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Abstrakt 

 

Práce se zabývá studiem organické hmoty v sedimentech vybraných souvrství slezské 

jednotky vnějších Západních Karpat. Je možné ji rozdělit do dvou částí – výzkum 

ropoplynového potenciálu spodnokřídových souvrství slezské jednotky a interpretaci 

paleoprostředí slezského bazénu v rozsahu svrchní alb až cenoman/turon. 

První část práce, zabývající se studiem ropoplynového potenciálu, se zaměřuje na souvrství 

vendryňské, těšínské vápence, dále souvrství hradišťské, veřovické a lhotecké. Z 8-mi 

studovaných lokalit (Skalice, Jahodná, Nová Dědina, Lichnov, Soběšovice, Kunčice pod 

Ondřejníkem, Satina a Pindula) bylo analyzováno 45 vzorků. Na vzorcích byla provedena 

palynofaciální analýza a stanoveny hodnoty TOC a TAI. Na základě získaných dat bylo jako 

souvrství s největším ropoplynovým potenciálem (kerogen typu II, TOC >3%, TAI = 3,3) 

určeno veřovické souvrství, které je zřejmě odrazem oceánského anoxického eventu 1 

(OAE1). Hradišťské a lhotecké souvrství obsahují plynonadějný kerogen typu III. Těšínský 

vápenec má nízkou úroveň tepelné vyzrálosti. 

Druhá část práce, zabývající se paleoenvironmentální interpretací, se zaměřuje na vrchní část 

lhoteckého souvrství a jeho přechod do mazáckého souvrství v godulském vývoji a bašské 

souvrství v bašském vývoji slezské jednotky. Ze tří lokalit (Rychaltice, Ondřejnice-Hukvaldy 

a Bystrý potok) bylo analyzováno 111 vzorků. Na všech vzorcích byla provedena 

palynofaciální analýza, na vybraných vzorcích byly také určeny hodnoty TOC a izotopů C a 

O. 

Klíčová slova: slezská jednotka, křída, černé břidlice, palynofacie, ropný a plynový 

potenciál, paleoenvironmentální rekonstrukce, TOC. 

 

 

  



Abstract 

 

This thesis deals with organic matter in sedimentary rocks of selected formations of Silesian 

Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic). It can be divided into two parts – 

investigation of hydrocarbon potential of lower Cretaceous formations of Silesian Unit and 

palaeoenvironmental interpretation of Silesian Basin at the Aptian to Cenomanian/Turonian 

boundary. 

The first part of the thesis, which deals with hydrocarbon potential investigation, is focused 

on Vendryně, Těšín Limestone, Hradiště, Veřovice and Lhoty Formations. 45 samples from 8 

locations (Skalice, Jahodná, Nová Dědina, Lichnov, Soběšovice, Kunčice pod Ondřejníkem, 

Satina a Pindula) were analysed. Palynofacies analysis was performed on the samples and the 

values of TOC and TAI were determined. Based on acquired data, the highest hydrocarbon 

potential (kerogen type II, TOC >3%, TAI = 3,3) was found in Veřovice Formation, which 

most likely is a manifestation of Oceanic Anoxic Event 1. Hradiště and Lhoty Formations 

contain gas-prone type III kerogen. Těšín Limestone has a low thermal maturity. 

The second part of the thesis, which deals with palaeoenvironmental interpretation, is focused 

on the upper part of Lhoty Formation and its transition into the Mazák Formation in the 

Godula Subunit, and the Baška Formation in the Baška Subunit. 111 samples from 3 locations 

(Rychaltice, Ondřejnice-Hukvaldy and Bystrý potok) were analysed. Palynofacies analysis 

was performed on all the samples, and on selected samples the values of TOC and C and O 

isotopes were determined as well.  

Keywords: Silesian Unit, Cretaceous, black shales, palynofacies, oil and gas potential, 

palæoenvironmental reconstruction, TOC. 
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Seznam zkratek 

 

AOM [amorphous organic matter] – amorfní organické hmota 

CCD [carbonate compensation depth] – karbonátová kompenzační hloubka  

OAE [oceanic anoxic event] – oceánsky anoxický event. 

TAI [thermal alteration index] – index tepelné proměny 

TOC [total organic carbon] – celkový organický uhlík
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1. Úvod 
 

Organická hmota se ve větší či menší míře vyskytuje ve všech typech sedimentárních hornin a 

jejím studiem se zabývá věda zvaná palynologie. Tato věda vznikla v severských zemích ke 

konci 19. století a původně se zabývala studiem spor a pylových zrn rostlin. Později se 

rozšířila o studium fosilních spor a pylů a také fosilních řas, kterým se ve starší literatuře 

říkalo hystrychosféry. V dnešní době se pod palynologií rozumí studium veškeré 

mikroskopické organické hmoty v sedimentech.  

První palynologickou prací v tomto moderním pojetí byl článek Müllera (1959) z Orinocké 

delty. Termín palynofacie byl prvně použit Combazem (1964) jako veškerý organický 

materiál identifikovatelný v palynologických preparátech. Tato definice byla později 

upravena Powellem et al. (1990), který definuje palynofacii jako společenství částic organické 

hmoty nerozpustných kyselinách – chlorovodíkové a fluorovodíkové, kterého složení odráží 

specifické sedimentační prostředí. Tyson (1995) definoval palynofaciální analýzu jako 

palynologické studium sedimentačních prostředí a ropomatečného potenciálu hornin 

založenou na celkovém společenství částic organické hmoty.   

Organickou hmotu v horninách je možné rozdělit na dvě části – kerogen (část organické 

hmoty nerozpustnou v organických rozpouštědlech) a bitumen (část rozpustnou v organických 

rozpouštědlech). Nejpoužívanější termín pro popis fosilní organické hmoty v sedimentárních 

horninách je kerogen. Při nepřítomnosti migrujících uhlovodíků tvoří kerogen obvykle více 

než 95% celkového obsahu organické hmoty v sedimentární hornině (Tyson, 1995).  

Kvantita a kvalita organické hmoty naakumulované v sedimentu je závislá na produkci 

biomasy organismy, biochemické degradaci a procesu sedimentace. Její ukládání je v podstatě 

omezeno na vodní prostředí, v subaerických sedimentech je totiž organická hmota lehce 

rozložená chemickou nebo mikrobiální oxidací. Pro ukládání a uchovávání organické hmoty 

v sedimentech je nevyhnutelná rovnováha mezi energií vodní masy a rychlostí sedimentace 

(Mendonça Filho et al., 2012). Tato rovnováha nastává převážně v klidných sedimentačních 

prostředích, z tohoto důvodu je organická hmota ve velké míře litologicky vázána na pelitické 

sedimenty. 

V české části slezské jednotky se palynologickými studiemi jako první zabývala Vávrdová 

(1964), která v okolí Štramberku identifikovala několik dinocyst barremu a aptu. Další prací 
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na toto téma byla až disertační práce Skupiena (1999), která představuje první soubornější 

zpracování spodnokřídových cyst dinoflagellát ve slezské jednotce v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd.  

Předložená práce má dva cíle. Za prvé je to zhodnocení ropo- a plynonadějnosti 

spodnokřídových souvrství české části slezské jednotky, kde výzkum tohoto charakteru zatím 

nebyl proveden. Za druhé je to zaznamenání paleoenvironmentálních změn mezi albem, 

cenomanem a turonem, kdy ve slezské pánvi došlo k změně anoxických podmínek u dna na 

oxické. Oba tyto cíle budou dosaženy pomocí palynofaciální analýzy a podružných 

laboratorních analýz. 

V druhé kapitole práce začínám popisem geologické stavby slezské jednotky, kde se zaměřuji 

hlavně na litologii a stratigrafii všech souvrství této jednotky. Tři litostratigrafické celky 

(lhotecké souvrství, chlebovický slepenec a bašské souvrství) jsou zde popsány detailněji, 

protože jsou hlavním předmětem paleoenvironmentálního zhodnocení.  

Ve třetí kapitole se věnuji popisu metodiky výzkumu. Je zde popsán postup přípravy vzorků 

pro palynofaciální analýzu a také jsou zde nastíněny možnosti jejich vyhodnocení. Dále jsou 

zde popsány další podružné instrumentální analýzy – TOC, izotopy C a O, tepelní index 

proměny (TAI) a jejich vztah k palynofaciální analýze. 

Čtvrtá kapitola se zabývá lokalitami zkoumanými v této práci. Ty lze podobně jako cíle práce 

rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří lokality, na kterých byl zkoumán 

ropoplynový potenciál spodní křídy slezské jednotky. Jsou to Skalice, Jahodná, Nová Dědina, 

Lichnov, Soběšovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Satina a Pindula. V souhrnu jsou na těchto 

lokalitách odkryty horniny od svrchního tithonu až po spodní cenoman. Terénní výzkum 

těchto lokalit byl proveden před začátkem mého doktorského studia a odkazy na literaturu o 

těchto lokalitách publikovanou mohou být nalezeny v Pavluš & Skupien (2014). Do druhé 

skupiny patří lokality Rychaltice, Ondřejnice u Hukvald a Bystrý potok, na kterých byla 

provedena paleoenvironmentální studie. Horniny těchto lokalit jsou stáří alb/cenoman/turon a 

nachází se v bašském (Rychaltice, Ondřejnice u Hukvald) i godulském (Bystrý potok) vývoji 

slezské jednotky. Výsledky terénního výzkumu na lokalitě Rychaltice byly popsány Bubíkem 

(2012) a lokalita Bystrý potok byla dříve popsána Boorovou et al. (2008) a profil Ondřejnice 

u Hukvald byl zčásti dokumentován Boorovou et al. (2003b).  Dokumentace profilu 

Ondřejnice byla doplněna. Na lokalitě Bystrý potok jsem dříve provedenou dokumentaci 

doplnil o podrobnou dokumentaci cyklických změn sedimentace ve lhoteckém souvrství. 
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V páté kapitole se zabývám vyhodnocením dat dosažených při laboratorním výzkumu. U 

první skupiny lokalit zde jsou identifikována souvrství s nejvyšším potenciálem pro 

generování uhlovodíků a určen jejich typ kerogenu, obsah TOC a teplotní zralost. U druhé 

skupiny lokalit je zde podána interpretace změn mořské hladiny v období jejich sedimentace, 

obsah kyslíku u dna pánve a typ sedimentačního prostředí. 
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2. Cíle Práce 
 

Jak již bylo vzpomenuto v úvodu, práce má dva hlavní cíle – zhodnocení ropo- a 

plynonadějnosti spodnokřídových souvrství české části slezské jednotky a zaznamenání 

paleoenvironmentálních změn mezi albem, cenomanem a turonem. Tyto dva hlavní cíle je 

možno rozdělit na několik dílčích cílů, a to následovně: 

 

 Cíl 1 (zhodnocení ropo- a plynonadějnosti spodnokřídových souvrství): 

(i) určení charakteru kerogenu spodnokřídových souvrství slezské jednotky 

pomocí palynofaciální analýzy; 

(ii) zjištění obsahu TOC v odebraných vzorcích a určení stupně teplotní 

přeměny organické hmoty pomocí indexu TAI; 

(iii) porovnání získaných dat s daty z polské části vnějších Západních Karpat. 

 

 Cíl 2 (zaznamenání paleoenvironmentálních změn): 

(i) studium organických facií na vzorcích ze tří vybraných lokalit pomocí 

palynofaciální analýzy, TOC a izotopů uhlíku; 

(ii) zjištění vztahu mezi organickými faciemi a charakterem sedimentu, 

zejména litologií; 

(iii) popsání vývoje organických facií s nástupem oceánských anoxických 

eventů; 

(iv) zjištění vztahu organických facií ke změnám v hodnotách izotopů 

organického uhlíku; 

(v) korelace profilů s globální křivkou změn mořské hladiny. 

 

  



J. Pavluš: Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce 

5 

 

3. Geologie slezské jednotky 
 

Slezská jednotka je jednou z devíti jednotek Vnějších Západních Karpat vyskytujících se na 

území České republiky. Karpaty jsou součástí Alpsko-Himalájské soustavy pohoří, která 

vznikla uzavřením oceánu Tethys během terciéru. Karpaty se z geologického hlediska dělí na 

Vnější a Vnitřní (Tab. 1). Vnitřní Karpaty se na území ČR nevyskytují a nebudeme se jimi 

proto dál zabývat. Mezi Vnitřními a Vnějšími Západními Karpaty se nachází pieninské 

bradlové pásmo, které má velmi složitou stavbu. 

Vnější Západní Karpaty jsou tvořeny dvěmi skupinami příkrovů (Obr. 1) nasunutými na 

předpolí, které tvoří varisky konsolidovaný Český masiv. První je magurská (vnitřní) skupina, 

do které patří jednotky bělokarpatská, bystrická a račanská. Druhá skupina se nazývá 

krosněnská (vnější). Do ní patří jednotky předmagurská, slezská, zdounecká,  podslezská, 

ždánická a pouzdřanská. Dále ve směru předpolí, a také pod příkrovy krosněnské jednotky, se 

nachází sedimenty karpatské předhlubně. 

Tab. 1: Geologické členění Západních Karpat (podle Kováče et al., 1993; Čtyrokého et al., 1995) 
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Obr. 1: Mapa příkrovů vnějších Západních Karpat; upraveno podle Skupien et al. (2009) 
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3.1. Paleogeografie  

Podle Píchy et al. (2006) je paleogeografický vývoj Vnějších Západních Karpat a obzvlášť 

slezské jednotky následující: 

Geologický vývoj Východních Alp a Západních Karpat začal ve svrchním permu a spodním 

triasu tím, že došlo k riftingu a odloučení bloku Tisza od evropského předpolí (okraje Pangei), 

čímž se otevřel Meliatsko-Hallstattský oceán. Rifting a fragmentace okrajů kontinentu Pangea 

se postupně rozšířil do bloku Vnitřních Karpat a ve spodní až střední juře dosáhl zóny 

Vnějších Karpat. Vzdalováním bloku Vnitřních Karpat od evropského předpolí se otevřela 

Penninsko-Pieninská oceánská pánev, na jejích okrajích se vytvořily pasivní kontinentální 

okraje a došlo k jejímu propojení s riftovým systémem centrálního Atlantiku. Pieninská 

oceánská pánev dosáhla největší šířky ve střední až svrchní juře. Na jejím severním okraji se 

nacházel Czorsztynský hřbet, který ji odděloval od Magurské pánve a dalších rodících se 

pánví v oblasti Vnějších Karpat. 

V nejsvrchnějším triasu nebo nejspodnější juře (hettang) začaly v oblasti Vnitřních Karpat 

konvergentní pohyby – postupná subdukce Meliatsko-Hallstattského oceánu pod blok Tisza. 

Během svrchní jury až spodní křídy byl Meliatsko-Hallstattský oceán již celý pohlcený a 

subdukce se přesunula do Penninsko-Pieninské domény, která se začala podsouvat pod 

Vnitřní Karpaty a Východní Alpy. 

Na rozhraní tithon/berrias vyvrcholily v severotethydní oblasti mladokimmerské tektonické 

pochody. Během nich se změnil směr pohybu africké desky a přilehlých mediteranních 

mikrokontinentů na severní. V mnohých oblastech tyto pohyby způsobily úplný zvrat v 

sedimentaci, zánik starých sedimentačních oblastí a hiáty. Důkazy tohoto tektonického 

přeuspořádaní jsou zřejmé ve faciální variabilitě. 

Během tithonu, valanginu a spodního hauterivu docházelo k migracím některých skupin 

mořských organismů ze saxonského boreálního bazénu do oblasti Tethydy, a to přes dánsko-

polskou depresi (Vašíček, et al., 1994, Vašíček a Michalík, 1999, Vašíček a Michalík, 2002; 

Skupien et al., 2013). 

Během hauterivu až aptu vyvrcholily ve Vnějších Karpatech procesy divergence a subsidence. 

Toto období bylo význačné ukládáním černých břidlic a silicitů v celé oblasti Vnějších 

Karpat. Ve slezské pánvi došlo, vlivem oslabení zemské kůry, k těšínitovému intruzivnímu i  

 



J. Pavluš: Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce 

8 

 

 

extruzivnímu magmatismu. Deformace Vnitřních Karpat a jejich kolize s fragmenty okraje 

evropského předpolí během svrchní křídy měla za následek velké změny v uspořádání 

depozičních oblastí Vnějších Karpat, které postupně přešly z divergentního stádia riftů a 

pasivních okrajů do konvergentního stádia progradujících pánví předpolí a předhlubní. Na 

Obr. 2 je znázorněna paleogeografická situace na konci spodní křídy. 

Ve svrchní křídě nastalo výrazné obnovení tenzních tektonických pohybů. Větší část 

centrálních Západních Karpat se vynořila nad hladinu a byla vystavena tropickému 

zvětrávání. Hlavní sedimentační oblastí v Karpatech se stala zóna externid. Doména 

centrálních Západních Karpat již patřila ke konsolidované desce. Ve svrchní křídě se 

Obr. 2: Paleogeografická situace v aptu až albu (upraveno podle Golonky et al. 2006). An = 

Andrychowské bradlo; Bl = Balkánská pánev; Br = hřbet Brianconnais; Cr = Czorsztynský hřbet; Du 

= Dukelská pánev; EA = Východní Alpy; Hv = Helvétský šelf; IC = Vnitřní Karpaty; In = Iňačovsko–

Kričevská zóna; Kl = Klapský akreční klín; Li = Ligurský oceán; Mg = Magurská pánev; Mr = 

Marmarošský Masiv; Mn = Manínská pánev; MP = Středopenninský hřbet; PKB = pieninská bradová 

pánev ; Ra = Rachivská pánev; RD = Rhenodanubikum; Rh = Rodopy; SC = Slezská kordillera; Si = 

Slezská pánev; Sk = Skolská pánev; Sn = Sinaiská pánev; SP = Jihopenninský oceán; Ti = mikrodeska 

Tisza; Tr = Transylvánský oceán; Va = oceán Vardar. 
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zkracování západokarpatského prostoru koncentrovalo na oblast bradlového pásma 

a příbradlovou zónu (zde nevystupuje předalpínský fundament, jen mezozoická a paleogenní 

souvrství). Na hranici křída/paleogén došlo k dextrální translaci, která postihla nejen bradlové 

pásmo, ale i některé zóny centrálních a vnějších Západních Karpat (Kováč et al., 1993; 

Skupien, 2004). 

Po svrchně-křídovém zformování, měla depoziční oblast Vnějších Karpat značně nerovný 

reliéf – hluboké pánve se v ní střídaly s hřbety (kordillerami), jako byly např. slezský nebo 

bašský hřbet. Slezský hřbet odděloval magurskou flyšovou pánev od externější slezské pánve 

a byl zdrojem klastik pro obě tyto pánve. Náhlý výzdvih slezského hřbetu během cenomanu a 

turonu se v sedimentárním záznamu projevil uložením mocných vrstev flyše godulského a  

istebňanského souvrství slezské jednotky. 

Od svrchní křídy po miocén převládala ve Vnějších Karpatech syn-orogenní hlubokomořská 

flyšová sedimentace. V pozdním miocénu a pliocénu byla tato vystřídána pozdně-orogenní a 

post-orogenní mělkomořskou a kontinentální sedimentací. 

 

3.2. Litologie 

Ze všech jednotek Vnějších Západních Karpat, obsahuje slezská jednotka nejúplnější sled 

vrstev. Známá sedimentace začíná svrchní jurou a končí začátkem miocénu. Podle Menčíka et 

al. (1983) lze sedimentární záznam slezské jednotky rozčlenit ve vertikálním i horizontálním 

směru.  

Ve vertikálním směru lze generelně vyčlenit dva základní celky: spodní (?oxford až nižší 

cenoman), který je v podstatě pelitický, s převážně zastřeným flyšovým vývojem nebo 

vývojem neflyšovým a svrchní (cenoman až oligocén), s typickým flyšovým vývojem, když 

slezský sedimentační prostor dozrál ve svrchní křídě ve vyhraněný flyšový trog (v beskydský 

příkop - podle Menčíka et al., 1983).  

V horizontálním směru podle faciálního vývoje a tektonické pozice rozlišil Eliáš (1979) 

následující tři vývoje (, Tab. 2): 

- kelčský (svahový), charakteristický redukovanou mocností (700-900 m) převážně 

pelitických uloženin křídového stáří, známý z denudačních zbytků a vrtů na SZ okraji slezské 

jednotky, 
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- bašský, odpovídající především úpatní facii (vymezený Matějkou a Rothem, 1949). 

Ve vrstevním sledu jsou významně zastoupeny pískovce a slepence, zčásti blokové. Mocnost 

celé sekvence (malm-křída) se odhaduje na 1600-1800 m 

- godulský (pánevní, vymezený Matějkou a Rothem, 1949), s nejúplnějším vrstevním 

sledem (malm až paleogén). Zachované uloženiny reprezentují především vnitřní části 

sedimentární výplně slezského bazénu. Spodní, pelitická část vrstevního sledu, vyvíjející se 

od malmu, bývá označována jako černý flyš. Ve svrchní části (cenoman až oligocén) 

dominuje typický flyš proximálních turbiditů. Bohatě rozrůzněný godulský vývoj dosahuje 

celkové mocnosti až 6000 m (Stráník et al., 1993). 

Godulský vývoj.  

Sedimentace v godulském vývoji začíná vendryňským souvrstvím. Toto souvrství bylo 

v minulosti označováno také jako „spodní těšínské vrstvy“, nicméně bylo přejmenováno 

Eliášem et al. (2003) v duchu zásad mezinárodní stratigrafické klasifikace. Jeho věk byl podle 

amonitů určen na oxford až tithon a podle cyst dinoflagellát na tithon až spodní berrias 

(Skupien a Smaržová, 2011). Mocnost se odhaduje na 300–400 m (Eliáš, 1970). Tvoří ho 

především tmavošedé až šedohnědé vápnité jílovce s laminami prachovců a vápenců. Ve 

vrchní části se nachází tzv. „ropický horizont“, který je produktem podmořských skluzů 

jurských karbonátů a vápenců. 

Vendryňské souvrství pozvolna přechází do litologické jednotky zvané těšínské vápence. 

Prvně byly tyto vápence popsány Puschem již v roce 1836 (Menčík et al., 1983). Dosahují 

mocnosti kolem 100 m. Hanzlíková a Roth (1964) určili jejich věk na nejvyšší tithon až  

 

Obr. 3: SZ-JV řez slezskou sedimentární pánví v období cenomanu (Eliáš, 1979). BK = bašská 

kordillera; SK = slezská kordillera; A = kelčský svahový vývoj (pelity a vápnité pelity dubského 

souvrství); B = bašský úpatní vývoj (bloky štramberských vápenců, slepence–pískovce);C1 = bašský 

pánevní vývoj (bašské souvrství); C2 = godulský pánevní vývoj (mazácké souvrství a ostravický 

pískovec); D = slezská úpatní svahová facie (předpokládáná); E = předpokládaný godulský svahový 

vývoj. 
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 Tab. 2: Stratigrafie slezské jednotky podle Chlupáče et al. (2011) 
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spodní berrias, Skupien a Smaržová (2011) posouvají jejich vrchní hranici na spodní valangin. 

Rozlišují se v nich dvě facie (Eliáš, 1970): (i) jemně detritická (kalová) – flyšové střídání 

velmi jemně detritických vápenců a jílovců a (ii) organodetritická – hrubě cyklický písčitý 

flyš s drobně psefitickými až jemně psamitickými detritickými vápenci různého typu 

střídajícími se s vápnitými jílovci. Sedimentace probíhala v mírně alkalickém redukčním 

prostředí. 

Směrem do nadloží se nachází hradišťské souvrství, v minulosti známé pod názvem 

těšínsko-hradišťské souvrství. Podle Eliáše et al. (2003) zaujímá stratigrafické rozpětí svrchní 

valangin až nižší střední apt. Dosahuje mocnosti asi 1100 m. Jeho spodní i svrchní hranice je 

neostrá protože se plynule vyvíjí z těšínských vápenců a rovněž plynule přechází do tmavých 

pevných jílovců veřovického souvrství. Chlupáč et al. (2011) vyčleňují v rámci hradišťského 

souvrství tři litologicky odlišné jednotky: (i) svrchní těšínské vrstvy – drobně rytmický flyš; 

(ii) spodní část hradišťských vrstev – dochází k přínosu hrubě klastického materiálu (s 

hojnými klasty štramberského vápence), rovněž kulminuje vulkanismus těšínitové asociace a 

(iii) svrchní část hradišťských vrstev – rychlý nástup sedimentace tmavošedých, slabě 

vápnitých jílovců s konkrecemi pelosideritů. Golonka et al. (2008) navrhuje v hradišťském 

souvrství vyčlenit dva nové členy – člen cisownických jílovců, který odpovídá svrchním 

těšínským vrstvám a člen piechowského pískovce, který odpovídá svrchní části hradišťských 

vrstev. 

V nadloží se nachází již zmíněné veřovické souvrství. Eliáš (1970) jej klade do středního až 

svrchního aptu, obsahuje minimum fosilií a jeho hranice je určena jenom na základě 

litostratigrafického postavení. Dosahuje mocnosti maximálně 250 m, v průměru kolem 100 m. 

Je tvořeno černými, pevnými, prokřemenělými, nevápnitými jílovci bohatými na pyrit – 

odráží aptský anoxický event OAE 1 (Kratochvílová et al., 2003). Jílovce jsou deskovitě až 

lávkovitě vrstvené; vlivem větrání se roubíčkovitě nebo kostkovitě rozpadají. Po zvětrání jsou 

pro ně charakteristické limonitické povlaky, časté je síranové větrání pyritu. Od nejvyšší části 

hradišťských vrstev se odlišují ztrátou vápnitosti a zvýšenou diagenezí v závislosti na 

prokřemenění. Přechod do lhoteckých vrstev začíná přítomnosti chondriticky skvrnitých 

jílovců (Menčík et al., 1983). 

 

 

 

 



J. Pavluš: Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce 

13 

 

 

Ve středním albu až cenomanu se nad veřovickým souvrstvím uložilo lhotecké souvrství. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno ze stěžejních souvrství této práce, bude mu věnovaná 

samostatná podkapitola.  

Začátkem svrchní křídy sedimentovalo ve slezské jednotce mazácké souvrství. Ve starších 

pracích bylo včleňováno do godulského souvrství jako tzv. „pestré godulské vrstvy a 

ostravický pískovec“. Biostratigrafické zpracování mikrofauny ukazuje na cenomanské až 

spodně turonské stáří (Menčík et al., 1983). Nové mikropaleontologické výsledky nevylučují 

sedimentaci až do coniacu (Skupien et al., 2009). Dosahuje maximální mocnosti 200–300 m. 

Pro mazácké souvrství je charakteristické střídání několikacentimetrových laminovaných 

vrstev jílovců nazelenalé a červené barvy. Tyto jílovce obsahují mocné vložky hrubozrnného 

ostravického pískovce. Uložení pestrých jílovců a ostravického pískovce znamená konec 

anoxické hlubokomořské sedimentace a indikuje přechod k oxické turbiditní sedimentaci. 

Ostravický pískovec představuje nejstarší syn-orogenní sedimentární sekvenci ve Vnějších 

Karpatech na Moravě a zaznamenává přechod od sedimentace pasivního okraje 

k sedimentačnímu prostředí aktivního okraje (Pícha et al., 2006).  

V nadloží mazáckého souvrství se nachází godulské souvrství typicky flyšového charakteru. 

Jeho věk byl na základě málo početných foraminiferových společenstev určen na vyšší turon 

až santon. Podle aglutinovaných foraminifer a dinoflagelát sedimentace pokračovala až do 

campanu (Skupien et al., 2009). Mocnost godulského souvrství se mění v rozsahu od více než 

3000 m v jižní, proximální, části při slezském hřbetu po několik stovek metrů na distálním 

severním okraji pánve nad evropskou platformou; má tedy tvar klínu. Godulské souvrství se 

dělí do tří oddílů. Spodní oddíl je tvořen tence deskovitými glaukonitickými pískovci a 

jílovci. Následován je středním oddílem hrubě rytmického glaukonitického pískovce a 

slepence v polohách až několika metrů mocných. Ve vrchním oddílu se opět nachází tence 

deskovité glaukonitické pískovce a břidlice. Vertikální a horizontální variabilita v zastoupení 

pískovců a jílovců odráží dynamické prostředí depozice, ve kterém docházelo k progradaci a 

laterálnímu přemísťování turbiditních kuželů (Pícha et al., 2006).  

Na godulské souvrství navazuje bez přerušení sedimentace istebňanské souvrství. Ukládalo 

se během campanu a maastrichtu. Jeho mocnost je proměnlivá 400–1200 m. Nastupuje rychle, 

erozní plochou, která byla v minulosti mylně považovaná za transgresi. Ve skutečnosti je 

způsobená subhercynskou fází alpinského vrásnění (Stráník et al., 1993). Petrograficky se 

istebňanské souvrství vyznačuje přítomností hrubě rytmického flyše, s nimiž se střídají různé 
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sekvence s převahou tmavošedých až černošedých, většinou nevápnitých jílovců (Menčík et 

al., 1983).   

Paleogén začíná v godulském vývoji rožnovským souvrstvím. Ve starší literatuře se toto 

souvrství nazývá podmenilitové. Je paleocenního až eocenního stáří a dosahuje mocnosti až 

800m (Pícha et al., 2006). Je tvořeno šedými, zelenošedými až červenými většinou 

nevápnitými jílovci, které se ukládaly v nepříliš hlubokém moři s normální salinitou a 

lokálními anoxiemi. Na hranici paleocén/spodní eocén vystupuje několik desítek metrů 

mocný ciężkowicky pískovec, který se interpretuje jako výplň podmořských kanálů a 

agradačních valů (Stráník et al., 1993; Chlupáč et al., 2002; Pícha et al., 2006). Ve vrchní 

části rožnovského souvrství (eocén/oligocén) se uložily šešorské (dříve zvané globigerinové) 

slíny, tvořeny laminovanými prachovitými slíny střídajícími se s nazelenalými pelagickými 

jíly, s nástupem teplomilného foraminiferového planktonu (Chlupáč et al., 2002; Pícha et al., 

2006). 

V nadloží se nachází menilitové souvrství.  Sedimentovalo v období oligocénu a dosahuje 

maximální mocnosti 100 m (Stráník et al., 1993). Jeho název je odvozen od menilitu – 

vrstevnatého šedohnědého opálu, který vznikl diagenezí schránek rozsivek. Litologicky se 

skládá z tmavošedých a hnědých silicifikovaných jílovců, rohovců, slínů a mikritických 

vápenců a dělí se na vrstvy podrohovcové, rohovcové, dynowské slíny a šitbořické vrstvy. 

Menilitové souvrství odráží sedimentaci v anoxickém hlubokomořském prostředí spodní části 

kontinentálního svahu za výrazného snížení karbonátové kompenzační hladiny (Chlupáč et 

al., 2002). 

Nejvyšší souvrství godulského vývoje slezské jednotky je krosněnské souvrství. Jeho stáří je 

svrchní oligocén až spodní miocén a mocnost v důsledku denudace ve slezské jednotce 

nepřesahuje 100 m (Pícha et al., 2006; Stráník et al., 1993). V důsledku helvetských a 

sávských pohybů alpinské orogeneze v něm flyšová sedimentace vystřídala pelagickou 

sedimentaci typickou pro menilitové souvrství. Skládá se z rytmicky se střídajících šedých 

vápnitých jílovců a světle slídnatých vápnitých laminovaných pískovců (Stráník et al., 1993).   

Celková maximální mocnost souvrství godulského vývoje může v jižní, proximální, části 

dosáhnout 4000 m, výrazně se ale snižuje směrem na sever. Je to způsobeno klínovitým 

tvarem godulského a istebňanského souvrství, jejichž depocentra na jihu, v blízkosti slezské 

kordillery rychle subsidovala (Pícha et al., 2006).  
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Bašský vývoj.  

 

Sedimentace v bašském vývoji začíná usazením štramberské karbonátové platformy. Ta 

původně vznikla v období tithonu až ?berriasu/valanginu, na okraji bašské elevace. Rozlišují 

se v ní dva hlavní druhy vápenců – tithonský až spodně berriaský šedobílý štramberský 

vápenec a rudohnědý a zelený kopřivnický vápenec s tithonskými až valanginskými 

fosiliemi. Štramberské vápence, dosahující mocnosti až 350 m, jsou typické platformními 

texturami typu grainstone, rifový framestone, boundstone a jejich detritem. Později se tato 

platforma tektonickými a gravitačními pohyby dostala do své nynější pozice bradel před 

slezskými příkrovy, přičemž se v ní vytvořila nepřehledná bloková stavba (Pícha et al., 2006). 

Dále následuje uložení hradišťského souvrství, které se v bašském vývoji dělí na: (i) facii 

kotoučskou (jura až cenoman) tvořenou tmavými vápnitými jílovci vázanými na svah 

karbonátové plošiny v okolí Štramberka a (ii) facii chlebovickou (valangin až alb) tvořenou 

tmavými jílovci, laminovanými pískovci a slepenci, často s bloky štramberských a 

kopřivnických vápenců (Chlupáč et al., 2002; Stráník et al., 1993). V bašském vývoji 

dosahuje hradišťské souvrství mocnosti jenom 150–500 m (Pícha et al., 2006).  

V nadloží se nachází bašské souvrství, které lze korelovat s lhoteckým souvrstvím 

godulského vývoje. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno ze stěžejních souvrství této práce, 

bude mu věnovaná samostatná podkapitola. 

Sedimentaci v bašském vývoji slezské jednotky završuje palkovické souvrství. Podle 

Stráníka et al. (1993) patří coniacu až paleocénu a dosahuje maximální mocnosti 500 m. 

Litologicky se skládá z černých břidlic střídajících se s hrubě-vrstevnatými pískovci a 

slepenci, obsahujícími valouny, balvany a bloky štramberského vápence.  

 

Kelčský vývoj.  

Kelčský vývoj, definovaný Eliášem (1970, 1979), představuje jihozápadní okrajovou část 

slezské pánve; jeho mocnost nepřesahuje 1000 m. Sedimentární vývoj začíná ve valanginu až 

aptu uložením hradišťského a veřovického souvrství, které jsou totožné s jejími 

stratigrafickými ekvivalenty v godulském vývoji. Pro albské jasenické souvrství, které 

odpovídá lhoteckému souvrství z godulského vývoje, je charakteristická převaha šedých a 

zelených skvrnitých břidlic s podřadnými turbiditními pískovci a mikritickými vápenci. Jeho 

mocnost se pohybuje mezi 100 a 200 m.  Nadložní němetické souvrství albského až 

cenomanského stáří se skládá z hemipelagických pestrých (šedých, zelených a červených) 

jílovců s občasnými tenkými vrstvami pískovců. Je následováno cenomanským až 
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?santonským dubským souvrstvím tvořeným proximálními faciemi hrubě- až jemnozrnných 

pískovců, vápnitých písčitých jílovců a skluzovými slepenci s bloky štramberských vápenců. 

Litologicky blízké dubskému souvrství jsou turonské až spodně senonské uloženiny u Starého 

Jičína a také mladší campanské až paleocenní milotické souvrství. Jsou tvořeny šedými až 

nazelenalými vápnitými písčitými jílovci, vápnitými pískovci a skluzovými slepenci. Mocnost 

těchto litologických jednotek je kolem 300 m (Pícha et al., 2006).   

 

3.3. Souvrství detailně studovaná v této práci  

 

Pro potřeby paleoenvironmentálních rekonstrukcí byly detailněji studovány 3 souvrství 

slezské jednotky. Jedná se o lhotecké souvrství godulského vývoje na lokalitě Bystrý potok, 

chlebovický slepenec bašského vývoje a bašské souvrství na lokalitě Ondřejnice u Hukvald a 

bašské souvrství na lokalitě Rychaltice. Níže uvádím jejich podrobný popis. 

  

Lhotecké souvrství  

Toto souvrství bylo původně jako „lhotecké vrstvy“ (Ellgother Schichten) začleněno 

Hoheneggerem (1861) mezi „godulský pískovec“. Odtud jej oddělili Paul a Tietze (1877), ale 

současně k němu přičlenili i pestré godulské vrstvy (Menčík et al., 1983). Uhlig (1902) 

redefinoval toto souvrství jako tmavošedé, slabě vápnité břidličnaté jílovce, místy s tenkými 

vrstvami prokřemenělých pískovců. V nejvyšší části souvrství vystupuje série namodralých 

rohovců a tence lavicovitých pískovců s břidlicemi odpovídajícím mikuszowiczkým 

rohovcům Szajnocha (1884). Charakteristickým znakem souvrství je podle Matějky a Rotha 

(1949) častá skvrnitost jílovců a výskyt zelenošedých jílovců. V 60-tých letech minulého 

století původní stratotyp lhoteckého souvrství u Vyšní Lhoty, tak jak jej definovali Paul a 

Tietze (1877),  již prakticky neexistoval. Proto E. Hanzlíková a Z. Roth (Hanzlíková, 1966) 

vybrali neostratotyp lhoteckého souvrství v profilu řeky Jičínky v okolí vesnice Veřovice 

(Golonka et al., 2008).  

 

Podle nálezů amonitů, mlžů a belemintů patří lhotecké souvrství střednímu až svrchnímu 

albu. Na základě foraminiferových zón jsou však datovány jako spodní až svrchní alb 

(Chlupáč et al., 2002). 

Podle nejnovějších výzkumů Skupiena et al. (2009) je lhotecké souvrství tvořeno šedými až 

zelenošedými bioturbovanými pelity (s ichnorody Planolites, Thallasinoides a Chondrites, 
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tvořícím typické skvrny) místy s vložkami nebioturbovaných tenkých pískovcových turbiditů. 

Zastoupení ichnorodů připomíná facii Schisti di Fucoidi z italských Apenin. Dobře zachovalé 

cysty dinoflagellát Litosphaeridium conispinum, L. siphoniphorum, Ovodinium verrucosum a 

Palaeohystichophora infusorioides dokumentují pozdně albské až ranně cenomanské stáří 

vyšší části lhoteckého souvrství. Nálezy planktonických (Biticinella breggiensis; Boorová et 

al., 2008) i aglutinovaných (Haphlophragmoides falcatosuturalis) foraminifer jej potvrzují.  

Nejvyšší člen lhoteckého souvrství je tvořen světle šedými břidlicemi s vložkami tmavě 

šedých břidlic obsahujících zbytky ryb, prokřemenělé pískovce a rohovce. Ve vyšších částech 

těchto vrstev se nachází několik centimetrů hrubé vložky šedého jemnozrnného 

prokřemenělého glaukonitického pískovce. Ichnorody Planolites, Thallasinoides a Chondrites 

se objevují jen sporadicky v některých charakteristických vrstvách. Přítomnost dinoflagellát 

Epelidosphaeridia spinosa, Exochosphaeridium bifidum a Trigonopyxidia ginella dokládají 

stáří spodního až středního cenomanu.  

Soubor dinocyst lhoteckého souvrství obsahuje velké množství (Achomosphaera a Spiniferites 

až 60%) cyst žijících na otevřeném moři. Velké množství příbřežních forem (Odontochitina 

sp. až 40%) v černých horizontech nejvyššího členu souvrství indikuje zvýšenou 

resedimentaci z okrajových částí pánve. Kromě toho, přítomnost peridinioidních dinoflagellát 

(Palaeohystichophora, Subtilisphaera) dokládá eutrofické podmínky (Skupien et al., 2009). 

 

Lhotecké souvrství završuje spodně-křídový sedimentační cyklus. Bylo uloženo v redukčním 

prostředí bathyálu, i když méně anoxickém jako veřovické souvrství. Obsahuje také 

pelokarbonátové konkrece. Souvrství  dsahuje mocnosti 100–380 m. 

 

Chlebovický slepenec  

Jako první popsal chlebovické slepence Hohenegger (1861). Název pochází od obce 

Chlebovice nedaleko Frýdku-Místku. Tyto slepence a pískovce vystupují nejenom v okolí 

Štramberku, ale také v jiných oblastech slezské jednotky. Mezi valouny, fragmenty a bloky 

různé velikosti převažují štramberské vápence. Hohenegger (1861) rozeznává dva typy 

slepencových vrstev mimo Štramberk: starší (většinou hauteriv) se nachází ve spodní části 

hradišťského souvrství a mladší (svrchní alb až cenoman), nacházející se pouze v bašském 

vývoji (např. Chlebovice, Tichá, Vlčovice, Hukvaldy, Rychaltice, Palkovice) (Golonka et al., 

2008).  
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Menčík et al. (1983) podává následující obraz o litologii: chlebovické slepence a brekcie jsou 

většinou drobnozrnné, místy však i hrubě balvanité. Jsou složeny převážně z neopracovaných 

úlomků (0,3–2 cm), subangulárních valounů a nepravidelně opracovaných bloků (1–5 m) 

štramberského vápence. Z ostatních hornin jsou ve valounech zastoupeny křemité jílovce – 

lydity, křemence, místy i úlomky černého karbonského uhlí, vápnitých jílovců a jílovitých 

vápenců. Východně od Rychaltic a Sklenova, při přechodu do bašského souvrství, nastává 

v nejvyšších částech chlebovických vrstev ve flyšových sekvencích rovnováha mezi pískovci 

a jílovci. Směrem do nadloží převaha jílovců při přechodu do vrstev bašských narůstá. 

S postupně vzrůstající vzdáleností od štramberské (zdrojové) oblasti lze ve složení 

chlebovických vrstev sledovat od Z k V pokles podílu hrubě detritických slepenců a brekcií a 

zmenšování maximální velikosti jejich vápencových klastů. Zastoupení hornin předjurského 

stáří v klastickém materiálu (krystalinikum) současně indikuje, že denudace zdrojové oblasti 

byla pokročilá.  

Eliáš (1979) pokládá chlebovické slepence za facii hradišťského souvrství, ukládající se na 

úpatí kontinentálního svahu pod bašskou kordillerou.  

 

Bašské souvrství  

Bašské souvrství se vyskytuje v bašském vývoji slezské jednotky. První jej popsal 

Hohenegger (1861) jako Baschker Sandstein. Název pochází od obce Baška při Frýdku. 

Modernímu pojetí tohoto souvrství odpovídá definici Matějky a Rotha (1949). Bašské 

souvrství má nejčastěji charakter středně až hrubě rytmického flyše, přičemž v něm dochází 

k opakování sukcese: vápnitý pískovec, spongiový rohovec, alodapický vápenec, šedý a 

zelenošedý, zčásti skvrnitý jílovec (Stráník et al., 1993). Podle společenstev foraminifer 

(Hanzlíková & Roth, 1963) a v dolní části i podle inoceramidních mlžů (Vašíček, 1977), 

odpovídá souvrství vyšší části středního albu až spodnímu cenomanu. Mocnost bašského 

souvrství se odhaduje na 250–350 m (Golonka et al., 2008). 

 

Podle Menčíka et al. (1983) je litologické složení bašského souvrství následovné: středně až 

hrubě rytmický flyš se skládá z lávek nejčastěji 10–30 cm mocných, jemně až středně 

zrnitých, pozitivně gradačních, světle modrošedých pískovců vápnitých nebo 

křemitovápnitých, šedých biomikritických vápenců a slínovců a zelenošedých vápnitých i 

nevápnitých jílovců. Mnohé pískovce obsahují neostře omezené 0,5–5 cm silné vrstevní 

proužky hnědavých nebo modrošedých spongiových rohovců. Je pro ně charakteristická 

přítomnost hojných závalků nebo útržků žlutobílých až bělošedých nebo zelenošedých 
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vápnitých i nevápnitých jílovců o velikosti několika centimetrů. Rovněž obsahují drobné 

úlomky černého uhlí. Pískovce bývají velmi často glaukonitické.  

Na přechodu s chlebovickými slepenci začíná sedimentace bašského souvrství sekvencemi 

s převahou zelenošedých a šedých, skvrnitých, vápnitých i nevápnitých jílovců (litologicky 

podobným jílovcům lhoteckého souvrství godulského vývoje). Od podloží k nadloží a od 

Z k V přibývá v bašském souvrství písčitosti a flyšového vývoje. 

Ve svrchní části bašského souvrství se nachází silně vápnité pískovce přecházející až do 

písčitých vápenců, které, při hojné příměsi organodetritického materiálu nabývají rázu 

spongiových vápenců. 

Eliáš (1979) považuje bašské souvrství za pánevní facii bašského vývoje slezské jednotky. 
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4. Metodika 
 

Na odebraných vzorcích byla provedena palynofaciální analýza, zjištěn obsah TOC a také byl 

určen poměr izotopů uhlíku δ
13

C. 

Palynofacie, v nejširším smyslu, znamená množinu částic organické hmoty získanou 

z horniny standardní palynologickou technikou – loužením v HCl a HF (Batten a Stead, 

2005). Palynofacie, jako i ostatní facie, odráží podmínky, za kterých hornina vznikala. Na 

jejich základě je možné rekonstruovat minulá sedimentární prostředí.  

 

4.1. Příprava vzorků   

(i) pro palynofaciální analýzu:  

Vzorky byly zpracovávány standardní palynologickou technikou. Vzorky sedimentárních 

hornin jsou nejdříve rozdrceny v hmoždíři. Následně je tato rozdrcená hmota zalita 

koncentrovanou kyselinou HCl, která rozkládá karbonáty. Nechá se působit po dobu alespoň 

jednoho dne, dokud není reakce ukončena. Pak se kyselina vylije a vzorek se propláchne 

čistou vodou, tj. zalije se a nechá minimálně 2 hodiny odstát, a poté se voda slije.  Zalití 

vodou je vhodné dvakrát opakovat. Dále je na vzorek, po dobu jednoho dne, aplikována 

koncentrovaná kyselina HF, která rozloží silikáty. Po vypláchnutí vodou se vzorek sítuje na 

10 µm sítě. Pro důkladnější oddělení jílové složky se síto ponoří do ultrazvukové lázně. Takto 

získaný koncentrát organické hmoty se pomocí glycerínové želatiny nanese na podložní 

sklíčko a zakrytím krycím sklíčkem se z něj vytvoří preparát pro mikroskopování.  

Vytvořené preparáty byly zkoumány pomocí biologického mikroskopu Olympus BX50 

s použitím objektivu 20x. Fotodokumentace byla pořízena prostřednictvím videokamery a 

programu Lucia pro analýzu obrazu. 

 

 (ii) pro měření obsahu organického uhlíku (TOC): 

Z rozdrcené horniny se odebere cca 0,5 g rozetřeného materiálu. Kousky s diagenetickými 

kalcitovými žílami se odstraní a dále se odebraný materiál homogenizuje v achátové misce.  

Anorganický uhlík byl ze sedimentů odstraněn reakcí s 10% HCl. Před samotným měřením 

byly vzorky vysušeny při 110°C a postupně spalovány při teplotě 50–1000°C v proudu 

kyslíku. Potom následovalo vlastní měření. Měření bylo provedeno na přístroji EuroEA 3000 

(Eurovector Elemental Analyzer) na Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava.  
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Pro přístroj je vypracovaná směrodajná odchylka, kdy správnost měření je kontrolována 

světovými standardy a porovnávacími vzorky pro jednotlivé rozsahy měření (Smaržová, 

2012). 

 

 (iii) pro měření izotopů uhlíku a kyslíku v karbonátech:  

Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátech bylo měřeno v laboratořích České 

geologické služby v Praze. Hodnoty uvedené v této práci jsou přepočteny k standardu PDB.  

Stanovení izotopového složení uhlíku a kyslíku ve vzorcích kalcitu bylo provedeno rozkladem 

v 100% kyselině fosforečné ve vakuu, při 25°C, podle Mc Crea (1950). Složení izotopů 

uhlíku a kyslíku v uvolněném CO2 bylo změřeno na hmotnostním spektrometru Finnigan 

MAT 251. Celková chyba stanovení izotopového složení je ± 0,1 ‰. Izotopové složení uhlíku 

je vztaženo k mezinárodnímu standardu PDB. Hodnoty izotopového složení kyslíku vztažené 

ke standardu SMOW jsou určeny z měřených hodnot proti standardu PDB přepočtem 

(Smaržová, 2012). 

4.2. Rozdělení organické hmoty  

Na rozdíl od terminologie pro uhelnou petrografii (v odraženém světle), není terminologie pro 

palynologické analýzy (v průchozím světle) ještě ustálená. Nejčastěji používané rozdělení 

organické hmoty vychází z uhelné petrografie a podle něho se všechna organická hmota dělí 

na strukturovanou (palynomorfy, zoomorfy, fytoklasty) a nestrukturovanou (amorfní 

organická hmota – AOM), viz  

Tab. 3: Rozdělení (kategorie) sedimentární organické hmoty (upraveno podle Roncaglie a 

Kuijperse, 2006 a Ercegovace a Kostiće, 2006). 

Skupina 

 

Původ Kategorie Typ kerogenu 

Strukturovaná Palynomorfy zoomorfy výstelky foraminifer - 

  

sporomorfy spóry II (ropný) 

   

pyl II (ropný) 

  

fytoplankton dinoflagelláta I (ropný) 

   akritarcha I (ropný) 

   

jiné řasy I (ropný) 

 

Fytoklasty částečky rostlin kutikuly II (ropný) 

   

hnědé dřevité částice III (plynový) 

   

černé dřevité částice IV (inertní) 

Nestrukturovaná AOM mořský AOM mořská II (ropný) 

  

terestrický AOM terestrická III (plynový) 
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Je nutné podotknout, že kategorií organické hmoty je více, než je zde uvedených. Zde 

uvedené kategorie jsou však v palynologických preparátech z hlubokomořských sedimentů 

nejběžnější. Podrobnější rozdělení lze nalézt v práci Mendonça Filho et al. (2012).  

 

Následující popis kategorií organické hmoty vychází z Ercegovace a Kostiće (2006): 

 

4.2.1. Palynomorfy 

Palynomorfy () obsahují všechen rozptýlený organický materiál, kterého struktura je 

rozeznatelná na buněčné úrovni. Tato skupina obsahuje: 

 - zrna spor a pylu, 

 - mořské řasy (dinoflagelláta, akritarcha, prasinofyta), sladkovodní řasy (Botryococcus, 

Pediastrum a další mnohobuněčné řasy). 

Rostliny produkující pylová zrna mají mnohem větší ekologickou toleranci, než producenti 

spor. Bisakátní pylová zrna jehličnanů (pylová zrna se dvěma váčky)  se běžně nachází 

v dnešních mořských a dokonce i oceánských prostředích. . Bisakátní pylová zrna mohou být 

díky efektivnímu rozptylu transportovány na značné vzdálenosti: a) vzduchem, kde jim jejich 

létací váčky umožňují vznos, b) vodou, kde létací váčky zvyšují možnost plování. Jiné typy 

pylů a spor mají malou schopnost vznosu a jsou těžší, což se projevuje v kratší délce 

transportu. Předpokládá se, že většina spor z vlhkého prostředí je transportována vodou. 

Převaha spor proto indikuje přítok sladké vody do pánve (Parry et al., 1981).  

Dinoflageláta jsou významnou součástí současného fytoplanktonu, který se objevuje se 

v mořském, brakickém, tak sladkovodním prostředí. Mořské druhy se vyskytují ve všech 

klimatických pásmech, od tropických po polární, a v prostředí od litorálu po oceán. V klidném 

prostředí cysty poměrně rychle klesají ke dnu a nebo jsou transportovány do hlubších částí 

pánve. Znamená to, že cysty jsou v sedimentu převážně alochtonní a rovněž mohou být 

přeplaveny ze sedimentů starších. 

Jednobuněčné prasinofytní řasy, vyskytující se v intertidální zóně, jsou vázány na 

mělkomořské prostředí. Micrhystridium a Veryhachium, zbytky fytoplanktonu nejasného 

botanického zařazení (akritarcha), se nachází v částečně uzavřeném (Micrhystridium) i 

otevřeném (Veryhachium) mělkomořském prostředí (Staplin, 1961). Chlorofytní řasy 

(Botryococcus, Pediastrum a jiné) reprezentují sladkovodní (brakicko-příbřežní) jezera a 

laguny (Tappan, 1980).  
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Obr. 4: Palynomorfy – A: triletní spora (vzorek BD3h); B: Pervosphaeridium sp. (nalevo) a 

Odontochitina operculata (napravo, vzorek BD3h); C: Spiniferites sp. (vzorek dON4); D: 

Appendicisporites sp. (vzorek dON4); E: prasinofytní řasa ?Tasmanites (vzorek dON4); F: Florentinia 

stellata (vzorek dON10); G: palynofacie bohatá na palynomorfy (vzorek dON4) 
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Příbřežní mělkomořské facie obsahují společenství akritarch o nízké diverzitě s vysokým 

zastoupením některých druhů. Množství akritarch v mořských sedimentech je závislé na 

litologii a zrnitosti horniny. Fakt, že akritarcha se primárně nachází v prostředí šelfů, 

naznačuje, že měly meroplanktonický životní styl podobný dnešním dinoflagellátam tvořícím 

cysty.  

 

 

 

4.2.2. Výstelky foraminifer  

Přítomnost výstelek foraminifer (jedná se o organické výstelky – tapeta) malých bentických a 

pravděpodobně též některých planktonních foraminifer) je spolehlivým indikátorem 

mořského prostředí (obzvlášť oblasti upwellingu). V recentních sedimentech prudce klesá 

četnost výstelek v estuáriích a jejich velikost se snižuje se snižující se salinitou (Tyson, 1995). 

Četnost výstelek také klesá se zvyšující se hloubkou sedimentace. Výstelky foraminifer (Obr. 

5) chybí ve většině deltových sedimentů a ve velké části litorální zóny prodeltových 

sedimentů; recentní mělkomořské šelfové sedimenty obsahují velké procentuální zastoupení 

(15–45 % všech palynomorfů) výstelek. Powell et al. (1990) objevil velká množství výstelek  

foraminifer v laminovaných sedimentech uložených v suboxických podmínkách při pobřeží 

Peru. Společně s vysokým poměrem peridinoidálních k gonyaulakoidním dinocystám, 

velkými množstvími amorfní organické hmoty, nepřítomnosti bioturbace a nízkými 

paleoteplotami to indikuje ukládání v průběhu aktivního upwellingu, když nastává snížení 

obsahu kyslíku ve vodách.  

 

 

Obr. 5: Výstelky foraminifer ze vzorků BD3j a dON10 
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4.2.3. Kutikuly 

Kutiluly (Obr. 6) jsou odolné mimobuňkové vrstvičky, pokrývajících epidermu vyšších 

rostlin. Je pro ně charakteristická nezměněná buněčná struktura a přítomnost průduchů nebo 

palisádového parenchýmu s více či méně viditelnou strukturou. Při mikroskopování 

v průchozím světle se kutikuly jeví jako průsvitné žluté až hnědé.  

Kutikuly jsou typické pro fluvio-deltové, prodeltové, estuario-mangrovové facie nebo facie 

proximálních podmořských vějířů (Tyson, 1987, 1995). Kutikuly zůstávají dobře zachovány 

buď v nízkoenergetických prostředích, při rychlém pohřbení před začátkem oxidace, anebo 

v terciérních mangrovových bažinách. Jejich přítomnost indikuje blízkost ke zdroji (souši). 

 

Obr. 6: Různé druhy kutikul ze vzorků BD3h, BD3j a BD4b 
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4.2.4. Hnědé dřevité částice 

Pletiva hnědých dřevitých částic jsou charakterizovány typickou buněčnou strukturou dřeva 

(sekundární xylém) a šedou, světlehnědou až hnědočernou barvou ligninu. Občas je možno 

pozorovat dvojtečky. Nejnápadnější dřevité struktury v palynologických preparátech jsou 

částečky xylému - tracheidy a cévy. Dřevité částice jsou velice běžné v palynofáciích 

kontinentálního i mořského prostředí, ale jejich množství silně závisí na blízkosti ke zdroji. 

Tyto částice se běžně vyskytují v proximálních částech delt; jejich množství roste se 

zvyšujícím se podílem písčitých a prachovitých sedimentů a snižuje se v zónách upwellingu 

(Tyson, 1995). 

Tato kategorie fytoklastů (Obr. 7) je nejtypičtější pro facie bažin a podobné sedimenty bohaté 

na terestrickou organickou hmotu. V rámci uhelné petrografie odpovídají tyto částice 

macerálům skupiny huminitu (textinit a ulminit) a vitrinitu (telocollinit), a nachází se 

v anoxických, případně nízce oxických sladkovodních nebo brakických bažinách. 

V mořských faciích se hnědé dřevité částice nachází jako přepracovaný materiál spláchnutý 

z kontinentu, kterého množství a typ závisí od složení vegetace na pobřeží a charakteru 

 

Obr. 7: Palynofacie s hnědými (h) a černými (č) fytoklasty a palynomorfy ve vzorku dON10 
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říčných a mořských proudů. Podle Masrana a Pococka (1981), Tysona (1995) a  Ercegovace 

et al. (1997) je strukturovaný rostlinný materiál hojný až dominantní v sedimentech deltového 

svahu a prodelty, běžný v sedimentech lagun, zřídkavý až běžný v jezerech a intertidálním 

pobřeží a žádný až zřídkavý na plážích a přílivových plošinách. Na pobřežích sladkovodních 

jezer je schopen tento dřevitý materiál, na rozdíl od jiných rostlinných pletiv, odolávat úplné 

oxidaci. Hnědé dřevité částice smíchané s černými dřevitými částicemi (inertinitem) jsou 

charakteristické pro oxická prostředí s vyšší energií, jako aktivní říční koryta a intertidální 

zóna pobřeží.  

 

4.2.5. Černé dřevité částice 

Černé (opakní) částice (Obr. 7) s nebo bez viditelné struktury se řadí do macerálové skupiny 

inertinitu (většinou fusinit nebo inertinit). Tato kategorie částic se jeví jako homogenní, 

vysoce korodované, opakní fragmenty protáhlého tvaru s ostrými hranami. V průběhu 

transportu se často rozpadají na menší částečky (inertodetrinit). Fusinit, s dobře zachovalou 

mikrostrukturou, indikuje uhelný původ. Dřevité částečky fusinitu a inertinitu ze 

semioxických a oxických prostředí mají černohnědou až černou barvu a v procházejícím 

světle jsou neprůhledné.  

Inertinit je velice běžný v říčních a jezerních sedimentech. Je také často důležitou součástí 

organické hmoty z přílivových zón ovlivněných oxidací, proudy a vlnami. Může být hojný až 

dominantní (nebo jen běžný) na bahnitých přílivových plošinách, deltových svazích a 

prodeltách, sladkovodních bažinách a lagunách. Inertinit vzniká změnami ve dřevě 

v oxidujícím prostředí za normálních, nebo zvýšených teplot. Přítomnost, či nepřítomnost 

oxidovaných nebo zuhelnatělých dřevitých částic v sedimentu je velmi důležitá při 

paleoenvironmentální interpretaci a zhodnocení roponadějnosti horniny.   

 

4.2.6. Amorfní organická hmota (AOM) 

Největší část organické hmoty v ropomatečných horninách je tvořena amorfním kerogenem 

(amorfinit). Charakterizování amorfní organické hmoty (Obr. 8) je zásadním faktorem 

zhodnocení roponadějnosti pomocí mikroskopu a rekonstrukce podmínek sedimentace. 

Vysoké hodnoty AOM naznačují redukční (disoxické nebo anoxické) prostředí s vysokým 

potenciálem pro uchování planktonické organické hmoty, nebo bentického bakteriálního 

materiálu. AOM obsahuje velké množství žijících nebo mrtvých bakterií. Amorfní organická 

hmota se často váže na jílové minerály. Synsedimentární proces „amorfizace“ se děje ve 
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fotické zóně, kde dochází k spotřebovávání a remineralizaci biomasy, nebo na rozhraní 

sedimentu a vody. Někteří autoři interpretují tuto organicko-minerální asociaci jako počáteční 

flokulaci labilního (částečně rozloženého) organického materiálu s jílovými minerály ve 

vodním sloupci (Bishop a Philip, 1994 in Tyson, 1995).  

Amorfní organická hmota se taky tvoří bakteriální degradací rostlinného materiálu (Bryant et 

al., 1988 in Tyson, 1995), nebo z fekálních hlízek zooplanktonu (Porter a Robbins, 1981 in 

Tyson, 1995). Jejímu zachování napomáhají stojící bezkyslíkaté vody.  

Obsah AOM vzrůstá v distálních anoxických faciích. Hojnost AOM v recentních mořských 

sedimentech se zdá být diagnostickým znakem disoxických až anoxických facií a je typická 

také pro většinu ropomatečných hornin. Vzhledem k dlouhodobé oxidaci, mají pelagické 

oxické sedimenty na širém moři jen malý nebo žádný obsah AOM. AOM často dominuje 

v kerogenu usazeném v karbonátovém prostředí (Tyson, 1995). Různé druhy AOM se liší ve 

tvaru, velikosti, barvě a fluorescenci.  

Relativně vysoká intenzita fluorescence AOM indikuje silně redukční prostředí s dobrým 

potenciálem pro zachování materiálů bohatých na lipidy. Inkluze pyritu často doprovází tento 

typ AOM (Tyson, 1995). Rostlinné živice (resinit), degradované částečky fytoplanktonu 

(fekální hlízky apod.) a produkty dekompozice vyšších rostlin se taky započítávají do 

kategorie amorfní organické hmoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Palynofacie s dominantní amorfní organickou hmotou a několika černými fytoklasty ze 

vzorku dON8 
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4.3. Palynofaciální analýza 

Palynofaciální analýza je kvantitativní analýzou vzorku (preparátu) pod mikroskopem. 

V každém vzorku (preparátu) musíme napočítat alespoň 400 částic organické hmoty a zařadit 

je do některé z výše uvedených kategorií. Tím pádem můžeme pro každý vzorek vypočíst 

procentuální zastoupení jednotlivých kategorií organické hmoty. Pak následuje interpretace 

dat, která může být zaměřena na určení ropo-plynového potenciálu nebo různých 

paleoenvironmentálních charakteristik. Pozorování a kvantifikace palynofacii byla provedena 

s využitím biologického mikroskopu BX50. 

 

4.4. Palynofacie a vztah ke změnám hladiny  

Jednou z paleoenvironmentálních charakteristik je výška vodního sloupce v sedimentární 

pánvi a jeho změny v čase. Podle Götz et al. (2008) je možné odhalit eustatické cykly 3. řádu 

pomocí čtyř parametrů vypočtených z dat palynofaciální analýzy:  

- Poměr množství částic kontinentálního a mořského původu (CONT/MAR). Mezi 

kontinentální částice patří sporomorfy, fytoklasty a terestrická AOM. Mořské částice 

jsou výstelky foraminifer, fytoplankton a mořská AOM. Složení a hojnost 

kontinentální frakce odráží typ vegetace na kontinentu a jeho vzdálenost.  Změny 

poměru CONT/MAR ve stratigrafickém profilu jsou záznamem progradující a 

regradující pobřežní čáry. Tento poměr se zmenšuje směrem do pánve, a zvětšuje se 

v změlčujících se sukcesích.  

- Poměr černých (opaque) a průsvitných (translucent) fytoklastů (OP/TR). Černé částice 

vznikají v menší míře lesními požáry – uhelná hmota, nebo ve větší míře oxidací 

průsvitných fytoklastů. Ve všeobecnosti se poměr černých a průsvitných fytoklastů, 

kvůli větší odolnosti černých fytoklastů, směrem do pánve zvětšuje. Oxidace 

fytoklastů probíhá hlavně na kontinentech, i když v oblastech proximálního vysoce-

energického šelfu může ve významné míře docházet k biooxidaci na mořském dně, 

která závisí na pórovitosti a propustnosti substrátu.  

- Velikost a tvar černých částic se používá k určování proximálně-distálních a 

transgresně-regresních trendů. Malé, izometrické a hladké dřevité částice jsou typické 

pro distální uloženiny, zatím co v proximálních prostředích převládají velké, protáhlé 

a hranaté částice. Kromě toho, velikost částic z proximálních prostředí vykazuje větší 

variabilitu. 
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- Relativní zastoupení a diverzita mořského planktonu. Tento parametr udává 

procentuální zastoupení cyst dinoflagellát, akritarch a prasinofytních řas 

v sedimentární organické hmotě. Vyjadřuje vlastnosti vodního sloupce jako vzdálenost 

k pobřeží, hloubka, teplota, salinita a obsah živin. 

 

Jak ukazuje studie Stovera a Williamse (1982), dinoflageláta jsou použitelná pro stratigrafické 

a paleoekologické interpretace sedimentů od hloubek středního neritika po batyál (Obr. 9).  

Současně s hloubkou stoupá podíl výstelek foraminifer. 

 

 

 

4.5. Palynofacie a vztah k δ13C  

Uhlík v přírodě vytváří dva stabilní izotopy – 
12

C (98,9%) a 
13

C (1,1%). Z poměru těchto 

izotopů ve vzorku (
13

C/
12

C), vztaženému k jejich poměru ke zvolenému standardu (PDB – 

Pee Dee Beleminte), dostaneme jejich δ poměr – δ
13

C. V biosféře dochází k přednostnímu 

využívání lehčího 
12

C, čímž se δ
13

C  v tkáni organismů významně snižuje (-26‰). V okolní 

atmosféře a oceánech dosahuje δ
13

C pozitivních hodnot (Armstrong a Braiser, 2005).   

Výkyvy v hodnotách δ
13

C nám mohou, podobně jako palynofacie, dát informaci o (Armstrong 

a Braiser, 2005): 

Obr. 9: Distribuce mikrofosílií podle Stovera a Williamse (1982) 
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- Produktivitě povrchových vod. V oblastech s vysokou produktivitou je 
12

C přednostně 

odebírán z vody a atmosféry. Zvýšená produktivita se odráží ve zvýšení gradientu 

Δδ
13

C mezi bentosem a planktonem a může mít za následek dočasný posun směrem 

k pozitivním hodnotám δ
13

C.  

- Biologické oxidaci. Respirace organické hmoty ve středních a spodních částech 

vodního sloupce má za následek návrat 
12

C do systému. Zvýšená úroveň biologické 

oxidace má za následek snížení gradientu Δδ
13

C a může způsobit dočasný posun 

směrem k negativním hodnotám δ
13

C. 

- Upwelling a smíchávání. V místech výstupu oceánských proudů na povrch 

(upwelling), dochází k přínosu vod se sníženým obsahem 
13

C, čímž se v povrchových 

vodách snižuje hodnota δ
13

C. Podobná redukce δ
13

C může být zapříčiněna sezónním 

vlivem letní stagnace vod na otevřeném šelfu, nebo také vlivem říčních a močálových 

vod bohatých na huminové látky. 

- Pohřbívání uhlíku (carbon burial). Faktory zvyšující pohřbíváni organické hmoty 

v globálním měřítku, mohou zvýšit δ
13

C celého systému oceán-atmosféra. Mezi tyto 

faktory patří zvýšená primární produktivita, stagnace ve středních a spodních částech 

vodního sloupce a zvýšená míra akumulace sedimentů.  

 

Podle Hoefse (2009) působí na hodnotu δ
13

C po pohřbení tyto procesy: 

- Přednostní rozklad organických sloučenin, které mají jiné izotopové složení, než 

sloučeniny, které zůstaly zachovány. Vzhledem k tomu, že lehce rozložitelné 

organické sloučeniny (např. aminokyseliny) jsou v porovnání s těžce rozložitelnými 

sloučeninami (např. lipidy) obohaceny o 
13

C, dochází k mírnému posunu směrem 

k negativním hodnotám δ
13

C.  

- Frakcionace izotopů v důsledku metabolizmu mikroorganizmů. Součástí počáteční 

diageneze je kromě degradace organické hmoty také vytváření nových sloučenin, které 

mohou mít jiné izotopové složení jako původní materiál. Při proměně organické 

hmoty na kerogen dochází k poklesu δ
13

C v důsledku úniku CO2 vzniklého 

dekarboxylací některých karboxylových sloučenin bohatých na 
13

C. 

- Při následném termálním zrání kerogenu dochází k opačnému trendu obohacení o 
13

C. 

Experimentální studie naznačují, že termální zrání kerogenu může zvýšit obsah 
13

C o 2 

‰. 
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Hoefs (2009) dále zmiňuje, že v období křídy došlo k neobvykle velkému snížení obsahu 
13

C 

v mořských sedimentech, což se považuje za důsledek zvýšené koncentrace kapalného CO2 

v oceánech. 

 

4.6. Palynofacie a kerogen  

Organická hmota (Organic Matter – OM) v sedimentech se skládá ze dvou frakcí: kerogenu 

(frakce nerozpustná v organických rozpouštědlech) a bitumenu (frakce rozpustná 

v organických rozpouštědlech). Při nepřítomnosti migrujících uhlovodíků tvoří kerogen 

většinou nad 95% celkového objemu organické hmoty v sedimentární hornině. Kerogen se 

podle palynofaciálního složení a nadějnosti na výskyt kapalných nebo plynných uhlovodíků 

dělí na čtyři typy:  

Typ I – tento kerogen pochází hlavně z lipidů sladkovodních řas (Botryococcus, 

Pediastrum) nebo z organické hmoty, která byla mikrobiální aktivitou obohacena 

lipidy (AOM); má vysoký potenciál na tvorbu uhlovodíků. 

Typ II – je tvořen pylovými zrny, sporami, kutikulami, a organickou hmotou mořského 

původu uloženou v redukčních podmínkách se zvýšeným obsahem síry; má vysoký 

potenciál na tvorbu uhlovodíků. 

Typ III – pochází z kontinentálních vyšších rostlin; má podprůměrný ropný potenciál, 

ale ve větších hloubkách může vygenerovat značné množství plynu.  

Typ IV – je sekundárním typem kerogenu, jeho organická hmota je prouhelněná buď 

požáry (přirozená pyrolýza) a/nebo oxidací (před depozicí); nemá potenciál pro 

generování kapalných nebo plynných uhlovodíků. 

 

Na určení typu paleoprostředí a kerogenu se užívá tzv. Tysonův graf. Na základě 

procentuálního zastoupení palynomorf, fytoklastů a AOM ve vzorku, jej zařadí do jednoho 

z devíti polí. Každému poli odpovídá jisté sedimentační prostředí a jistý typ kerogenu (viz 

Obr. 10, Tab. 4). 
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4.7. Palynofacie  a vztah k TOC 

TOC (Total Organic Carbon) je parametr, který vyjadřuje váhové procento uhlíku 

organického původu ve vzorku suché horniny. Vzorek horniny se rozemele na jemný prášek, 

anorganický uhlík se z něj odstraní pomocí HCl. Takto upravený vzorek se umístí do měřící 

aparatury, kde je spálen, přičemž množství vzniklého oxidu uhličitého je úměrné počátečnímu 

obsahu organického uhlíku (Mendonça Filho et al., 2012).  

TOC se používá na přibližné určení obsahu organické hmoty ve vzorku. Třeba si však 

uvědomit, že organický uhlík, tvoří jenom část organické hmoty, její další složky jsou kyslík, 

vodík, dusík a síra. Proto, i když bude hornina tvořena ze 100% organickou hmotou, její TOC 

bude nižší než 100%. Obsah uhlíku v organické hmotě se pohybuje v rozsahu od 60-80% pro  

kerogen, do 30-70% pro recentní organickou hmotu. TOC závisí na třech proměnných: 

přínosu OM do pánve, zachování přinesené OM v pánvi a rozředění OM minerální hmotou 

(Mendonça Filho et al., 2012).    

Palynofacie spolu s TOC jsou užitečné pro identifikaci potenciálních zdrojových hornin pro 

ropu a plyn. Obsah TOC u většiny zdrojových hornin se pohybuje v rozmezí 2-10%.  

V sedimentech s méně než 2% TOC se většinou vyskytují jenom plynné nebo žádné 

uhlovodíky. Sedimenty s obsahem TOC větším než 10% mají jen zřídka velké plošné 

rozšíření.   

Obr. 10: Tysonův graf (Tyson, 1993) 
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Tab. 4: Charakteristika jednotlivých polí Tysonova grafu (Tyson, 1993) 

 

 

 

 

Je důležité poznamenat, že vysoký obsah TOC nemusí znamenat vysoký ropo-plynový 

potenciál, protože OM může být tvořena černými dřevitými částicemi, které jsou inertní. Malé 

procento TOC pozůstávající z AOM mořského původu je mnohem lepším indikátorem. 

Nejlepší zdrojové horniny mají tyto charakteristiky: vysoké procento TOC, vysoký obsah 

AOM, byly uloženy v průběhu trangresivního systémového traktu a v anoxických 

podmínkách, jsou shodné s povrchem maximální záplavy (maximum flooding surface). 

Vysoký podíl strukturované organické hmoty (fytoklasty, sporomorfy) je horším indikátorem 

ropo- a plynonadějnosti. Nejhorší schopnost generovat kapalné a plynné uhlovodíky mají 

palynofacie v kterých převládají hnědé a černé dřevité částice (Traverse, 2007). 

 

Komentář Podíl spór
Podíl 

mikroplanktonu
Typ kerogenu

I
Velmi proximální 

šelf nebo pánev

Velký přísun fytoklastů rozředí všechny ostatní 

komponenty.
obvykle vysoký velmi nízký III, plynonadějný

II

Okrajová    

dysoxicko-anoxická 

pánev

AOM je rozředěná velkým přísunem fytoklastů, je však 

poměrně dobře zachovalá. Množství mořského TOC závisí 

na redoxních podmínkách pánve.

vysoký velmi nízký III, plynonadějný

III

Heterolitický   

oxický šelf          

("proximální šelf")

V zásadě nízké zachování AOM; celkové množství 

fytoklastů závisí na blízkosti ke zdroji (deltě). Oxidace a 

přepracování je běžné.

vysoký
zvýšený až vysoký; 

dominují dinocysty

III nebo IV, 

plynonadějný

IV
Přechod mezi 

šelfem a pánví

Přechod od šelfu k pánvi v čase (např. zvýšená 

subsidence/batymetrická hloubka) nebo prostoru (např. 

svah pánve). Celkový obsah fytoklastů závisí na blízkosti ke 

zdroji a redepozici. Množství mořského TOC závisí na 

redoxních podmínkách pánve. IVa dysoxická-suboxická, 

IVb suboxická-anoxická.

středný až 

vysoký
velmi nízký až nízký

III nebo II, 

většinou 

plynonadějný

V
Pelitický oxický šelf             

("distální šelf")

Nízký až středný obsah AOM (obvykle degradovaná). Častý 

výskyt palynomorfů. Typické jsou světlé bioturbované 

vápnité jílovce. 

obvykle nízký
zvýšený až vysoký; 

dominuj dinocysty

III > IV, 

plynonadějný

VI

Proximální 

suboxický-anoxický 

šelf

Dobré zachovávání AOM způsobené redukčními 

podmínkami v pánvi. Celkový obsah fytoklastů může být 

středný až vysoký v důsledku přísunu turbidity a/nebo 

celkové blízkosti ke zdroji. 

různý,            

nízký až střední

nízký až zvýšený; 

dominují dinocysty
II, roponadějný

VII

Distální      

dysoxicko-anoxický 

"šelf"

Střední až dobrá zachovalost AOM, nízký až střední obsah 

palynomorf. Typické jsou tmavé, sčásti bioturbované 

jílovce.

nízký
střední až zvýšený,    

dominují dinocysty
II, roponadějný

VIII

Distální      

dysoxicko-anoxický 

šelf

AOM dominuje a je výborně zachovalá. Nízký až střední 

obsah palynomorf (zčásti způsoben maskováním). Typické 

jsou břidlice bohaté na organickou hmotu uložené v 

stratifikovaném šelfovém moři.

nízký

nízký až střední, 

dominují dinocysty, 

% prasinofyt se 

zvyšuje

II >> I, 

roponadějný 

IX

Distální       

suboxicko-anoxická 

pánev

Dominuje AOM. Nízký obsah palynomorf zčásti způsoben 

maskováním. Často bohaté na alginit. Uloženiny hlubokých 

pánví nebo stratifikovaného šelfového moře, obzvláště s 

nízkým přísunem sedimentů.

nízký

v zásadě nízký, 

často dominují 

prasinofyta

II ≥ I, vysoce 

roponadějný 

Pole palynofacií a 

prostředí
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4.8. Thermal alteration index 

Thermal alteration index (TAI), neboli Index teplotní proměny, je relativně jednoduchá a 

rychlá technika pro určení teplotní zralosti kerogenu. Je založena na změně barvy (od 

světložluté k černé) palynomorf se zvyšující se teplotou. Index nabývá hodnot od 1 k 5, což 

zahrnuje spektrum barev – světležlutá až tmavožlutá, světlehnědá, hnědá, tmavěhnědá a černá. 

Žlutá reprezentuje nezralý kerogen, světlehnědá a hnědá zralý keorgen, a tmavěhnědá a černá 

přezrálý kerogen. V nezralých faciích je možné nalézt pouze suchý biogenní plyn a možná 

těžkou ropu; v zralých se nachází ropa a mokrý plyn a v přezrálých hlavně suchý plyn (Hunt, 

1996). Na Obr. 11 je možné porovnat hodnoty TAI s odrazností vitrinitu a stupněm zralosti 

organické hmoty. Určování barvy palynomorf se provádí v procházejícím světle mikroskopu. 

 

 

  

Obr. 11: Korelace TAI a odraznosti vitrinitu, upraveno podle Battena (1996) a Hunta (1996) 
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5. Přehled lokalit 
 

Lokality studované v této práci lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří lokality 

určené pro zhodnocení ropoplynového potenciálu spodnokřídových souvrství slezské 

jednotky. Druhá skupina je tvořena lokalitami pro podrobný výzkum paleoenvironmentálních 

změn během sedimentace v rozsahu alb-cenoman. 

Všechny lokality jsou zobrazeny na mapě na Obr. 12.  

 

5.1. První skupina  

Do první skupiny patří lokality Skalice (svrchní tithon, svrchní berrias–hauteriv), Jahodná 

(berrias), Nová Dědina (svrchní hauteriv), Lichnov (svrchní hauteriv), Soběšovice 

(nejspodnější barrem), Kunčice pod Ondřejníkem (spodní barrem), Satina (nejsvrchnější 

barrem–spodní apt), Pindula (svrchní barrem, svrchní apt–svrchní alb). Vzorky z těchto 

lokalit byly studovány v rámci výzkumu publikovaného v Pavlušovi & Skupienovi (2014). 

Litologický popis většiny těchto lokalit byl již dříve podán v Skupienovi (1999) a Smaržové 

(2012). Vzorky z těchto lokalit a jejich lito- a chronostratigrafické zařazení je možné najít 

v Tab. 5. 

 

5.1.1. Skalice   

Profil Skalice představuje jeden z nejúplnějších spodnokřídových profilů (Obr. 13) 

zachycující těšínské vápence a jejich přechod do nadložního souvrství hradišťského. 

Studovanou lokalitu tvoří pásmo přirozených výchozů o celkové mocnosti 156 m, 

nacházejících se v korytě, ale především v levém nárazovém břehu řeky Morávky, 1200 m 

ssv. od kóty 438 (Strážnice) a 500 m jv. od kóty 435 (Vrchy) při východním okraji obce 

Skalice, nedaleko Frýdku-Místku (Skupien, 1999; Smaržová, 2012; Skupien, Smaržová, 

2011). 

 

Studovaný profil začíná 5 m dlouhým výchozem střípkovitě rozpadavých, hnědošedých 

vápnitých jílovců až prachovců vendryňského souvrství, které jsou intenzívně provrásněné a 

tektonicky porušené (vzorky SKb 18 a SKb19). Sedimenty odpovídají podle dinoflagelát 

svrchnímu tithonu (Skupien, Smaržová, 2011).  
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Obr. 12: Přehled studovaných lokalit; upraveno podle Vašíček (2003)
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La 6

La 3

L 40

L 37

L 35

střední L 33

L 31

PIN 52

L 28

PIN 37

PIN 21

PIN 14

L 23

L 22

S 29

S 30

L 19 Pindula
FV 333 Frenštát
KN 11

KN 3

spodní SO 1 Soběšovice
Lich 4 Lichnov
ND 18

ND 2

SK 35

SK 32

SK 30

SK 29

SK 26

SK 22

SK 18

SK 16

SK 12

SK 8

SK 1

SKb 1

SKb 6

SKb 12

SKb 15

JAHB 6

JAHB 2

střední JAHA 6

JAHA 4

JAHA 1

SK 2-18

SK 2-19

hauteriv

svrchní

spodní

svrchní

Stratigrafie

barrem
svrchní

alb

spodní

lhotecké 

souvrství

svrchní

apt

svrchní

veřovické 

souvrství

berrias

svrchní

valangin

spodní

tithon svrchní

Pindula

Lokality

vendryňské 

souvrství

těšínský 

vápenec

spodní

hradišťské 

souvrství

spodní

Litostratig

rafie
Vzorky

Jahodná

Skalice

Satina

Kunčice p. 

O.

Nová 

Dědina

Skalice

 

Tab. 5: Přehled stratigrafie a lokalit první skupiny vzorků 
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Obr. 13: Stratigrafie a litologie profilu Skalice (upraveno podle Skupien & Smaržová, 2011) 
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Po 92 m dlouhém přerušení, představující cca 15 m mocnosti vrstevního sledu, zakrytého 

recentními nánosy štěrků, se objevují první polohy alodapických, modrošedých, místy 

laminovaných a písčitých vápenců o mocnosti 5 - 25 cm, které se střídají se světlešedými a  

tmavošedými vápnitými jílovci a prachovci, šedými slíny a s ojedinělými deskami rezavě 

navětrávajících křemito-vápnitých jemnozrnných pískovců (vzorky SKb15 a SKb12). Podle 

dinoflagellát se jedná o svrchní berrias (Skupien & Smaržová, 2011). 

Směrem do nadloží (vzorky SKb 6 až SK 8) převažují světlešedé nebo modrošedé, 

laminovaně zvrstvené, jílovité a písčité vápence, místy až vápnité pískovce, přičemž klesá 

jejich mocnost a četnost. Podle dinoflagellát se jedná o spodní valangin (Skupien & 

Smaržová, 2011). 

Celý úsek až po následující přerušení nad vzorkem SK 8 tvoří decimetrové rytmy na bázi s 

písčitými vápenci až pískovci rezavě navětrávajícími (jejich maximální mocnost je 5 cm) a se 

světlešedými a tmavošedými jílovci. 

Po přerušení profilu se objevuje 33 cm mocná lavice šedého vápence, ve spodní části 

organodetritického, výše výrazně písčitého, paralelně laminovaného, rezavě navětrávajícího 

přecházející do tmavošedého jílovce až prachovce (vzorek SK 12). Celý výše uvedený úsek 

náleží těšínským vápencům. 

Po dalším přerušení profil pokračuje centimetrovými až decimetrovými rytmy šedých, 

vápnitých, jemnozrnných pískovců, ale především rezavě zvětrávajících, šedých, 

laminovaných, jemnozrnných pískovců, šedých vápnitých jílovců a prachovců. Po 3 m 

mocnosti končí výskyt poloh světlejších jílovců a převládají pouze tmavé jílovce a prachovce 

tvořící rytmy s pískovci (vzorky SK 16 až SK 32). Pískovcové polohy mají maximální 

mocnost 10 cm. V tomto úseku se často objevují pelosiderity, někdy i v souvislých polohách. 

Jedná se již o sedimenty hradišťského souvrství. Podle dinoflagellát se jedná o sedimenty 

svrchního valanginu a spodního hauterivu (Skupien & Smaržová, 2011). 

V nejsvrchnější části profilu (vzorek SK 35) lze pozorovat 20–30 cm mocné polohy rezavě 

zvětrávajícího, šedého jemnozrnného pískovce a jednu 22 cm mocnou polohu pelosideritu. 

Celý úsek závěrečných 13 m mocnosti je slabě tektonicky komplikovaný (Skupien, 1999). 

Vzorky z této lokality jsou označeny písmeny SK, případně SKb. Pro potřeby této práce byly 

studovány dva vzorky tithonského stáří, náležící vendryňskému souvrství, a 15 vzorků stáří 

svrchního berriasu až spodního hauterivu, náležící svrchní polovině těšínského vápence a 

spodní polovině hradišťského souvrství.  
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5.1.2. Jahodná  

Lokalita je tvořena lomem založeným v těšínských vápencích u retenční nádrže poblíž obce 

Dolní Lištná, 500 m ssv. od kopce Jahodná, východně od Třince.  

Dokumentovaný profil je dvoudílný (Boorová et al., 2003a; Obr. 14). Spodní, cca 5 m mocný, 

úsek je tvořen mnohonásobně se opakujícími, několik centimetrů mocnými rytmy. Rytmy 

začínají jemnozrnnými písčitými vápenci, občas s patrnou gradací, které někdy laminovaným,  

nebo barvitě šmouhovaným úsekem přes slínité vápence přecházejí do hnědošedých nebo 

 

Obr. 14: Stratigrafie a litologie profilu Jahodná (upraveno podle Boorové et al., 2003a) 
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šedých, destičkovitě rozpadavých vápnitých jílovců. Rytmy končívají tmavošedými jílovci, 

které bývají jen několik mm mocné a pravděpodobně odpovídají autochtonnímu členu 

Boumovy sekvence. Ve slínitých polohách bývají poměrně často dobře vyvinuty chondrity.  

Po čtyřmetrovém přerušení vrstevního sledu, následuje horní úsek o mocnosti cca 8,5 m. 

Začínají se zde objevovat rytmy mocnější než 10 cm. Zhruba 190 cm nad počátkem horního 

úseku se na bázi drobných rytmů začínají vyskytovat polohy šedých prachovitých až 

jemnozrnných pískovců. 260 cm a výše nad začátkem horního úseku jsou v profilu podstatně 

zastoupeny lavice gradačně zvrstvených, kolem báze jemně až středně zrnitých písčitých 

vápenců, na jejichž bázi bývají výrazné proudové nerovnosti. Profil, včetně zakrytého 

středního úseku dosahuje 17,5 m (Boorová et al., 2003a). 

Vzorky z této lokality jsou označeny písmeny JAHA, případně JAHB. Pro potřeby této práce 

bylo studováno pět vzorků stáří spodního až svrchního berriasu, náležící spodní polovině 

těšínského vápence. Stratigrafie je založená na kalpionelách podle článku Boorová et al. 

(2003a), viz Obr. 14. 

 

5.1.3. Nová Dědina 

Profil vznikl po odlesnění a odtěžení svahu na místě zašlého malého lomu jižně od Frýdlantu 

nad Ostravicí, v místní části Nová Dědina (resp. Nová Ves), na pravém břehu říčky 

Čeladenky, leží asi 20 m západně od silničního mostu na státní silnici Frýdlant-Ostravice, na 

pozemku soukromé chaty č. 728. Této profil byl Eliášem et al. (2003) vybrán jako typový pro 

hradišťské souvrství. 

Profil tvoří monotonní, rytmicky tence vrstevnaté uloženiny. Jednotlivé rytmy bývají mocné 

jen kolem 1 cm až několik cm. Makroskopicky se celý profil jeví jako pelitický. Podle 

analýzy výbrusů však vrstevní sled představuje soubor rytmicky vrstevnatých šedých 

jílovitých vápenců, prokládaný laminami až destičkovitými polohami jemnozrnných 

vápnitých pískovců až písčitých vápenců. Dokumentována část profilu dosahuje mocnosti 

14,9 m (Skupien et al. 2003).  

Vzorky z této lokality jsou označeny písmeny ND. Pro potřeby této práce byly studovány dva 

vzorky stáří svrchního hauterivu, náležící střední části hradišťského souvrství. Profil dle 

vápnitých nanofosilií náleží spodnímu hauterivu (Skupien et al. 2003). 

 



J. Pavluš: Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce 

43 

 

5.1.4. Lichnov 

Na lokalitě se nachází pásmo drobných výchozů hradišťského souvrství na březích potoka 

Rakovec při z. okraji obce Lichnov, 1150 m sv. od kóty 603 (Na Peklech) a 1270 m z. od 

trigonometru 455 (Skupien, 1999).  

Spodní část profilu začíná v potoce při okraji lesa a je tvořena střídáním světlešedých až 

tmavošedých, ve spodní části profilu převážně hnědošedých, vápnitých jílovců a prachovců, 

místy světlešedých slínovců, s ojedinělými, až 15 cm mocnými polohami jemnozrnných 

světlešedých pískovců. Po 200 m proti proudu se v nadloží objevuje detritická poloha 

šedohnědých prachovců až pískovců s ojedinělými rostry belemnitů a s až  20 cm velkými 

valouny vápenců štramberského typu (Skupien, 1999). 

Pro potřeby této práce byl studován jeden vzorek (Lich 4) stáří svrchního hauterivu, náležící 

střední části hradišťského souvrství. 

 

5.1.5. Soběšovice 

Téměř 10 m dlouhý a přes 1 m vysoký přirozený odkryv zbřidličnatělých šedých vápnitých 

jílovců a prachovců s tenkými vložkami jemnozrnných pískovců hradišťského souvrství. 

Výchoz náleží k dílčímu těšínskému příkrovu slezské jednotky. Nachází se v levém 

nárazovém břehu bezejmenného potůčku asi 50 m nad soutokem se Stonávkou, 1 km jižně od 

křižovatky hlavní silnice Horní Těrlicko - Stanislavice (směr Český Těšín) a Horní Těrlicko - 

Hradiště (Skupien, 1999). 

Pro potřeby této práce byl studován jeden vzorek (SO 1) stáří spodního barremu, náležící 

střední části hradišťského souvrství. 

 

5.1.6. Kunčice pod Ondřejníkem 

Na lokalitě se nachází dva výchozy na březích Frýdlantské Ondřejnice. První představuje 

přirozený odkryv v sesutém levém břehu, 350 m vjv. od železniční stanice Kunčice p. O. a 

480 m ssz. od kóty 518 (křižovatka polních cest). Na výchozu převládají tmavošedé jílovce 

(vzorek KN3) až prachovce hradišťského souvrství s čočkami asi 20 cm mocných pelosideritů 

a s ojedinělými deskami pískovců. Výchoz je značně tektonicky postižený (Skupien, 1999). 

Vašíček (1975) popsal na této lokalitě několik amonitů svrchního barremu. 

Druhý výchoz  je přirozený odkryv v levém břehu říčky Tichávky v Kunčicích p. O., místní 

část na Huťařství, asi 300 m SZ po proudu od průsečíku Tichávky se státní silnicí Kunčice p. 

O. - Frenštát p. R. V ploché antiklinále tam vystupují šedé prachovité slínovce, na bázi s 
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čočkovitým pelosideritem. Podle amonitů je možno sedimenty zařadit do nejvyššího barremu 

(amonitová zóna Martelites sarasini; Vašíček et al., 2004).       

Vzorky z této lokality jsou označeny písmeny KN. Pro potřeby této práce byly studovány dva 

vzorky stáří svrchního barremu, náležící vrchní polovině hradišťského souvrství. 

 

5.1.7. Satina  

Lokalita Satina se nachází na potoce Satina u obce Malenovice (místní část na Satině). Tvoří 

ji soubor přirozených výchozů v březích potoka. Profil začíná v hradišťském souvrství pod 

uměle vytvořeným splavem, 1850 m severně od kóty 782 m (Ostrá hora) a končí směrem 

proti proudu lhoteckým souvrstvím u vodopádu, který vznikl na rozhraní lhoteckého souvrství 

a ostravického pískovce. 

Ve spodní části profilu se nad 15 cm mocnou pískovcovou deskou nachází fosiliferní poloha 

s amonitovou faunou nejvyššího barremu. Po přerušení následuje několik samostatných 

výchozů, přičemž svrchní část hradišťského souvrství nacházející se v místě mostku přes 

potok je tektonicky komplikována. Po této komplikaci následují šedozelené, místy až 

tmavošedé, slabě vápnité nebo nevápnité jílovce s ojedinělými pelosiderity lhoteckého 

souvrství. Toto souvrství tvoří několik samostatných výchozů různé délky (Skupien, 1999). 

Vzorky z této lokality jsou označeny písmenem S. Pro potřeby této práce byly studovány dva 

vzorky stáří spodního aptu, náležící nejvyšší části hradišťského souvrství. 

 

5.1.8. Pindula 

Jedná se o soubor přirozených výchozů (Obr. 15) ve dně a v březích levostranného přítoku 

říčky Lubina, stékajícího z východního svahu kopce Kyčera, pod sedlem Pindula u Frenštátu 

pod Radhoštěm.  

Nejspodnější část tvoří rezavě navětrávající, tmavošedé, vápnité jílovce a prachovce 

hradišťského souvrství, ve svrchní části s maximálně 30 cm velkými bochníky pelosideritů. 

V nadloží následuje 40 m dlouhý profil představovaný sazově černými, prokřemenělými 

jílovci veřovického souvrství. Nejdelší část (cca 180 m) představuje výchoz zelenošedých, 

místy až černošedých skvrnitých, slabě vápnitých a nevápnitých jílovců lhoteckého souvrství. 

V nejvyšší části tohoto souvrství je 5 m dlouhý výchoz jemnozrnných křemitých pískovců, 

místy glaukonitických, se dvěmi 15 cm mocnými polohami křemenců. Po přerušení profilu 

cca 3 m dlouhém se v nadloží pískovců objevují červenohnědé a zelenošedé nevápnité jílovce 

s ojedinělými polohami jemnozrnných pískovců mazáckého souvrství (Skupien, 1999). 
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Vzorky z této lokality jsou označeny písmeny L, La, případně PIN. Pro potřeby této práce byl 

studován jeden vzorek spodně aptského stáří, náležící vrchní části hradišťského souvrství, a 

14 vzorků stáří svrchního aptu až svrchního albu, náležící nejvyšší části hradišťského, 

veřovickému a lhoteckému souvrství. 

 

Obr. 15: Stratigrafie a litologie vrchní části profilu Pindula (upraveno podle Smaržová & Skupien, 

2010) 
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5.2. Druhá skupina vzorků 

 

Pro podrobný výzkum paleoenvironmentálních změn v rozmezí alb-cenoman-turon, kdy ve 

slezském sedimentačním prostoru dochází k výrazné změně charakteru sedimentace (mizí na 

organickou hmotu bohaté sedimenty anoxického prostředí a objevují se sedimenty 

prokysličeného prostředí chudé na organický materiál, byly ve slezském příkrovu vybrány tři 

lokality – Rychaltice, Ondřejnice (Hukvaldy) a Bystrý potok. Zde jsou uspořádány vzestupně 

podle vzdálenosti od severního paleopobřeží slezské pánve. První dvě patří bašskému vývoji, 

na třetí se nachází výchozy godulského vývoje. 

 

5.2.1. Rychaltice 

 

Vesnice Rychaltice se nachází v severní části obce Hukvaldy. Výchoz (Obr. 16, Obr. 17, 

souradnice: 49.652141, 18.236898) vznikl po odtěžení výrazného olistolitu jurského vápence 

ze zářezu staré silnice mezi Rychalticemi a Chlebovicemi.  Odkryv se nacházel po pravé 

straně silnice z Rychaltic pod vysílačem nacházejícím se 1200m ssv. od kostela v 

Rychalticích. Během výstavby silnice pro motorová vozidla byla odkryta čočkovitá 

olistostroma s několikametrovými bloky vápenců a černošedou jílovitou matrix (Obr. 18). 

  
Obr. 16: Lokalizace profilu Rychaltice (souřadnice: 49.652141, 18.236898) 
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V jílovité matrix byly zjištěny aptychy a rostra belemnitů z různých úrovní spodní křídy až 

cenomanu (Z. Vašíček, ústní sdělení). Věk tmavě hnědošedých vápnitých prachovitých 

jílovců z podloží olistostromy byl na základě foraminifer určen jako cenomanský (Bubík, 

2012). Některé vápence v olistostromě jsou velmi podobné štramberským vápencům. 

Nevápnitá dinoflageláta jako Maghrebia perforata, Ovoidinium scabrosum, Ovoudinium 

verrucosum potvrzují stragrafické zařazení ke spodnímu cenomanu (P. Skupien, ústní 

sdělení). 

Olistostroma asi 30 m dále k Z laterálně přechází do černošedých jílovců s vložkami 

vápnitých pískovců a slepenců. Do nadloží pak tato sekvence postupně přechází do 

turbiditního sledu s převahou planárně tmavě laminovaných světle šedých jemnozrnných 

vápnitých pískovců (Obr. 19). Ačkoli by se turbiditní sled dal logicky pokládat za bázi 

bašského souvrství, pískovce se liší od typických bašských. Neobsahují glaukonit ani pásky  

 

Obr. 17: Litologie profilu Rychaltice (Bubík, 2012) 
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Obr. 18: Pískovce v nadloží olistostromy (foto P. Skupien) 

 

 

Obr. 19: Slepenec s vápencovými vallouny (foto P. Skupien) 
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spongolitového rohovce, ale spíše mikrozávalky černošedých pelitů, které jsou odpovědné za 

tmavou laminaci. Turbiditní sled je proto ještě spíše součástí chlebovických vrstev. Ve vložce 

zelenošedého skvrnitého jílovce byla zjištěna foraminifera Pseudoclavulina carinata Neagu 

dokládající opět cenomanské stáří (resp. mladší) (Bubík, 2012). 

 

5.2.2. Ondřejnice (Hukvaldy) 

 

Profil představuje pásmo přirozených výchozů v obou březích řeky Ondřejnice poblíže 

hukvaldského koupaliště (Obr. 20). Začíná poblíže můstku, přes který vede místní cesta ke 

koupališti, odbočující ze státní silnice Kozlovice – Rychaltice, sv. od hradu Hukvaldy. 

Souvislé výchozové pásmo nasazuje teprve asi 15 m proti proudu řeky od zmíněného můstku 

s tím, že vrstvy jsou dokonaleji odkryté v levém břehu Ondřejnice. Vrstvy jsou v překocené 

poloze (směr úklonu 308/35). Profil, zastihující chlebovické slepence a jejich přechod do 

nadložního bašského souvrství, byl dokumentován v mocnosti 40 m (Boorová et al., 2003b). 

V profilování směrem do nadloží se pokračovalo v roce 2013.  

 

Obr. 20: Lokalizace profilu Ondřejnice 
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Litologie spodní části profilu (Obr. 21, Obr. 22) je podle Boorové et al., 2003b, následující: 

V blízkosti báze profilu nápadně vystupuje balvanitý konglomerát tvořený až 2 m velkými 

bloky pleťově bílých vápenců štramberského typu (Obr. 23). V jeho podloží jsou odkryté dvě 

polohy drobně až středně zrnitých slepenců, proložených polohou jemnozrnných 

laminovaných pískovců přecházejících do prachovců (vzorek dON1), v rytmech mocných do 

10 cm. Tyto podložní uloženiny dosahují mocnosti 2,5 m. 

Vápence akumulované jako balvanitý konglomerát patří do kategorie mělkomořských, 

detritických až hrubě detritických vápenců, místy s nedokonale opracovanými klasty. 

Výbrusem zastižené fosilie nasvědčují svrchnojurské stáří vápenců. 

Nadloží balvanitého konglomerátu tvoří téměř 19 metrů mocný soubor karbonátových 

slepenců, prokládaný tenšími polohami laminovaných pískovců s prachovci (vzorky ON2 až 

dON9b). Slepence jsou jak drobně zrnité, tak středně až hrubě zrnité s úlomkovitými nebo 

nedokonale opracovanými klasty, s převahou úlomků vápenců až s dobře opracovanými 

vápencovými valouny. Místy jsou též polymiktní, obvykle s převahou bělavých vápenců a 

s křemenem. Do nadloží ubývá na mocnosti jednotlivých slepencových poloh. Přibývá v nich 

písčito-jílovitých poloh. V písčitých šmouhovitých úsecích, ve kterých převládá jílovitá 

matrix, bývají nápadná zrna glaukonitu. Přibližně v polovině slepencového sledu se objevuje 

deska jemnozrnného, páskovaného křemitého pískovce, který makroskopicky připomíná 

rohovec. 

Následuje 3 m mocný úsek s rytmy jemnozrnných laminovaných pískovců, které přecházejí 

do prachovců (mocnost rytmů kolem 15 cm). Některé z pískovců jsou křemité, silicifikované 

natolik, že se jeví jako rohovce. V nejvyšší části drobně rytmického úseku jsou dvě 

dvaceticentimetrové polohy drobnozrnných slepenců.  

Nad drobně rytmickou polohou následuje přes 7 m mocný soubor deskovitých vápenců 

(vzorky dON10 až ON7). Je to soubor odlišný od předchozích uloženin. Vápence jsou šedé, 

páskované, v různém stupni jílovité, často biomikritické s radiolariemi, jehlicemi hub a 

foraminiferami. Občas se vyskytují desky jemnozrnných, laminovaných pískovců a ve vyšší 

části též rohovcových pískovců až rohovců. Vápencový soubor je ukončen 75 cm mocnou 

polohou středně zrnitého slepence. 

Následují pevné, deskovité, jemně zrnité, silicifikované pískovce, které bývají prokládány 

občasnými, kolem 30 cm mocnými polohami pískovců, deskami drobnozrnných slepenců a 

ojedinělými deskami vápenců (vzorky ON8 až ON9). Celý soubor dosahuje mocnosti 5m. 
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Obr. 21: Litologie spodní i svrchní části profilu Ondřejnece foraminiferové zóny podle Robaszynski a 

Caron (1995) 



J. Pavluš: Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce 

52 

 

Obr. 22: Spodní část výchozu Ondřejnice (foto P. Skupien) 

Obr. 23: Chlebovický slepenec (foto P. Skupien) 
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Litologie vrchní části profilu (Obr. 21), která odpovídá přechodu do bašského souvrství je 

následující: 

Vrchní část profilu začíná 40 cm mocnou vrstvou chlebovického slepence. V jeho nadloží se 

nachází cca 5,5 m mocný soubor, ve kterém dominují silicifikované pískovce o mocnostech 

5–10 cm. Tento sled je občas přerušen vrstvami šedých až světlešedých vápenců, vápnitých 

jílovců, prachovců-pískovců, místy laminovaných, a slepenců (vzorky ONH1 až ONH4). 

Dále následuje 6,5 m mocný soubor, který je charakteristický proměnlivou litologií (vzorky 

ONH5 až ONH9). Mocnější vrstvy (> 50 cm) jsou tvořeny převážně aleurity až pelity - 

laminovanými prachovci, šedými vápnitými laminovanými jílovci až slínovci, laminovanými 

jemnozrnnými pískovci, laminovanými vápenci a různými přechodnými litologickými typy. 

Mezi těmito mocnějšími vrstvami se nachází tenčí (< 20 cm) vrstvy silicifikovaných 

pískovců, případně slepenců. Tento soubor končí třemi mocnějšími (cca 30 cm) vrstvami 

silicifikovaných pískovců, střídajícími se s laminovanými vápenci (Obr. 24).  

V nadloží se nachází 14 m mocný soubor (vzorky ONH10 až ONH17), ve kterém 

jednoznačně převládají tmavošedé laminované vápence, slínovce a vápnité prachovce (Obr. 

25). Tato poměrně uniformní litologie je občas narušena vrstvou pískovce, silicifikovaného 

pískovce nebo slepencem. Tento soubor končí dvěma lavicemi slepenců mocnosti cca 25 cm; 

je to poslední výskyt slepenců v daném profilu. 

V nevyšší části profilu se nachází 16 m soubor s dominancí tmavošedých jílovců a prachovců 

s občasnými vrstvami, deskami, až lavicemi pískovců (vzorky ONH18 až ONH24). Ve spodní 

části tohoto souboru se nachází „flyšový úsek“ tvořený střídajícími se vrstvičkami 

silicifikovaného pískovce (5–8 cm mocnými) a eupelagickým jílem (mocnost cca 0,5 cm). 

V tomto úseku dochází k poslednímu výskytu silicifikovaného pískovce v našem profilu. 

Jílovce a prachovce nad tímto úsekem vykazují tektonické zbřidličnatění a některé jsou i 

destičkovitě rozpadavé. Profil končí 1,5 metrovým úsekem pískovců o mocnostech 2–10 cm. 

Věk spodní části byl na základě dinoflagellát a foraminifer z výbrusů určen jako svrchní alb 

až cenoman. Nevápenitá dinoflageláta spodní části profilu (dON1–dON2) odpovídají 

střednímu cenomanu. Podle foraminifer (Whiteinella archaeocretacea) se od vzorku ON5 

jedná o nejvyšší cenoman (Boorové et al., 2003). Z toho lze usuzovat, že úsek od vzorku 

dON3 až  ONH 16 reprezentuje svrchní cenoman. Podle ústního sdělení D. Boorové, by se od 

vzorku ONH17 mohlo jednat o spodní turon s foraminiferou Helvetoglobotruncana helvetica. 
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Obr. 24 Vrstvy silicifikovaných pískovců (foto P. Skupien) 

 

Obr. 25: Tmavošedé laminované vápence, slínovce a vápnité prachovce (foto P. Skupien) 
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Obr. 26: Situační mapka profilu Bystrý potok. lh – lhotecké souvrství, ma – mazácké 

souvrství, go – spodní část godulského souvrství, gs – střední část godulského 

souvrství (Skupien, 1999). 

5.2.3. Bystrý potok 

 

Koryto Bystrého potoka, tekoucího z kopce Kněhyně směrem k Frýdku-Místku, se zařezává 

do hornin godulského vývoje a odkrývá hned několik souvrství – od hradišťského, přes 

veřovické, lhotecké a mazácké až po godulské (Obr. 26). Geologický výzkum na této lokalitě 

je podrobně popsán v Skupienovi & Vašíčkovi (2003), odkud také přebírám litologický popis 

lhoteckého souvrství, jeho nevyšší části a mazáckého souvrství, které jsou pro tuto práci 

relevantní. Tato souvrství se ukládala na rozhraní alb-cenoman. Kromě tohobyla v roce 2014 

velmi podrobně (vrstvu po vrstvě) ovzorkovaná část lhoteckého souvrství, pro sledování 

drobných změn v cykličnosti. Litologický popis tohoto sledu je zde také uveden na Obr. 27.  
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Lhotecké souvrství. Profil začíná ve svrchní části lhoteckého souvrství. Toto souvrství, 

v profilu mocné 15 m, zde tvoří tence vrstevnaté pelitické uloženiny (Obr. 28). Základním 

vrstevním členem jsou šedé, tmavěji šedě skvrnité, nevápnité jílovce obvykle v mocnosti 

několik cm až 10 cm. Skvrnité jílovce v individuálních polohách výjimečně dosahují kolem 

15 cm, v jediném případě 27 cm. Podřízeně mohou být doprovázeny tmavošedými 

nevápnitými jílovci. Obě uvedené složky jsou považovány za pánevní autochtonní 

hemipelagické uloženiny. Tyto uloženiny jsou mnohonásobně prokládány jen několik cm 

mocnými polohami turbiditů. V jednotlivých rytmech bylo obvykle možné rozlišovat pouze 

dva alochtonní členy Boumovy sekvence: 

- Šedý, prachovitý až jemnozrnný, někdy turbulentně laminovaný, slabě vápnitý 

drobový pískovec. Člen A bývá jen výjimečně vyvinut, dosahuje mocnosti 

několika málo centimetrů. Pouze v jediném případě má pískovec mocnost 6,5 cm. 

Obr. 27: Litologický profil lhoteckého a spodní části mazáckého souvrství na lokalitě Bystrý 

potok, včetně detailně vzorkované části 
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Obr. 28: Lhotecké souvrství na lokalitě Bystrý potok (foto P. Skupien) 

Obvyklá bývá pyritizace. V Boumově sekvenci pravděpodobně odpovídají zrnité 

polohy členům Tb až Tc. 

- Tmavošedý, ve spodní části velmi jemnozrnný vápenec s jílovitou příměsí, který se 

zprvu střídá s laminami jílovitého vápence až vápnitého jílovce. Končí vápnitými 

jílovci (člen Td). Místy je pozorovatelná pyritizace; v nejvyšší části mohou být 

vyvinuty tenké silicifikované polohy.  

 

 

 

Na vápnité uloženiny plynule nasedají skvrnité nevápnité jílovce, případně tmavošedé 

nevápnité jílovce. V nejvyšší části vrstevního sledu, nabývají původně skvrnité jílovce 

lhoteckého souvrství světlejšího odstínu a ztrácejí skvrnitost. Stratigraficky náležejí 

svrchnímu albu. Vrstvy zapadají proti proudu pod úklonem 20° (160/20).  

 

Nejvyšší část lhoteckého souvrství. V této části lhoteckého souvrství, o mocnosti téměř 

11 m, se sedimentace mění na facii s převahou světle šedých, za čerstva nazelenalých, 

nevápnitých jílovců. Občas se objevují tenké horizonty tmavošedých jílovců. Světlé jílovce, 

zpočátku vytvářející mocnější homogenní polohy, jsou prokládány tmavošedými prachovci,  

které se nacházejí v typickém lhoteckém souvrství. Místy se v nich vyskytují tenké proužky 

makroskopicky patrného pyritu a 4 polohy podobných, avšak silicifikovaných prachovitých 
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Obr. 29: První červená vrstva mazáckého souvrství (foto P. Skupien) 

jílovců. Tmavě zbarvené horizonty naznačují krátká anoxická období v pánvi. Ve vyšší části 

studovaného sledu přistupují k pelitům jako nová složka tenké polohy (obvykle jen 0,5–4 cm 

mocné) šedých až zelenošedých, jemnozrnných, drobových až křemitých pískovců. Naznačují 

nástup sedimentace občasných turbiditů. Tato sekvence náleží stratigraficky nejvyššímu albu 

až střednímu cenomanu. Uvedená facie je do nadloží vystřídána červeně zbarvenými jílovci, 

kterými začíná mazácké souvrství v typickém vývoji.  

 

Mazácké souvrství. Toto souvrství začíná prvním výskytem červeně zbarvených jílovců 

(Obr. 29). Litologicky se jedná o úsek politických uloženin, ve kterých už chybějí polohy 

tmavošedých prachovců. Pískovcové horizonty, pokud jsou vyvinuté, jsou tenké (0,5–2 cm). 

Novým a nápadným prvkem jsou cihlově červené, nevápnité jílovce. Ve svrchní části 

uvedeného oddílu se mnohonásobně vyskytují pískovcové polohy a uloženiny nabývají 

povahu drobně rytmického souboru, jehož jednotlivé rytmy dosahují mocnosti kolem 5–10 

cm; místy se objevuje i bioturbace. Litologie odráží nástup oxidačních podmínek ve slezském 

pánevním sedimentačním prostředí. Podle dinoflagelát a aglutinovaných foraminifer 

pravděpodobně náleží vyššímu střednímu cenomanu až svrchnímu turonu (Bubík et al., 2008; 

Skupien et al., 2009). 
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Podrobně vzorkována část lhoteckého souvrství. Na tomto cca 1,4 m mocném úseku 

byla vzorkována téměř každá vrstva (Obr. 30). Tento úsek je možno podle litologie rozdělit 

do 6-ti oddílů. První (nejspodnější) oddíl tvoří střídající se tmavě šedé jílovce a prachovce o 

průměrné mocnosti 3 cm. Druhý oddíl je charakteristický světlošedým zbarvením jílovců, 

některé jsou i skvrnité, zatím co prachovce zůstávají tmavé. Nad ním opět následuje oddíl 

podobný prvnímu, pro který je typické tmavošedé zbarvení jílovců i prachovců. Čtvrtý oddíl 

obsahuje pevné šedé prachovce a šedé, často skvrnité, jílovce. Jílovce tohoto oddílu dosahují 

větších mocností (až 10 cm) než prachovce (max. 3 cm). Pátý oddíl tvoří poněkud mocnější 

(cca 6 cm) tmavě šedé jílovce a jedna vrstva vápnitého? pevného prachovce. O 2,7 m výše se 

nachází poslední oddíl, tvořený 3-mi jílovitými a 2-mi prachovitými vrstvami o maximální 

mocnosti 6 cm. Jílovce mohou být svěle- i tmavošedé, šedozelené i skvrnité; prachovce jsou 

pevné a vápenaté. 

Obr. 30: Střídaní světlých a tmavých partií detailně vzorkovaného úseku (foto P. Skupien) 
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6. Výsledky 
Dosažené výsledky jsou rozděleny do dvou částí odpovídajících hlavním cílům práce, tj. 

zhodnocení organických facií a typu kerogenu ve vztahu k produkci uhlovodíků v rozsahu 

spodnokřídových sedimentů slezské jednotky; a využití organických facii v analýze změn 

mořské hladiny. 

 

6.1. Zhodnocení organických facií a typu kerogenu ve vztahu k produkci 

uhlovodíků 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky mého dosavadního výzkumu provedeného ve spodní 

křídě slezské jednotky spolu s mým školitelem doc. Petrem Skupienem. Tyto výsledky byly 

publikovány v článku Pavluš & Skupien (2014), který je hlavním zdrojem informací pro tuto 

kapitolu. 

Cíle a metody.  

Cílem výzkumu bylo podat jednoduché zhodnocení spodně křídových souvrství slezské 

jednotky (vendryňské, těšínské vápence, hradišťské, veřovické a lhotecké souvrství) 

z hlediska jejich uhlovodíkového potenciálu a paleoenvironmentální interpretaci získanou 

z dat palynofaciální analýzy.  

Vybrané lokality jsou popsány v kapitole 5.1. 

Metody využité ke studiu vzorků jsou (i) palynofaciální analýza pro stanovení typu kerogenu 

a sedimentačního prostředí, (ii) vyhodnocení TAI (thermal alteration index) pro určení 

termální zralosti hornin a (iii) obsah TOC pro odhad množství organické hmoty v horninách. 

Na zájmových lokalitách bylo odebráno celkem 45 vzorků pelitů (především jílovců 

tmavošedé barvy) pro laboratorní výzkum (viz Tab. 6). 

 

Výsledky palynofaciální analýzy.  

Při palynofaciální analýze jsem identifikoval tyto kategorie organické hmoty: palynomorfy 

(dinoflagelláta a ostatní řasy, spory a pylová zrna, výstelky foraminifer), fytoklasty hnědé i 

černé, kutikuly a amorfní organickou hmotu (AOM). Jejich zastoupení v jednotlivých 

vzorcích je uvedeno v Tab. 6. 

 

Palynomorfy mořského i terestrického původu jsou významnými součástmi (40-64%) 

vendryňského (svrchní tithon) a spodní části hradišťského (valangin a hauteriv) souvrství. 
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Směrem do nadloží, jejich zastoupení klesá, nejnižší hodnotu (v některých vzorcích jen 

1%)dosahují v lhoteckém souvrství (alb).   

Fytoklasty jsou běžnou součástí (16-100%) těšínských vápenců (berrias), svrchní části 

hradišťského souvrství (vrchní hauteriv-apt) a lhoteckého souvrství (alb), hlavně jako 

degradované a rozdrcené částice. Nicméně, některé strukturní znaky rostlin v nich zůstaly 

zachovány – kutikuly, tracheidy, tkáň kůry. Černé částice – zoxidované nebo spálené kusy 

dřevité hmoty, jsou hlavní součástí některých intervalů těšínských vápenců a lhoteckého 

souvrství.    

AOM pozůstává ze všech organických částic, u kterých, v měřítku běžné mikroskopie, není 

patrná struktura. Může se tedy jednat o AOM bakteriálního původu, zbytky degradovaného 

mořského planktonu a amorfní produkty diageneze tkání vyšších rostlin (Tyson, 1995). AOM 

dominuje ve svrchní části hradišťského (apt) a ve veřovickém souvrství (svrchní apt) a 

dosahuje maximálně 84% zastoupení v kerogenu těchto sedimentů. 

 

 

Sledované palynofacie je možné rozdělit do tří skupin (označeno jako palynofacie PF-1  až 

PF-3):  

PF-1 

Palynomorfy jsou v této skupině zastoupeny ve větším množství (Obr. 31), než ostatních 

dvou, dosahují mezi 37–66 % z celkového obsahu organických částic. Společenství 

dinoflagelát je rozmanitější než společenství miospor (spor a pylových zrn). Nejrozšířenější 

cysty patří taxonům Circulodinium, Kleithriasphaeridium, Muderongia, Pseudoceratium, 

Systematophora. Amorfní hmota je obsažena v množství 3–31 % z celkového obsahu 

organických částic, zatímco fytoklasty dosahují 18–44 %. Tato palynofacie se přednostně 

vyskytuje v sedimentech tvořených vápnitými jílovci, prachovci, slínovci a písčitými vápenci. 

Dominuje v rozsáhlých úsecích vendryňského souvrství (svrchní tithon) a spodní části 

hradišťského souvrství (svrchní valangin – barrem).  

PF-2 

Při porovnání s palynofacií PF-1, je obsah palynomorfů v palynofacii PF-2 snížen na 0,2–39 

% a obsah fytoklastů dosahuje hodnot 11–46 %. AOM zde dosahuje nejvyšších hodnot (Obr. 

32) – mezi 42 až 84 % celkového obsahu organických částic. Nejběžnější cysty dinoflagelát 

patří taxonům Cribroperidinium, Odontochitina and Oligosphaeridium. Sedimenty ve kterých 

se tato palynofacie nachází, jsou převážně vápence, někdy slínité, a tmavé nevápnité jílovce a  
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Obr. 31: Složený profil relativního zastoupení palynofacií a obsahu TOC se vzorků tithonu až albu 

godulského vývoje slezské jednotky (Pavluš & Skupien, 2014). Vysvětlivky: 1 – vápnité jílovce a 

prachovce; 2 – písčité vápence, slínovce; 3 – vápence; 4 – nevápnité jílovce a prachovce; 5 – 

pískovce; 6 – zelené prokřemenělé jílovce; 7 – černé prokřemenělé jílovce; 8 – tmavě šedé sedimenty; 

9 – šedé až světle-šedé sedimenty; 10 – pelokarbonátové konkrece; JAH. – Jahodná; ND – Nová 

Dědina; Lich – Lichnov; SO – Soběšovice; KN – Kunčice pod Ondřejníkem; FV – Satina; Veř. – 

veřovické souvrství. 
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prachovce, místy s pyritem. PF-2 je charakteristická pro spodní část těšínských vápenců 

(berrias), vyšší část hradišťského souvrství (apt) a veřovické souvrství (svrchní apt). 

PF-3 

V této palynofacii jsou hlavními komponenty palynomorfy a fytoklasty (Obr. 32). Fytoklasty 

mohou dosahovat až 48–100 % celkového obsahu org. částic. Část z těchto komponentů je 

bakteriálně degradována, někdy až na amorfní hmotu. Nejčastěji se vyskytující taxony 

dinoflagelát jsou Achomosphaera, Kleithriasphaeridium, Oligosphaeridium, Pterodinium a 

Spiniferites. PF-3 je vázána převážně na šedé až tmavošedé nevápnité jílovce a prachovce. 

Vyskytuje se ve svrchní části hradišťského souvrství (barrem, spodní apt) a ve lhoteckém 

souvrství (alb). 

 

Obsah organického uhlíku 

Celkový obsah organického uhlíku (TOC) dosahuje hodnot 0,65-5,76%, viz Obr. 31 a Tab. 6. 

Hodnoty TOC rostou ve třech intervalech: svrchní valangin (5,76%), spodní barrem (2,9%) a 

svrchní apt (3,7%). Zvyšování obsahu organického uhlíku odráží změny v sedimentaci a 

uhlíkovém cyklu. V těchto intervalech převažují tmavé jílovce. 

Spodně-křídové intervaly s vysokým obsahem organického uhlíku jsou korelovatelné 

s oceánskými anoxickými eventy: Weissertovým OAE ve valanginu a OAE 1 v aptu 

(Kratochvílová et al., 2003, Smaržová, 2012). Oceánské anoxické eventy představují intervaly 

celosvětově zvýšené sekvestrace organického uhlíku v anoxických sedimentárních pánvích. 

V průběhu geologické historie byly v sedimentárním záznamu uchovány stopy několika 

oceánských anoxických eventů. Mezi nejvýznamnější a nejlépe prozkoumané patří OAE 1, 

který nastal v aptu (Michalík et al., 2008). Pro objasnění faktorů vzniku a rozvoje OAE 1 bylo 

předloženo několik hypotéz. Někteří autoři jej přisuzují globálnímu greenhouse klimatu, 

vyvolanému zvýšeným vulkanismem (Arthur et al., 1991; Erba and Tremolada, 2004; 

Heimhofer et al., 2004). Jiní (Herrle et al., 2003) poukazují na fakt, že tvorba černých břidlic 

byla umožněna spíše vhodnými podmínkami umožňujícími uchovávání org. hmoty 

v sedimentech, než nárůstem produktivity planktonu, vzhledem k tomu, že změna hodnoty 

δ
13

C je lépe korelovatelná s poměrem terrestrické/marinní org. hmotě a se změnami mořské 

hladiny, než s TOC nashromážděném v sedimentech. Aptské jílovité břidlice veřovického 

souvrství se dají interpretovat jako projev OAE 1 ve slezské pánvi (Kratochvílová et al., 

2003), je to podpořeno jednak litologií (černé jílovce bohaté na organickou hmotu) a také 

zvýšeným obsahem TOC (2-3,7%). Ve studovaných vzorcích je možno pozorovat zvýšený 

podíl AOM (35,6–77 %). 
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Obr. 32: Tři hlavní typy palynofácií. Měřítko 100 µm. PF-1: Palynofacie s cystami dinoflagellát, 

výstelkami foraminifer, pylovými zrnami a fytoklasty (vzorek SKb6); PF-2: Facie s dominancí AOM 

(vzorek ND2); PF-3: Facie s fytoklasty a palynomorfy, cysta dinoflagelláta rodu Cometodinium 

(vzorek SK8) 
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Paleoenvoronmentální interpretace v aptu a albu  

Paleoenvironmentální rekonstrukce v této práci jsou založeny hlavně na složení kerogenu 

(Tab. 6, Obr. 33). Opakování typů palynofácií odráží transgresivní a regresivní fáze v průběhu 

sedimentace. Procentuální zastoupení množství org. částic ze souvrství, kterými se tato práce 

zabývá, byly vyneseny do Tysonova grafu (Tyson, 1993; Obr. 33). 

Velká množství mořské AOM jsou typická pro dysoxicko-anoxická hlubokomořská prostředí, 

která umožňují její zachování. Kerogen terestrického původu a palynomorfy nebyly do hlubší 

části pánve buď vůbec přineseny, nebo byly maskovány velkým množstvím AOM. Nízký 

obsah mořských palynomorfů (např. dinoflagellát) může být zapříčiněn pomalou sedimentací, 

která umožňuje anaerobní mikrobiální degradaci organické hmoty. Ta mohla proměnit mořské 

palynomorfy na AOM. Předpokládá se, že anoxické podmínky vedoucí k zachovávání AOM, 

se vytvořily při omezené činnosti mořských proudů. Vysoké hodnoty TOC v aptu podporují 

předpokládanou pomalou sedimentaci v anoxickém prostředí, při které bylo umožněno 

nahromadění zvýšeného množství org. hmoty, čímž se zvýšil poměr organické k anorganické 

části  sedimentu. Hlubokomořské anoxické podmínky dále podporuje i výskyt OAE 1 v aptu. 

Snižování množství AOM spolu se zvyšováním množství palynomorf ve vzorcích z albu 

(lhotecké souvrství) je očividně důsledkem změny sedimentačního prostředí. Snížení obsahu 

TOC směrem do nadloží podporuje toto tvrzení a indikuje méně redukční podmínky. Tyson 

(1995) interpretuje zvyšování obsahu fytoklastů spolu se středními hodnotami TOC jako 

indikátor blízkosti ke zdroji organické hmoty terestrického původu. Tyto podmínky mělčího 

moře mohly být způsobeny snížením mořské hladiny, která umožnila transport většího 

množství terestrického materiálu do hlubších částí pánve. Tato interpretace je v souladu 

s globální křivkou hladiny oceánu podle Haqa (2014), která zaznamenává pokles mořské 

hladiny hned po OAE 1.  

 

Uhlovodíkový potenciál  

Mezi nejdůležitější aspekty studia každé ropomatečné horniny patří určení množství 

naakumulované organické hmoty v průběhu sedimentace, její změny v průběhu diageneze a 

stupeň její teplotní proměny. Tyto vlastnosti jsou potřebné k určení typu uhlovodíků a 

kvantifikaci množství vytvořené ropy. Palynofaciální (kerogen) analýza se úspěšně používá 

na získávání cenných informací o ropomatečných horninách. Má výbornou úroveň přesnosti 

v porovnání s jinými geochemickými analýzami, jako např. TOC, odraznost vitrinitu a 

pyrolýza Rock-Eval (Al-Ameri et al., 1999; Batten, 1996; El Beialy et al., 2010; Zobaa et al., 

2007, 2009a,b, 2013; etc.).    
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Obr. 33: Tysonovy diagramy na určení paleoprostředí a typu kerogenu pro jednotlivá souvrství. 

 

 

Kerogen je diagenetickým produktem původní organické hmoty zachované v sedimentech při 

vhodných teplotních a tlakových podmínkách. Další proměny (katageneze) vytvoří 

z kerogenu bitumen, který se nakonec může změnit v ropu nebo plyn, v závislosti od typu 

organické hmoty a podmínkách její proměny. V této práci se řídíme hlavně metodologií 
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Tysona (1993, 1995), který pojednává o čtyřech typech kerogenu (I–IV) využívaných 

k charakterizaci ropomatečných hornin (Obr. 10, Obr. 33).  

Hornina schopná generovat uhlovodíky musí podle některých organických geochemiků 

(Hasegawa, 1997; Ibrahim et al., 2002; Wood et al., 1997) obsahovat alespoň 0,5% TOC pro 

jílovce a 0,3% TOC pro karbonáty. Hodnoty TOC u našich vzorků se pohybují v rozmezí od 

0,06-5,76%. Nejvyšší obsahy TOC jsou ve větším rozsahu svázané s dysoxicko-anoxickými a 

suboxicko-anoxickými prostředími ve vrchní části hradišťského souvrství (barrem-apt) a 

hlavně ve veřovickém souvrství (svrchní apt) (Tab. 6). Samozřejmě je to patrné v rámci 

litologie, kdy sedimenty barremu až aptu představují šedé až tmavošedé jílovce či prachovce, 

které jsou často nevápnité. 

 

Pomocí palynofaciální analýzy a Tysonových grafů byly identifikovány dvě hlavní skupiny 

kerogenu: 

První skupinu tvoří kerogen typu II, bohatý na AOM, který se nachází především ve vrchní 

části hradišťského souvrství (svrchní valangin, svrchní barrem-spodní apt) a ve veřovickém 

souvrství (svrchní apt). Tento kerogen má potenciál generovat kapalné i plynné uhlovodíky. 

Nejvyšší zaznamenané hodnoty TOC se vyskytly právě ve vzorcích veřovického souvrství 

bohatých na AOM, indikujících zvýšené zachovávání organické hmoty v redukčních 

podmínkách. Organická hmota je vyzrálá, thermal alteration index (TAI) je 3,3 (za ropným 

oknem), a proto je schopná generovat plynné uhlovodíky (mokrý i suchý plyn). Stojí za 

zmínku, že v polských Karpatech prováděli výzkum na vzorcích z veřovického souvrství 

Kotarba et al. (2013). Pyrolýza Rock-Eval nimi provedená prokázala zralý kerogen (na spodní 

hranici ropného okna) typu II/III a Tmax 460–469 °C, ale vodíkový index (HI) vyšel jenom 

39–63 mg HC/g TOC. Tyto výsledky poukazují hlavně na plynový potenciál veřovického 

souvrství, co zčásti vyhovuje našim zjištěním. Výzkum veřovického souvrství prováděl i 

Zahradník (2014), který jej shledal ideálním pro výskyt břidlicového plynu kvůli vysoké 

teplotní zralosti (TAI=4/5), plynonadějnému kerogenu typu III a malému množství oleje 

vyloučeného po zahřátí v retortní peci.   

Druhou skupinu tvoří kerogen typu III a IV, obsažený ve většině vzorků z těšínských vápenců 

(berrias-spodní valangin), hradišťského (svrchní valangin-hauteriv) a lhoteckého (alb) 

souvrství. V tomto kerogenu dominují fytoklasty a palynomorfy. Kerogeny typu III a IV jsou 

schopné generovat pouze zemní plyn. Obsah TOC ve vzorcích druhé skupiny kolísá mezi 0,5-

1,4%. Index TAI dosahuje hodnot od 2 do 3,3, což zasahuje do ropného i plynového okna. 
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Organická hmota je tedy zralá, ale obsah TOC je většinou nižší než 1 %, což není úplně 

optimální. 

Pícha et al. (2006) poznamenává, že potenciál generovat uhlovodíky je u spodnokřídových 

souvrství slezské jednotky omezený, protože jejich vodíkový index je nízký. Podle Lafarguea 

et al. (1994) je průměrná hodnota TOC v těchto černých břidlicích 2,5 % a jejich průměrný 

vodíkový index je 150 mg HC/g TOC. Podobně ten Haven et al. (1993) uvádějí vysoké 

hodnoty TOC (3,47 %) a nízký vodíkový index (53 mg HC/g TOC) z polských Karpat. 

Kotarba et al. (2013) uvádí z polských Karpat průměrnou hodnotu vodíkového indexu 50 mg 

HC/g TOC pro veřovické souvrství a 51 mg HC/g TOC pro lhotecké souvrství (maximum 

bylo 138 mg HC/g TOC). Tyto výsledky opět poukazují na hlavně plynonadějných charakter 

kerogenu spodnokřídových sedimentů.   

Zahradník (2014) se ve své diplomové práci zabývá zhodnocením spodnokřídových souvrství 

z hlediska výskytu břidlicového plynu. Potenciál vendryňského, hradišťského, veřovického i 

bašského souvrství byl zhodnocen jako velmi dobrý až ideální. Jeden ze vzorků z veřovického 

souvrství obsahoval dokonce přes 14% organického uhlíku a byl shledán roponadějným. Jinak 

autor z těchto souvrství uvádí kerogen typu III, který je vyzrálý ve všech souvrstvích kromě 

bašského. Nízký obsah organického uhlíku byl tímto autorem určen v některých vzorcích 

vendryňského a veřovického souvrství. 

 

Dílčí výsledky 

Analýzy organické hmoty provedené na 45 vzorcích spodnokřídových souvrství slezské 

jednotky vnějších Západních Karpat nám poskytly následující informace: 

(i) Sedimenty jsou bohaté na palynomorfy, obzvláště ve vendryňském, hradišťském a 

lhoteckém souvrství. Vyskytují se v nich společenstva spor, pylových zrn, cyst 

dinoflagellát a občas i výstelek foraminifer. 

(ii) Kerogen typu II, bohatý na AOM a TOC, se nachází ve veřovickém souvrství 

(svrchní apt); naproti tomu krogen typu III, bohatý na fytoklasty a palynomorfy, se 

nachází ve zbývající části profilu, obzvláště v hradišťském a lhoteckém souvrství

  

(iii) Organická hmota je ve většině vzorků zralá a má potenciál pro tvorbu kapalných i 

plynných uhlovodíků. Nízká zralost byla určena v sedimentech těšínských vápenců 

(berrias–spodní valangin). 

(iv) Zvýšený potenciál pro tvorbu uhlovodíků má podle našich dat veřovické 

souvrství. Obsah jeho TOC je 2,4–3,7 % a org. hmota je zralá až přezrálá. Veřovické 
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souvrství se ukládalo v hlubokomořských anoxických podmínkách (možná OAE 1), 

zatímco ostatní souvrství se ukládaly v relativně mělčích, méně redukčních 

podmínkách. 
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Tab. 6: Výsledky palynofaciální analýzy a měření TOC a TAI na vzorcích spodní křídy slezské jednotky 

Stratigrafie Lithostratigrafie Vzorky 
TOC 
(%) 

TAI 
Typ 

kerogenu 

Palynofacie 

černé 
fytoklasty 

hnědé 
fytoklasty 

kutikuly spory + pyl foraminifery 
dinoflagelláta 

+ jiné řasy 
AOM 

alb 

svrchní 

lhotecké 
souvrství 

La 6 1.33 3.2          

La 3 0.5 2.3 III, IV 80.3 6.4 0.0 5.4 0.0 6.9 1.1 

L 40 0.7 3.3 III 73.7 3.8 0.0 1.5 0.0 7.4 13.7 

L 37 0.7 2.3 III 51.4 9.9 0.0 4.0 0.0 9.1 25.7 

L 35 0.6 2.2 III, IV 75.1 3.8 0.2 6.1 0.0 8.9 5.9 

střední L 33 0.7 2.2 III 66.5 11.8 0.0 1.7 0.0 1.5 18.5 

spodní 
L 31 0.71 2.3 III, II 55.4 11.3 0.0 10.0 0.0 8.9 14.4 

PIN 52 1.1 2.3 III, II 42.1 9.8 0.2 5.5 0.0 13.1 29.4 

apt 

svrchní 

veřovické 
souvrství 

L 28 3.7 3.2 II 35.7 7.6 0.0 0.6 0.0 0.9 55.2 

PIN 37 2.4 3.3 II ≥ I 12.8 5.5 0.0 3.3 0.2 1.2 77.0 

PIN 21 3.1 3.3 II 39.3 4.1 0.0 1.0 0.0 0.8 54.8 

PIN 14 3.6 3.3 II ≥ I 29.7 3.0 0.0 0.8 0.0 0.2 66.3 

L 23 3.2 3.3 II 51.7 5.4 0.0 2.6 0.0 4.7 35.6 

hradišťské 
souvrství 

L 22 2.1 3.3 II 37.5 8.2 0.0 2.4 0.0 1.0 50.8 

spodní 

S 29 2 2.2 III, II 39.7 3.5 0.0 5.8 0.0 4.2 46.7 

S 30 1.9 2.3 III, II 51.3 12.8 0.0 11.1 0.0 11.3 13.5 

L 19 1.2 3.2 III 57.1 11.8 0.0 3.4 0.0 7.5 20.2 

barrém 
svrchní 

FV 333 1.37 3.3 II ≥ I 13.8 2.0 0.0 0.3 0.0 0.3 83.8 

KN 11 1.89 3.2 II 44.5 3.5 0.0 3.9 0.0 1.4 46.6 

KN 3 0.77 3.7 III 76.7 10.8 0.0 0.5 0.0 0.0 12.0 

spodní SO 1 2.37 2 III > IV 16.3 5.7 0.0 50.5 0.0 6.9 20.6 

hauteriv 

svrchní 

Lich 4 0.81 3.3 III 82.0 11.7 0.7 0.9 0.0 0.9 3.8 

ND 18 1.17 3.3 II 51.7 5.2 0.0 3.7 0.0 2.5 36.9 

ND 2 0.06 3.2 II > I 28.1 3.8 0.0 0.2 0.0 0.5 67.4 

spodní 

SK 35 1.01 2.3 III > IV 3.4 9.2 5.6 28.0 0.9 36.9 16.1 

SK 32 1.13 3.3 III, IV 29.3 17.4 2.1 10.7 0.0 26.0 14.4 

SK 30 0.6 3 III, IV 16.6 15.0 1.7 15.4 0.7 23.3 27.3 

valangin 

svrchní 

SK 29 1.6 2 II 6.7 4.5 0.0 20.1 0.0 10.2 58.5 

SK 26 1.42 2.3 II 17.1 13.4 0.7 16.6 0.5 10.0 41.6 

SK 22 0.82 3.2 III > IV 20.0 11.8 1.2 20.0 0.2 43.5 3.3 

SK 18 5.76 3.2 III > IV 32.4 9.5 0.7 21.5 0.0 20.0 15.9 

SK 16 0.66 3.3 III > IV 24.7 7.1 0.5 16.5 0.0 20.7 30.6 

SK 12 0.71 2.3 III > IV 18.6 9.0 2.9 30.5 0.7 34.0 4.3 

spodní 

těšínský 
vápenec 

SK 8 1.01 2.3 III, IV 52.4 18.3 0.0 12.9 0.0 13.4 2.9 

SK 1 1.28 2.3 III, II 38.3 13.3 0.2 13.5 0.0 9.9 24.8 

SKb 1 0.9 3 III > IV 22.4 12.9 0.7 27.1 0.0 31.8 5.2 

SKb 6 0.9 2.6 III > IV 23.0 6.7 0.0 33.4 0.0 30.6 6.2 

berrias 

svrchní 

SKb 12 0.81 2.7 III, IV 69.2 18.0 0.0 10.9 0.0 0.4 1.5 

SKb 15 0.65 3 III, IV 68.0 10.7 0.0 14.8 0.0 3.0 3.6 

JAHB 6 0.56 2 II 36.7 7.3 0.0 7.3 0.0 0.2 48.4 

JAHB 2 0.55 3 III 64.3 13.3 0.0 2.0 0.0 0.0 20.3 

střední JAHA 6 1.24 2 II 33.5 4.5 0.0 7.4 0.0 5.5 49.0 

spodní 
JAHA 4 0.55 2 II ≥ I 26.8 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0 71.8 

JAHA 1 0.66 3.2 III 79.4 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

tithon svrchní 
vendryňské 
souvrství 

SK 2-
18 

1.3 2.3 II 7.2 9.3 0.0 0.5 0.5 38.4 44.2 

SK 2-
19 

1.27 2 III > IV 35.8 7.8 0.0 1.6 3.9 42.5 8.4 
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6.2. Zhodnocení organických facii v analýze změn mořské hladiny 

V této podkapitole budou postupně rozebrány výsledky palynofaciální analýzy vzorků ze tří 

studovaných lokalit – Rychaltic, Ondřejnice u Hukvald a Bystrého potoka. 

 

6.2.1. Rychaltice 

 

Na 7-mi vzorcích z lokality Rychaltice byla provedena palynofaciální analýza. Výsledky jsou 

zobrazeny na Obr. 34 a . Na 8 m profilu se v palynofáciích dějí jen pozvolné změny. Ve všech 

vzorcích dominují černé fytoklasty (44,9–85,9 %), což indikuje blízkost k paleopobřeží, které 

bylo zdrojem rostlinného materiálu, a oxické podmínky. Je to v souladu s faktem, že bašský 

vývoj představuje proximální prostředí sedimentace. Ve spodní části profilu (vzorky B a C, 

Obr. 35) můžeme pozorovat mírný nárůst AOM (až k hodnotě 31,7 %), což vypovídá o 

mírném zvýšení redukčních podmínek v pánvi. Ve spodní části profilu (vzorek A) dosahují 

nejvyšší podíl řasy (17,7 %), v porovnání s ostatními vzorky tedy lze říci, že se tyto sedimenty 

ukládaly v nejvyšším vodním sloupci. Řasy dosahují minima (5,5 %) a černé fytoklasty 

maxima (85,9 %) ve vzorku E (Obr. 36), což indikuje nejmělkovodnější podmínky 

sedimentace ze všech studovaných vzorků. Poměr kontinentálních a mořských částic 

(CONT/MAR) kopíruje výsledky palynofaciální analýzy a je silně vychýlen ve prospěch 

kontinentálních částic.  

 

Závěřem lze tedy říct, že sedimentace na této lokalitě probíhala v proximálním a dobře 

prokysličeném prostředí. Sedimentace spojená s přítomností slepenců vykazuje nápadné 

znaky anoxie charakterizované zvýšeným podílem AOM, ale současně lze předpokládat nižší 

přínos terestrického materiálu. Palynofacie vykazuje dobrý stupeň zachování palynomorf, což 

je rovněž odrazem anoxie. Naopak směrem do nadloží se stoupajícím podílem písčité frakce 

je možno předpokládat zvýšený přínos terestrického materiálu. Palynofacie zde ovšem nese 

znaky sedimentace v prokyslyčeném prostředí, kdy chybí AOM.  

Uhlovodíkový potenciál je vzhledem k vysokému zastoupení zoxidovaných černých 

fytoklastů nízký. 
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Tab. 7: Výsledky palynofaciální analýzy z lokality Rychaltice 

Vzorky 
Palynofacie [%] 

Černé 
fytoklasty 

Hnědé 
fytoklasty  

kutikuly sporomorfy řasy foram AOM 

Rych A 55.9 8.0 0.0 2.3 17.7 1.1 15.1 
Rych B 44.9 7.0 1.1 1.8 13.2 0.4 31.7 
Rych C 62.5 6.1 0.9 1.5 7.0 0.0 22.1 
Rych D 76.2 4.6 1.5 1.5 8.0 0.6 7.6 
Rych E 85.9 1.8 0.4 1.0 5.5 0.0 5.5 
Rych G 62.1 13.6 1.8 3.3 9.4 0.0 9.7 
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Obr. 34: Litologie a výsledky palynofaciální analýzy na lokalitě Rychaltice 
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Obr. 35: Palynofacie bohatá na černé fytoklasty a AOM, vzorek Rych B 

 

 
Obr. 36: Palynofacie s černými fytoklasty a pyritem, vzorek RychE 
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6.2.2. Ondřejnice 

 

Ve spodním úseku profilu, s dominantními slepenci, bylo analyzováno 12 vzorků (dON1 až 

dON9b), viz Obr. 38, Tab. 8. Tyto vzorky byly odebírány z prachovců, slínovců a 

jemnozrnných pískovců, které se nacházely mezi deskami slepenců. Vzorky nadON2, dON3 a 

dON9 jsou slabě vápnité a vzorky dON9a a dON9b jsou silně vápnité.   

Z hlediska palynofácií mají tyto vzorky nízký obsah AOM (<15%), kromě tří peaků, a to ve 

vzorcích ON2, dON2 a dON8. Tyto tři vzorky tvoří masivní prachovce bez laminace. Jinak 

lze říci, že laminované vápnité prachovce jsou o AOM ochuzeny. Svědčí to o dobrém 

prokysličení dna pánve v proximální (bohaté na slepence)části svahu slezského bazénu, které 

bylo zřejmě způsobené častými sesuvy a turbiditními proudy. Ve vzorcích dON3 až dON7 

dochází k nárůstu zastoupení palynomorf, obzvláště řas (20–46 %, Obr. 39). Je to znakem 

zvýšení mořské hladiny. Obsah černých fytoklastů se v tomto úseku směrem do nadloží mírně 

zmenšuje. Svoje minimum v tomto dosahuje ve vzorku dON8 (22 %), který má zároveň 

nejvíce AOM (69 %). 

 

Z následujícího úseku, ve kterém dominují vápence s občasnými polohami rohovců, bylo 

analyzováno 8 vzorků (dON10 až ON7), viz Obr. 38. První dva vzorky tohoto úseku (dON10 

a ON5) se od sebe velice liší. Vzorek dON10 obsahuje minimum AOM (6 %) a velké 

množství fytoklastů (54 %) a řas (36 %), jak je možné vidět na Obr. 40. Naproti tomu, vzorek 

ON5 (Obr. 41), je tvořen výlučně AOM (87 %). Je zde proto možno pozorovat rychlý nástup 

anoxie. Podobné, i když ne až tak výrazné, kolísání hodnot AOM a řas je možno pozorovat i 

v následujících vzorcích tohoto úseku. Svědčí to o rychlých změnách paleoprostředí 

sedimentace, způsobených zřejmě turbiditními proudy. Vzorky ON5, ON6 a dON12a, 

s nejvyššími hodnotami AOM v tomto úseku, jsou tvořeny nelaminovaným vápencem, vzorky 

z předchozího úseku bohaté na AOM, byly také nelaminované, co svědčí o klidném 

sedimentačním prostředí. Celkově lze říct, že tento úsek obsahuje poněkud vyšší obsah AOM 

(v průměru kolem 35 %) a nižší obsah řas (kolem 20 %) než předchozí oddíl. Je to možná 

způsobeno sedimentací v okolí zóny minimálního obsahu kyslíku (tzv. oxygen minimum 

layer).   
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Tab. 8: Výsledky palynofaciální analýzy vzorek z Ondřejnice. 

Stratigrafie 
Foram. 

zóny 
Litostratigrafie Vzorky 

Palynofácie [%] 
TOC 
[%] 

δ13Ccarb δ13Corg δ18O 
černé hnědé  kutikuly 

sporom
orfy 

řasy foram. AOM 

sp
o

d
n

í t
u

ro
n

 

H
el

ve
to

gl
o

b
o

tr
u

n
ca

n
a 

h
el

ve
ti

ca
 

b
aš

sk
é

 s
o

u
vr

st
ví

 

ONH 24 13,7 4,6 16,5 2,2 14,1 0,5 48,4 0,794 1,63   -5,70 

ONH 23 
       

  1,00   -5,75 

ONH 22 43,4 14,8 13,9 7,0 13,9 0,6 6,5 0,471       

ONH 21 
       

0,213       

ONH 20 22,2 4,4 29,3 3,6 8,5 0,0 32,0 1,891   -24,2   

ONH 19 67,0 5,2 1,3 1,0 4,4 0,0 21,1 0,621       

ONH 18 27,5 4,7 28,5 2,8 29,4 0,4 6,6 1,838   -25,9 -5,54 

ONH 17 38,9 9,1 0,8 2,9 30,2 0,6 17,5 0,351 1,23   -4,71 

W
h

it
e

in
el

l a
rc

h
ae

o
cr

et
ac

ea
 

ONH 16 30,7 5,6 2,1 2,3 21,4 0,7 37,1 0,570 1,41 -26,2 -5,04 

ONH 15 24,5 5,1 0,5 1,8 10,9 0,2 57,1 0,520       
ONH 14 
jíl? 

25,0 5,7 1,4 1,4 6,8 0,0 59,7 
0,691       

ONH 14 29,4 9,5 1,5 3,4 24,6 1,3 30,3 1,074 1,45 -26,0 -5,18 

ONH 13 41,0 5,8 1,9 2,4 20,5 0,6 27,9 0,899       
ONH 12 
jíl? 

30,6 6,1 0,6 3,2 17,6 0,2 41,7 
0,835       

ONH 12 22,3 5,8 1,1 0,9 13,6 0,2 56,2 0,796 1,45   -5,67 

ONH 11 20,8 8,5 1,3 3,6 24,5 0,8 40,6 0,845       
ONH 10 
jíl? 

49,8 10,0 1,0 3,3 24,9 0,7 10,3 
0,425       

ONH 10 49,9 11,6 1,0 2,0 29,9 0,6 5,0 0,431 0,55   -4,92 

ONH 9 34,0 5,8 2,1 1,9 18,9 0,6 36,8 0,796       

ONH 8 27,5 7,1 2,1 2,3 19,1 1,1 40,8 1,118 0,91 -26,1 -4,60 

ONH 7 14,7 1,8 0,0 0,4 3,7 0,4 79,0 0,292       

sv
rc

h
n

í c
en

o
m

an
 

ONH 6 34,3 12,0 0,9 1,8 24,6 1,1 25,5 0,784 1,24   -5,37 

ONH 5 32,4 10,3 3,4 1,1 28,8 0,5 23,4 0,787       

ONH 4 21,4 7,6 0,7 1,0 18,9 1,0 49,4   -0,55 -27,6 -3,36 

ONH 3 20,4 6,3 0,4 0,2 9,9 0,4 62,4 0,461 0,21   -4,58 

ONH 2 42,9 9,3 1,1 0,4 18,1 1,1 27,0         

ONH 1 36,3 9,5 0,6 2,3 9,9 0,4 41,0 0,519 0,78   -4,28 

ch
le

b
o

vi
ck

ý 
sl

ep
en

ec
 

ON 9 24,9 6,6 0,8 3,4 12,3 1,1 50,9 3,938 1,17 -26,2 -5,59 

ON 9a 28,5 5,3 0,9 7,2 15,9 0,4 41,7   0,74   -5,83 

ON 8a 46,0 10,6 0,9 4,4 6,9 1,1 30,1         

ON 8 37,5 5,2 1,1 5,0 8,0 1,3 42,0   1,32   -6,59 

ON 7 41,9 5,8 1,8 5,8 26,4 0,5 17,7         
d ON 
12b 

20,6 4,5 0,5 2,2 6,6 1,1 64,5 
  1,10   -5,25 

d ON 
12a 

19,3 3,7 0,4 1,7 11,0 0,7 63,3 
        

d ON 12 28,1 6,6 2,6 4,6 25,6 0,2 32,4 2,086 0,97 -26,0 -4,91 

ON 6 35,7 3,7 0,2 1,2 3,7 0,6 55,0   1,16   -6,20 

  

d ON 11 43,1 10,9 0,0 6,2 24,5 0,9 14,5 0,932       

ON 5 4,4 1,7 0,8 1,3 5,0 0,2 86,7 4,118 0,94   -5,85 

d ON 10 38,4 15,2 0,0 3,7 35,6 0,7 6,4 0,965       

d ON 9b 49,1 12,4 0,7 7,2 16,5 0,2 13,9 0,722       

d ON 9a 34,4 10,2 0,0 9,5 27,0 0,4 18,6         

d ON 9 61,7 9,0 0,0 5,4 17,2 0,2 6,5 0,774 0,91 -26,9 -4,93 

d ON 8 22,2 2,7 0,0 2,5 3,7 0,2 68,7 1,085 0,14   -5,80 

d ON 7 29,5 10,3 0,0 14,1 39,0 0,4 6,7 1,048 0,95   -6,66 

d ON 5 56,9 5,1 0,2 4,3 19,9 1,1 12,6 0,720       

d ON 4 28,4 8,4 0,0 10,2 46,1 1,4 5,5 0,918       

d ON 3 39,7 11,6 0,2 8,3 29,1 0,4 10,7 0,976 0,82   -5,40 

st
ře

d
n

í c
en

o
m

an
 

d ON 2 42,0 4,0 0,0 1,5 10,5 0,0 42,0 0,299 0,30   -5,92 
nad ON 
2 

48,6 3,6 0,0 3,2 24,8 0,0 19,8 
        

ON 2 24,0 4,2 0,0 2,5 5,8 0,0 63,5         

d ON 1 57,7 9,1 0,0 4,2 19,7 0,4 8,9 0,567 0,29   -5,16 
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Obr. 37: Litologie a výsledky palynofaciální a izotopové analýzy ve svrchní části lokality Ondřejnice 

 

Obr. 38: Litologie a výsledky palynofaciální a izotopové analýzy ve spodní části lokality Ondřejnice 
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Obr. 39: Palynofacie s významným zastoupením palynomorf, vzorek dON4 

 

Obr. 40: Palynofacie s významným zastoupením fytoklastů a palynomorf, vzorek dON10 
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Obr. 41: Palynofacie s dominancí AOM, vzorek ON5 

 

V nadloží se nachází úsek s dominantními silicifikovanými pískovci a rohovci. V tomto úseku 

bylo analyzováno 9 vzorků (ON8 až ONH5; Obr. 37 a Obr. 38). Vzorky byly odebrány ve 

vložkách radiolariovo-spongiových vápenců mezi silicifikovanými pískovci. Lze říct, že 

zastoupení palynofacií se oproti předešlému úseku výrazně nemění. AOM dosahuje kolem 40 

% a řasy kolem 20 %. Vzorek ONH3, který dosahuje nejvyšších hodnot AOM (62 %) je na 

rozdíl od předešlých vzorků bohatých na AOM, tvořen laminovaným vápencem, nicméně 

jeho hodnota TOC je velmi nízká (0,46 %). 

 

Dále následuje cca 20 m mocný úsek tvořen převážně vápenci a vápnitými prachovci. Bylo 

zde odebráno 15 vzorků (ONH6 až ONH 17; Obr. 37). Dochází zde k výraznému kolísání 

hodnot AOM (5–79 %) a fytoklastů (16–62 %). Kromě dvou vzorků (ONH7 a ONH14jíl) si 

zastoupení řas udržuje poměrně stabilní hodnoty (cca 20–30 %), co svědčí o nevýrazných 

změnách vodní hloubky. V některých místech (vzorky ONH10, ONH12 a ONH14) byly 

odebrány kromě vápenců také vzorky jílovců v jejich bezprostředním nadloží, tyto byly 

označeny příponou „jíl“. Zajímavé jsou z tohoto pohledu vzorky ONH14 a ONH14jíl, ve 
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kterých dochází ke skokové změně palynofacií, viz Obr. 42 a Obr. 43. V prvním jsou 

zastoupeny všechny tři hlavní kategorie organické hmoty přibližně rovnoměrně, zatím co ve 

druhém převládá amorfní hmota (60 %), což naznačuje velice rychlý nástup anoxie. Od 

vzorku ONH14jíl, směrem do nadloží obsah AOM poměrně rychle ubývá a svoje minimum (6 

%)dosahuje v dalším úseku našeho profilu ve vzorku ONH18. 

 

V posledním úseku převládají nevápnité jílovce. V rámci palynofaciální analýzy zde bylo 

studováno 5 vzorků. Významným rysem tohoto úseku je zvýšená přítomnost kutikul (14–29 

%), kromě vzorku ONH19. Kutikuly jsou poměrně degradované (Obr. 44) a indikují blízkost 

k pobřeží, případně splachy materiálů z delt a lagun do hlubšího moře. Množství řas oproti 

předchozím úsekům mírně kleslo (cca 15 %), což poukazuje na výraznější vliv 

kontinentálního prostředí na sedimentaci.  

 

Obsah TOC je ve většině vzorků nižší než 1 %. Zvýšené hodnoty TOC (4,1 %, 2,1 % a 3,9%) 

byly naměřeny ve vzorcích ON5, dON12 a ON9. Tyto vzorky se nachází ve druhém a třetím 

úseku studovaného profilu s vápenci s občasnými proplástky rohovců a silicifikovanými 

pískovci a rohovci. Také vzorky ONH18 a ONH20 z nejvyššího úseku s nevápnitými jílovci 

obsahují 1,8 a 1,9 % TOC. Při pohledu na Tysonův graf můžeme vidět ( 

 

Obr. 45), že vzorky jsou v něm rozloženy poměrně chaoticky, nejvíce v polích III, IV, VII a 

XI. Nicméně, vzorky ze spodní části profilu (dON1 až dON10) jsou koncentrovány hlavně 

v poli III a jeho blízkém okolí. Pole III odpovídá heterolitickému oxickému šelfu, čemu 

odpovídá i litologie se slepenci, prachovci a podřadně i rohovci. Vzorky ve vrchní části 

profilu oscilují mnohem více a je těžké v nich najít nějaký trend seskupování, nicméně z 

Tysonova grafu vyplývá že se jedná o proximální prostředí svahu až šelfu. 
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Obr. 42: Palynofacie s černými fytoklasty a AOM, vzorek ONH14 

 
Obr. 43: Palynofacie s převládající AOM, vzorek ONH14jíl 
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Obr. 44: Degradovaná kutikula ve vzorku ONH18 

 

 

 

 

Obr. 45: Tysonovy grafy pro vzorky z profilu Ondřejnice 
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6.2.3. Bystrý potok 

 

Spodní část profilu (vzorky BSP3 až BSP 14, viz Obr. 46, ) se vyznačuje velkým 

procentuálním zastoupením amorfní organické hmoty. Hodnoty TOC těchto vzorků jsou, až 

na jednu výjimku, poměrně nízké (<1). Mnohé částice AOM vypadají degradovaně (Obr. 47), 

takže v nich zřejmě došlo k sekundární oxidaci. Oxické podmínky dokládají také vzorky 

BTC1 a BTC2, které obsahují minimum AOM. Vzorek BTC1 obsahuje kromě jiného velké 

množství degradovaných fytoklastů podobných kutikulám (31%), což indikuje blízkost 

k pobřeží. Naproti tomu vzorek BTC2 obsahuje zvýšený podíl řas (45%, Obr. 48), co svědčí o 

sedimentaci v hlubších podmínkách. V této části profilu byl také detailně vzorkován jeden 

dílčí úsek mezi vzorky BSP4 a BTC1, na Obr. 46 je vyznačen červeným obdélníkem a bude 

popsán níže. 

 

Další část profilu (vzorky BS1 až CBS11) se vyznačuje nízkým obsahem AOM (<24%). 

Převládají zde černé fytoklasty (41–95 %) a významně jsou tu zastoupené i degradované 

kutikuly (Obr. 49). Oba tyto faktory poukazují na sedimentaci v oxickém prostředí blízko 

pobřeží, anebo se jedná o resedimentaci z oblasti šelfu. 

V nejvyšší části profilu byly studovány dva vzorky BS12 a BS14, ve kterých dominují 

výrazně degradované fytoklasty, hraničící s AOM (Obr. 50). Tato palynofacie reprezentuje 

sedimentaci v blízkosti pobřeží za anoxických podmínek. 

Pro analýzu vzorek pomocí Tysonových grafů (Obr. 51) je účelné si profil rozdělit na dvě 

části – spodní (vzorky BSP3 až BS1) a vrchní (vzorky BS2 až BS12). Vzorky spodní části 

oscilují hlavně mezi poli I a III a polem IX, tzn. mezi velmi proximálním až proximálním 

šelfem a distální suboxicko-anoxickou pánví. Vzhledem k tomu, že se ale na této lokalitě 

předpokládá hlubokomořská sedimentace, můžeme se domnívat, že materiál odpovídající 

velmi proximálnímu a proximálnímu šelfu byl do hlubší části pánve spláchnut v průběhu 

regrese, případně byl uložen v průběhu činnosti prokysličených podmořských proudů. Vzorky 

vrchní části profilu se objevují ve dvou skupinách: jednak v polích I, II a III Tysonova grafu a 

dále v polích VII a IX. V prvém případě se jedná se tedy opět o velmi proximální až 

proximální heterolitický oxický šelf, případně okrajovou disoxicko-anoxickou pánev (pole II). 

Druhá část odpovídá distální disoxicko-anoxickému šelfu nebo pánvi. Většina vzorků tedy 

reprezentuje disoxicko-oxické proximální podmínky, může to být opět ovlivněno, jak již bylo 

dříve naznačeno, splachy z kontinentů v průběhu regrese, případně činností mořských proudů.  
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Tab. 9: Výsledky palynofaciální analýzy na Bystrém potoku 

Vzorky 
Palynofacie [%] 

TOC δ13Corg 
čierne hnedé kutikuly 

sporom
orfy 

riasy 
foramini

fery 
AOM 

BS 14 19,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 
 

  
BS 12 59,7 2,2 0,7 0,0 2,9 0,0 34,4 3,59 -26,30 

CBS 11 58,4 7,9 21,2 4,8 6,1 0,0 1,6 2,58 -26,40 
CBS 10 40,8 14,5 29,0 3,9 11,2 0,0 0,6 1,75 -25,50 

BS 9 56,3 4,5 16,8 8,0 8,4 0,0 6,0 0,27 -25,42 

BS 8 55,1 0,0 23,9 2,0 5,4 0,0 13,6 3,28 -26,20 
BS 7 49,7 1,3 1,5 3,8 20,0 0,0 23,6 

 
  

BS 6 59,8 5,3 3,2 2,8 5,5 0,0 23,5 1,98 -26,20 
BS 5 70,3 1,3 5,4 2,9 2,9 0,0 17,1 

 
-26,20 

VBS 3 61,0 2,5 28,1 0,6 6,9 0,0 1,0 0,88 -26,80 

BS 3 59,2 1,0 31,4 1,6 6,2 0,0 0,6 3,33 -24,20 
CBS 3 45,9 0,6 51,0 1,0 1,0 0,0 0,6 1,99 -24,00 

BS 2 94,6 4,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,50 -25,20 
BS 1 47,1 0,8 49,8 0,6 1,5 0,0 0,2 1,94 -26,70 

BSP 14 14,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 84,8 0,49 -24,80 
BTC 3 23,0 0,4 0,2 0,8 16,0 0,0 59,6 0,46 -24,70 
BTC 2 46,4 1,5 0,6 4,3 45,3 0,0 1,9 0,90 -24,37 

BSP 11 24,5 1,6 0,4 0,0 9,1 0,0 64,4 0,50 -26,70 
BSP 9 18,1 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 80,9 0,51 -25,26 

BTC 1 51,2 1,7 31,2 0,4 7,5 0,2 7,8 3,29 -26,70 
BSP 4 9,8 1,0 0,0 0,0 3,5 0,0 85,8 0,62 -25,00 

BSP 3 67,6 3,3 1,2 0,4 23,2 0,0 4,3 0,73 -25,26 
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Obr. 46: Litologie a palynofacie lhoteckého a mazáckého souvrství na lokalitě Bystrý potok 
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Obr. 47: Palynofacie bohatá na AOM, vzorek BSP4, lhotecké souvrství, svrchní alb 

 

Obr. 48: Palynofacie bohatá na černé fytoklasty a řasy, vzorek BTC2, lhotecké souvrství, svrchní alb. 
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Obr. 49: Palynofacie s degradovanými kutikulami, vzorek CBS3, nejvyšší lhotecké s., svrchní alb 

 

Obr. 50: Palynofacie s degradovanými fytoklasy a AOM, vzorek BS12, nejvyšší lhotecké s., střední 

cenoman 
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Obr. 51: Tysonovy grafy pro vzorky z profilu Bystý potok 

 

 

 

Detailně vzorkovaný úsek: 

Pro palynofaciální analýzu bylo odebráno 29 vzorků (Tab. 10). Vzorky byly odebírány téměř z každé 

vrstvy a celková délka profilu činí 1,3 m ve spodní (větší) části a po přerušení o mocnosti 2,7 m 

následuje 20 cm menší část.  

Litologicky se profil (Obr. 52) skládá ze střídajících se vrstev jílovců a prachovců ve vrchní části 

vápnitých. Jílovce jsou trojí barvy – světlešedé, šedé a tmavošedé. Prachovce se dělí na šedé a tmavé. 

Profil lze od spodu rozdělit do 6-ti oddílů: 

(i) Oddíl s tmavými jílovci a tmavými prachovci (vzorky BD4A–BD4G).  Ve spodní polovině 

tohoto oddílu se vyskytuje v hojném množství AOM (47–85 %, Obr. 53), což indikuje anoxické 

podmínky a vysvětluje tmavé zbarvení. Vrchní polovina tohoto oddílu obsahuje mnohem méně 

AOM (20–28 %, Obr. 54), ale stále zřejmě dost velké procento TOC, které způsobuje tmavé 

zbarvení.  

(ii) Oddíl se světlými jílovci a tmavými prachovci (vzorky BD4H–BD4K). Jílovce tohoto oddílu 

odráží sedimentaci v oxickém prostředí s nedostatečným pohřbíváním organické hmoty.  

(iii) Druhý oddíl s tmavými jílovci a tmavými prachovci (vzorky BD4L–BD3B). Palynofácie 

tohoto oddílu dokumentují postupný návrat k anoxickým podmínkám skrz zvýšený obsah AOM 

(45–74 %). Tmavé zbarvení opět indikuje zvýšené pohřbívání org. hmoty. 
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Obr. 52: Litologie a palynofacie na detailně vzorkovaném úseku lokality Bystrý potok 
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Tab. 10: Výsledky palynofaciální analýzy detailně vzorkované části Bystrého potoka 

Vzorky 
Palynofacie [%] 

δ13Corg 
čierne hnedé  kutikuly sporomorfy riasy foram AOM 

BD 1b 80,6 1,3 0,2 0,7 3,1 0,0 14,1 
 

BD 1a 47,0 3,1 2,0 1,5 3,0 0,0 43,4 
 

BD 2c 64,9 0,4 0,2 0,0 0,6 0,0 33,9 
 

BD 2b 53,1 6,4 0,9 2,1 3,9 0,0 33,6 
 

BD 2a 49,3 5,3 3,0 1,7 6,5 0,0 34,2 
 

 
  

     
  

 
BD 3l 20,2 8,1 0,0 0,4 9,7 0,0 61,6 

 
BD 3k 6,7 6,8 0,4 0,4 2,9 0,0 82,9 

 
BD 3j 25,0 10,4 0,4 1,3 12,1 0,0 50,9 

 
BD 3i 6,9 5,2 0,2 0,4 0,6 0,0 86,7 

 
BD 3h 52,8 22,7 0,5 0,8 13,8 0,0 9,4 

 
BD 3g 11,7 6,8 0,0 1,4 3,9 0,0 76,2 

 
BD 3f 44,5 21,8 0,6 0,6 4,2 0,0 28,4 

 
BD 3e 16,7 3,7 0,0 0,3 2,3 0,2 76,8 

 
BD 3d 78,4 5,1 0,0 0,2 2,0 0,0 14,3 

 
BD 3c 30,9 2,0 0,0 0,4 1,0 0,0 65,7 

 
BD 3b 46,6 5,6 0,2 1,5 2,4 0,0 43,8 

 
BD 3a 21,5 2,3 0,0 1,2 0,6 0,0 74,4 

 
BD 4m 27,0 6,8 0,0 0,0 2,0 0,0 64,2 

 
BD 4l 27,4 18,0 0,5 0,2 8,4 0,0 45,5 

 
BD 4k 36,7 19,3 0,6 0,6 4,4 0,0 38,5 -25,8 
BD 4j 42,3 9,3 0,5 0,7 9,3 0,0 37,9 -26,2 
BD 4i 53,7 14,4 0,0 0,2 3,0 0,0 28,7 -25,9 

BD 4h 18,4 8,0 0,0 0,2 9,6 0,0 63,9 -26,3 
BD 4g 45,9 18,2 0,0 0,2 7,7 0,0 28,1 

 
BD 4e 44,8 26,7 0,4 0,4 7,6 0,0 20,0 -26,0 
BD 4d 20,3 7,5 0,0 0,0 3,2 0,0 69,1 -26,0 
BD 4c 7,2 2,7 0,0 0,0 5,1 0,0 85,0 

 
BD 4b 26,8 17,4 0,0 0,2 8,2 0,0 47,4 -25,8 

BD 4a 15,8 10,5 0,0 0,3 15,0 0,0 58,3 -26,5 
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 (iv) Oddíl se šedými jílovci a prachovci (vzorky BD3C–BD3H). V tomto oddílu můžeme 

pozorovat nesoulad procentuálního zastoupení AOM v prachovcích a jílovcích. Vzorky 

jílovců obsahují do 30% AOM (Obr. 55), zatímco prachovce nad 65%. Tento nesoulad by 

mohl být způsobený bioturbací a s tím spojeným prokysličením v průběhu klidné 

sedimentace jílovců.  

(v) Oddíl s tmavými jílovci a vápnitými šedými prachovci. V tomto oddílu dosahuje obsah 

AOM svého maxima (87 %, Obr. 56), porovnatelného s oddílem 1. Anoxické podmínky 

zde vrcholí.  

(vi) Vrchní oddíl různé litologie (vzorky BD2A–BD1B). Převládají v něm vápnité 

prachovce a světlé jílovce. Nízký obsah AOM (max. 43%) a vysoký obsah černých 

fytoklastů (47–80 %) indikuje sedimentaci v oxických podmínkách.  

 

Při celkovém pohledu na graf zastoupení palynofácií je evidentní vysoký obsah AOM (až 85 

%) ve spodní části profilu, po něm následuje prudký pokles zastoupení AOM (na 20 %), což 

odráží prokysličení dna pánve. Pak se zastoupení AOM začíná pozvolna zvyšovat, až dosáhne 

úrovně ze spodní části profilu (max. 87 %), která svědčí o anoxických podmínkách na dně. 

Zajímavý je vztah zastoupení AOM na litologii, kdy prachovce obsahují výrazně vyšší podíl 

AOM než okolní jílovce, zejména v oddílu 4.  

Při pohledu na graf poměru CONT/MAR, který vznikne po odfiltrovaní AOM z grafu 

palynofácií, je zřejmá naprostá převaha kontinentálních částic (38–98 %). Vzhledem k tomu, 

že se jedná o hlubokomořské prostředí, dá se předpokládat, že se tam tyto částice dostaly po 

redepozici z okrajových částí pánve. Prodělaly proto delší transport, čehož odrazem je 

převaha černých zoxidovaných fytoklastů. K sedimentaci těchto vrstev totiž docházelo v 

období, kdy se slezský bazén již uzavíral a do těchto míst zřejmě zasahovaly distální části 

turbiditů. Další věc, kterou lze z tohoto grafu vyčíst je regrese, odraz které je peak v 

zastoupení černých fytoklastů (92 %) v oddílu 4. 

Na Tysonově grafu (Obr. 57) jsou vzorky uspořádány v pruhu mezi fytoklasty a AOM, který 

odpovídá hlavně polím II (okrajová disoxicko-anoxická pánev), VI (proximální suboxicko-

anoxický šelf), IX (distální suboxicko-anoxická pánev). Z charakteru sedimentů však možno 

předpokládat, že sedimentace probíhala v hlubokém moři za převážně anoxických podmínek. 

Proximální až okrajové komponenty byly zřejmě do hlubšího moře spláchnuty v průběhu 

oxických eventů. 
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Obr. 53: Palynofacie s dominantní AOM a řasou Odontochitina sp., vzorek BD4C, lhotecké s., 

svrchní alb 

 

Obr. 54: Palynofacie s převahou fytoklastů, vzorek BD4E, lhotecké souvrství., svrchní alb 
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Obr. 55: Palynofacie s dominancí fytoklastů, vzorek BD3H, lhotecké souvrství., svrchní alb 

 

Obr. 56: Palynofacie s dominancí AOM, vzorek BD3I, lhotecké souvrství., svrchní alb 
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Obr. 57: Tysonův graf pro vzorky z detailní části profilu Bystrého potoka 
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6.2.4. Diskuze 

 

Sedimentační prostředí a anoxie 

 

Tři zkoumané lokality byly vybrány tak aby odrážely vzdálenost od paleopobřeží  slezské 

pánve. Nejblíž k paleopobřeží se ukládaly sedimenty na lokalitě Rychaltice, dál na západ, to 

byly sedimenty profilu Ondřejnice a nejdál od pobřeží, v hluboké pánvi, se ukládaly 

sedimenty na lokalitě Bystrý potok. Lze konstatovat, že palynofacie z větší části odpovídají 

tomuto prostorovému rozložení. 

 

Na lokalitě Rychaltice naprosto dominují černé fytoklasty (Obr. 34), což vypovídá o 

sedimentaci v oxických podmínkách na proximálním šelfu. 

 

Situace na lokalitě Ondřejnice je poněkud komplikovanější. Procentuální zastoupení různých 

kategorií organické hmoty je poněkud chaotické, ale i zde je možné identifikovat dva odlišné 

úseky. První, od začátku profilu, až po vzorek dON10 (Obr. 38) se vyznačuje nízkým obsahem 

AOM (vyjímaje 2 peaky), což koresponduje s litologií – proximálními slepencovými turbidity 

uloženými v oxickém prostředí. Nicméně vysvětlit vysoké zastoupení řas v tomto úseku, které 

obvykle indikují otevřené moře je poněkud problematické. Je to možné buď výskytem taxonů 

žijících v blízkosti pobřeží, nebo redepozicí starších sedimentů.   

Druhý úsek, od vzorku dON10 (Obr. 37, Obr. 38) až do konce profilu je charakterizován 

chaotickým střídáním zastoupení kategorií organické hmoty, obzvlášť AOM. Litologicky je 

vázán na pelitické sedimenty (slínovce, rohovce, jílovce), které odráží hlubokovodnější 

sedimentaci. Kolísání množství AOM je možné vysvětlit střídavou sedimentací v zóně 

minimálního prokysličení (oxygen minimum layer), která může dosahovat hloubek 200–1000 

m pod hladinou moře.  

Celkově lze konstatovat, že na lokalitě Ondřejnice je možné sledovat postupné prohlubování 

pánve od proximálních turbiditů horního okraje šelfu až po úpatní šelfové facie.  

Úsek tvořený silicifikovanými pískovci (mezi vzorky ON8 a ONH5) mohl být uložen pod 

hladinou CCD, hloubka které např. v Indickém Oceánu v daném období byla menší než 2 km 

a v důsledku blízkosti ke kontinentu jako zdroji detritu a organického materiálu se mohla ještě 

snížit (Słomka et al., 2006). Úsek obdobné litologie, odpovídající stratigraficky spodní části 

foraminiferové zóny Whiteinella archaeocretacea, je podle Strassera et al. (2001) odrazem 

OAE 2 na profilu Roter Sattel v švýcarských Alpách. Nicméně, na profilu Ondřejnice by 
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OAE 2 mohl teoreticky odpovídat úsek tmavošedých vápenců (vzorky ONH6 až ONH16) a 

slínovců v nadloží silicifikovaných pískovců, který se vyznačuje poměrně vysokými 

hodnotami AOM a také zvýšenými hodnotami δ13
Ccarb.   

Dvě pískovcové lavice na svrchním konci profilu mohou předznamenávat začátek zvýšené 

rychlosti sedimentace, která v slezské pánvi podle Słomky et al. (2006) začíná koncem 

cenomanu a pokračuje až do spodního campanu. V tomto období také končí období 

subsidence slezského bazénu. 

 

Na lokalitě Bystrý potok, která litologicky vypadá homogenněji, než lokalita Ondřejnice, lze 

rovněž na základě palynofacií vyčlenit dva odlišné úseky (Obr. 46). Ve spodním, tvořeném 

typickým lhoteckým souvrstvím, dominuje AOM, která může být odrazem oceánského 

anoxického eventu 1d, o čemž také svědčí zvýšené hodnoty izotopů organického uhlíku 

v tomto úseku. V nadložním úseku, tvořeném nejvyšším lhoteckým souvrstvím, dominují 

černé fytoklasty a kutikuly, i když značně degradované, prostředí je zde proto víc oxické než 

ve spodním úseku. Smaržová (2012) z tohoto úseku popsala OAE 1d, nicméně podle mých 

dat je v tomto úseku nízký obsah AOM pro tak významnou událost. Z mých dat by se pro 

tento úsek na základě degradovaných kutikul daly odvodit nanejvýš disoxicko/suboxické 

podmínky. Kromě toho Strasser et al. (2001) také popisuje OAE 1d z nejvyšší albské 

foraminiferové zóny Rotalipora appenninica, zatím co u Smaržové (2012) je tento event 

posunutý až do cenomanu.   

Poslední dva vzorky tohoto profilu (BS12 a BS14) zaznamenávají opětovné zvýšení hodnoty 

AOM ve spodním mazáckém souvrství, což je překvapující, vzhledem k tomu, že 

sedimentační podmínky tohoto souvrství jsou považovány za oxické. Zřejmě jde o ojedinělé 

epizody anoxie. 

Podle Uchmana et al. (2006) měla na hranici albu a cenomanu slezská pánev hloubku kolem 

3500 m a hlubokomořské sedimenty byly proto ukládány pod hladinou CCD. To odpovídá 

litologii profilu, poněvadž se v něm nevyskytují vápnité sedimenty. 

 

Při pohledu na Tysonův graf všech tří lokalit (Obr. 58) můžem konstatovat, že největší soulad 

mezi daty vynesenými v grafu a námi interpretovaným sediemntačním prostředím je u 

lokality Rychaltice a Ondřejnice. Většina vzorků těchto lokalit se nachází v horní polovině 

Tysonova trojuhelníku při vrcholu s fytoklasty a na levé straně trojuhelníku, což indikuje 

velký přínos z kontinentu a proximální podmínky. Vzorky z lokality Rychaltice jsou blíže 
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k vrcholu s fytoklasty než vzorky z lokality Ondřejnice, což je také logické, protože se 

předpokládá, že lokalita Rychaltice byla situováná blíže k paleopobřeží.  

Naproti tomu vzorky z lokality Bystrý potok se neshodují s námi předpokladaným prostředím 

hlubokomořské pánve, protože v Tysonovém grafu jsou soustředěny na levé straně 

trojúhelníka označujícím proximální podmínky. Tyto vzorky by se logicky měli nacházet 

v blízkosti vrcholu s palynomorfy, což nenastalo a proto lze předpokládat, že sedimentace na 

této lokalitě byla silně ovlivněná distálními turbidity, které do pánve přinášeli množství 

terestrického materiálu. 

    

 

Obr. 58: Vzorky ze všech tří lokalit vynesené v Tysonovém grafu. Bystrý potok 1  - detailně vzorkovaná 

část profilu bystrý potok; Bystrý potok 2 – úsek vzorkovaný „nahrubo“. 

 

Změny mořské hladiny a sekvenční hranice 
 

Na profilu Rychaltice je z grafu CONT/MAR (Obr. 34) možné vyčíst mírnou regresi až po 

vzorek E, který tvoří nějaký druh sekvenční hranice a následnou mírnou transgresi. Korelace 

s křivkou změn mořské hladiny podle Haqa (2014) není možná vzhledem ke krátkému 

chronostratigrafickému rozpětí sedimentů (někde ve spodním cenomanu). 

 

Profil Ondřejnice již s křivkou změn hladiny světového oceánu podle Haqa (2014) korelovat 

lze (Obr. 59). Výrazná regrese druhého řádu mezi sekvenčními hranicemi KCe4 a KCe5 

zřejmě koresponduje s ukládáním spodního úseku profilu ve kterém převládají slepence 

(vzorky dON1 až dON10). Dále, mezi sekvenčními hranicemi KCe5 a KTu2 se nachází 

několik menších regresí a transgresí druhého řádu, které se na křivce prvního řádu jeví jako 

transgrese. Této odpovídá větší části profilu (vzorky ON5 až ONH22) se sedimentací slínitých 
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vápenců, jílovců a silicifikovaných pískovců. Poslední vzorek ONH24 byl odebrán mezi 

dvěma lavicemi pískovců, které mohou být odrazem poněkud větší regrese nad sekvenční 

hranici KTu2.  

Korelace s palynofaciemi není až tak jednoznačná jako je tomu při litologii, hlavně ve spodní 

části profilu. K vysokému zastoupení řas, které bývá považováno za indikátor zvýšení mořské 

hladiny zde dochází i v době kdy sedimentují slepence typické pro mořskou regresi. Ve vrchní 

části profilu si křivka změn mořské hladiny a palynofacie odpovídají mnohem lépe. Regresi 

zde totiž doprovází zvýšené množství hnědých palynomorfů a kutikul, které byly spláchnuty 

z kontinentu a tudíž indikují jeho blízkost. 

 

Na profilu Bystrý potok lze z pohledu korelovatelnosti palynofacií s křivkou změny mořské 

hladiny konstatovat, že úsek mezi vzorky BS1 až CBS11 (Obr. 46) lze korelovat s významnou 

regresí druhého řádu na počátku cenomanu (nad sekvenční hranicí KAl8), protože obsahuje 

vysoký obsah fytoklastů a kutikul spláchnutých z kontinentu. Spodní úsek profilu (vzorky 

BSP3 až BSP14) nepodává jednoznačné informace o změnách hladiny, kromě jednoho peaku 

řas ve vzorku BTC2, který by mohl svědčit o transgresi. 

 

Izotopy uhlíku 

Na lokalitách Ondřejnice, Bystrý potok a také na lokalitě Pindula byly provedeny analýzy 

izotopového složení uhlíku 
13

C. Na lokalitě Ondřejnice byl zkoumán uhlík karbonátový a na 

lokalitách Bystrý potok a Pindula uhlík organický (Smaržová 2012). Pokusil jsem se porovnat 

vztah změn izotopů a organických facii. 

Izotopy uhlíku na lokalitě Ondřejnice (Obr. 38, Obr. 37), určované na karbonátech, nejsou 

jednoznačně průkazné. Je velice složité najít nějakou závislost mezi jejich hodnotami a 

litologií, případně složením palynofacií. Jediná závislost, kterou jsem pozoroval, bylo zvýšení 

hodnoty δ13
C se zvyšujícím se zastoupením řas ve spodní části profilu. Dá se proto 

předpokládat, že hodnoty karbonátového δ13
C mohly být ovlivněny diagenezí, případně 

tektonickými procesy. 
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Obr. 59: Korelace profilu Ondřejnice s krivkou změn mořské hladiny podle Haqua (2014)
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Na lokalitě Bystrý potok je situace poněkud průkaznější. Ve spodní část profilu, se zvýšenými 

hodnotami AOM, byly zaznamenány také zvýšené hodnoty organického δ13
C (až -24‰, Obr. 

46). Toto zjištění podporuje dříve vyslovenou hypotézu o možném projevu anoxického eventu 

OAE 1d v sedimentech profilu Bystrý potok. Hodnoty izotopů organického uhlíku jsou 

mnohem méně náchylnější na změny v důsledku diageneze nebo tektoniky, než je tomu u 

uhlíku karbonátového a proto jsou data z lokality Bystrý potok průkaznější, než data z lokality 

Ondřejnice.  

Na lokalitě Pindula je shoda mezi hodnotami izotopů, palynofaciemi a litologií největší (viz 

Obr. 15, Obr. 31). Spodní část profilu, náležící nejvyššímu hradišťskému souvrství a 

veřovickému souvrství obsahuje vysoký podíl AOM (až 77%), s čímž koresponduje zvýšení 

hodnot δ13
Corg (téměř -23‰) a TOC (přes 3,5%). Tak výrazný nárůst všech výše jmenovaných 

indikátorů je s nejvyšší pravděpodobností odrazem OAE 1b, jak to také ve své práci uvádí 

Smaržová (2012). Ve lhoteckém souvrství dochází k výrazné změně, AOM ustupuje a 

začínají dominovat černé fytoklasty (přes 50%), což je doprovázeno snížením hodnot δ13
Corg 

(kolem -24,5‰) a TOC (kolem 1%). 
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7. Závěr 
 

Tato práce jako první podává obraz o ropomatečném potenciálu spodněkřídových souvrství 

české části vnějších Západních Karpat, které dosud nebyly z tohoto pohledu zkoumány. Také 

je to jedna z mála prací, která se zabývá palynofaciální analýzou vzorků z lokalit v České 

republice a první, ve které jsou publikovány výsledky palynofaciální analýzy z bašského 

vývoje slezské jednotky.  

Výsledky této práce je možné shrnout do několika bodů:  

(i) Nejlepší ropoplynový potenciál ze všech spodněkřídových souvrství má veřovické 

souvrství, protože obsahuje kerogen typu II (bohatý na AOM), má vysoký obsah TOC 

(2,4–3,7 %) a termální zralost, která jej posouvá za hranici ropného okna (TAI = 3,3). 

Vysoký obsah AOM v palynofáciích podporuje předpoklad o silně redukčních 

podmínkách v období sedimentace tohoto souvrství. 

(ii) Ostatní spodněkřídová souvrství obsahují z větší části planonadějný kerogen typu III, 

nicméně obsah jejich TOC je většinou nižší než 1 %, což není dostatečné pro 

vytvoření významných ložisek plynu. Kromě toho těšínský vápenec má i nízkou 

teplotní zralost pro plyn (TAI < 3). 

(iii) Vztah mezi palynofaciemi a litologií je nejvíc zjevný na lokalitě Rychaltice, kde 

palynofacie odpovídají proximálnímu oxickému šelfu. Na lokalitě Ondřejnice činí 

turbiditní sedimentace korelaci mezi palynofaciemi a litologií velmi obtížnou. 

Nicméně i zde je možné vyčlenit spodní slepencový úsek proximálních turbiditů 

uložených v oxickém prostředí a svrchní úsek pelitických litologií a proměnlivého 

zastoupení palynofacií odrážející hlubokomořskou sedimentaci. Lokalita Bystrý potok 

reprezentuje svojí litologií i palynofaciem změnu sedimentace z hlubokomořské 

anoxické na hlubokomořskou oxickou.  

(iv) Pomocí palynofacií, biostratigrafie a hodnot izotopů je možné, s určitou 

pravděpodobností, identifikovat na profilech dva anoxické eventy. OAE 1d, byl na 

základě vysokého zastoupení AOM a zvýšení hodnot δ13
Corg identifikován ve spodní 

části profilu Bystý potok, odpovídající typickému lhoteckému souvrství. OAE 2 byl na 

základě stejných metod a biostratigrafie (vrchní část foraminiferové zóny Whiteinella 

archaeocretacea) určen na profilu Ondřejnice v úseku tmavěšedých vápenců a 

slínovců. 
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(v) Hodnoty izotopů karobonátového uhlíku na lokalitě Ondřejnice mají malou 

vypovídající hodnotu a zřejmě byly ovlyvněny diagenezí. Mezi hodnotami izotopů 

organického uhlíku a procentuálního zastoupení AOM je možné, na lokalitách Bystrý 

potok a Pindula, zhruba pozorovat přímou úměru.  

(vi) Profil Ondřejnice je možné korelovat s křivkou změn mořské hladiny podle Haqa 

(2014) na základě litologie. Spodní slepencová část náleží výrazné regresi druhého 

řádu mezi sekvenčními hranicemi KCe4 a KCe5 a zbytek profilu náleží transgresi 

prvního řádu. Na profilu Bystrý potok je možné na základě palynofacií (vysoký obsah 

fytoklastů a kutikul spláchnutých z kontinentu) identifikovat úsek mezi vzorky BS1 až 

CBS11 jako významnou regresi druhého řádu na počátku cenomanu, nad sekvenční 

hranicí KAl8. 
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