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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá cyklickou sedimentací ve štramberském 

vápenci. Cílem práce je makropopis a mikropopis nalezených vrstev, a na to 

navazuje stratigrafické datování dle nalezených organizmů. Hlavně se jedná o 

zástupce amonitů a kalpionel. V druhé kapitole je charakterizováno jurské období 

od základních parametrů až po určení vlastností štramberského vápence. Další 

kapitola je pojednává o sedimentaci karbonátů. Čtvrtá kapitola je zaměřena na 

metodiku práce a lokalizaci odběru vzorků. Další kapitola popisuje makropisné 

prvky jednotlivých vrstev, tvorbu výbrusů a mikropopis jednotlivých výbrusů. Závěr 

práce popisuje společné prvky daných vrstev, za jakých podmínek části vrstev 

sedimentovaly, vyjmenovává nejčastější vůdčí zkameněliny spolu s jejich časovým 

zařazením. 

Klíčová slova: Západní Karpaty, štramberský vápenec, jura, křída, sedimentace 

karbonátů  

 

Summary 

This bachelor thesis deals with cyclic sedimentation in Štramberk limestone. 

Purpose of thesis is macrospecification and microspecification of found layers, and 

it continues stratigraphic dating by organisms found. Mainly it is a representative 

ammonites and calpionels. The second part describes the Jurassic period, from 

basic parameters to determine the properties Štramberk limestone. The next 

chapter discusses the sedimentation of carbonates. The fourth chapter focuses on 

the methodology of work and location of sampling. The next chapter describes 

macrospecification elements of each layer, making cuts and mickospecification 

individual samples. Conclusion of the thesis describes the common elements of 

these layers, the conditions under which the layers of sedimentation, lists the most 

common index fossils along with their temporal classification.  

Keywords: Western Carpathian, Štramberk limestone, Jura, Cretaceous, 

sedimentation of carbonates 
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1 Úvod 

Předmětem bakalářské práce je, jak už vyplývá z názvu, zkoumání a 

datování jednotlivých cyklů vápencové sedimentace v činném lomu Kotouč blízko 

města Štramberk. Zkoumání cyklů je postaveno na petrografické a mineralogické 

analýze odebraných vzorků během terénní výjezdu. Odebrané vzorky byly 

podrobeny makroskopickému pozorování, kde se popis spíše věnoval viditelným 

znakům, které by nasvědčovaly, jak sedimentace vrstvy probíhala. Mikroskopický 

popis se prováděl pomocí polarizačního mikroskopu na výbrusech zhotovených 

vlastní prací. Popis jednotlivých výbrusů je více zaměřen na identifikaci 

jednotlivých fází krystalizace vápence či rozpoznat i jednotlivé součásti živočichů a 

rostlin, které se v rámci některých cyklů velice činily.  Dále lze objevit sekundární 

rekrystalizace a deformace původní horniny.  

Pro jedinečnost z hlediska výskytu významných zástupců fauny a flóry je 

výskyt vápenců u Štramberka považována za nejbohatší paleontologickou oblast 

v České republice. První zmínky o analýze zdejšího vápence pochází z 19. století. 

Byly zde nalezeny reprezentativní zkameněliny korálů, schránek břichonožců, 

plžů, mlžů, amonitů jurského období. Těmito organizmy jsou amonité a kalpionely.  

S rozvojem technického vývoje se začal později využívat tento velice chemicky 

čistý vápenec pro průmyslová odvětví a stavební činnost.  
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2 Geologie a stratigrafie oblasti 

Oblast lze v rámci geologických jednotek na území ČR, určit jako součást 

moravskoslezské jednotky, a to její moravské části. Z hlediska regionálního 

členění je oblast výskytu facie štramberského vápence součástí Západních 

Karpat, a to flyšového pásma, vnější (menilito-krosněnské) skupiny příkrovů, 

slezské jednotky, bášského vývoje (Menšík et al., 1983). 

Horstvo známé jako Západní Karpaty je v konfrontaci s Českým masivem 

mladší, protože bylo zformováno až alpínskou orogenezí na rozdíl od variské 

v případě Českého masivu. Také se liší svým horninovým složením. Příkrovy 

Západních Karpat jsou tvořeny sedimentárními horninami, místy lehce 

metamorfovanými. Naproti Český masiv je tvořen, jak sedimenty, tak i 

magmatickými horninami a na mnoha místech jsou protolity silně metamorfovány. 

Alpinská orogeneze byla způsobena pohybem litosférických desek, srazily 

se africká na jihu a evropská deska na severu. Mezi horstva vzniklá alpinskou 

orogenezí patří Pyreneje, Alpy, Karpaty, dále pokračují na východ až k Himalájím. 

Na území naší země se nachází pouze zlomek karpatského pohoří, a to vnější 

části tohoto pohoří. Jsou to příkrovy mezozoických a terciérních hornin. Tzv. 

flyšové Karpaty se na východní okraj Českého masivu nasunuly od J a JV během 

miocénu (před 15 – 25 mil. let). Dále se karpatské oblasti přiřazují sladkovodní 

nebo mořské uloženiny na předpolí. Podloží tvoří miocenní horniny. Nakonec se 

ke karpatské oblasti řadí uloženiny, které vyplnily tektonické poruchy (vídeňská 

pánev). Z již zmíněných faktů se karpatské části na našem území dělí na flyšové 

pásmo, karpatskou předhlubeň a vídeňskou pánev. Flyšové pásmo se poté dělí na 

magurskou a vnější skupinu příkrovů. Magurská skupina příkrovů je tvořena 

račanskou, bystrickou a bělokarpatskou jednotkou. Druhá skupina příkrovů je 

dělena na jednotku předmagurskou, slezskou, zdouneckou, podslezskou, 

ždánickou a pouzdřanskou. Karpatská předhlubeň je charakterizována podélnými 

depresemi, které byly založeny v předpolí karpatského pohoří. Tyto deprese byly 

vyplněny mořskými sedimenty miocenního stáří a pliocenními sladkovodními 

uloženinami. Dále se dělí na jižní, střední a severní část. Vídeňská pánev na 

moravském území je určována jako vnitrohorská pánev vyplněná neogenními 

mořskými a sladkovodními uloženinami (Chlupáč et al., 2002).    

2.1 Mezozoikum 

Vápenec z lomu Kotouč můžeme dle jeho stáří zařadit do mezozoického 

období. Mezozoikum známé dříve jako druhohory je období planety Země, které 

trvalo asi 180 milionů let. Toto období se dělí na tři dílčí období a to na trias, juru a 

křídu, která se na našem území nejvíce zachovala z vyjmenovaných období. 

V tomto období došlo k několika význačným událostem. Pravděpodobně 

nejdůležitější událostí se stal rozpad superkontinentu Pangea a zakládání nových 

sedimentačních prostorů, z nichž se některé stávají pánvemi oceánského typu 
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(např. Atlantský a Indický oceán). Rozpadem Pangei se osamostatňují jednotlivé 

kontinentální kry, jež sehrají v dalším vývoji Země důležitou roli (Chlupáč et al., 

2002).   

Český masiv byl v době mezozoika již konsolidovaný, varisky zvrásněný a 

již patřil ke zpevněné části Evropy. V této době čelil Český masiv neklidnému a 

silně mobilnímu oceánu Tethyda ležícímu na jihu. Tato oceánská oblast během 

triasu a jury rozdělil Pangeu na část severní a jižní. Český masiv se dostával 

pohybem litosférických desek stále více na sever z rovníkové oblasti do míst, kde 

již panovalo mírnější subtropické podnebí (Chlupáč et al., 2002). Na obrázku č.1 je 

zobrazena předpokládaná poloha Českého masivu v jurském období. 

 

 

Obrázek 1 - Předpokládaná paleografická situace v malmu (upraveno dle různých autorů). X - 

přibližná poloha Českého masivu (Chlupáč et al., 2002) 

Variská orogeneze naše území již netvarovala, ale objevil se další vývoj, 

který později sehraje významnou úlohu při tvorbě současné skladby území České 

republiky. Byl to vývoj alpsko-karpatské soustavy. Během jurského období začíná 

alpínské vrásnění, jehož vrchol spadá do období asi 65 milionů let (svrchní křída). 

V tomto období došlo k vyvrásnění centrálních částí Alp a Karpat. Na počátku 

tohoto vývoje se jednalo o režim okrajových částí oceánu Tethys s členitým 

reliéfem mořského dna a složitými procesy pohybu hmot oceánské kůry (Chlupáč 

et al., 2002).  

Působení alpínského vrásnění bylo z počátku charakteristické hlavně 

pomalými zdvihy a poklesy a to hlavně v době mezozoika. Tyto jevy, ale ještě 

nelze spojit s náhlými změnami reliéfu. Variská orogeneze již neprobíhala, a proto 

horstva vytvořena během tohoto vývoje byla ovlivněna vnějšími geologickými 

činiteli. To vedlo k snižování horstev vytvořených při variské orogenezi a tato 

území se stala oblastí snosu, mnohdy se jednalo až o stádium paroviny. To platí 

zejména pro období křídy. Dále lze mluvit o významných tektonických pohybech 

na zlomových liniích (poklesy). Tektonické pohyby se projevovaly hlavně 
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v oblastech tektonicky slabých (Česká křídová pánev) nebo na vnějších okrajích 

Českého masivu (Chlupáč et al., 2002). 

2.2 Jura 

Stratigraficky štramberský vápenec patří především do jurského období, 

které patří do časového úseku 205-208 až 135-145 milionu let. Jurský útvar se dělí 

na tři oddělení (viz. tab. 1): spodní (lias), střední (dogger), svrchní (malm).  Tyto 

oddělení byla určena litologickými vlastnostmi hornin v daných obdobích. Určování 

spodní a svrchní hranice bylo dáno vývojem amonitů, kteří slouží i jako prostředek 

k určování jednotlivých stupňů oddělení a biostratigrafických zón.  
Tabulka 1 - Stratigrafické dělení období jury (Chlupáč et al., 2002) 

 

 

 

 

 

Jura 

 

svrchní = malm 

tithon 

kimmeridž 

oxford 

 

 

střední = dogger 

callov 

bathon 

bajok 

aalen 

 

 

spodní = lias 

toark 

pliensbach 

sinemur 

hettang 

V tomto období byly hojně rozšířeny plochy šelfů v teplém klimatickém 

pásmu. Tyto šelfy přejí rozmachu mělkovodních mořských faun. Výzkumy 

zabývající se jurským obdobím nenalezly jakékoliv důkazy o zalednění, dokonce i 

vyšších polohách či v dnešních polárních oblastech svědčí o tom, že pás 

tropického klimatu byl velice široký. V polárních oblastech zavládalo mírné klima, 

které bylo vhodné pro rozšíření pralesů a močálů s uhlotvornou vegetací. Neustále 

teplé počasí mělo i nepříznivé následky pro život, a to takové, že se zvýšením 

teploty vznikaly aridní oblasti uvnitř kontinentů (vznik solných ložisek). I přesto 

v této době byl relativně vysoký stav hladiny světového oceánu. Maxima hladina 
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světového oceánu dosáhla na hranici střední a svrchní jury (callov – oxford). 

Většina západní Evropy i rozsáhlá západní část Severní Ameriky byla zalita 

mělkým mořem (Chlupáč et al., 2002). 

Mělkovodní teplá moře byla vhodným místem sedimentace karbonátů, 

zvláště vápenců. Tyto horniny jsou různého charakteru, protože sedimentace je 

ovlivněna podmínkami vzniku horniny. Z tohoto období pochází vápence, které 

sedimentovaly na mělkých karbonátových platformách a elevacích, jsou převážně 

světlé bioklastické s hojnými organickými útesy. Z hlubšího prostředí pochází 

vápence jemnozrnné neboli mikritové. Mnohdy mají pestré barvy, a proto jsou 

využívány jako okrasné horniny (mramory). Ve hlubokovodním prostředí 

sedimentují slíny často s polohami biogenních silicitů (Chlupáč et al., 2002). 

2.3 Jurská fauna a flóra 

Nejvýznamnějšími zástupci mořské fauny jurského období jsou amoniti, 

kteří během tohoto období zažijí svůj vrcholný rozvoj. Podle amonitů lze dělit celý 

útvar na více než 60 biostratigrafických zón. Dalším významným mořským 

živočichem tohoto období jsou belemniti. Mezi další hojně vyskytující se mořské 

živočichy lze považovat mlže jako vynikající indikátory stavu různých životních 

prostředí.  Z hlediska mělkých moří je důležitý výskyt šestičetných korálů, 

mořských hub, vápnitých řas a mechovek. Tyto organizmy se podílely při tvorbě 

útesů. Tyto útesy byly nejvíce rozšířeny při okrajových částech oceánu Tethyda. 

Mezi horninotvorné živočichy v mělkých mořích patřily také mořské lilijice neboli 

krinoidi. V tomto období přibylo také ježovek. Z primitivnějších mořských 

organismů jsou významní pro stratigrafii foramifery neboli dírkovci a nanoplankton, 

který byl reprezentován hlavně řasami a bičíkovci. Řasy a bičíkovci jsou důležitým 

stavebním kamenem hlubokomořských uloženin (Chlupáč et al., 2002).  

Mořská fauna jurského období je reprezentována dvěma základními 

provinciemi, mezi něž patří: provincie tethydní a boreální. Provincie tethydní se 

vyskytuje v tropickém pásmu a oceánu Tethys a provincie boreální je typická pro 

severní mírné pásmo. Provincie byly vyčleněny dle výskytu různých druhů amonitů 

a belemnitů. Mezi nejvýznamnější organizmy patřil kmen obratlovců, který je 

představován zejména plazi, kteří dosáhnout během mezozoika svého vývojového 

vrcholu a také ke konci křídy i svého úpadku. V této době již lze identifikovat 

zástupce rostlinné říše i na povrchu pevniny. Jurská flóra na povrchu kontinentu 

se skládala zejména z nahosemenných rostlin. Do skupiny těchto rostlin patřily 

rostliny cykasovité, gingkovité, jehličnaté konifery a kapradiny (Chlupáč et al., 

2002).  

 



Petr Stelmach: Cyklická sedimentace ve štramberském vápenci 
 

6 
2013 

2.4 Jura na území České republiky 

Český masiv většinou během jury tvořil pevninu, výjimkou bylo období 

maximálního zdvihu hladiny moře. Toto období bylo na hranici střední a svrchní 

jury, když ze severního směru proniklo moře do deprese při jihozápadním okraji 

západosudetské oblasti. To znamenalo, že po určitý časový úsek byla spojena 

boreální provincie s tethydní oblastí na JV. Jihovýchodní okrajová část Českého 

masivu byla zalita periferním mořem Tethydy. Uloženiny tethydního moře se 

částečně zachovaly pod pokryvem mladších sedimentů karpatské předhlubně 

nebo lze najít pozůstatky jurských sedimentů v okolí Brna a také v Moravském 

krasu. Původní pravděpodobné rozšíření jurských uloženin na západní Moravě je 

možné dokázat nálezy jurských hornin v křídových a mladších vrstvách. Odlišná 

situace je v karpatské části území, kde lze i dnes najít horniny jurského stáří 

v podobě tektonicky transportovaných uloženin. Jsou to části příkrovových struktur 

z jižnějších oblastí Tethydy. Výskyty jurských uloženin v karpatské části území 

českých zemí se nachází v Pavlovských vrších a v severovýchodní Moravě. Další 

jurské sedimenty v rámci území naší republiky lze najít v severních Čechách, 

v okolí Brna a v Moravském krasu, u Svitav, Třebíče, Moravského Krumlova, na 

jihovýchodních svazích Českého masivu, v moravskoslezské části Západních 

Karpat (Chlupáč et al., 2002). 

2.5 Geologie štramberského vápence 

Lokalita štramberského vápence se nachází v moravskoslezské části 

Západních Karpat, v tzv. vněkarpatském příkrovu. Vněkarpatské příkrovy jsou ve 

studované oblasti zastoupeny především slezskou a podslezskou jednotkou. 

Štramberský vápenec je součástí slezské jednotky, která se dle vývoje rozděluje 

na godulský a bášský vývoj. Proslulý štramberský vápenec sedimentoval během 

bášského vývoje (Menčík et al., 1983).  

Vněkarpatské příkrovy lemují od jihu čelo magurského příkrovu, tak i s ním 

spojené soustavy podélných strukturních pásem a útržky jednotky předmagurské. 

Vnější Karpaty se v daném složení stávají součástí alochtonu, jenž je ve formě 

příkrovů nasunut na miocenní předhlubeň a variské podloží. Vněkarpatské 

příkrovy se skládají ze dvou jednotek, a to ze slezské a podslezské. Stratigraficky 

lze slezskou jednotku zařadit do období od svrchní jury až po oligocén v celém 

oblouku vnějších Karpat. Slezská jednotka tvoří důležitý stavební prvek 

Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, kde se setkáváme 

s mělkovodním bášským vývojem, který je prostorově velice omezen. 

Nejdůležitějším vývojem slezské jednotky je godulský hlubokovodní vývoj. Slezská 

jednotka je ovlivněna i bazickým vulkanismem z doby spodní křídy (Menčík et al., 

1983). 

Bášský vývoj slezské jednotky byl v době sedimentování hornin 

mělkovodní. Datování a rozlišení tohoto vývoje je dokázáno hlavně existencí 
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štramberského vápence a faktu, že hradišťské souvrství obsahuje zvýšený podíl 

slepenců bohatých na valouny a bloky štramberských vápenců a také na 

skutečnosti, že v jeho nadloží jsou vrstevní sekvence typické pro bášský vývoj. Již 

Remeš v roce 1895 a později Leicher v roce 1931 vyčlenili od štramberského typu 

vápence typ kopřivnický. Tento typ vápence byl původně považován za okrajovou 

fácii vápencového masivu. Jak již bylo řečeno, bášský vývoj slezské jednotky je 

značně omezen prostorovými dispozicemi, to znamená, že právě v okolí města 

Štramberk lze vyhledat několik tektonických útržků, které jsou tvořeny hlavně 

vápenci ze svrchní jury (tithon) a také horninami křídového stáří. Tělesa 

štramberského vápence se skládají ze tří hlavních morfologických celků. Mezi tyto 

celky patří Zámecký vrch, Skalky a Kotouč (viz. obrázek č. 2). Každá z těchto 

lokalit je již odkryta lomovou činností člověka (Menčík et al., 1983). 

 

Obrázek 2 - Jednotlivá vápencová tělesa v okolí Štramberka se zaznamenáním výskytu 

jednotlivých druhů kalpionel    (podle Houši in Menčík, 1983, upraveno), 1 – štramberský vápenec 

bez kalpionel; 2 – štramberský vápenec s Chitinoidella; 3 – štramberský vápenec s Crassicollaria; 

4 – štramberský vápenc s Calpionella alpina; 5 – olivetský vápenec s Calpionella apina; 6 – 

olivetský vápenec s Calpionella eliptica; 7 – olivetský vápenec s Calpionellopsis; 8 – olivetský 

vápenec s Calpionellotes darderi  

Typický zástupce bášského vývoje slezské jednotky, tedy štramberský 

vápenec, je z litologického hlediska určován jako vápenec mající ve většině 
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případů šedou, světle šedou až bělošedou barvu. Tvoří ho z většiny jemně až 

středně zrnitý biosparitický nebo biomikritický vápenec. Lze v něm najít polohy, 

čočky, šmouhy či hnízda biogenního vápnitého detritu různé zrnitosti, jednotlivé 

částice dosahují většinou velikostí od 0,5 až 1 mm. V menší míře je tento vápenec 

tvořen hnízdy šedého vápence, jenž je velmi jemně zrnitý a má také biomikritické 

a mikritické charakteristiky. Některé polohy štramberského vápence jsou bohatě 

tvořeny schránkami dicerasů a jiných měkkýšů, korality. Také se v těchto polohách 

nachází útržky biosparitického nebo biolitického vápence s různým zastoupením 

mikritové složky v základní hmotě. Vápenec z těchto míst lze klasifikovat jako 

drobně až středně psefitický. Další polohy jsou zastoupeny pelmikritickými, 

pelsparitickými, intramikritickými nebo intrasparitickými vápenci, které jsou 

s různou intenzitou diageneticky přeměněny. Štramberský vápenec byl vytvořen 

jako součást tithónského rifového komplexu. Současné výskyty tohoto vápence 

jsou představitelem synsedimentárních odvalů vápnitého detritu organického 

původu. To znamená, že štramberský vápenec je tvořen i velkými korálovými trsy 

nebo biolitickým vápencem, který tvoří přisedlé kostry organizmů (převážně koráli) 

fosilizované v místě svého života. Ale tyto vápence byly již transportovány z místa 

svého původního sedimentačního prostoru. Velkou výhodou při analýze a využití 

štramberských vápenců je jejich chemická čistota a nepřítomnost hrubších 

primárních nevápencových příměsí (Menčík et al., 1983).  

Vápenec ze štramberské oblasti patří mezi nejvýznamnější lokality nejen 

svojí litologií, ale také výskytem velkého počty určených druhů fauny a flóry z této 

části jurského období. K dnešnímu datu již bylo napočteno více než 600 známých 

druhů živočichů a řas. Hlavně se jedná zástupce mořské fauny a flóry. Nejvíce se 

lze setkat s výskyty zbytků šestičetných korálů a měkkýšů, zvláště patřících do 

k mlžům, břichonožcům a hlavonožcům. Dále jsou hojně zastoupeni ramenonožci, 

členovci (korýši), ostnokožci (ježovky, lilijice) a také houby. Nelze opomenout též 

zbytky dalších skupin jako třeba zuby ryb, rourky červů, mechovky, houby, 

foraminifery,  kalpionely, belemnity či polypovce. Nejčetnější jsou zbytky sesilního 

a vargantního bentosu. Sesilní bentos je zastoupen koráli a přisedlými mlži čeledi 

Diceratidae a vargantní bentos je více členitý v rámci druhové různorodosti, avšak 

jeho výskyt je oproti sesilnímu bentosu méně četný. Fauna a flóra pochází buď 

z sublitorálu, infralitorálu nebo až ze spodní hranice eulitorálu (hermatické druhy 

korálů. Fauna svým původem charakterizuje relikty biocenóz vlastních bioherm a 

jejich těsného okolí. Častokrát se uvolněné kostry organismy staly činností vln 

omletými či rozdrcenými a poté transportovány do hlubších partií moře. Důkazem 

jsou mohutné osypy. V těchto osypech nalezneme již zmíněné omleté či 

rozdrcené skelety, ale také pelagické prvky nebo zbytky autochtonní fauny 

hlubších částí sublitorálu (břichonožci, amoniti, mlži) vyskytující se v zachovalém 

stavu (Menčík et al., 1983).  



Petr Stelmach: Cyklická sedimentace ve štramberském vápenci 
 

9 
2013 

Stratigrafické zařazení štramberského vápence je založeno na výskytu 

kalpionel a amonitů. Významní zástupci kalpionel jsou druhy Chitinoidella boneti 

(Doben), Crassicollaria intermedia (Drand Delga), Crassicollaria brevis Remane, 

Crassicollaria parvula (Remane), Calpionella alpina (Lorenz), Tintinnopsella 

carpathica (Mugeanu et Filipescu) a další (Houša 1979). Výskyt jednotlivých druhů 

kalpionel je závislý na jejich zónování v celé mediteránní oblasti. Biozóna druhu 

kalpionely Chitinoidella boneti se určována jako ta nejstarší a je typická pro střední 

až svrchní tithón. Byla objevena ve všech hlavních tělesech. Dále druh 

Crassicollaria je datován do spodní části svrchního tithónu. Biozóna  Calpionella 

alpina je určena pro období vyššího svrchního tithónu až berriasu, dosahuje 

mocnosti až 300 m. Mladší kalpionelové biozóny již nebyly objeveny. Pod zónou 

Chitinoidella je také mocnost 300 – 350 m horniny, která je bez kalpionel. Dle 

datování kalpionel lze sedimentaci štramberského vápence zařadit do období 

středního až svrchního tithónu, případně spodního berriasu. Stáří štramberského 

vápence datované dle druhů kalpionel je potvrzováno i podle určení stáří amonitů 

nacházejících se v hornině. Z tohoto vápence je určeno kolem 50 amonitů, pro 

které platí, že ty druhy s největším výskytem nejsou stratigraficky důležité. Jako 

příklad lze uvést druh Protetragonites quadrisulcatus (d´Orbigny), 

Ptychophylloceras ptychoicum (Quenstedt) a Haploceras elimatus (Oppel). 

Stratigraficky důležitější jsou druhy jako Micracanthoceras microcanthus (Oppel), 

Paraulacosphinctes transitorius (Oppel), Pseudovirgatites scruposus (Oppel), 

Sublithacoceras senexv (Oppel), Berriasella oppeli (Kilian), Strambergella 

carpathica (Zittel), Semiformiceras fallauxi (Oppel), „Peripshinctes“ postulmensis 

Blaschke a jiné, které jsou naopak vzácné. Není známo, jestli existovala vůdčí 

forma amonita ve svrchním tithónu. Amonitová fauna popsaná Zittelem (1868) 

pocházela hlavně ze Zámeckého lomu a amoniti popsaní Blaschkem (1911) 

pocházeli z Guttmanova lomu, jejichž datování spadá do spodního tithonu (Menčík 

et al., 1983). 
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3 Sedimentace vápenců 

3.1 Součásti karbonátových hornin 

Karbonátové horniny se skládají z komponentů, mezi které patří částice, 

tmely a diagenetické komponenty. Částice jsou ovlivněny rozmanitostí původních 

zdrojů a jejich následnými změnami. Za tyto změny lze považovat přestup z jedné 

kategorie do druhé pomocí desintegrace, dorůstání nebo vnitřními změnami 

samotných částic. Dle velikosti se dělí částice v karbonátech na velmi drobné 

neboli mikrit, střední velikosti označované jako karbonátový písek a nakonec 

poslední kategorií jsou částice velké. Průměr mikritických částic karbonátů je 

menší než 20 μm. Tvoří ho drobná krystalová prizmata aragonitu, která vznikla za 

pomoci organizmů chemickým postupem. Dalším zástupcem jsou drobné klence 

kalcitu, korodované krystalové destičky z rozpadlého nanoplanktonu. Mikrit vzniká 

bioerozí nebo klastickou metodou. Bioeroze mikritu je způsobována organizmy, 

které buď vápenec okusují, nebo vrtají. Mezi organizmy provádějící tyto činnosti 

patří okusující ryby, hvězdice, mořské okurky, mlži, sipunkulidi, polychéti a 

vermetidi. Vrtavými zástupci jsou mořské houby, rostlinní vrtači jako třeba sinice, 

zelené řasy a rostlinné houby. Důležitou vlastností mikritu je větší tixotropnost než 

u silikátového prachu. Karbonátový písek až štěrk se člení na biomorfy, bioklasty, 

intraklasty, plastiklasty, extraklasty, povlékavá zrna, ooidy, onkoidy a pizoidy, 

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

Za biomorfy se považují kompletní a částečně rozdrcené schránky živočichů. Jako 

příklad slouží schránky brachiopodů a gastropodů, kostry korálů a jiné.  Bioklasty 

se od biomorfů liší svou rozsáhlou rozdrceností a rozštípeností organických 

skeletů. Tyto částice jsou rozčleňovány dle stupně rozštípání při srážkách částic, 

bioerozní činnosti organizmů a podle stupně alterace časnými diagenetickými 

procesy. Intraklasty jsou definovány jako úlomky karbonátového sedimentu 

erodované v blízkém prostoru uloženin jen něco málo starších. Plastiklasty jsou 

svojí povahou podobné intraklastům, ale odlišují se nedokonalým zpevněním. 

Jejich vznik může být podmíněn přemístěním vyschnutého zpevněného sedimentu 

do vodního prostředí a další. V případě extraklastů se jedná o pevné úlomky 

hornin erodované ze starších geologických jednotek. Tyto částice jsou 

transportovány na místo, kde původně nesedimentovala původní hornina. Kortoidy 

neboli povlékaná zrna definujeme jako již modifikované částice jiného typu. Jako 

specifický příklad jsou uváděny písčité bomby devonského stáří z oblasti Karpat. 

Ooidy jsou charakterizovány jako kulovitá nebo vejčitá tělíska dosahující velikosti 

do 2 mm s jádrem a koncentrickými slupkami. Typickými prostředími, kde vznikají 

ooidy, jsou neustále přemývané teplé karbonátové plošiny či nádrže se silně 

nasycenými roztoky (hydrotermální a krasové jeskyně). Nejvíce jsou složeny 

z aragonitu. Onkoidy jsou dorůstající karbonátové sedimentární nebo 

permanentně povlékavé částice štěrkové velikosti. Pizoidy jsou více složitě 

tvarované, než-li onkoidy, často přirostlé nebo odlomené.  Agregátní zrna jsou 
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definovány jako srůstající a obalové částice tvořící stmelené shluky.  Shluky jsou 

hroznového ooidského (typ grapestone) a hrudkovitého sedimentárního typu (typ 

lumps). Peloidy jsou drobného, mikritového charakteru nebo částice s dokonale 

zaobleným povrchem. Vznikají ve velmi měkkých mořských prostředích (estuária, 

karbonátové plošiny). Řasové nebo fekální pelety jsou si podobné. Liší se však 

svým tvarem zaobleného válečku nebo vajíčka, vnitřní struktura nemá takovou 

hustotu a stejnorodost jako u peloidů, nachází se tam velmi jemné kanálky, 

bublinové komůrky či vrstvičky. Valounové sedimenty se většinou dají najít 

v mořských terasách a jeskyních se silným průtokem. Tyto sedimenty jsou 

brekciové, balvanité a blokové. Přehled základních typů částic karbonátových 

sedimentů viz. obrázek č.3 (Hladil, 1996). 

 

 

Obrázek 3 - Základní typy částic karbonátových sedimentů (Hladil, 1996) 

 Tmely se definují jako krystalové výplně pórů horniny. Tmely jsou pro 

příklad fibrální, mozaikový, blokový, syntaxiální, meniskový, krápníkový a také na 

tmel zvaný psí zuby. Jinak v rámci nespočet publikací za pár desetiletí existuje 

mnohem více rozlišovaných druhů. Fibrální tmel neboli mořské fibrální lemy jsou 

řazeny do nejmladších generací. Tyto lemy jsou tvořeny krystalky aragonitu nebo 

Mg-kalcitu, samotný tmel je označován jako zonální, zakalené jemnými inkluzemi 

a krystalovými poruchami, vyskytují se nejvíce v oblastech vápencových 

štěrkových okrajových osypů rifů.  Dalším druhem tmelu je meniskový a 

krápníkový. Tvoří je suchozemské sintry a krápníky rostoucí směrem dolů vlivem 

odkapávající dešťové vody, obvykle je ledvinitého povrchu. Tmel pod názvem psí 

zuby je charakterizován jednořadými lemy ze skalenoedrů větší délky. Vznik je 

zapříčiněn prosakujícími atmosférickými srážkami a následnou krystalizací, avšak 
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psí zuby se dají nalézt i u karbonátů mořského původu. Princip blokového tmelu 

spočívá na vyplňování jemných mřížových tkání z Mg-kalcitu kůstek krinoidů, 

hadic a ostnů ježovek blokem vápence stejnorodého složení. Vzniká v hloubkách 

od 1 – 800 m podle druhu živočicha, u kterého vzniká. Tvoří ho blokový klencový 

kalcit. Dalším druhem tmelu je patrně ten nejdůležitější pro moji bakalářskou práci, 

jedná se o tzv. mozaikový tmel anebo mozaikový sparit. Tento tmel je složen 

z čirých kalcitových krystalů, které dosahují velikosti od 0,5 – 4 mm. Tyto krystalky 

se vzájemně omezují v pohybu a vyplňují obvykle až poslední dutiny primární 

porozity. Co se týče uzavřenin a zonality, tak jsou méně intenzivně vyvinuty. 

Prostředí vhodná pro krystalizaci tohoto tmelu jsou hlubší freatické zóny a sladké 

hlubší pórovité vody. Každá generace mozaikového tmelu má jiný obsah oxidu 

manganatého (10 – 250 ppm). Tmel, který právě popisuji, nejen vyplňuje dutiny 

primární porozity, ale také dutiny vzniklé pomocí sbírající se bublin plynu pod tzv. 

deštníkem brachiopodové misky nebo pod plátem řasy. Jedná se o jev známý jako 

deštníkový efekt (Hladil, 1996).   

3.2 Klasifikace karbonátů a sedimentačních prostředí 

Klasifikování karbonátových sedimentů není stanoveno pouze jedinou 

klasifikací, ale existuje několik různých klasifikací. V současnosti se nejvíce 

používá Dunhamova klasifikace ve spojení s některými prvky klasifikací Folka, 

Leightona, Kukala či klasifikací genetiky hornin. Zmíněné klasifikace se v případě 

vrtného průzkumu musí doplnit o tematická data z oblasti pórovitosti, minerálního 

a petrografického složení, kvantity a geometrie poruch v sedimentu. Také jsou 

významné petrografické markery, hlavní sekvenční hranice spojené s erozí a 

typizace vnitřního obsahu (Hladil, 1996).  

Dalším důležitým poznatkem týkajícího se karbonátů je základní rozdělení 

sedimentárních facii. Karbonátové facie se dělí na sedimenty karbonátových šelfů, 

plošin a rifů, sedimenty kontinentálních svahů a uloženiny oceánského dna. První 

vyjmenovaný se týká většinou akrečních a lagunárních typů uloženin a bouřkami 

resedimentovanými vrstvami. Mezi sedimenty kontinentálních svahů patří 

karbonáty sedimentované pomocí gravitačních proudů (skluzy, turbidity). Poslední 

možnost tohoto rozdělení jsou většinou hemipelagity s dosahem jemnozrnné 

frakce turbinidních redepozic a pelagity složené z částic karbonátu klesajích 

z volného vodního sloupce. Výskyt facie na určitém místě ovlivněn objemem 

faciálního tělesa, časovým parametrem, jestli se v dané lokalitě projevuje nějaká 

tektonika anebo jaká živočišná společenstva se na vývoji dané facie podílí. 

Geologové často používají pojem mikrofacie. Druh mikrofacie je ovlivněn 

prostředím, ve kterém vzniká. Používá se model obnášející až 24 různých 

standartních mikrofacii (SMF). V neposlední řadě se používá pojem faciální zóny, 

která je definována jako typické umístění SMF v profilu od pobřeží do pánve. 

Sedimentace karbonátů je ovlivňována také gravidity, a to zejména turbidity. 



Petr Stelmach: Cyklická sedimentace ve štramberském vápenci 
 

13 
2013 

Sedimentace unášeného materiálu je ovlivněna jeho velikostí, jestliže se jedná o 

velké těleso horniny, tak to sedimentuje na začátku cesty turbiditního proudu 

vodou a částice dosahující velikosti jílu, mohou sedimentovat v případě vhodných 

podmínek až několik km od místa, kde daný sediment původně nacházel. Záleží 

samozřejmě i rychlosti daného proudu. Hemipelagické a pelagické facie mají 

typickou vlastnost, že sedimentují s nízkou sedimentační rychlostí. Tímto 

způsobem mohou sedimentovat směsi přepracovaných distálních turbiditů nebo 

směsi tzv. horizontálních turbiditů.  Sedimentační zástupci jsou pelagické křídové 

sedimenty a pelagická bahna (Hladil, 1996).  

Důležitým nástrojem postupu sedimentace karbonátu, tak i všech uloženin, 

je sledování jednotlivých vrstevních sledů, jak se uložily po sobě. Sleduje se vztah 

podložní a nadložní vrstvy. Jestliže se jedná o ostrý fyzikální přechod, kde se 

strukturně vnitřní stavba dvou vrstevních sledů liší významně, tak se vztah těchto 

vrstev určí jako nesouhlasně uložené jednotky (UBU). Nesouhlasně omezené 

jednotky, jejichž hranice jsou nedislokované, tvoří sedimentární sekvenci. Nejen, 

že se vyčlení sekvence, ale musí se také určit stratigrafie dané sekvence. 

K tomuto účelu je používáno tradiční stratigrafie, sekvenční stratigrafie a 

eventostratigrafie (Hladil, 1996).  

Karbonátové horniny jsou velice reaktivní. Kdykoli vzniknout vhodné 

podmínky třeba pro krystalizaci po nějaký čas, tak karbonáty reagují. Diageneze 

zahrnuje všechny chemické, fyzikální a biologické procesy, které proběhnout 

v sedimentu po jeho uložení. Výjimkou jsou procesy zvětrávání a metamorfózy. 

Jsou vytyčeny hranice mezi diagenezí a metamorfózou, metamorfóza začíná tam, 

jestliže se projeví výrazně účinky orogenního stresu nebo vysokých teplot na styku 

s magmatity. Existuje hranice mezi zvětráváním a diagenezí, zvětrávacím 

procesem je vznik lateritických půd na zvětralém povrchu karbonátu. Jednotlivá 

diagenetická prostředí jsou dělena dle hloubkového, p-T prostředí nebo dle pórové 

vody v karbonátu. Zástupci diagenetických prostředí jsou mořské freatické, 

sladkovodní freatické, smíšené zóny nebo zóny diageneze při hlubokém pohřbení 

sedimentu. Nejčastějšími znaky diagenetického prostředí je tmelení vnitřních pórů, 

obrůstání částic finálním mořským tmelem, vznikem mozaikového sparitu, 

dolomitizace, rozpouštění aragonitových schránek vadózní vodou a další (Hladil, 

1996). 

Karbonátové těleso se stává větším v případě, že podmínky vzniku 

sedimentů se nemění nebo jen málo, ale jestliže se dostane daný celek hornin do 

situace, kdy se podmínky změnily na metamorfní podmínky při kompresi a střihu. 

Rozlišují se dva významné faktory, a to je orientovaný tlak a nová 

nehomogenizace. Stres neboli orientovaný tlak způsobuje vznik krystalových 

defektů, které v konečném důsledku vyvolávají v přítomnosti fluid oživení procesu 

rozpouštění a krystalizace. Druhý faktor umožňuje oživení minerálních změn 

v karbonátu, jestliže dochází průchodu fluid po střižných plochách a zlomech. 
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Zvětrávaní je jako jiné pochody ovlivněno podmínkami, kde probíhá. Jestliže se o 

erozi v aridních podmínkách, tak karbonáty začíná pokrývat krusta. Tato krusta má 

barvu černou nebo černošedou. Barva je určena zda se nachází na poušti, 

polopoušti nebo na mořském pobřeží. V humidním klima je eroze projevována 

vznikem železité půdy a reziduí (terra rossa, lateritické půdy). Ve vadózní zóně 

pod terasami, říčními nivami a pralesními jezery dochází za příhodných podmínek 

k druhotnému zkřídovatění karbonátu (Hladil, 1996). 
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4 Terénní dokumentace 

Místo odběru se nachází na výjezdu ze 4. etáže 3. etáž lomu Kotouč 

nedaleko města Štramberk. Územně lom spadá do moravskoslezského kraje, 

okresu Nového Jičína, katastrálního území Štramberk – Ženklava. Naopak 

z hlediska geologického je součástí flyšového pásma Západních Karpat, vnější 

skupiny příkrovů, slezské jednotky, bášského a kotoučského vývoje. V současné 

době v dané lokalitě těží společnost KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s.r.o., jejímž 

většinovým vlastníkem je LASSELSBERGER, s. r. o. Plzeň. Těží se zde hlavně 

stavební materiál, suroviny k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a 

teplárnách, suroviny pro hutní chemickou výrobu a cukrovary. Výrobní činností se 

konkrétně získává kusový vápenec tříděný (chemická, potravinářská výroba aj.), 

vápno vzdušné bílé kusové (hutní a stavební výroba), vápno vzdušné velmi jemně 

mleté (stavební účely, odsiřování), vápenný hydrát (stavebnictví, úprava pitné 

vody) a mletá struska (maltové a betonové směsi).  Těžba v oblasti 3. a 4. etáže 

byla naposledy prováděna v 60. letech 20. století, avšak od této doby je velice 

oblíbená jako paleontologická lokalita s výskytem jurské fauny, zvláště korálů a 

krabů.    

Na obrázku č. 4 je zaznamenána poloha místa odběru v těžebním areálu. 

Souřadnice jsou 49°35´02,126´´N a 18°06´45,114´´E. Vyobrazený výřez je 

zobecněný, přesnější mapou celého areálu lomu je příloha č. 1, která reprezentuje  

provozní důlní mapu lomu Kotouč k 1.1.2011. Terénní práce probíhaly v intervalu 

od 4. až 5.10. 2012. 

 

Obrázek 4 - Vyobrazení polohy odběru hmotné dokumentace na turistické mapě oblasti lomu 

(www.mapy.cz) 
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V nejvyšší části výjezdu lze nalézt blok štramberského vápence s nápadnou 

vrstevnatostí (měření vrstev 280/30). Podařilo se nám zdokumentovat profil o 

mocnosti 4m. V rámci dokumentace bylo vyděleno 9 vrstev o proměnlivé 

mocnosti. Vrstvy jsou rozpukané systémy puklin kolmých k vrstevnatosti, ty jsou 

vyhojené kalcitem. Občas se ve vrstvách objevují znaky tlakového rozpouštění 

(stylolity), které zdůrazňují rozhraní vydělených vrstev. Vzorky byly opatřeny 

arabským číslem označující pořadí vrstev. Hmotná dokumentace byla označena 

dle pozice odebraného vzorku. K tomuto účelu se používala malá písmena a, b, s, 

v. Písmeno ‚a‘ značí spodní část vrstvy, písmeno ‚b‘ svrchní část vrstvy, písmeno 

‚s‘ střed vrstvy a ‚v‘ buď vybraný kus horniny, nebo vrchní část daného segmentu 

vrstvy. Fotografie z terénu (viz. obrázek č. 5) zobrazuje sled jednotlivých vrstev,. 

Také lze mezi některými vrstvami rozeznat ostré hranice, které naznačují, že mezi 

jednotlivými sedimentacemi nastala krátkodobá období hiátu a nato navazující 

nová sedimentace za jiných málo odlišujících se podmínek. Nejvyšší mocnost má 

8. vrstva a naopak nejmenší mocnost má 4. vrstva. Z ilustrací je vidět, že 

štramberský vápenec je opravdu šedé, světlešedé až bílošedé barvy. Při bližším 

pohledu je také zřejmé, že se jedná z většiny o jemně až středně zrnitý 

biosparitický nebo biomikritický vápenec. 
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Obrázek 5 - Jednotlivé vrstvy na výchozu (foto Skupien, 4.10.2012,  upraveno) 
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5 Vyhodnocení 

5.1 Makropopis hmotné dokumentace 

Než–li se budou popisovat jednotlivé vrstvy, tak se musí horninové vzorky 

vytřídit. Tato činnost byla provedena podle litologické a paleontologické 

významnosti vzorků. Reprezentativní zkameněliny byly poté, jestliže to šlo udělat, 

rozeznány na jednotlivé druhy a pojmenovány. Určitelné zkameněliny amonitů byly 

předány prof. Z. Vašíčkovi. U paleontologicky důležitých vrstev budou tyto 

zkameněliny připomenuty. Litologicky důležitá hmotná dokumentace byla omyta, 

očištěna o nečistoty a seřazena dle pozice v daných vrstvách. V následující 

tabulce (tabulka č.2) je uveden přehled odebraných vzorků. 
Tabulka 2 - Jednotlivé části vrstev  a jejich následné využití (Stelmach, 12.4.2013) 

Cyklus Název  Makroskopie Výbrus Mikroskopie 

8. 8b Ano Ano Ano 

  8a Ano Ano Ano 

7. 7b Ano Ano Ano 

  7a3 Ano     

  7a2 Ano     

  7a Ano Ano   

6. 6b Ano Ano   

  6s Ano     

  6a3 Ano     

  6a2 Ano     

  6a1 Ano     

5. 5b Ano Ano Ano 

  5s Ano     

  5a Ano     

4. 4a-b Ano     

3. 3b Ano     

  3bs Ano Ano Ano 

  3s Ano Ano Ano 

  3av Ano Ano Ano 

  3a Ano Ano Ano 

2. 2b Ano Ano Ano 

  2s Ano     

  2a Ano Ano   

1. 1b Ano Ano Ano 

  1bs Ano     

  1av Ano     

  1a Ano Ano   

0. 0b Ano Ano Ano 

  0a Ano Ano   
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Následuje popis jednotlivých vrstev, který bude zahrnovat, jak jejich 

mocnost, litologickou stavbu, možný výskyt zkameněli, tak i rozdělení vrstvy do tří 

částí litologicky výrazně odlišných nazvaných svrchní, střední a spodní část i 

s jejich mocnostmi. 

Vrstva č.8 - Nejvýše vystupující vrstva má mocnost 90 cm, ve svrchní části 

je omezená zlomy a dnem 3. etáže. Vápenec je drobně organodetritický, jehož 

charakter je stejný v celé své mocnosti, patrný je rozpad vápence na desky o 

mocnosti 3-4 cm. Nebyl prokázán výskyt makroskopicky poznatelných fosílií. Také 

jsou na obrázku č. 6 vidět sparitem vyplněné žilky, okolo nichž je základní hmota 

tvořena mikritem a jemně detritickou drtí.  

 

Obrázek 6 - Snímek sparitových žilek v organodetritickém vápenci vrstvy č. 8 (Stelmach, 

12.3.2013) 

Vrstva č. 7 - Spodní část vrstvy dosahuje mocnosti 6cm. Je hrubě 

detritická. Nachází se zde korály a polypovci, leckdy lze rozlišit růstové pozice 

kolonií korálů. Střední část vrstvy je tvořena drobně detritickou drtí tvořenou 

aptychy, korály, amonity a ramenonožci. Dosahuje mocnosti 9 cm. Svrchní část 

vrstvy je tvořena kalovým vápencem málo detritickým s výskytem aptychů. 

Dosahuje mocnosti 5 cm. Vyskytují se zde příčné pukliny vyplněné kalcitem 

(pukliny jsou téměř kolmé k vrstevnatosti). Z tohoto vyplývá, že mocnost celého 

cyklu je rovna 20 cm. Také zde byl objeven jeden určitelný zástupce amonita, 

ramenonožce, 12 zkamenělin reprezentovaných aptychy a dvě fosílie korálů. 

Makroskopicky byl určen druh ramenonožce, a to druh Dictyothiris chaperi. Na 

obrázku č. 7 lze vidět spodní část vrstvy, která je na levé straně snímku ovlivněna 

tlakovým rozpouštěním na rozhraní podložní vrstvy č. 6, navíc při podrobnějším 

ohledání se dají objevit pukliny vyvolané tektonickými pohyby a procesy. Leckdy 
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jsou tyto pukliny vyplněny hrubozrnným kalcitem neboli sparitem. Vápenec má 

bílošedou barvu. 

 

Obrázek 7 - Spodní část vrstvy č. 7 (Stelmach, 12.3.2013) 

Vrstva č. 6 - Spodní část vrstvy je hlavně tvořena detritickou drtí obsahující 

mlže, aptychy a řasy. Také se zde vyskytuje jemně detritický vápenec s drobnými 

korály. Dosahuje mocnosti 25 cm. Jsou zde puklinové systémy s krystaly kalcitu 

nebo jejich čočkami. Střed vrstvy je detritická drť, která je na některých místech 

lehce rekrystalizovaná. Detritická drť obsahuje schránky mlžů a místy celé 

ramenonožce. Mocnost činí 15 cm. Svrchní část vrstvy je tvořena jemně 

detritickou drtí obsahující hlavně misky mlžů. Dále je zde lehká rekrystalizace této 

drti. Mocnost je 17 cm. Celková mocnost vrstvy č. 6 dosahuje 57cm. Celkově se 

v této vrstvě nachází 1 určitelný amonit, mlž a 2 koráli. Makroskopicky byl 

rozpoznán druh mlže, a to druh Spondylopecten boehmi a Pecten poecilographus. 

Vápenec má bílošedou barvu. Zástupce tohoto vrstevního sledu je vyobrazený na 

obrázku č. 8. 

 
Obrázek 8 – Detritický vápenec spodní části vrstvy (Stelmach, 12.3. 2013) 

Vrstva č. 5 - Spodní část vrstvy je tvořena drobným detritem, kalem a 

horizontálními puklinami a kalcitem. Mocnost činí 8 cm. V detritu je možno 
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rozeznat schránky mlžů, ramenonožců a drobné korály. Střed vrstvy je tvořen 

detritickým kalem s výskytem korálů, ramenonožců a amonitů. Je zde patrná lehká 

rekrystalizace. Mocnost je 21 cm. Svrchní část vrstvy je detritická až kalová, občas 

se objevují příčné pukliny s krystaly kalcitu. Mocnost je 9 cm. Na rozmezí mezi 

podložním a nadložním cyklem vznikla tlakově rozpuštěná plocha. Detrit tvoří 

úlomky drobných korálů a ostny ježovek. Celková mocnost dosahuje 38 cm. 

Vápenec opět má barvu bílošedou až bílou. Našel se zde amonit druhu Berriasella 

jacobi (Mazenot, 1939) a také makroskopicky určitelný druh mlže Pecten 

strambergensis. Na obrázku č. 9 jsou zobrazeny sparitem vyplněné pukliny ve 

vápenci tvořeném mikritem a jemnozrnnou detritickou drtí.  

 

Obrázek 9 - Svrchní část 5. vrstvy (Stelmach, 12.3.2013). Ve spodní části obrázku je patrná 

rekrystalizace vápence (střed vrstvy č. 5). Výška vzorku 12 cm. 

Vrstva č. 4 - Spodní část vrstvy je tvořena jemně detritickou drtí s mlži a 

drobnými korály. Dosahuje mocnosti 6cm. Střední část je hrubě detritická. Detrit 

tvoří korály, mlži, plži, ramenonožci a amoniti. Je zde patrná výrazná 

rekrystalizace. Mocnost dosahuje 9 cm. Svrchní část je naopak kalová, místy 

detritická. Lehká rekrystalizace. Detrit je tvořen úlomky drobných korálů, 

ramenonožců, mlžů a řas. Mocnost je 4 cm. Celková mocnost vrstvy dosahuje 

18,5 cm. Tento vrstevní sled byl druhý nejbohatší na amonitovou faunu, bylo 

nalezeno 20 zkamenělin amonitů, nejčastěji se vyskytovaly druhy amonita 

Berriasella jacobi (Mazenot, 1939) a Protetragonites quadrisulcatus (d´Orbigny). 

Barva vápence je opět bílošedá až bílá. Zástupcem této sedimentace je obrázek č. 

10a, který zobrazuje celý vrstevní sled v průřezu, lze tam vidět jak 

rekrystalizované plochy, detritickou drť, tak i kalový vápenec místně porušený 

puklinami vyhojenými sparitem. A druhý snímek ukazuje druh amonita 

Protetragonite quadrisulcatus (d´Orbigny), viz obrázek č.10b. 
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Obrázek 10 - Profil 4. vrstvy (a) a amonit Protetragonites quadrisulcatus. Velikost amonita 4 cm (b) 

(Skupien). 

Vrstva č. 3 - Spodní část vrstvy je tvořena detritem, v malém rozsahu i 

kalem světlé až tmavé barvy.Detrit je tvořen mlži, amoniti a drobnými korály. 

Mocnost dosahuje 16 cm. Střed vrstvy je hrubě detritický, silně rekrystalizovaný. 

Detrit je tvořen korály, řasami, amonity, červy, ramenonožci a houbami. Také je 

střed vrstvy tvořen hrubě detritickou drtí s výskytem amonitů, mlžů a 

ramenonožců. Celkově mocnost střední části dosahuje 33 cm. Svrchní část je 

tvořena kalovým a silně rekrystalizovaným detritickým vápencem s ojedinělými 

dutinami obsahující krystaly kalcitu. Mocnost je 10 cm. Detrit obsahuje úlomky 

drobných korálů občas i amonity. Celková mocnost dosahuje 59 cm. Ze všech 8 

vrstev je nejbohatší na jurskou faunu. Hmotná dokumentace obsahovala určených 

70 amonitů, 2 polypovce, 9 ramenonožců, 11 mlžů a 1červ. Zástupci amonitů ve 

vrstvě jsou druhy Berriasella jacobi (Mazenot, 1939), Delphinella oppeli (Kilian, 

1889), Tirmovella suprajurensis (Mazenot, 1939) a Haploceras elimatus (Zittel, 

1868?). Dále byli rozeznáni jedinci mlžů a ramenonožců. Druhy mlžů jsou Pecten 

strambergensis a Pecten moravicus, druhy brachipodů jsou Rhynchonella 

strioplicata, Rhynchonella suessi a Terebratulina substriata. Také byl rozeznán 

zástupce polypovců. Barva vápence je bílošedá až šedá. Na obrázku č. 11a je 

zobrazen průřez, na kterém se nachází průřez amonitem, schránkami, hydrozoa a 

místy rekrystalizované plochy detritické drti a obrázek č. 11b ukazuje typickou 

horninu střední části vrstvy. 
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Obrázek 11 - Průřez spodní částí vrstvy (a) a typický představitel vápence střední části vrstvy (b) 

(Stelmach, 12.3.2013) 

Vrstva č. 2 - Spodní část vrstvy je tvořena kalem a detritem, který je málo 

rekrystalizovaný. Detrit obsahuje schránky mlžů. Mocnost je 18 cm. Střed vrstvy je 

tvořen opět kalem s hrubým detritem, ale je zde již větší rekrystalizace. Výskyt 

dutin a příčných puklin s kalcitem. Detrit je tvořen korály, amonity, mlži a 

ramenonožci. Mocnost je 6 cm. Nejsvrchnější část vrstvy je tvořena faunou 

v kalovém materiálu a silně rekrystalizovanými částmi tmavší barvy. Výskyt 

limonitu. Detrit tvoří úlomky korálů, amonitů a mlžů. Mocnost je 14 cm. Celková 

mocnost dosahuje 37,5 cm. Byli nalezeni určitelní zástupci amonitů v počtu 2, dále 

7 ramenonožců a 5 mlžů. Druh amonita, který byl nalezen pouze v 2. vrstvě je 

Berriasella opelli (Kilian, 1889), viz. obrázek č. 12. Dále byli makroskopicky určeni 

zástupci mlžů, ramenonožců a polypovců. Zástupci mlžů je druh Spondylus 

tithonicus, Spondylopecten boehmi a Spondylopecten tithonius, brachiopod je 

druhu Waldheimia hornesi. Charakteristickou barvou vápence je šedobílá až šedá. 

Na obrázku č. 13a je vyfotografován přechod rekrystalizované plochy do míst 

s kalovým vápencem a obrázku č. 13b jsou vyobrazeny příčné pukliny vyplněné 

sparitem a místy se vyskytují dutiny s kalcitovými krystaly.  

 

Obrázek 12 - Relikt schránky amonita Berriasella opelli (Kilian 1889), velikost 5 cm (Skupien) 
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Obrázek 13 - Přechod mezi rekrystalizovanou částí a kalovým vápencem (a), puklinové systémy 

vyplněné kalcitem (b) (Stelmach, 12.3.2013) 

Vrstva č. 1 - Spodní část vrstvy je tvořená jemnými částmi detritu, jedná se 

především o drobné korály. Patrné jsou známky rekrystalizace vápence. Mocnost 

je 8 cm. Střední část vrstvy je typická zjevnou hranicí mezi klastičtější tmavší částí 

vrstvy a kalovou částí vrstvy s výskytem detritu. Hranice je představována 

puklinou rekrystalizovaného kalcitu. Dále je tato část charakterizována obsahem 

drtí schránek a zbytků dalších živočichů. Mocnost je 22 cm. Svrchní část je 

tvořena kalovým typem horniny a detritickou částí tmavší barvy. Mocnost je 2 cm. 

Celková mocnost je 32 cm a barva je šedobílá až šedá. Byly nalezeny 

zkameněliny: 7 určitelných amonitů, 2 mlži, 1 plž a 1 ramenonožec. Makroskopicky 

byli určeni zástupci ramenonožců, druhy Terebratula isomorpha a Rhynhonella sp. 

Mlži byli zastoupeni druhem Pecten nebrodensis a plži rodem Pleurotomaria. 

Obrázek č. 14a zobrazuje pukliny vyplněné sparitem. Na obrázku č. 14b je 

vyfoceno tlakové rozpouštění horniny mezi nadložní vrstvou č. 2 a podložní 

vrstvou č. 1.  

 

Obrázek 14 - Sparitové pukliny (a), tlakové rozpouštění (b) (Stelmach, 12.3.2013) 

Vrstva č. 0 - Silně rozrušená hornina detritického složení v celé mocnosti. 

Střední část je ovlivněna rozsáhlou rekrystalizací. Nevýrazné střídaní hrubě a 
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jemně detritické hmoty. Celková mocnost je rovna 25 cm. Byl zde identifikován 

makroskopicky jedinec amonita. Obrázek č. 15a ukazuje silně ovlivněnou horninu 

tektonickými procesy s vytmelenými sparitovými žilami a obrázek č. 15b 

vyobrazuje průřez svrchní části vrstvy opět s výskytem puklin a drobně 

detritického vápence. 

 

Obrázek 15 – Vápenec vyšší části 0. vrstvy (a) a sparitové pukliny v mikritu (b) (Stelmach, 

12.3.2013) 

5.2 Tvorba výbrusů 

Mikropopisné charakteristiky vyhrazených částí vrstev jsou postaveny na 

pozorování, analýze a popisu jednotlivých výbrusů pod polarizačním 

mikroskopem, ale nejdříve se tyto výbrusy musí zhotovit. Části vrstev, z kterých se 

vyhotovovaly výbrusy jsou vyjádřeny v tabulce č.2. Postup práce při výrobě 

výbrusu: 

1. Řezání 

2. Hrubé zbrušování a lapování 

3. Tmelení na podložní sklo 

4. Broušení 

5. Ukončovací práce 

Řezání se provádí takovým způsobem, aby se získal reprezentativní 

odřezek. Tento odřezek musí být oddělen od původní horniny řezem kolmým na 

diskontinuity a plochy odlučnosti, jestliže se to neurčí jinak. Jako nástroj k tomuto 

účelu slouží většinou diamantové pily. Laboratoř na zdejší univerzitě je vybavena 

strojem DISCOPLAN TS vyrobeným v Dánsku. Při provádění řezání je důležité mít 

pevnou a jistou ruku nebo jinak mohou vznik zbytečné plochy, které by se musely 

dobrušovat. Lapování je proces, při kterém se sklíčko o daných rozměrech brousí 

pomocí křemíkovokarbidového prášku. Vhodná koncentrace je 800 částic na 

palec. Dané sklíčko se na jedné straně brousí tak dlouho, dokud strana není na 

žádném místě čirá a naopak je celá plocha matná. K činnosti je potřeba také jisté 

množství vody a skleněná tabule, na které se to provádí. K hrubému zbrušování je 
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potřeba kovových kotoučů s pohonem, aby se mohly otáčet, dále brusné kotouče 

s různými typy zrnitosti.  Nejdříve se daná strana horniny brousí na nejhrubším 

brusném papíru, v mém případě brusný papír o hrubosti 220 částeček/palec, tak 

aby se na brusném papíru nedělali drážky či rýhy a daný vzorek je buď v poloze 

svislé či vodorovné. Brousí se tak dlouho až se neobrousí ty nejhrubší 

nedokonalosti a tento povrch bude rovný a relativně hladký. Dále se přejde 

k brusnému kotouči o hrubosti 400 částeček/palec, kde plochu brousíme 

v postavení o 90° posunu a také se dodržuje pravidlo, kdy se vzorek posunuje od 

středu na kraj brusného kotouče, až jej obrousíme do stavu, kdy se více leskne 

proti světlu bez jakékoliv nedokonalosti. Nakonec brousíme vzorek na brusném 

kotouči o hrubosti 800 částeček/palec, kde se jen dodržují již vyjmenovaná 

pravidla broušení a vzorek bude na konci tohoto úkonu velice lesklý (podle druhu 

horniny) a rovný. Tento postup platí pro vápenec a jemu podobně tvrdé horniny. 

Tmelení na podložní sklo je proces, při kterém se pomocí kanadského balzámu 

lepí na nalapovanou stranu sklíčka obroušená část odřezané horniny. Po lepení je 

třeba nejméně 24 hodin, aby byl proces přilepení dokonalý. Při broušení se musí 

již nalepený vzorek dobrousit pomocí diamantové frézy na tloušťku 0,03 – 0,02. 

Ukončovací práce zahrnuje konečné očištění obroušeného vzorku pomocí 

křemíkovokarbidového prášku, vody a skleněné tabule. Provede se zkouška pod 

mikroskopem. Správnost provedení výbrusu se stanoví, jestliže se jedná o 

vápenec tím, že se pod polarizačním mikroskopem barví lomné plochy krystalů 

kalcitu ve škále barev od růžové až po světlešedou. Dále se kanadským 

balzámem přilepí již finální druhé sklíčko s přihlédnutím, že musí po nějakou dobu 

pryskyřice tuhnout. Doporučuje se opět doba schnutí od 24 hodin a více. 

5.3 Mikroskopie hmotné dokumentace 

Mikroskopie jednotlivých výbrusů byla prováděna pomocí polarizačního 

mikroskopu Olympus BX60. Pomocí počítačového programu Lucie 2.3 byla 

pořízena fotodokumentace jednotlivých částí výbrusů. Ve výbrusech se 

vyhledávaly znaky, které charakterizují složení vápence. V rámci bakalářské práce 

jsem vyhodnocoval část výbrusů. Výbrusy s označením 0a, 1a, 2a, 6b, 7a byly 

zaslány prof. D. Rehákové z UK v Bratislavě. Jejich vyhodnocení není součástí 

bakalářské práce. Jako u makroskopie budou se jednotlivé výbrusy určovat od 

nejsvrchnější vrstvy.  

Výbrus 8b – Biomikritový vápenec. Převažuje mikritová hmota, ale 

pukliny jsou vyplněny sparitem. Proběhla také rozsáhlá rekrystalizace reliktů 

organizmů. Určené organické zbytky patří zástupcům foraminifer, ostnokožcům, 

plžům, ježovkám, koloniálním řasám. Detritická drť je hrubšího charakteru. 

Obrázek č. 16, část a – pukliny v mikritu a detritické drti, b – foraminifera, c – 

průřez ostnu ježovky, d – průřez článku lilijice.  
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Obrázek 16 - Výbrus 8b odebraný ze svrchní části 8.vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 8a – Biomikritosparitový vápenec. Jedná se o silně 

rekrystalizovaný vápenec, který je také ovlivněn tektonickými procesy, 

rekrystalizace proběhla hlavně u detritické drti a větších zbytků schránek 

organizmů. Spatrit a hruběji krystalický kalcit tvoří výrazná hnízda. Byl určen 

zástupce korálu. Obrázek č. 17, část a – rekrystalizovaný korál, b – hrubě 

vykrystalizovaný kalcit. 

 
Obrázek 17 - Výbrus spodní části 8. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 7b – Biomikritosparitový vápenec. Silně rekrystalizovaná část 

vrstvy, sparit se vyskytuje jak u reliktů organizmů, tak i v rozšířeném puklinovém 

systému. Z organických zbytků lze identifikovat koloniální řasy, foraminifery, 

úlomky misek mlžů a jemně detritickou směs, která je hojně rozšířena. 
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Fotodokumentace poukazuje v části ‚a‘ na hrubě vykrystalizovaný sparit, okolo 

nějž je mikrit a část ‚b‘ se týká zobrazení koloniální rekrystalizované řasy v mikritu 

viz. obrázek č. 18. 

 
Obrázek 18 - Výbrus střední části 7. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

 

Výbrus 5b – Biomikritový vápenec s kalcitovými žilkami. Převažuje 

mikritová hmota obklopující jemnou detritickou drť nad sparitem, který převážně 

vyplňuje pukliny mm velikostí až nejmenší možné pukliny. V detritu lze 

identifikovat foraminifery, vápnité řasy, hydrozoa, úlomky schránek amonitů. 

Poměrně často se objevují kalpionely, z nichž lze identifikovat druh Calpionela 

alpina. Rekrystalizace proběhla i v případě reliktů organizmů, jak bude ukázáno na 

obrázku č. 19., část a – rozsáhlé sparitem vyplněné pukliny, b – relikt amonita 

v rekrystalizovaném stavu porušený mikrotrhlinou, c – miliodní foraminifera, d – 

typická detritická obklopená sparitem.  
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Obrázek 19 - Výbrus střední části 5. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 3bs – Biomikritový vápenec. Tento výbrus je charakterizován 

převahou mikritu až na polohy, které jsou spíše sparitické (trhliny, relikty 

schránek). Velký výskyt je jemnozrnné detritické drti. Nalezeny rekrystalizované 

relikty amonitů velkých rozměrů, také se objevila vrtavá činnost na schránkách. Ve 

výbrusu se podařilo identifikovat zástupce již zmíněných amonitů (relikty), 

vápnitých řas, jehlice ostnokožců, korálů. Fotografie, viz. obrázek č. 20, zobrazují 

v části a – relikt ulity amonita se sparitovou výplní, b – mikrotrhliny, relikty ulit, 

vápnitá řasa, c – část ulity amonita a vápnitá řasa, d – rekrystalizovaná část 

schránky amonita.  
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Obrázek 20 - Výbrus 3bs (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 3s – Biomikritosparitový vápenec. Je tvořen asi ze 60% sparitu a 

zbylých 40% patří mikritové složce. Jako v předchozím výbrusu lze nalézt 

orientovanou krystalizaci v dutinách detritického vápence ve všech fázích až do 

okamžiku, kdy není plocha, kterou by šlo rekrystalizovat. V rámci výskytu 

organických reliktů lze vyjmenovat zástupce koloniové řasy, možná lilijice, zbytky 

schránek a také byl určen článek ostnokožce. Byla objevena rozsáhlá vrtavá 

činnost. Fotodokumentace výbrusu, viz. obrázek č.21, část a – koloniová řasa 

přerušená sparitovou žilkou, b – vrtavá činnost, c – orientovaná krystalizace, d – 

průřez článkem lilijice.  
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Obrázek 21 - Výbrus střední části 3. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 3av – Biosparitový vápenec. Tato část vrstvy je silně 

rekrystalizovaná, ale přesto lze identifikovat relikty organizmů, a to brachiopoda, 

dále byli objeveni zástupci mechovek, polypovců. Rekrystalizace proběhla buď v 

místech trhlin, nebo se vytvořily plochy vyplněné hrubozrnným sparitem. Často se 

lze rozpoznat orientovanou rekrystalizaci sparitu nebo jednotlivé fáze 

rekrystalizace. Obrázek č. 22 v části ‚a‘ zobrazuje orientovanou rekrystalizaci a 

pravděpodobnou mechovku a řasu a část ‚b‘ silně rekrystalizovaný relikt schránky 

brachiopoda. 

 
Obrázek 22 - Výbrus 3av (Stelmach, 27.2.2013) 
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Výbrus 3a – Biomikritový vápenec. Spodní část 3. cyklu je 

charakteristická velkým obsahem detritické drti, mikritové hmoty a 

rekrystalizovanými pozůstatky po organizmech. Byli nalezeni zástupci dvou 

určitelných druhů vápnitých řas, a to druh Carpathiala triangulata a Colomispheara 

sp. Dále byly objeveny koloniové řasy, pravděpodobně i calpionelly, houby, koráli, 

ostnokožci, schránky gastropodů, polypovci a průřezy amonity. Obrázek č. 23 

zobrazuje v části a – vápnitá řasa Carpathiala triangulata, b – kalichy lilijice, c – 

amonit narušený sparitovou puklinou, uvnitř schránky je pravděpodobně přisedlá 

foraminifera, d – vápnitá řasa Colomisphaera sp.  

 
Obrázek 23 - Výbrus spodní části 3. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 
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 Výbrus 2b – Biosparitomikritový vápenec. Tento výbrus obsahuje 

většinou mikritové součásti, detritickou drť a na některých částech je zřejmý výskyt 

trhlin od 1mm až po ty nejmenší vyplněných hrubozrnným sparitem. Byli nalezeni 

zástupci vápnitých řas, kalpionel, polypovců, relikty ostnokožců, foraminifer, 

mechovek, schránky mlžů, plžů, aptychy, snad i možná vrtavá činnost. Obrázek č. 

24 vyobrazuje na části a – zástupce hydrozoa a relikt ostnokožce rozrušeného 

sparitovou žilkou, b – zástupce hydrozoa částečně rekrystalizovaný v základní 

mikritové hmotě, c – průřez rekrystalizovanou schránkou plže, d – možná vrtavá 

činnost vrtavého mlže, aptych, detritická drť. 

 
Obrázek 24 - Výbrus střední části 2. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 1b – Biomikritový vápenec. Detritická drť je z většiny ovlivněna 

rekrystalizací a také puklinami od milimetrových rozměrů až po ty nejmenší. 

V některých místech lze spatřit velké plochy spritové výplně. Detritická drť je 

zastupována relikty ulit brachiopodů, vápnitými řasami, občasným výskytem jehlic 

hub, mechovek, polypovců, korálů, kalpionel či foraminifer. Dokonce byli nalezeni 

zástupci calpionel. Na obrázku č. 30 je zobrazena fotografie a – „hnízdo“  hrubého 

sparitu, b – relikt ulity silně rekrystalizovaný, c – relikt ulity a hydrozoa v mikritu a 

detritické drti, d – schránka brachiopoda narušená rozsáhlou trhlinou vyplněnou 

sparitem a mikrotrhlinami. 
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Obrázek 25 - Výbrus svrchní části 1. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 

Výbrus 0b – Biomikritový vápenec. Je zřejmé, že tento výbrus pochází 

z vápence bohatého na detritickou drť. Byl nalezen průřez trubice červa serpula a 

kalichu lilijice, mnoho zástupců vápnitých řas, schránky ramenonožců, plžů, mlžů, 

ostny lilijic a další. Vápenec je mikritický s polohami ovlivněnými pozdější 

rekrystalizací, jak detritické drti, tak i mikrotrhlin vyplněných sparitem. Zobrazená 

fotodokumentace výbrusu, viz. obrázek č. 31, ukazuje na snímku a – detritickou 

drť zastoupenou jehlicemi hub, vápnitými řasami, schránkami, foraminiferou a jiné, 

b – mechovka přerušená sparitovou mikroprasklinou, c – průřez kalichem lilijice, d 

– rekrystalizovanou ulitu brachiopoda, sparitová výplň, d – průřez trubicí červa 

serpula.  
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Obrázek 26 - Výbrus střední části 0. vrstvy (Stelmach, 27.2.2013) 
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6 Závěr 

Účelem bakalářské práce je popis devíti zřetelně odlišitelných vrstev 

v tělese štramberského vápence. Jedná se o první popis zřetelné vrstevnatosti 

tohoto vápence. Přestože je dokumentovaný profil malé mocnosti, přináší řadu 

nových poznatků. V rámci paleontologických nálezů jsou pro vrstvy nejdůležitější 

zástupci amonitů a kalpionel. Kolekce amonitů byla určena panem prof. Z. 

Vašíčkem a kalpionely nalezeny ve výbrusech byly zaslány na analýzu prof. D. 

Rehákové z UK v Bratislavě. Na základě amonitů a rovněž kalpionel je 

dokumentovanou část vápence možno zařadit do spodního berriasu. 

Nejvýznamnějšími amonity jsou Berriasella jacobi (Mazenot, 1939), 

Protetragonites quadrisulcatus (d´Orbigny) a Berriasella oppeli (Kilian, 1889). 

Z kalpionel to je Calpionella alpina. 

Společnými znaky jednotlivých přítomnost puklinových systémů nebo 

nahodilých puklin a žilky od milimetrových po ty nejmenší velikosti vyplněných 

hrubozrnným kalcitem. Převážná část puklin je téměř kolmá k vrstevnatosti. 

Většinu vyčleněných vrstev je možno charakterizovat z hlediska stavby: 

spodní část drobně detritický vápenec (biomikritový vápenec), střední část drobně 

až hrubě detritický vápenec s dobře dochovanou makrofaunou a častou 

rekrystalizací (biosparitový vápenec) a svrchní část jemně detritický a místy až 

kalový vápenec (biomikritový vápenec často s kalpionelami). 

 Z makroskopických a mikroskopických pozorování a podle publikací lze 

usuzovat, že polohy kalového typu vápence vznikaly v klidnějších, hlubších 

partiích mělkého moře. Naopak hrubě detritický vápenec vznikal v oblastech 

mělkovodnějších rozrušováním rifu a přeplavováním detritu. Na základě 

přítomnosti amonitů, částí lilijic a ramenonožců je možné vznik vápence začlenit 

do předútesové oblasti. Charakteristické střídání výše uvedených typů vápence 

v jednotlivých vrstvách je pravděpodobně výsledkem kolísání hladiny oceánu, 

tudíž je možné je považovat za cykly. Jak je známo, tak štramberský vápenec 

patří do bášského vývoje, který je typický mělkovodním prostředím, a proto se lze 

domnívat, že hrubozrnný detritický vápenec vznikl v malých hloubkách. Vrstvy byly 

po své sedimentaci narušeny tektonickými poruchami více či méně pro jednotlivé 

vrstvy, ale je jasné, že sparitová výplň těchto puklin a žilek krystalovala až po 

sedimentaci vrstev.  

. 
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