje dávka tmelu smícháním 100 dílů polyesteru s 2 díly 

iniciátoru a nanese se na vyleštěnou plochu. Pod mírným tlakem na vzorek provádíme 

pohyb dopředu a dozadu, čímţ docílíme vytlačení přebytečného tmelu. Vzorek necháme 

zaschnout 24 hodin.  

Dalším krokem je broušení na stroji Discoplan – TS, který má na stejném kotouči jak 

diamantovou pilu, tak také brusnou diamantovou frézu. Při vodním smáčení se vzorek 

zbrousí aţ na sílu 0,6 - 0,8 mm. Předposledním krokem je ruční dobroušení na skle, při 

kterém se vyuţívají brusiva zrnitosti 200 aţ 1200 μm smíchané s vodou. V některých 

případech se pouţívají pouze brusiva za sucha, díky kterým dosáhneme poţadované síly 

výbrusu 0,02 - 0,03 mm. Finální fázi přípravy výbrusu představuje přitmelení svrchního 

krycího sklíčka, na které byl pouţit kanadský balzám. 

3.2 Součásti karbonátových hornin 

Karbonátové horniny se skládají z částic, tmelů a diagenetických komponentů. Podle 

velikosti částic rozdělujeme částice v karbonátech na velmi drobné (mikrit), střední 

velikosti, které jsou označovány jako karbonátové písky nebo štěrky, a poslední je 

kategorie velkých částic. Průměrná velikost mikritických částic je menší neţ 20 μm, a jsou 

většinou tvořeny drobnými krystalovými prizmaty aragonitu, které vznikly za pomoci 

organizmů chemickým postupem. Dále mohou mikrit zastupovat klence kalcitu, nebo 

krystalové destičky rozpadlého nanoplanktonu. Mezi karbonátové písky a stěrky se řadí 

biomorfy, bioklasty, intraklasty, plastiklasty, extraklasty, povlékavá zrna, ooidy, onkoidy a 

pizoidy, agregátní zrna, peloidy, řasové nebo fekální pelety a valounové sedimenty. 

Velikost částic je přibliţně do 

2 mm. Výplně pórů hornin 

tvoří tmely (Hladil, 1996). 

 

Obrázek 2 - Základní typy částic, 

které se mohou vyskytovat 

v karbonátech (Hladil, 1996). 
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3.3 Klasifikace karbonátů a sedimentačních prostředí 

Důleţitým poznatkem týkajícího se klasifikace karbonátů je rozdělení 

sedimentárních facií. Karbonátové facie můţeme rozdělit na sedimenty karbonátových 

šelfů, plošin a riftů, sedimenty kontinentálních svahů a uloţeniny oceánského dna.  

Sedimenty karbonátových šelfů, plošin a riftů jsou většinou akreční a lagunární typy 

uloţenin. Pomocí gravitačních proudů vznikají sedimenty kontinentálních svahů. 

Uloţeniny oceánského dna jsou většinou hemipelagity s jemnozrnnou frakcí a pelagity 

sloţené z částic karbonátů klesajících z volného vodního sloupce.  

U geologů je pouţíván pojem mikrofacie, jejíţ druh je ovlivněn prostředím, ve 

kterém daná mikrofacie vznikla. Dále se pouţívá pojem faciální zóny, coţ znamená 

umístění mikrofacie v profilu od pobřeţí do pánve. Dalším důleţitým nástrojem při 

klasifikaci karbonátů je sledování vrstevních sledů. Především se sleduje vztah nadloţní a 

podloţní vrstvy a jejich ostrost přechodu mezi nimi (Hladil, 1996). 

4 Dokumentace 

4.1 Popis lokality a fotodokumentace 

Studovaná lokalita reprezentující přírodní výchoz levého nárazového břehu potoka 

Bruzovka se nachází 1065 metrů severovýchodně od kostela sv. Stanislav v Bruzovicích a 

200 metrů jihozápadně od křiţovatky (obrázek č. 3), na které se kříţí cesty Bruzovice-

Ţermanice a Bruzovice-Pazderna.  

Výchoz dosahuje výšky aţ 4 metry a je dlouhý 45 metrů (obrázek č. 4). Horniny jsou 

odkryté ve spodní části svahu a v korytě potoka. Značná část je zasucená zvětrávajícími 

jílovci, které se do koryta v některých místech sesouvají. Výchoz byl dokumentován od 

nadloţí směrem do podloţí. Dokumentace probíhala měřením pravých mocností vrstev 

vápenců a celých souborů vrstev slínovců anebo pelitických sedimentů. 

Vyšší část výchozu (směrem proti proudu) tvoří vápence aţ slínovce, které patří 

k nadloţním těšínským vápencům (obrázek č. 5). Kompasové měření vyšších vrstev bylo 

stanoveno na 155/55. Profil začíná první výraznou lavicí vápence o mocnosti 7 cm 
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odkrytou v korytě potoka (viz tabulka 1). Celý odkryv s vápencovými lavicemi a slínovci 

končí 50 cm mocnou vrstvou detritického vápence. 

V niţších částech výchozu potom vápence přecházejí do tmavších sedimentů, 

především jílovců a prachovců. Tyto jílovce aţ prachovce řadíme k podloţnímu 

vendryňskému souvrství. Kompasové měření bylo stanoveno na 170/45. 

Pelitické sedimenty jsou doprovázeny valouny aţ bloky vápenců. Mnohé z nich 

připomínají konkrece. Odkrytí jílovců a prachovců není zcela ideální, většinou je patrné 

zakrytí sutí. Vzhledem k selektivní erozi jsou ve spodní části patrné akumulace bloků či 

valounů vápenců, které pravděpodobně vytvářejí několik poloh v jílovcích a prachovcích 

vendryňského souvrství. 

 

Obrázek 3 - Mapa oblasti Bruzovic s vytyčením studované lokality (upraveno z www.mapy.cz). 
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Obrázek 4 - Celkový pohled na profil. 

 

Obrázek 5 - Nejvyšší část výchozu - vápence a slínovce patřící těšínským vápencům. 
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Obrázek 6 - Čočka tmavošedého vápence (vzorek Br 7a). 

 

Obrázek 7 - Drobně detritický vápenec šedé barvy (vzorek Br 11). Pod touto vrstvou následují jílovce a 

prachovce vendryňského souvrství. 
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Obrázek 8 - Vápencové konkrece v jílovcích vendryňského souvrství - ropický horizont. 

 

Obrázek 9 - Vápnitý jílovec aţ prachovec vendryňského souvrství (Br 17). 
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4.2 Schéma profilu 
  

 

Obrázek 10 - Schéma profilu s vyznačením odběrů vzorků. 
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Mocnost 
(cm) 

Popis 

7 
Ve spodní části detritický vápenec, který ve svrchní části přechází do 
kalového. Barva světle šedá. Odebrán vzorek Br 1. 

50 
Slínovce světle šedé barvy. Slínovce jsou nápadně laminované, místy 
skvrnité. Ve střední části odebrán vzorek Br 2. 

6 Šedý vápenec, jemnozrnný.  

45 
Slínovce světle šedé barvy. Jsou nápadně laminované, místy skvrnité. Ve 
střední části odebrán vzorek Br 3. 

50 
Deskovité vápence o mocnosti 7 - 10 cm šedé barvy. Vápence jsou 
kalového typu, místy ve spodní části detritické. 

80 
Slínovce šedé barvy. Slínovce nápadně laminované, místy skvrnité. 
Slínovce jsou lehce tektonicky deformované. 

10 Vápencová vrstva šedé až hnědošedé barvy, odebrán vzorek Br 4. 

60 
Slínovce šedé barvy. Slínovce jsou laminované, ojediněle skvrnité. Ve 
střední části byl odebrán vzorek Br 5. 

30 Čočka vápence šedé barvy. Vápenec je jemnozrnný až kalový. 

130 

Tmavě šedé jílovce až slínovce, nápadné tektonické postižení. Horniny 
nesou znaky tektonických ohlazů. Rozhraní jednotlivých vrstev nejsou 
zcela rozlišitelné. Ve spodní části se nachází konkrecionální vápenec 
tmavě šedé barvy (vzorek Br 7a). Z jílovců byl odebrán vzorek Br 7. 

30 Tmavě šedý vápenec. 

60 

Slínovce světle šedé barvy, nápadně skvrnitý. Vzhledem k tektonickému 
rozklouzání není čitelná vrstevnatost. Ve svrchní části odebrán vzorek Br 
9. Ve spodní části odebrán vzorek Br 10. 

50 
Detritický vápenec, ve svrchní části kalový s viditelnými kalcitovými 
žilkami a intraklasty ve spodní části.  Vzorek Br 11. 

80 
Jílovce s přechodem ze tmavých do světle šedých, silně zvětralé, bez 
znaků zvrstvení. Ve spodní části odebrán vzorek Br 12. 

200 

Šedé jílovce s „konkrecemi“. Jedná se o oválné bloky šedých vápenců 
nápadně svým tvarem připomínajících konkrece. Ve spodní části odebrán 
vzorek Br 13. 

100 
Šedé jílovce bez nápadné vrstevnatosti s konkrecemi o průměru 60-80cm 
a mocnými 30cm. Ve spodní části odebrán vzorek Br 14. 

250 
Šedé jílovce s konkrecemi o průměru 20 cm. Značná část profilu je 
zasucena sesouvajícím se břehem. Ve spodní části odebrán vzorek Br 15. 

90 Světle šedé jílovce. Ve spodní části odebrán vzorek Br 16. 
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200 Tmavě šedé až černé jílovce až prachovce. Ve spodní části vzorek Br 17. 

Tabulka 1- Popis profilu přírodního výchozu levého nárazového břehu řeky Bruzovky. Dokumentace 

reprezentuje popis hornin od nadloţí směrem do podloţí. 

5 Vyhodnocení 

5.1 Makroskopický popis vzorků hornin reprezentující profil 

Br 1 

- střídání detritického až jemnozrnného vápence 

- šedá aţ světle šedá barva 

- mírné zvětrání světle ţluté barvy 

- po navlhčení je patrné laminované zvrstvení 

- nápadná gradace ve spodní části vzorku reprezentujícího celou mocnost vrstvy 

- ve svrchní části jsou patrné ichnofosilie, které po navlhčení skoro mizí 

- masivní textura 

- rozlišitelné jsou kalcitová zrna a kalcitové ţilky 

- reakce s HCl 

Br 2 

- jílovitý vápenec až slínovec 

- světle šedá barva 

- zvětrání rezavě červené barvy, místy světle aţ tmavě ţluté 

- po navlhčení je hornina skvrnitá  

- náznak laminovaného zvrstvení 

- masivní textura  

- reakce s HCl 

Br 3 

- vápnitý jílovec 

- šedá barva 

- zvětrání od oranţové po rezavě červenou barvu 

- břidličnatá rozpadavost 

- reakce s HCl 
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Br 4 

- drobně detritický vápenec 

- hnědošedá barva 

- lehké zvětrání oranţové aţ hnědé barvy 

- masivní textura  

- nápadné jsou kalcitové ţilky 

- reakce s HCl 

Br 5 

- vápnitý jílovec až slínovec 

- světle šedá barva 

- na povrchu je patrné zvětrání červené barvy  

- roubíková rozpadavost  

- jediný makroskopický minerál reprezentují šupinky slíd (muskovit) 

- reakce s HCl 

Br 6 

- vápnitý jílovec 

- tmavě šedá aţ černá barva 

- zvětrání oranţové aţ červeno rezavé barvy 

- břidličnatý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 7 

- vápnitý jílovec  

- tmavě šedá aţ černá barva 

- silné zvětrání oranţové aţ červeno rezavé barvy 

- střípkovitý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 8 

- vápenec 

- šedá aţ světle šedá barva  

- zvětrání oranţové barvy 

- střípkovitý rozpad 

- reakce s HCl 
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Br 9 

- rozpadavý jílovec až jíl 

- bělošedá aţ světle šedá barva 

- místy patrný střípkovitý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 10 

- rozpadavý jílovec až jíl 

- bělošedá aţ světle šedá barva 

- střípkovitý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 11 

- drobně detritický vápenec 

- šedá barva 

- nepatrné zvětrání tmavě ţluté aţ hnědé barvy 

- masivní textura 

- nápadné kalcitové ţilky 

- reakce s HCl 

Br 12 

- jílovec až prachovec 

- světle šedá barva 

- střípkovitý rozpad 

- šupinky slíd (muskovit) 

- reakce s HCl 

Br 13 

- vápnitý jílovec až prachovec 

- tmavě šedá aţ černá barva 

- roubíkovitý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 14 

- vápnitý jílovec 

- světle šedá barva 

- výrazné zvětrání oranţové barvy 
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- po navlhčení je hornina nápadně skvrnitá 

- roubíkovitý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 15 

- rozpadavý vápnitý jíl 

- šedá barva 

- reakce s HCl 

Br 16 

- vápnitý jílovec 

- světle šedá barva 

- výrazné zvětrání oranţové barvy 

- po navlhčení je hornina nápadně skvrnitá 

- roubíkovitý rozpad 

- reakce s HCl 

Br 17 

- vápnitý jílovec až prachovec 

- tmavě šedá aţ černá barva 

- místy rezavě oranţové zvětrání 

- šupinky slíd (muskovit) 

-reakce s HCl 

5.2 Makroskopický popis vzorků hornin reprezentující konkrece 

A 

- vápenec 

- šedá barva 

- nevýrazně skvrnitý s lasturnatým lomem 

B 

- prachovitý vápenec 

- tmavě šedá barva 

- nevýrazně lasturnatý lom 

C 

- vápenec 

- světle šedá barva 
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- výrazná skvrnitost a lasturnatý lom 

- viditelná laminace 

D 

 - vápenec 

- světle šedá barva 

- viditelná výrazná laminace 

- na puklinách kalcit 

E 

- vápenec hlíznatě střídající se s jílovcem 

- šedá barva 

- na puklinách kalcit 

- na povrchu navětrání ţluté barvy 

- viditelné kalcitové ţilky 

 

F 

- vápenec 

- tmavě šedá barva 

- výrazná lasturnatý lom  

- nevýrazná skvrnitost 

- viditelné kalcitové ţilky a ve spodní části vzorku pyrit 

G 

- vápenec 

- světle šedá barva, místy naţloutlá 

- nevýrazný lasturnatý lom s výraznou skvrnitostí 

- ve spodní části chaotická laminace 

H 

- vápenec 

- světle šedá barva 

- na puklinách krystaly kalcitu 

- lasturnatý lom 

- výrazná skvrnitost tmavší barvy 
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I 

- vápenec 

- tmavě šedá barva 

- nevýrazný lasturnatý lom 

- na puklinách kalcit 

J 

- vápenec 

- světle šedá barva 

- lasturnatý lom 

- na puklinách kalcit 

- občasné skvrny tmavší barvy 

K 

- vápenec 

- tmavě šedá barva, místy aţ černá 

- lasturnatý lom 

- viditelná laminace 

L 

- biodetritický vápenec 

- tmavě šedá barva 

- občasné hnízda kalcitu 

M 

- biodetritický vápenec 

- světle šedá barva 

- viditelná zrna kalcitu 

- na povrchu vyvětrávají ostny jeţovek a schránek mlţů 

N 

- vápenec 

- šedá barva 

- lasturnatý lom 

- výrazná skvrnitost 

- zrna celestínu a stroncianitu na puklinách 
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O 

- vápenec 

- šedá barva 

- lasturnatý lom 

- výrazná skvrnitost 

- na puklinách kalcit 

P 

- vápenec 

- šedá barva 

- na povrchu rezavě hnědé navětrání 

Q 

- vápenec 

- tmavě šedá barva 

- na puklinách kalcit 

- nevýrazná laminace 

 

R 

- prachovitý vápenec 

- tmavě šedá barva 

- nevýrazný lasturnatý lom 

 

 

Obrázek 11 - Viditelná výrazná skvrnitost, vzorek O. 

 

Obrázek 12 - Tmavě šedý vápenec, vzorek F. 
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Obrázek 13 - Pukliny vyplněné kalcitem. 

 

Obrázek 14 - Biodetritický vápenec s 

vyvětrávajícími ostny jeţovek, vzorek M. 

5.3 Mikroskopický popis vzorků reprezentujících profil 

Mikroskopický popis jednotlivých výbrusů byl prováděn pomocí polarizačního 

mikroskopu Olympus BX60. Pomocí počítačového programu Lucie 2.3 byly pořízeny 

fotky jednotlivých částí výbrusů. Ve výbrusech se vyhledávaly znaky, které charakterizují 

sloţení vápence a mikrofosílie, díky kterým lze ve výbrusu určit jejich zařazení ve 

stratigrafii. V rámci bakalářské práce jsem vyhodnocoval 10 výbrusů. Určení mikrofosílií 

bylo konzultováno s prof. D. Rehákovou z UK v Bratislavě. Zastoupení kalpionel                

a vápnitých řas ve výbrusech je shrnuto v obrázku č. 49. Stratigrafické vyhodnocení bylo 

provedeno podle Lakove a Petrove (2013), Rehákové (2000), Scholleho a Ulmer-Scholleho 

(2003) a Mackenzieho a Adamse (1998). 

Br 1 

Ve vyšší části výbrusu se jedná o biosparitový vápenec, s přechodem do 

alodapického vápence ve spodní části. Ojediněle se vyskytují ţilky a hnízda hrubě 

krystalického sparitu. Často se objevuje organická hmota (hnědé a černé částice 

organického původu). Spongie (jehlice hub) jsou zde usměrněné ve směru vrstevnatosti. 

Ve výbrusu jsou patrné zbytky kalpionel, ostrakodů, kalcifikovaných radiolárií, řas, 

miliolidních a textularidních bentických foraminifer, schránek a úlomků mlţů. 

Z určitelných mikrofosílií jsou zde kalpionely Calpionella alpina (Lorenz), Crassicollaria 

massutiniana (Colom), Tintinnopsella carpathica (Colom) a řasy Cadosina semiradiata 
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semiradiata (Wanner), Colomisphaera lapidosa  (Vogler), Cadosina semiradiata fusca  

(Wanner). 

 

Obrázek 15 - Biosparitový vápenec vyšší části 

výbrusu, spongie orientované ve směru vrstevnatosti. 

 

Obrázek 16 - Alodapický vápenec niţší části výbrusu 

 

Obrázek 17 – Tintinnopsella carpathica (Colom), 

velikost 100 μm. 

 

Obrázek 18 - Calpionella alpina (Lorenz), velikost 

100 μm. 

 

Obrázek 19 – Crassicollaria massutiniana (Colom), 

velikost 100 μm. 

 

Obrázek 20 – Cadosina semiradiata fusca (Wanner), 

velikost 50 μm. 
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Název horniny: biosparitový vápenec 

Stratigrafie: svrchní tithon (kalpionelová zóna Crassicollaria) 

Br 2 

Biomikritový vápenec s běţnými klenci dolomitu a občasnými hnízdy sparitu. Málo 

běţná je organická hmota. Z mikrofosílií jsou zde časté jehlice hub (spongie) a ojedinělé 

výskyty vápnitých řas Cadosina semiradiata fusca (Wanner) a Colomisphaera fortis 

(Řehánek). Místy se objevují i úlomky krinoidů (článků lilijic). 

Název horniny:biomikritový vápenec 

Stratigrafie: svrchní tithon aţ střední berrias 

 

Obrázek 21 - Biomikritový vápenec s klenci 

dolomitu. 

 

Obrázek 22 – Cadosina semiradiata fusca (Wanner), 

velikost 100 μm. 

Br 3 

Dismikritový vápenec s ţilkami a krystaly sparitu. Ve výbrusu dominují 

kalcifikované radiolárie, kalpionely a méně vápnité řasy. Rozeznatelné kalpionely zde jsou 

Calpionella alpina (Lorenz), Calpionella grandalpina (Nagy), Tintinnopsella doliphormis 

(Colom) a Tintinnopsella carpathica (Colom). Z řas je to Cadosina semiradiata fusca 

(Wanner). Občasné jsou i výskyty krinoidů a jehlice hub (spongie). 

Název horniny: dismikritový vápenec 

Stratigrafie: spodní berrias (kalpionelová zóna Calpionella alpina) 
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Obrázek 23–Dismikritový vápenec s ţilkami kalcitu 

a kalcifikovanými radiolaláriemi. 

 

Obrázek 24 – Calpionella grandalpina (Nagy), 

velikost 100 μm. 

 

Obrázek 25 – Tintinnopsella carpathica (Colom), 

velikost 100 μm. 

 

Obrázek 26 – Tintinnopsella doliphormis (Colom), 

velikost 100 μm. 

 

Obrázek 27 - Calpionella alpina (Lorenz), velikost 

100 μm. 

 

Obrázek 28 – Cadosina semiradiata fusca (Wanner), 

velikost 50 μm. 
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Br 4 

Dismikritový vápenec s méně častou organickou hmotou. Nejvýraznější fosílie jsou 

zde spongie (jehlice hub) a kalcifikované radiolárie, občasné jsou i výskyty foraminifer a 

ostrakodů. Spongie vykazují orientaci ve směru vrstevnatosti. Z kalpionel je zde 

Calpionella alpina (Lorenz), Crassicollaria parvula (Remane) a z vápnitých řas je to 

Colomisphaera fortis (Řehánek), Cadosina semiradiata cieszynica (Nowak) a 

Colomisphaera radiata (Vogler). 

Název horniny: dismikritový vápenec 

Stratigrafie: svrchní tithon aţ spodní berrias 

 

Obrázek 29 - Dismikritový vápenec. 

 

Obrázek 30 - Calpionella alpina (Lorenz), velikost 

100 μm. 

 

Obrázek 31 – Crassicollaria parvula (Remane), 

velikost 80 μm. 

 

Obrázek 32 – Cadosina semiradiata cieszynica 

(Nowak), velikost 100 μm. 
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Br 5 

Spodní část výbrusu je tvořena hrubě detritickou částí, ve které jsou často obsaţeny 

zbytky foraminifer, a vrchní část výbrusu je drobně detritická. Je vidět silná rekrystalizace. 

Rozeznatelná foraminifera je Ophtalmidium (Brady). Jsou zde málo oválné klasty, které 

jsou vytmeleny sparitem. Občasný výskyt kalcifikovaných radiolárií a vápnitých řas. 

Z vápnitých řas je zde určitelná pouze Cadosina semiradiata fusca (Wanner).  

Název horniny: detritický slínovec 

Stratigrafie: střední tithon - berrias 

 

Obrázek 33 - Spodní část výbrusu - hrubě detritický 

jílovec. 

 

Obrázek 34 - Vrchní část výbrusu - drobě detritický 

jílovec s kalcifikovanými radioláriemi. 

 

Obrázek 35 - Přechod mezi hrubě detritickou a 

drobně detritickou částí. 

 

Obrázek 36 - Foraminifera Ophtalmidium  (Brady). 
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Br 6 

Mikritový aţ dismikritový vápenec bohatý na organickou hmotu s občasnými zrny 

křemene a šupinek slíd. Ve výbrusu se také vyskytují zrnka glaukonitu a je zde patrná 

výrazná laminace. Sparitové ţilky zde procházejí napříč laminací. Méně časté jsou hnízda 

sparitu. Dominují kalcifikované radiolárie a spongie, takţe facii tohoto výbrusu můţeme 

nazvat jako radiolário-spongiovou. V některých částech výbrusu je hojný i pyrit. 

Název horniny: mikritový až dismikritový vápenec (slínovec) 

 

Obrázek 37 - Mikritový aţdismikritový vápenec s 

výraznou laminací. 

 

Obrázek 38 - Hnízda sparitu. 

Br 9 

Vyšší část výbrusu je mikritová a spodní část je spíše dismikritová aţ biodetritická. 

Ojedinělá organická hmota. Hojné výskyty kalpionel Calpionella alpina (Lorenz). Jako 

další jsou zde kalpionely Calpionella grandalpina (Nagy), Crassicollaria parvula 

(Remane) a Crassicollaria massutiniana (Colom). Dále jsou ve výbrusu velice časté a 

vcelku dobře rozeznatelné vápnité řasy Cadosina semiradiata semiradiata (Wanner), 

Colomisphaera lapidosa (Vogler) a Cadosina semiradiata fusca (Wanner). V menším 

počtu se zde také vyskytují radiolárie, spongie, úlomky schránek mlţů a schránky 

ostrakodů.  

Název horniny: mikritový až dismikritový vápenec 

Stratigrafie: svrchní tithon aţ spodní berrias 
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Obrázek 41 - Příčný řez lorikou Calpionella alpina 

(Lorenz). 

 

Obrázek 42 - Cadosina semiradiata fusca (Wanner), 

velikost 50 μm. 

Br 11 

Biosparitový vápenec s občasnými krystaly dolomitu a hnízdy kalcitu. Z fosílií jsou 

zde zbytky radiolárií, kalpionel, vápnitých řas a schránek ostrakodů. Z kalpionel je to 

Calpionella alpina (Lorenz), Tintinnopsella carpathica (Colom) a z řas jsou zde 

Colomisphaera fortis (Řehánek), Colomisphaera lapidosa (Vogler). Občasně se také 

objevují úlomky krinoidů. 

Název horniny: biosparitový vápenec 

Stratigrafie: svrchní tithon - spodní berrias 

 

Obrázek 39 - Crassicollaria massutiniana (Colom), 

velikost 100 μm. Nápadná hnízda sparitu. 

 

Obrázek 40 - Kalpionelová mikrofacie. 
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Br 15 

Jílovec s klasty, a to občasnými šupinkami slíd a ostrohrannými zrny křemene, časté 

jsou v tomto výbrusu úlomky ţivců, vápenců a zrna glaukonitu. Je zde viditelná laminace. 

Z fosílií jsou zde jenom méně četné radiolárie. 

Název horniny: jílovec 

 

Obrázek 45 - Viditelná laminace. 

 

Obrázek 46 - Jediné vyskytující se mikrofosílie – 

radiolárie. Ostrohranná zrna křemene. 

Br 17 

Jílovitý vápenec aţ slínovec se sparitem. Výrazná zde jsou ostrohranná zrna křemene 

a zrna glaukonitu. Dále je v tomto výbrusu charakteristické velké mnoţství organické 

hmoty. Odlišný je tento výbrus od ostatních výskytem velkých hnízd pyritu (framboidální 

pyrit). Z mikrofosílií jsou zde patrné spongie, a občasné zbytky schránek ostrakodů. 

 

Obrázek 43 - Calpionella alpina (Lorenz), velikost 

100μm. 

 

Obrázek 44 - Colomisphaera fortis (Řehánek), 

velikost 50μm. 
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Název horniny: vápenec až slínovec 

 

Obrázek 47 - Jílovitý vápenec aţ jílovec, zrno 

glaukonitu ve vyšší části. 

 

Obrázek 48 - Hnízda pyritu. 

Určitelné a stratigraficky zařaditelné mikrofosilie byly nalezeny pouze ve výbrusech 

reprezentujících těšínské vápence. Jejich distribuce je zobrazena v profilu na obrázku 49. 

Podařilo se určit šest zástupců kalpionel Calpionella alpina (Lorenz), Calpionella 

grandalpina (Nagy), Crassicollaria massutiniana (Colom), Crassicollaria parvula 

(Remane), Tintinnopsella carpathica (Colom), Tintinnopsella doliphormis (Colom) a šest 

zástupců vápnitých řas Cadosina semiradiata fusca (Wanner), Cadosina semiradiata 

cieszynica (Nowak), Cadosina semiradiata semiradiata (Wanner), Colomisphaera fortis 

(Řehánek), Colomisphaera radiata (Vogler), Colomisphaera lapidosa  (Vogler). 

Pro stratigrafii mají význam především kalpionely. Společenstva jsou 

charakteristická pro nejvyšší tithon aţ spodní berrias. Podle přítomnosti kalpionely  

Tintinnopsella doliphormis (Colom) ve vzorku Br 3 je tento moţno přiřadit ke spodnímu 

berriasu. To by znamenalo, ţe v niţší stratigrafické úrovni sedimenty naleţí ke svrchními 

tithonu. To potvrzuje určení cyst nevápnitých dinoflagelát (pers. inf. P. Skupien).  

Analýza nevápnitých dinoflagelát byla provedena pouze na dvou vzorcích 

vendryňského souvrství – Br13 a Br17. 

Určená společenstva jsou poměrně chudá se zástupci  Circulodinium distinctum, 

Cometodinium sp., Cribroperidinium sp., Endoscrinium sp., Gonyaulacysta sp., 

Stiphrosphaeridium anthophorum, Systematophora areolata, Tubotuberela sp., Valensiella 

sp. Společenstvo odpovídá svrchnímu tithonu. 
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Obrázek 49 - Zastoupení kalpionel a vápnitých řas v profilu. 
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6 Závěr 

V rámci bakalářské práce jsem zdokumentoval profil délky 45 m reprezentující 

nejniţší část sedimentace ve slezské jednotce.  

Spodní část profilu tvoří svrchní část vendryňského souvrství. Jedná se především o 

jílovce a prachovce s poměrně častými bloky aţ konkrecionární útvary vápenců. Jílovce 

zde mají šedou barvu a roubíkovitý či střípkovitý rozpad. Výjimečně obsahují šupinky slíd 

(muskovit). Konkrece vápenců mají barvu od světle šedé a přecházejí aţ do tmavě šedé, 

někdy aţ černé barvy. Často mají lasturnatý lom a jsou výrazně skvrnité. Pukliny jsou 

vyhojeny krystaly kalcitu. Občas viditelná laminace. Stratigraficky by uvedené sedimenty 

měly náleţet do svrchního tithonu. 

Vrchní část profilu tvoří spodní vrstvy těšínských vápenců, které jsou zde zastoupeny 

jak vápenci, tak také slínovci. Barvy těchto sedimentů opět přecházejí od světle šedé aţ po 

načernalou barvu. Občasně jsou skrvnité a mají viditelnou laminaci. Z hlediska 

litologického studované sedimenty náleţí kalové facii těšínských vápenců. Nejspodnější 

vrstvy těšínských vápenců na studovaném profilu z hlediska stratigrafie náleţí do spodního 

berriasu.  

V porovnání s Eliášem (1970), který ropický horizont popisuje jako valouny 

slepenců, od modrošedých jemně zrnitých vápenců aţ po černošedé středně zrnité vápence, 

já bych ropický horizont uvedl jako konkrece vápenců, které se nacházejí na litologickém 

rozhraní svrchních vendryňských jílovců a spodních těšínských vápenců, jeţ vznikly na 

stratigrafickém rozhraní svrchní tithon - spodní berrias. Sloţení konkrecí je velice podobné 

jako popisuje Eliáš (1970) vápence, ale je zde absence valounů, které obsahují drobové 

pískovce, fylity, ţuly nebo křemence. Charakter vápenců studovaného profilu vyţaduje 

další studium výbrusů „konkrecí“ a případně geochemické analýzy.  
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