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Abstract  

The aim of this thesis is to describe a lithological construction of accessory 

Cretaceous sediments, such as identified in the Štramberk Limestone, as well as to broaden 

the former scope of knowledge regarding the different lithologic construction of the rocks. 

The thesis is based upon the field research and documentation, as well as a laboratory 

processing of samples taken from the 5. – 8. etage of the Kotouč Quarry. The samples were 

duly taken at the said locality, so as to be representative in a sufficient manner, and all 

samples were photo-documented. For the purposes of the samples’ correct assessment, the 

basic methods were applied, like macroscopic description of all taken samples, thin 

sections from selected samples together with X-ray diffraction analysis, assessment of 

foraminiferous occurrences in the claystones, and the palynological assessment. Such 

assessment of samples is to create a ground for further research focused on geological, as 

well as lithologic conditions such as existing in this limestone body.  

Keywords:   Štramberk Limestone, Silesian unit, Cretaceous, Jurassic  

 

 

Anotace 

V předloţené práci je zpracována litologická stavba doprovodných křídových 

uloţenin ve štramberském vápenci a klade si za cíl rozšíření dřívějších poznatků o rozdílné 

litologické stavbě hornin. Práce je vytvořena na základě terénní dokumentace  

a laboratorního zpracování vzorků, které byly pořízeny z 5. – 8. etáţe lomu Kotouč. 

Vzorky byly z lokality řádně odebrány, tak aby byly dostatečně reprezentativní a pro 

všechny byla pořízena fotodokumentace. Pro správné vyhodnocení vzorků byly pouţity 

základní metody jako je makroskopický popis všech odebraných vzorků, pro vybrané 

vzorky byly pořízeny výbrusy spolu s RTG difrakční analýzou, vyhodnocení foraminifer 

v jílovcích a palynologické vyhodnocení. Vyhodnocení vzorků bude slouţit pro další 

výzkum geologických a litologických poměrů v tomto vápencovém tělese. 

Klíčová slova:  štramberský vápenec, slezská jednotka, křída, jura 
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1. ÚVOD 

Lom Kotouč pojmenovaný podle stejnojmenné hory tvoří jurský vápencovo 

pískovcový vrch vysoký 517 m. n. m., dříve 539 m. Lom je situován na jiţním  

aţ jihovýchodním svahu vrchu Kotouč a nachází se necelý 1 kilometr jihozápadně  

od centra města Štramberk. 

Historie těţby vápence ve Štramberku sahá aţ do středověku, kdy se lámal kámen 

na přístupnějších místech Zámeckého vrchu či Skalek. Vápno se z něj pálilo v polních 

pecích. Vápencový lom Kotouč byl zaloţen r. 1881, kdy společnost bratří Guttmanů  

z Vídně odkoupila jiţní polovinu vrchu Kotouč a otevřela zde lom vysokoprocentního 

vápence pro hutní účely (obr. č. 1). V té době se ve Štramberku pálilo vápno v kruhových 

pecích. Brzy po zaloţení se stal nejrozsáhlejším lomem v celém Rakousku-Uhersku.  

V souvislosti se zahájením těţby byla postavena i ţelezniční trať ze Štramberka  

do Studénky a vytěţený vápenec se začal dopravovat přímo do Vítkovických ţelezáren. 

Pro zpracování nehutních vápenců a drobných frakcí postavili bratři Guttmanové  

v roce 1912 v bezprostřední blízkosti lomu cementárnu. Vrcholu dosáhla těţba r. 1967, kdy 

se vytěţilo 2 285 000 t. Výroba cementu od té doby pokračovala nepřetrţitě aţ  

do jejího zastavení v roce 1997.  

Po roce 1945 se firma stává nedílnou součástí Vítkovic. Výstavba nové cementárny 

byla zahájena v roce 1970. Objem těţby se postupně zvyšoval, aţ dosáhl velikosti  

přes 2 000 000 tun ročně. V provozu byla jak vápenka, tak cementárna. Na základě 

rozhodnutí akciové společnosti VÍTKOVICE došlo ke dni 1. 1. 1993 k vyčlenění vnitřní 

organizační jednotky Kotouč Štramberk na samostatný subjekt KOTOUČ ŠTRAMBERK, 

spol. s r.o. Těţba dosahuje v současné době přijatelný objem do 700 kt ročně. 

  KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. je výrobce stavebního materiálu, surovin  

k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a surovin pro hutní, 

chemickou výrobu a cukrovary. Většinovým vlastníkem společnosti je firma 

LASSELSBERGER, s. r. o. Plzeň. Přes polovinu vrchu Kotouče (včetně jeho vrcholové 

části) bylo vytěţeno (obr. č. 2), (internet – 1, 2, 3). 
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Obr. č. 1 – Historická fotografie lomu Kotouč (foto www.kotouc.cz). 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Současná fotografie lomu Kotouč (foto www.kotouc.cz). 

 

 

http://www.kotouc.cz/
http://www.kotouc.cz/
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Hlavním cílem této práce je vyhodnocení petrograficky odlišných hornin  

od vysokoprocentního štramberského vápence. Tato práce doplňuje jiţ známé 

charakteristiky rozdílných horninových typů štramberského vápence a snaţí se o rozšíření 

nových poznatků, které budou v této práci vyzkoumány. Vzorky pro dokumentaci byly 

odebrány z 5 – 8 etáţe lomu Kotouč – Štramberk spol. s.r.o. Pro všechny odebrané vzorky 

byla pořízena fotodokumentace, dále laboratorní analýzy a popisy příslušných vzorků. 

Dokumentace a vyhodnocení odlišných litologických typů je hlavní náplní této diplomové 

práce. 
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2. GEOLOGIE OBLASTI 

Geologicky jsou výskyty vápenců v okolí Štramberka začleněny do struktury 

Moravskoslezských Beskyd, se stavbou charakteristickou pro stykovou zónu vnějších 

Západních Karpat s Českým masivem (obr. č. 3). Území je budováno dvěmi geneticky 

odlišnými jednotkami – variským a neoidním strukturním patrem s velkou geologickou 

diverzitou. Stmeleny ve společnou doménu byly aţ ve štýrské fázi alpínské orogeneze.  

První z nich – epivariská platforma, tedy denudovaný horizont karbonsko-

devonských sedimentů, s postupnou sedimentací od pestrých jílovito-vápenatých klastik 

(givet aţ spodní karbon) aţ k vývoji ostravského a karvinského souvrství (namur  

aţ vestfál), tvoří pokryv podloţních proterozoických migmatitů a pararul. Znakem 

počínající alpínské orogeneze bylo vytvoření vněkarpatské předhlubně, která je rozhraním 

mezi tímto, asturskou fází variscid konsolidovaným autochtonem a nasouvajícími  

se příkrovy vnějších Západních Karpat.    

Neoidní patro – vněkarpatské příkrovy – je tvořeno jednotkou slezskou  

a podslezskou vnější skupiny příkrovů, směrem k jádru orogenu pak magurskou skupinou 

příkrovů. Původní sedimentační prostory byly dosti vzdáleny na jih aţ jihovýchod  

a spadají aţ do období jury, kdy nejstarší sedimentace je reprezentována vendryňským 

souvrstvím (dříve spodní těšínské vrstvy, stáří svrchní oxford aţ berrias) v godulském 

vývoji slezského příkrovu a štramberským vápencem (svrchní kimmeridţ aţ spodní 

berrias) ve vývoji bašském (tab. č. 1), (Menčík et al., 1983, Chlupáč et al., 2002). 

Hlavním stavebním prvkem slezské jednotky jsou sedimenty godulského vývoje, 

které udávají geomorfologický ráz Moravskoslezských Beskyd. Od bazálních uloţenin 

převáţně vápencového charakteru svrchní jury aţ spodní křídy přechází vývoj ve flyšový, 

zejména jílovito pískovcový, aţ slepencový, s vysokým obsahem křemenné sloţky  

a zvýšenou vápnitostí. 

Vedle těchto převáţně flyšových sedimentů jsou plošně rozšířeny horniny 

karbonátových facií, či sedimenty ovlivněné zvýšenou dotací vápencových klastik, které 

vymezují specifický vývoj, označený jako bašský. Další text se bude zabývat jiţ jen 

specifiky a prostorově-časovou souvislostí hornin tohoto vývoje vztahujícího se k oblasti 

Štramberka (Menčík et al., 1983). 
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Obr. č. 3 – Výřez z geologické mapy 1:200 000 (Roth et al., 1962). 

 

Vysvětlivky: 

Slezský příkrov - bašský vývoj 

  štramberský vápenec: vápenec masívní, organogenní a kalový zčásti brekciovitý J3tš 

těšínsko-hradišťské souvrství – facie chlebovická: střídání poloh pískovce s polohami jílovce a slepence K1v-ach  

 bašské souvrství: pískovce aţ písčité vápence, většinou s rohovci, jílovce a vápnité jílovce K1-2a-cb 

palkovické souvrství: polohy pískovce s polohami prachových jílovců K3cn-mpa 

Výchozy štramberských vápenců ve sledovaném území jsou vyznačeny modře a šipkou. 
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Tab. č. 1 – Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru slezské a podslezské  

jednotky (Chlupáč et al., 2002, upraveno). 
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2.1. Geologie oblasti Štramberka 

Sedimentace v bašském vývoji (podjednotce) je plošně omezena na poměrně 

nevelkou oblast Palkovických hůrek mezi Frýdkem a Novým Jičínem. Počáteční 

sedimentace je spjatá s karbonátovou platformou, která se rozkládala na bašské kordilleře 

(elevaci). Ukládaly se tam štramberské vápence. Názory na časové rozmezí se liší. 

Nejčastěji byl uváděn tithon. Podle Houši (in Houša a Vašíček, 2005) sedimentace 

štramberského vápence mohla začínat v nejvyšším kimmeridţi a skončila ve spodním 

berriasu. 

Štramberské vápence v klasické podobě se vyskytují v několika lomech v blízkosti 

města Štramberk v podobě velkých karbonátových bloků, menších bloků, brekcií  

a konglomerátů (obr. č. 4). Názory na jejich pozici a postavení ve slezské jednotce se liší. 

Matějka a Roth (1955), Frajová-Eliášová (1962), Houša (1976) a Menčík et al. (1983) 

interpretují karbonátové bloky jako tektonická bradla odloučená od karbonátové platformy 

při sunutí slezského příkrovu. Podle Eliáše a Stráníka (1963), Eliáše (1979), Eliáše  

a Eliášové (1986) velké i menší bloky vznikly rozpadem platformy a redepozicí vápenců 

do mladších uloţenin na úpatí svahu bašského hřbetu. Ţádná z uvedených teorií však úplně 

nevysvětluje chaotický charakter vápenconosných uloţenin ve štramberské oblasti. 

Houša (1975, 1990), resp. Houša in Houša a Vašíček (2005) doloţil, ţe po 

ukončení sedimentace štramberských vápenců ve štramberské oblasti ještě přerušovaně 

pokračovala sedimentace  spodnokřídových karbonátů. Dokládají to kalpionely a amoniti. 

Z těchto spodnokřídových karbonátů jsou nejznámější kopřivnické vápence (Houša  

a Vašíček, 2005). 

V období mezi sedimentací štramberských a kopřivnických vápenců se usazovaly 

olivetské vápence. Uvedenou litostratigrafickou jednotku však Houša později (in Houša  

a Vašíček, 2005) zavrhl a nahradil dvěmi novými vrstevními členy: čupecké souvrství  

a glorietské souvrství. Prvé souvrství zaujímá střední berrias aţ spodní část svrchního 

berriasu, glorietské souvrství spodní valangin aţ spodní část svrchního valanginu  

(tab. č. 2).  

Vedle těchto karbonátových uloţenin jsou ve štramberské oblasti známé i další 

lokální litostratigrafické jednotky. Patří k nim např. černošedé jílovce a prachovce 
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obsahující amonity valanginu (zachované obvykle jako pyritová jádra), resp. spodního 

hauterivu (Houša a Vašíček, 2005). Houša je spojuje s názvem plaňavské souvrství. Vedle 

nich existují ještě další obdobné uloţeniny tmavošedě nebo zelenošedě zbarvené, které 

bývají albského aţ cenomanského stáří (Svobodová et al., 2002, 2003, 2004).  

Význačnou součástí, resp. samostatnou litostratigrafickou jednotkou 

nekarbonátových uloţenin jsou chlebovické slepence. Uvedené slepence a pískovce  

se vyskytují nejen ve štramberské oblasti, ale i na dalších lokalitách slezské jednotky.  

 Picha et al. (2006) všechny lokální křídové uloţeniny a lokální litostratigrafické 

jednotky v oblasti Štramberka zahrnuli pod název kotoučská facie, která reprezentuje 

všechny výše uvedené specifické křídové uloţeniny omezené převáţně jen na oblast 

Štramberka. V normálním vývoji bašské podjednotky kotoučská facie odpovídá 

hradišťskému souvrství a bašskému souvrství.  
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Obr. č. 4 – Situace lomů a výchozů štramberského vápence v okolí Štramberka 

(podle Houši in Menčík et al., 1993). 

 

 
 

 

1 - štramberský vápenec bez kalpionel; 2 – štramberský vápenec s Chitinoidella;  

3 – štramberský vápenec s Crassicollaria; 4 – štramberský vápenece s Calpionella alpina;  

5 – olivetský vápenec s Calpionella alpina; 6 – olivetský vápenec s Calpionella elliptica;  

7 – olivetský vápenec s Calpionellopsis; 8 – olivetský vápenec s Calpionellotes darderi. 
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Tab. č. 2 – Stratigrafické schéma litologických jednotek okolí Štramberka ve svrchní juře aţ spodní křídě 

(Houša, Vašíček, 2004, upraveno). 
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2.1.1. Štramberský vápenec 

Štramberský vápenec (obr. č. 5) je většinou šedý, světle šedý aţ bělošedý, převáţně 

jemně aţ středně zrnitý biosparický či biomikritický vápenec. Je tvořen polohami, čočkami 

a šmouhami či hnízdy biogenního vápnitého detritu různé zrnitosti, většinou velikosti 

částic okolo 0,5 aţ 1 mm. V menší míře je tvořen hnízdy šedého, velmi jemně zrnitého 

biomikritického a mikritického vápence. Hojně se vyskytují i jemně aţ hrubě psefitické 

bioklasty, zejména úlomky korálů (nejhojněji šestičetných) a schránky dicerasů, dále mlţů, 

břichonoţců, hlavonoţců, ramenonoţců, členovců (zvláště korýšů), zbytky krinoidů  

a jeţovek, místy jsou hojné i houby, zuby ryb, velmi významné jsou také foraminifery  

a kalpionely, také amoniti. V některých polohách převládají pelmikritické, pelsparitické, 

intramikritické nebo intrasparitické vápence různě intenzívně diageneticky přeměněné.  

Štramberské vápence vznikly jako součást tithónského rifového komplexu. Jejich 

dnes známé výskyty (kromě druhotně redeponovaných bloků a valounů) reprezentují 

synsedimentární odvaly vápnitého detritu organického původu z okolí bioherm. Lze v nich 

najít i velké korálové trsy nebo i výskyty biotitického vápence tvořeného přisedlými 

kostrami organismů (hlavně korálů) fosilizovanými v místě, na kterém tyto organismy ţily 

(Eliášová 1962). Ve všech zjištěných případech však jde o izolované korálové trsy či bloky 

vápence urvané z původních korálových útesů a transportované do oblasti sedimentace 

detritu pod vlastní biohermou. Zbytky vlastních bioherm nebyly zjištěny. 

Štramberský vápenec je chemicky poměrně velmi čistý a je význačný naprostým 

chyběním hrubších primárních nevápencových (terigenních) příměsí (Marek et al. 1969). 

Dnes je dle odhadů známo z vápenců štramberského typu okolo 1500 faunistických 

druhů, svědčících převáţně o sublitorálním prostředí. Na struktuře se mnohdy podílejí  

i úlomky starších vápenců. Matrix bývá nejčastěji v přechodu mezi sparitovou  

a mikritovou sloţkou, v níţ jsou různě koncentrované čočky nebo šmouhy rozdílných 

velikostí zmíněného detritu.  

 O redepozici do větších hloubek krom charakteru detritu, který často vykazuje 

větší či menší známky drcení a ohlazovaní, svědčí i pelagické příměsi. Dle nejnovějších 

zjištění, týkajících se kalpionelové a amonitové fauny, patří bazální vrstvy vápenců 

štramberského typu s velkou pravděpodobností jiţ k svrchně kimmeridţskému období,  

s následujícím hlavním vývojem zejména v průběhu celého tithonu, který přesahuje  
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aţ do spodního berriasu, kdy byla sedimentace vystřídána následnými „obalovými“ 

olivetskými vápenci (Menčík et al., 1983). 

 

Obr. č. 5 – Detail štramberského vápence (foto P. Skupien). 

 

2.1.2. Olivetský vápenec  

Tvoří jej nejčastěji šedozelené (obr. č. 6), zelenošedé, modrošedé, ale  

i hnědočervené, vzácně aţ černošedé mikritické, biomikritické vápence s jílovitou příměsí, 

která je zabarvuje. Jsou nejčastěji tvořené výlučně z jemně zrnitého kalcitu. Na lomu 

bývají obyčejně jemně zrnité aţ celistvé.  Tvoří především výplně rozsedlin ve vápencích 

štramberského typu, u kterých je patrno synsedimentární rozevírání a následné vyplňování 

generačně rozlišitelnými zrnitostními frakcemi tohoto vápence. Olivetský vápenec nejstarší 

generace výplně je velmi jemný bez makrofaunistických zbytků, zřídka s ostrohrannými 

útrţky štramberského vápence. Jemnější varianty olivetského vápence v rozsedlinách 

mohou být laminované, obyčejně však vrstevnatost není patrna. Jejich typické výskyty 

najdeme v těţebních stěnách západní části lomu Kotouč (Houša, 1976).  
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Nejdříve se jednalo o jemný či mikritický vápenec, později obsahuje i biodetrit,  

coţ společně se zvyšující se koncentrací pelitické sloţky poukazuje na značnou změnu 

pozice vůči hladině moře. Primární fáze značí pokles sedimentačního prostoru, to mělo za 

následek delší transport a jemu příslušející jílovité části, postupným zvyšováním obsahu 

detritu se dá usuzovat na změlčování během berriasu, nejvyšší berrias je charakteristický 

sublitorálním bentosem. 

Jako druhý typ olivetských vápenců uvádí Houša (1965) kalové vápence olivetské 

(první typ jsou vápence olivetské), které jsou obyčejně nevrstevnaté, někdy jsou však 

hrubě laminované a vzácně jsou i hrubě vrstevnaté. Stoupá jílovitá příměs. Jsou kusovitě 

odlučné a někdy ţlutavě větrají. Obsahují ostrohranné úlomky štramberských vápenců. 

Stoupající příměsí organického detritu přecházejí aţ do organodetritického olivetského 

vápence. Převládají zde zpravidla zbytky krinoidů, ostny jeţovek, schránky brachiopodů  

a rostra belemnitů. Tyto organodetritické úlomkové aţ skeletové olivetské vápence známe 

z valounů v mladších vrstvách. Jsou pro ně příznačná kolumnia krinoidů červenavě 

zbarvená, jaká se nikdy ve štramberském vápenci nevyskytují (Houša, 1976). 

 Třetím hlavním typem olivetských vápenců uváděných Houšou (1965) jsou 

vápence brekciovité, které vedle úlomků štramberského vápence mohou obsahovat  

i ostrohranné úlomky kalového nebo laminovaného olivetského vápence, v základní hmotě 

kalového nebo organodetritického typu. 

Rozsedliny vyplněné olivetskými vápenci (kalového, organodetritického  

a brekciovitého typu) odděluje Houša (1965) do samostatné skupiny tzv. olivetských 

rozsedlin. Dosahují mocnosti kolem 10 – 30 cm. 

Celkově se řadí olivetské vápence do spodního berriasu aţ svrchního valanginu, 

konečné stadium sedimentů je však známo jen jako valounový materiál z mladších 

uloţenin, stratigraficky určitelných na základě amonitové zóny (valangin). Faunisticky 

jsou poměrně bohaté, s charakterem útesové facie. Spolu s amonity obsahují zbytky 

krinoidů, také schránky brachiopodů, ostny jeţovek, pozůstatky mlţů, zelenavé jílovce 

bývají doprovázeny lentikulinovým společenstvem. 

Houša a Vašíček, (2004) olivetské vápence rozdělují na čupecké souvrství stáří 

spodní berrias aţ bazální svrchní berrias a glorietské souvrství, které je stáří valangin.  

Pro zjednodušení dokumentace se pouţívá starý název olivetské vápence. 
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Obr. č. 6 – Olivetský vápenec (foto P. Skupien). 

 

2.1.3. Kopřivnický vápenec (kopřivnické souvrství) 

Kopřivnický vápenec je vyvinut jako slepencovitý aţ brekciovitý, hrubě aţ drobně 

psefitický, ale i hrubě aţ jemně psamitický, místy i intraklastický vápenec, zbarvený 

červenohnědě, rudohnědě (obr. č. 7) a mnohdy zelenavě šedě aţ bělavě nepravidelně 

skvrnitý. Kopřivnické vápence jsou tvořeny z různě velkých útrţků olivetských vápenců a 

v některých částech také štramberských vápenců různých odrůd. Důleţitou součást horniny 

tvoří organodetritická sloţka, v níţ převládají zvláště zbytky ostnokoţců a brachiopodů 

„hnízdovitě“ nahromaděné. Základní hmotu někde tvoří jemně zrnitý kalcit, zpravidla však 

směs malých úlomků olivetského vápence s  příměsí jílovitou. V případě, kdy tato základní 

hmota obsahuje pelitické sloţky převládající nad sloţkou detritickou, vznikají slínité 

polohy, obsahující bohatou faunu a akcesorické valouny olivetského i štramberského 

vápence. V některých částech se objevuje autigenní pyrit. 

Nejhojněji v horninách kopřivnického vápence jsou izolované články a kalichy 

krinoidů, ostny jeţovek a schránky ramenonoţců. Hojně se vyskytují rostra belemnitů, 

zbytky gastropodů, mlţů, aptychy, schránky jeţovek atd., nejsou vzácností ani zuby ryb.  
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Obr. č. 7 – Detail kopřivnického vápence (foto P. Skupien). 

 

Kopřivnický vápenec často obsahuje „plovoucí“ vápencové klasty různé velikosti, 

svědčící o transportu nahromaděného materiálu, i skluzy. Slínité polohy kopřivnického 

vápence reprezentují nejspíše facii klidnějšího prostředí. 

Jílovité vápence, zbarvené v různých odstínech šedozelené a šedočervené, jsou 

petrograficky i paleontologicky odlišné jak od štramberského vápence, tak i od vápence 

olivetského, zato však mají stejný petrografický charakter i faunu jako vápenec 

kopřivnický. Proto je Houša (1965) pokládá za facii kopřivnického vápence a rozsedliny 

jimi vyplněné shrnuje do skupiny tzv. kopřivnických rozsedlin. Na stěnách těchto rozsedlin 

byly zjištěny epifauny tvořené přisedlými brachiopody, červy a mlţi. Vrtavá činnost 

organismů, zachovaná z té doby na obnaţeném povrchu štramberského vápence, prokazuje 

vedle nejvyššího sublitorálu i přítomnost samého rozhraní s eulitorálem (Houša 1978). 

Kopřivnická formace obsahuje mnohé prvky exotické, pocházející z biofragmentovaných  

a skeletových odrůd olivetských vápenců v té době rozrušovaných a tyto exotické prvky 

jsou v kopřivnické formaci smíšeny s její původní faunou (Houša, 1976). 
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 Nejmladší generace výplně v rozsedlinách patří jílovcové facii 

kopřivnických vápenců (tzv. šipecké jílovce, Houša 1965). Jsou to ţlutošedé, šedé aţ 

tmavošedé vápnité jílovce s faunou indikující rozhraní valanginu a hauterivu. Jejich 

ukládání je projevem opětovného ponořování této oblasti. 

 

2.1.4. Plaňavské souvrství 

Houša (1976) označuje pod toto souvrství sedimenty podmořských skluzů, 

svědčících o pohybech, které způsobily zdvih dosud zaplavených přilehlých oblastí  

a transport materiálu z nich na relativně klesající bašskou elevaci. 

Souvrství (obr. č. 8) reprezentují tmavošedé aţ černošedé, místy zelenavě šedé 

jílovce, destičkovitě aţ krátce roubíkovitě rozpadavé, které v některých částech obsahují 

četné, více nebo méně opracované, někdy jen oválné valouny či balvany aţ bloky 

štramberského a olivetského vápence různých odrůd. Ostrohranné útrţky zcela bez známek 

opracování jsou řídké a spíše drobné a vţdy tvořené jen štramberským vápencem. Většina 

klastů jsou subangulární aţ suboválné valouny a balvany, z nichţ některé dosahují průměru 

i několik metrů.  V některých polohách příměs útrţků, valounů či balvanů štramberského  

a olivetského vápence různých odrůd převládá, částice jsou různé velikosti  

od několikametrových balvanů aţ po drobné valouny a ostrohranné útrţky a drobnou drť. 

Jsou neuspořádaně uloţené a tvoří buď nepravidelné polohy tilloidní struktury se základní 

hmotou tvořenou černošedými jílovci, nebo i mohutné akumulace balvanových 

konglomerátů ve kterých se jako mezerní hmota objevují vedle černošedých jílovců i rudé 

aţ šedozelené jílovce, často promíšené valounky a drť olivetských a štramberských 

vápenců. Jiné části jsou tvořeny intenzívně prohnětenými jemnými jílovci místy  

se zelenavě šedými aţ šedozelenými smouhami. Ojediněle se v nich vyskytuje plovoucí 

valoun či balvan štramberského nebo olivetského vápence. Všechny tyto vývoje do sebe 

přecházejí a tvoří smouhy či nepravidelné polohy.  

Litologicky se uvedené černošedé jílovce liší od jílovců hradišťského souvrství 

slezské jednotky. Především neobsahují ţádné písčité vloţky nebo smouhovité písčité 

partie. Černošedé jílovce také neobsahují makroskopicky patrný muskovit, běţný 

v hradišťském souvrství. Důleţitá je hojná příměs valounů a bloků štramberských  
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a olivetských vápenců a fauny pocházející hlavně z rozrušovaných či rozplavovaných 

olivetských a kopřivnických vápenců (Houša, 1976). 

 Fauna plaňavského souvrství je místy dosti hojná. Společným znakem všech těchto 

fosilií je charakter jejich zachování. Mají na sobě ulpělé zbytky olivetského nebo 

kopřivnického vápence a pokud mají jádra, jsou vţdy tvořena původní matrix,  

tj. olivetským, kopřivnickým nebo štramberským vápencem. Vyskytují se často valounky 

či útrţky organodetritického olivetského nebo kopřivnického vápence na povrchu s často 

vystupujícími zkamenělinami, které se z nich uvolňovaly. Fosilie druhé skupiny jsou méně 

hojné. Tvoří pyritizované zkameněliny a zkameněliny zachované jako jádra tvořená 

šedými jílovci drobivě rozpadavými, nebo jako otisky a jádra ve větších kompaktních 

kusech těchto jílovců. Fosilie této skupiny se vyskytují rozptýleně v tělesech plaňavských 

vrstev, zpravidla však v polohách tvořených hlavně čistými šedočernými jílovci.  

Jako pyritizované zbytky byly zjištěny houby, amoniti, gastropodi, mlţi, 

ramenonoţci a pyritizované zbytky dřev. Ve větších kusech jílovců se vyskytují hlavně 

otisky amonitů důleţitých pro časovou klasifikaci spodního hauterivu, také otisky mlţů  

a aptychy. 

Tmavé jílovce skluzových těles plaňavského souvrství pocházejí z oblasti, ve které 

trvala pelitická sedimentace nejméně od nejspodnějšího valanginu aţ do svrchního 

hauterivu.  

Tělesa plaňavského souvrství se nacházejí přímo na původním povrchu 

štramberského vápence a mohou se také vyskytovat uvnitř štramberského vápence, 

zejména při zlomech oddělujících jednotlivé kry. Vedle lomu na Kotouči, zejména v jeho 

východní části, se plaňavské vrstvy vyskytují v bývalém lomu Vítkovického těţařstva  

a v „břidličném pásmu“ Obecního lomu (Houša, 1976). 
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Obr. č. 8 – Plaňavské souvrství (foto autor). 

 

2.1.5. Chlebovický slepenec 

Přítomnost chlebovického slepence ve štramberských útesech zjistili na základě 

jeho litologické podobnosti z oblasti Palkovických hůrek Matějka – Roth (1955). 

Na sloţení chlebovického slepence se podílejí nejčastěji nestejnozrnné 

konglomeráty. Převáţně obsahují valouny štramberského vápence, méně jiţ valouny 

vápence olivetského nebo hornin z kopřivnických vápenců (obr. č. 9). Velikostně se jedná 

aţ o balvany několikametrových rozměrů, valounový materiál se pohybuje nejčastěji 

v rozmezí 5 – 20 cm. Vzácné nejsou ani různě velké útrţky černošedých jílovců, také však 

rohovců černé aţ červenohnědé barvy. V základní hmotě je charakteristická přítomnost 

směsi klastik pocházejících nejspíše z erodovaného krystalinika Českého masívu, zvláštně 

klastický křemen a makroskopický muskovit, s detritem pocházejícím z bašské elevace, 

tvořeným hlavně drtí štramberských a olivetských vápenců. Významná a charakteristická 

je přítomnost hojného makroskopického glaukonitu (Houša, 1976). Mezerní hmota 

slepenců je písčito-jílovitá. Slepence mění svůj ráz od ortokonglomerátů, které zpravidla 

převaţují, aţ po typické parakonglomeráty. Celkově je pro ně typické špatné třídění  

a chaotické uspořádání psefitického podílu (Eliáš, 1968). Svou litologií odpovídají 

nejhrubším vývojům chlebovického slepence v oblasti hlavního rozšíření bašského vývoje 

slezské jednotky. 
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Slepence bazálních částí gradačně zvrstvených poloh jsou drobnozrnné (valounky 

v průměru několik milimetrů nebo několik málo centimetrů). Tvoří polohy několik 

centimetrů aţ decimetrů mocné. Na svých bázích mají ostrou hranici proti podloţním 

vrstvám (pískovcům, někdy i jílovcům). Pozvolně přecházejí do nadloţí (hrubě zrnité, 

někdy slepencovité pískovce).  

Zvláštním případem chlebovických slepenců jsou akumulace s bloky štramberských 

vápenců. Mocnost těchto těles je aţ 400 m, jsou klínovitého tvaru a mají velmi detailně 

členitý reliéf. Valouny a bloky v těchto akumulacích mají nízké opracování. Jsou 

zastoupeny nejrůznějšími strukturními typy štramberských a kopřivnických vápenců. 

Mezerní hmotu těchto akumulací tvoří bělošedé mikritické vápence (částečně  

se spodnokřídovou faunou), rudohnědé, zelenošedé a modrošedé vápence blízké 

kopřivnickému vápenci, černošedé vápnité jílovce spodnokřídového stáří (Eliáš 1970). 

V normálních typech chlebovických slepenců byly mimo vápence štramberského  

a kopřivnického typu nalezeny tmavě šedé vápence pelitomorfní, šedé drobně psefitické  

aţ hrubě psamitické vápence krinoidové, šedé písčité jílovce, šedé, středně aţ jemně zrnité 

vápnité drobové pískovce s muskovitem, modrošedé vápnité drobové pískovce, černošedé 

velmi jemně zrnité rohovce, středně aţ jemně zrnité křemence, útrţky černého lesklého 

uhlí a jemně zrnité aplitické ţuly.  

Petrografické sloţení slepenců se od místa k místu mění, ovšem základní rys,  

tj. povahu vápenců štramberského typu, si tyto horniny zachovávají. Petrograficky je 

chlebovický slepenec význačný vyšším podílem stabilního anorganického detritu. Z ţivců 

převaţuje ortoklas. Lokálně byla v některých horninách zjištěna silifikace (Eliáš 1970). 

Uvedené konglomeráty tvoří součást obalu štramberského vápence. Pokud vnikají 

dovnitř těchto masívů, přecházejí aţ v zelené slídnaté glaukonitické pískovce a nejhlouběji 

i v zelené slídnaté prachovce, slídnaté jílovce a plastické jíly. Uvnitř masívů štramberského 

vápence tvoří nepravidelná, protáhlá tělesa rozličného tvaru a velikosti jako výplně dutin, 

které se vytvořily zkrasovatěním v předcházejícím období dočasné souše (typ tropického 

krasu). Krasový původ dutin dokládají i fosilní vápencové sintry (Houša 1965).  

Paleontologické nálezy mají malou vypovídající schopnost, vyskytují se pouze 

ojediněle zkameněliny, uvolněné ze starších hornin. Na základě mikropaleontologie by 

výplně kapes mohly obsahovat foraminiferové společenstva spadající aţ do období 
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cenomanu, ostatní fauna je přeplavená, patřící starším jednotkám. V oblasti hlavního 

rozšíření bašského vývoje je korelovatelný s totoţným litostratigrafickým horizontem 

v podloţí bašských vrstev o doloţeném stáří albu. Jeho transgrese na obnaţené masívy 

štramberských vápenců souvisí s posledním stadiem sedimentárního vývoje tohoto 

prostoru, následovaným ve svrchní křídě transgresí i vrstev palkovických (Menčík et al., 

1983; Houša, Vašíček, 2004). 

 

 

Obr. č. 9 – Detail chlebovického slepence (foto autor). 
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3. TERÉNNÍ DOKUMENTACE  

Dokumentace všech horninových vzorků a hlavní pozorování litologie byla 

prováděna na 5., 7. a 8. etáţi na odkrytých stěnách při úpatích jednotlivých etáţí lomu 

Kotouč (obr. č. 10, příloha 2). Odběr vzorků a dokumentace proběhly na podzim roku 

2009. Pozice dokumentovaných bodů a odebraných vzorků je vyznačena v mapě lomu 

(příloha 2). Mapa bohuţel zobrazuje stav lomu k roku 2007, jelikoţ novější podklady 

nebylo moţno od společnosti Kotouč Štramberk získat. 

 

 

Obr. č. 10 – Situace lomu Kotouč (www.kotouc.cz). 

 

Dokumentační body na 5. etáţi 

0. dokumentace - severní stěna ve výklenku na konci 5. etáţe 

 Na jaře roku 2009 těţba ve východní části na 5. etáţi postoupila značně k severu. 

Vznikl hluboko zaříznutý výklenek směrem k severu (obr. č. 11). Jedná se o kru 

štramberského vápence, která se nachází východně od zlomu Clarion. Během těţby byla  

ve výšce cca 4m odkryta dutina (pravděpodobně krasová), která byla vyplněna 

http://www.kotouc.cz/
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zelenošedými, rozpadavými jílovci (odebrán vzorek 2009-5-0b) a deskovitými 

brekciovitými slepenci (odebrán vzorek 2009-5-0a), (obr. č. 12) a zrnitými vápenci 

(odebrán vzorek 2009-5-0c). 

 

Obr. č. 11 – Poloha ve výklenku se zelenošedými jílovci a brekciovitými slepenci (foto P. Skupien). 

 

 

 

1. dokumentace - poloha šedých jílovců poblíţe zlomu Clarion 

Poloha šedočerných jílovců aţ prachovců střípkovitě rozpadavých (odebrán vzorek 

2009-5-1) nacházejících se pod výraznou zlomovou plochou (zlom Clarion), (obr. č. 13). 

Naměřená hodnota zlomové plochy je 45/55. Pelitické sedimenty jsou prokládány četnými 

čočkami a především útvary bochníkovitého tvaru a velikosti, které připomínají 

pelosiderity (obr. č. 14). Zmíněné vrstevnaté polohy probíhají subhorizontálně a mají 

mocnost aţ 15 cm (v roce 2007 byl vyhodnocen výbrus K5/vk-06, Skupien. Vašíček, 

2007). Nad zlomovou plochou vystupují štramberské vápence ţlutě navětralé.  
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Obr. č. 12 – Detail brekciovitého slepence, vzorek 2009-5-0a (foto P. Skupien). 

 

Obr. č. 13 – Poloha šedočerných jílovců aţ prachovců s šedými vápenci a zlomovou plochou (foto autor). 
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Obr. č. 14 – Bochníkovité vápence v černé poloze (foto P. Skupien). 

 

 

2. dokumentace - pestře zbarvená poloha západně od zlomu Clarion 

Poloha následuje pár desítek metrů směrem k výjezdu, tedy západně od předchozí 

šedé polohy. Poloha je nápadná tím, ţe obsahuje do červena zbarvené organodetritické 

vápence a slínovce. Ty jsou doprovázeny zelenošedými slínovci a téţ slepencovitými 

polohami, část jejichţ valounů je zbarvená do červena. V nadloţí jsou ještě zelenavě šedé 

a bílé mikritické vápence (obr. č. 15), zčásti slabě křemitého aţ jemně krystalického 

vzhledu. Mocnost polohy 5,5 m. 

V červených slínitých vápencích (pravděpodobně kopřivnického typu), (obr. č. 16), 

ale téţ v zelenošedých uloţeninách, jsou hojně rozptýlené schránky ramenonoţců 

(převaţuje rod Lacunosella, Lacunosella hoheneggeri, Lacunosella lacunosa), které bývají 

deformované. Ojediněle se vyskytují rovněţ zuby rybovitých obratlovců, úlomky roster 

belemnitů a ostny jeţovek. Podle makrofauny uvedené uloţeniny jsou spodnokřídového 

stáří; pravděpodobně náleţí svrchnímu valanginu.  
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Vycházejí zde bochníky červených (odebrán vzorek 2009-5-2a) a štramberských 

vápenců (odebrán vzorek 2009-5-2b). Bochníky vápenců jsou obklopeny šedými slínitými 

vápenci (odebrán vzorek 2009-5-2d). Do zde přítomných vápenců vnikají polohy 

červených, hnědých a šedých jílovců (odebrán vzorek 2009-5-2c a 2009-5-2e).  

3. dokumentace - poloha tmavých jílovců a prachovců u zlomu Mendocino 

Dokumentován byl výchoz jílovců postupující ze dna 5. etáţe na přechodu do 6. 

etáţe. Litologicky se jedná o černé rozpadavé jílovce aţ prachovce (odebrán vzorek 2009-

5-3b) leţící na rozhraní dvou těles štramberských vápenců podél zlomu Mendocino (obr. č. 

17), který má průběh 30/45. Občas se v černých jílovcích objevují malé kusy šedých 

vápenců, které vypadají jako konkrece (odebrán vzorek 2009-5-3a). Houša (v Houša a 

Vašíček, 2004) tuto polohu označuje jako „Velká rozsedlina“. V dnešní době je celá 

poloha značně navětralá a zasucená. 

 

Obr. č. 15 – Poloha červených a zelenošedých vápenců (foto autor). 
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Obr. č. 16 – Detail pestře zbarvené polohy na 5. etáţi (foto autor). 

 

 

Obr. č. 17 – Zlomová plocha s černými jílovci a šedými vápenci, pohled z 6. etáţe (foto autor). 
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4. dokumentace - 5. etáţ, severní stěna před zlomem Mendocino 

První výrazná „černá poloha“ na 5. etáţi (při příjezdu od drtiče). „Černá poloha“ je 

poněkud proměnlivé mocnosti, v průměru kolem 150 cm mocná. Tvoří ji černošedé, 

střípkovitě rozpadavé jílovce (odebrán vzorek 2009-5-4b) s více-méně průběţnými 

polohami (vrstvami) deskovitě-čočkovitých, prachovitě aţ jemně písčitých, světleji šedých 

vápenců (odebrán vzorek 2009-5-4a), (obr. č. 18, 19). Vrstvy vápenců jsou subparalelní 

s průběhem černé polohy, průběh 305/50. 

Na bázi černé polohy se nachází asi 10 cm zelenošedého, patrně slínitého vápence, 

který přímo nasedá na štramberský vápenec. Svrchní (odlučná) plocha černé polohy je 

nepřístupná. Je nápadně rezavě zbarvená. V podloţí černé polohy vystupují štramberské 

vápence. 

 

Obr. č. 18 – Poloha černých jílovců s polohami šedých vápenců (foto autor). 
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Obr. č. 19 – Detail budináţe (foto autor). 

5. dokumentace 

Průběţná poloha šedozeleného vápence (odebrán vzorek 2009-5-5) probíhající mezi 

dvěma bloky štramberského vápence (obr. č. 20). Průběh polohy byl naměřen v hodnotách 

135/55. 

6. dokumentace 

Poloha kde vystupuje glaukonitický pískovec (odebrán vzorek 2009-5-6), který je 

obklopen bloky šedého štramberského vápence (obr. č. 21). 

7. dokumentace - 5. etáţ severní stěna střed 

Poloha šedých aţ černých jílovců (odebrán vzorek 2009-5-7b a 2009-5-7c) 

obklopujících velké opracované bloky štramberských vápenců a místy glaukonitického 

pískovce (odebrán vzorek 2009-5-7a), (obr. č. 22). Poloha je průběţná od 8. etáţe, průběh 

290/55. Vystupují zde také šedé vápence, které jsou mocné 30 cm. Hornina litologicky 

silně připomíná bochníkovité vápence z polohy jílovců u zlomu Mendocino. Bloky 

štramberského vápence jsou velké aţ 4 m. 
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Obr. č. 20 – Poloha šedozeleného vápence (foto autor). 

 

 

Obr. č. 21 – Poloha glaukonitického pískovce (foto autor). 
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         Obr. č. 22 – Poloha šedých jílovců se štramberskými vápenci (foto autor). 

 

Dokumentační body na 6. etáţi 

1. dokumentace - severní  stěna před výklenkem na východním konci etáţe  

V uvedené stěně se objevuje poloha tmavošedých prachovců (odebrán vzorek 2009-

6-3), (obr. č. 23). Prachovce jsou vrstevnaté (250/15), vrstevnatost je zvýrazněna polohami 

budinovaných vápenců (odebrány vzorky 2009-6-1 a 2009-6-2) o mocnosti aţ 30 cm. 

Poblíţe báze stěny se vyskytuje poloha pevnějších, méně rozpadavých šedých jílovců 

s drobnou drtí blíţe neurčitelné spodnokřídové makrofauny: houby, mlţi, ramenonoţci, 

aptychy, amoniti a krinoidi. Jeden z fragmentů misky mlţe (chybí vrchol) je 5 cm velký. 

Kontakt tmavošedých jílovců se štramberskými vápenci není ostrý. Vápencové polohy jsou 

u báze hrubozrnnější. 
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Obr. č. 23 – Poloha tmavošedých prachovců (foto P. Skupien). 

 

 

2. dokumentace - výklenek na východním konci stěny 

V západní stěně výklenku, na rohu severní a západní stěny (směrem k drtiči) byla 

v roce 2008 odkryta „černá“ poloha (obr. č. 24). Polohu tvoří tmavošedé prachovce, 

vrstevnaté nebo zbřidličnatělé: 35/40. V prachovcích se vyskytují silicity, nalezené v suti 

na bázi stěny. 

Ve vyšší části stěny v prachovcích „plave“ několikametrový balvan šedého 

vápence. Na bázi bloku je odlučná plocha 218/70. Plocha je rýhovaná, zapadá do stěny. 

Na konci roku 2009 byl zdokumentován profil o mocnosti přes 10 m a to na 

západní stěně výklenku (obr. č. 25, 26). Na bázi profilu se nachází 420cm mocná poloha 

tmavých prachovců doprovázená opracovanými valouny vápenců jak štramberského typu, 

tak vápenců růţových aţ červených či vápenců zelené barvy (obr. č. 27). Následuje 180 cm 

tmavých prachovců, nad nimiţ je čočka pískovce „nasyceného“ pyritem (vzorek 2009-6-

4), (obr. č. 28). Zbývající část je tvořena tmavými prachovci s ojedinělými polohami 

vápenců (odebrán vzorek 2009-6-5). 
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Obr. č. 24 – Lokalita na 6. etáţi s odkrytými tmavošedými prachovci (foto P. Skupien). 

 

 

Obr. č. 25 – Dokumentace profilu západní stěny výklenku na východním konci 6. etáţe (foto P. Skupien). 
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1 – mocnost 10 cm, vápenec 

2 – mocnost 150 cm, jílovec 

3 – mocnost 8 cm, světlý vápenec (175/45) 

4 – mocnost 152 cm, jílovec 

5 – mocnost 40 cm, pískovec s pyritem 

6 – mocnost 180 cm, jílovec s klasty vápence 

7 – mocnost 420 cm, opracované valounky 

štramberského vápence velikosti 1 – 30cm  

 

 

 

     

        

        Obr. č. 26 – Profil v západní 

             stěně 6. etáţe (autor).  

 

 

3. dokumentace - výchoz tmavých jílovců nad zlomem Mendocino 

Na podzim roku 2009 byly na 6. etáţi kousek nad zlomem Mendocino těţbou 

odkryty tmavé jílovce plaňavského souvrství. Odkryv měl výšku 3m a šířku 3m. Dominují 

v něm tmavě šedé jílovce a prachovce, které jsou značně tektonicky rozklouzané (odebrán 

vzorek 2009-6-7). V pelitech se občas objevují budiny šedých vápenců (odebrán vzorek 

2009-6-6). Vápence dosahují maximální velikosti 20 cm. 
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Obr. č. 27 – Spodní část profilu s valouny vápenců (foto P. Skupien). 

 

 

Obr. č. 28 – Poloha pískovce, vzorek 2009-6-4 (foto P. Skupien). 
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Dokumentační body na 7. etáţi 

1. dokumentace - poloha tmavých jílovců a prachovců u zlomu Mendocino 

Jedná se o výchoz převáţně tmavě šedých jílovců aţ prachovců s výraznou 

vrstevnatostí (obr. č. 29, 30). Výchoz byl dokumentován od nejvyšší dostupné části. Nad 

dokumentovaným úsekem je odkryv značně zasucen.  Ve vrchní obtíţně dostupné části 

tělesa je poloha červených vápenců (odebrán vzorek 2009-7-1d), (obr. č. 31). V nejvyšší 

části dokumentovaného profilu je odkryt výrazně laminovaný pískovec (odebrán vzorek 

2009-7-1a) s valouny šedých vápenců (obr. č. 32). Pískovec má nepravidelnou mocnost  

a obsahuje závalky šedých jílovců (odebrán vzorek 2009-7-1b). V podloţí se vyskytuje  

4 cm šedého prachovce a 11 cm jemnozrnného pískovce. Vrstevnatost měřená kompasem 

na ploše pískovce je 250/50. Nápadná je následná vrstva jílovce aţ prachovce  

s „plovoucími“ valouny aţ ostrohrannými bloky štramberského vápence (velikost  

od několika cm aţ po 30 cm). Zbývající část profilu směrem do podloţí tvoří převáţně 

jílovce (odebrán vzorek 2009-7-1c) a prachovce.  

 

Obr. č. 29 – Vrstevnatá poloha černošedého jílovce (pohled z přední strany), (foto autor). 

 

 



Bc. Aneta Tomanová:   „Charakteristika doprovodných křídových uloţenin“ 

 

2010  36 

 

1 – mocnost 170 cm, pískovec se závalky    

šedých jílovců (vzorek 2009-7-1b) 

2 – mocnost 4 cm, prachovec 

3 – mocnost 11 cm, pískovec 

4 – mocnost 28 cm, jílovec aţ prachovec, 

v nich plovoucí valouny aţ bloky 

velikosti 30 cm štramberského vápence 

5 – mocnost 34 cm, prachovec a pískovec 

6 – mocnost 38 cm, jílovec 

7 – mocnost 45 cm, střídající se jílovec, 

prachovec a pískovec 

8 – mocnost 12 cm, pískovec 

9 – mocnost 61 cm, jílovec 

10 – mocnost 3 cm, pískovec 

11 – mocnost 200 cm, jílovec (vzorek     

2009-7-1c) 

           

 

          Obr. č. 30 – Detail dokumentovaného  

                         profilu (autor). 

 

 

2. Dokumentace - první výrazná černá poloha na 7. etáţi 

Jedná se o polohu, kde se vyskytují černé střípkovitě rozpadavé jílovce  

aţ prachovce (odebrán vzorek 2009-7-3a), ve kterých plavou šedé jemnozrnné vápence 

(odebrán vzorek 2009-7-3b) bochníkovitého tvaru (obr. č. 34).  Tyto vápence jsou obdobné 

vápencovým polohám na 5. a 6. etáţi. Jílovcová poloha má mocnost 195 cm a je uzavřena 

mezi světle šedými štramberskými vápenci. Dominují jílovce aţ prachovce, ojediněle  

se objevují polohy šedých vápenců a polohy jílovců s klasty vápenců (? štramberské 

vápence). Poloha jílovců probíhá napříč etáţí ve směru 330/65. Na rozhraní štramberských 

vápenců a jílovců se ve větší míře vyskytuje pyrit.  
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Obr. č. 31 – Poloha tmavých jílovců a ve vrchní částí poloha červených vápenců (pohled z boční strany), 

(foto P. Skupien). 

 

 

Obr. č. 32 – Nejvyšší část profilu (foto P. Skupien). 
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Obr. č. 33 – Poloha červeného vápence s šedým vápencem (foto autor). 

 

 

 

Obr. č. 34 – Poloha s černými jílovci aţ prachovci s „bochníky“ šedých vápenců (foto autor). 
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3. dokumentace 

V této části lomu Kotouč se nacházejí šedozelené vápence (odebrán vzorek 2009-7-

4) s většími  klasty štramberského vápence. Velikost klastů je aţ 25 cm. Uprostřed „ţíly“ 

šedozelených vápenců (obr. č. 35), která je v šířce asi 260 cm, vystupují v nedostupné 

části etáţe šedé jíly aţ jílovce. Poloha má průběh100/60. 

 

Obr. č. 35 – Poloha šedozeleného vápence a šedých jílů (foto autor). 

Dokumentační body na 8. etáţi  

1. dokumentace - černá poloha v severovýchodním rohu 8. etáţe 

Dokumentace tohoto úseku byla prováděna na severovýchodním rohu 8. etáţe. 

Jedná se o průběţnou polohu černých jílovců, v nichţ plavou bloky zaoblených vápenců.  

Poloha má mocnost cca 2 m. Tyto jílovce jsou obklopeny vápenci šedé barvy 

štramberského typu (obr. č. 36). Jílovce jsou tmavě šedé střípkovitě rozpadavé (odebrán 

vzorek 2009-8-1b). Vápence, které tvoří bochníkovité aţ deskovité polohy v jílovcích, jsou 

šedé barvy (odebrán vzorek 2009-8-1a). Dosahují velikosti aţ 0,5 m. Výplň jílovců má 

průběh 110/60. Na povrchu vápenců je přítomen glaukonit. 
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Obr. č. 36 – Poloha černých jílovců s plovoucími bloky šedých vápenců (foto autor). 

 

2. dokumentace 

Na tomto úseku se jedná o průběţnou polohu šedozeleného vápence (odebrán 

vzorek 2009-8-2), který je limoniticky navětráván. Šedozelený vápenec pozvolna 

k okrajům přechází k narůţovělému vápenci.  Mocnost polohy je cca 120 cm. Tato poloha 

je spojena se zlomovou plochou (obr. č. 37), která má průběh 115/40. Nad zlomovou 

plochou se nachází vápenec šedé barvy pod zlomovou plochou výše zmíněná poloha 

šedozeleného a narůţovělého vápence.  
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      Obr. č. 37 – Průběţná poloha šedozeleného vápence se zlomovou plochou  

(foto autor). 

 

 

3. dokumentace 

Jedná se o polohu vytvářející výrazný ostroh uprostřed severní stěny 8. etáţe. 

Objevují se zde tmavě šedé jílovce (odebrán vzorek 2009-8s-3a), v nichţ plavou bloky 

zaoblených šedých vápenců štramberského typu (obr. č. 38). Valouny jsou velmi dobře 

opracované od velikosti několik cm do desítek cm. Charakteristickým znakem valounů je 

částečná silicifikace. Jílovce jsou obklopeny šedými vápenci štramberského typu, které 

jsou jiţ méně opracované, spíše ostrohranné. Mocnost této polohy je cca 5 m. 
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Obr. č. 38 – Poloha tmavě šedých jílovců s šedými vápenci (foto autor). 

 

 

4. dokumentace - západní stěna 8. etáţe 

V září byla odkryta zhruba ve středu stěny poloha vápenců spojených s dutinou 

zaplněnou zelenošedými plastickými jíly (obr. č. 39). Jíly se ostře stýkají se štramberskými 

vápenci. Byl odebrán vzorek jílu na plavení (odebrán vzorek 2009-8-3z*b). Směrem 

k severu, cca ve vzdálenosti 3m se nachází menší dutina zaplněná šedozeleným jílem  

a jemnozrnným pískem (odebrán vzorek 2009-8z-4). 

 

5. dokumentace - kapsa v západní stěně 8. etáţe blízko sjezdu na etáţ 

Kapsa o šířce 3m a výšce 2m vyplněná zelenošedými plastickými jíly (odebrán 

vzorek 2009-8z-2*), (obr. č. 40). Občas se objevují písčitější polohy. Na rozhraní 

s okolními štramberskými vápenci jsou patrné vrstevnaté polohy o mocnosti do 2 cm. 

Polohy jsou rezavě hnědě navětralé a jsou tvořeny zrnitým vápencem (odebrán vzorek 

2009-8-1z*a, 2009-8-1z*b). 
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Obr. č. 39 – Lokalita zelených plastických jílů (foto P. Skupien). 

 

 

Obr. č. 40 – Odběr vzorků 2009-8-1z* a 2* (foto P. Skupien). 
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4. VYHODNOCENÍ HORNINOVÝCH VZORKŮ 

Při odběru vzorků byly vyhledávány všechny typy hornin, které jsou odlišné  

od štramberského vápence. Při obecných makroskopických popisech vzorků bylo dbáno na 

jejich správnou klasifikaci s charakteristickými texturními a obecně deskriptivními prvky, 

zejména jejich barevného odstínu, zrnitosti, tvaru klastů, obsahu biodetritické sloţky, 

stupně zvětrání, rozpadavosti a další (Hejtman, 1977; Petránek 1993; Zamarský et al. 

1990), viz. kapitola 4.1.  

Mikroskopický popis (viz. kapitola 4.2. ) je zaměřen na struktury základní hmoty  

se zřetelem na obsah a charakterizaci klastů (Kukal, 1985; Hladil 1996). V první fázi byly 

vzorky odřezány na diamantové pile discoplan – TS firmy Struers, postupným leštěním na 

brusných papírech od zrnitosti 200 do 800 μm bylo dosaţeno dostatečné rovnosti pro 

přilepení dvousloţkovým epoxidovým lepidlem k podloţnímu sklíčku. Po 24 hodinovém 

zpevnění byly odříznuty druhé strany a následně se brousily na brusném kotouči téţe pily. 

K dosaţení potřebné tloušťky (0,03 mm) byly dobrušovány na skleněném podkladu 

s nevázaným carborundovým brusivem zrnitosti 500, poté 800 μm. Jako tmelící sloţka pro 

přichycení svrchního krycího sklíčka byl pouţit kanadský balzám. Dále byly výbrusy 

pozorovány v polarizačním mikroskopu BX, kdy se pomocí nástavné kamery pořídily 

vybrané snímky. 

Pro přesnější vyhodnocení horninových vzorků byla pouţita metodika RTG 

difrakce, která se zaměřuje na fázové sloţení odlišných litologických typů (viz. Kapitola 

4.3.). 

Mikropaleontologický popis byl zaměřen na vyhodnocení foraminifer v jílovcích  

a na palynologické vyhodnocení (viz. kapitola 4.4.). 

Metody pouţité pro vyhodnocení všech jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulce 

č. 3. Shrnutí výsledků ze zjištěných skutečností jsou uvedeny v kapitole 4.5. 
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Vzorek 
Makroskopick 

popis 

Vyhodnocení 

výbrusů 

Prášková RTG 

difrakční 

analýza 

Vyhodnocení 

foraminifer 

Palynologické 

vyhodnocení 

2009-5-0a ano ano - - - 

2009-5-0b ano - ano - - 

2009-5-0c ano ano - - - 

2009-5-1 ano - - - ano 

2009-5-2a ano ano ano - - 

2009-5-2b ano ano - - - 

2009-5-2c ano - ano ano - 

2009-5-2d ano ano - - - 

2009-5-2e ano - ano ano - 

2009-5-3a ano - - - - 

2009-5-3b ano - ano - ano 

2009-5-4a ano ano - - - 

2009-5-4b ano - ano - ano 

2009-5-5 ano ano - - - 

2009-5-6 ano ano ano - - 

2009-5-7a ano ano ano - - 

2009-5-7b ano - ano ano - 

2009-5-7c ano - ano - ano 

2009-6-1 ano ano - - - 

2009-6-2 ano ano - - - 

2009-6-3 ano - ano - ano 

2009-6-4 ano ano - - - 

2009-6-5 ano ano - - - 

2009-6-6 ano ano - - - 

2009-6-7 ano - ano - ano 

2009-7-1a ano ano - - - 

2009-7-1b ano ano - - - 

2009-7-1c ano - ano - ano 

2009-7-1d ano ano - - - 

2009-7-2a ano ano ano - - 

2009-7-2b ano - - - - 

2009-7-3a ano - ano - ano 

2009-7-3b ano ano - - - 

2009-7-4 ano ano - - - 

2009-8-1a ano ano - - - 

2009-8-1z*a ano ano - - - 

2009-8-1b ano ano ano - ano 

2009-8-1z*b ano ano - - - 

2009-8-2 ano ano - - - 

2009-8z-2* ano - ano ano - 

2009-8s-3a ano - ano - - 

2009-8-3z*b ano - ano ano ano 

2009-8z-4 ano - ano ano - 

Tab. č. 3 – Přehled pouţitých metod horninových vzorků. 
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4.1. Makroskopický popis 

5. etáţ 

2009-5-0a - barevně nehomogenní glaukonitický slepenec s klasty. Valouny  

i ostrohranné úlomky, do velikosti 3 cm, jsou tvořeny světle šedým aţ narůţovělým 

vápencem štramberského typu a šedým aţ šedozeleným vápencem (max. 2%). Ploché 

klasty jsou orientovány paralelně s vrstevnatostí. V pískovcové matrix je viditelný podíl 

glaukonitu. Místy je pískovec prokřemenělý. 

2009-5-0b - šedozelený vápnitý jílovec aţ prachovec s  krystalky 

pravděpodobně markazitu. Patrné šupinky muskovitu a hnízda glaukonitu. 

2009 -5-0c - šedý jemnozrnný vápenec s hnízdy glaukonitu. Na povrchu ţlutavě 

navětralý. Vápenec je vyhojen kalcitem. Po navlhčení je vzorek lehce laminovaný.  

2009-5-1 - hnědý aţ tmavěšedý vápnitý jílovec aţ prachovec se střípkovitou 

rozpadavostí. Na povrchu navětralý. 

2009-5-2a  - od středu červený kalový vápenec, směrem k okrajům přechází  

do šedé barvy, místy s hnízdy glaukonitu. Tektonizované plochy jsou vyhojeny kalcitem. 

Na řezu skvrnitý, s červenými polohami, místy naţloutlými po zvětrávání. 

2009-5-2b  - hnědozelený kalový vápenec s lasturnatým lomem.  Na povrchu je 

naţloutlý po zvětrávání. Patrné jsou červené skvrny. Po navlhčení je vzorek na řezu 

výrazně skvrnitý. 

2009-5-2c - šedý vápnitý jílovec aţ prachovec se střípkovitou rozpadavostí, 

ţlutě navětrávající. Jsou zde viditelné tektonické ohlazy. Polohy se zelenými skvrnami 

glaukonitu. 

2009-5-2d - rezavěhnědý vápenec s laminovanou texturou. Protkán 

nesouběţnými ţilkami kalcitu. Plochy odlučnosti jsou nerovné, ostrohranné, převládá 

lasturnatý lom. Po navlhčení je vzorek výrazně skvrnitý.  
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 2009-5-2e - šedý aţ šedozelený vápnitý jílovec aţ slínovec s roubíkovitou  

aţ střípkovitou rozpadavostí. Na povrchu je patrné ţlutavé zvětrávání. Po navlhčení lehce 

rozpadavý.  

2009-5-3a - světle šedý homogenní vápenec, stále barvy. Textura masivní,  

po navlhčení nevýrazná laminace. 

2009-5-3b - tmavě šedý aţ černý vápnitý jílovec aţ prachovec s roubíkovitou 

rozpadavostí. Vyskytují se drobná zrna kalcitu, valounky vápence (? štramberský vápenec) 

a přeplavená fauna. 

2009-5-4a - šedý aţ nazelenalý jemnozrnný vápenec s lasturnatým lomem. Je 

zde patrna odlučnost, místy na povrchu naţloutlý aţ narezavělý po zvětrávání.  

Po navlhčení je patrná laminace a skvrnitost. 

2009-5-4b - šedý aţ černý vápnitý jílovec střípkovitě aţ roubíkovitě rozpadavý. 

Povrch je ostrohranný, bělavě zvětrávající. 

2009-5-5 - šedý kalový vápenec, nazelenalá plocha patrně glaukonitu. Vzorek 

je ostrohranný, lasturnatého lomu.  Vyhojen kalcitem v místě, na kterém  je patrný 

tektonický ohlaz. Zřídka se vyskytují zrnka kalcitu o velikosti 0,3 cm. Vápenec je výrazně 

laminovaný. Druhý vzorek reprezentuje šedý aţ šedozelený vápenec s úlomky článků 

lilijic. 

2009-5-6 - střednězrnný glaukonitický pískovec s klasty vápence, barevně 

převáţně našedlý aţ naţloutlý. Valouny i ostrohranné úlomky do velikosti 2 cm, jsou 

tvořeny světle šedým vápencem štramberského typu. V pískovcové matrix je viditelný 

podíl glaukonitu a zrnka křemene, vše do velikosti  1 mm. 

2009-5-7a - barevně nehomogenní středně aţ hrubozrnný glaukonitický 

pískovec s klasty. Ostrohranné úlomky do velikosti 1 cm jsou tvořeny vápencem 

štramberského typu, občas se objevují klasty rohovců.  Matrix tvoří křemen, menší zrna 

glaukonitu, šupinky slídy do velikosti 1 mm. Textura je za mokra skvrnitá, skvrny tvořeny 

kalcitem. Na vzorku je patrná tektonická plocha. 

2009-5-7b - šedý vápnitý jílovec, střípkovitě rozpadavý s lasturnatým lomem.  
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2009-5-7c - tmavě šedý aţ černý vápnitý jílovec, střípkovitě rozpadavý. Místy 

se nacházejí ostrohranné klasty šedých vápenců do velikosti 0,2 cm. 

6. etáţ 

2009-6-1 - šedý masivní vápenec, po navlhčení aţ tmavě hnědošedý, 

nevýrazně skvrnitý.  

2009-6-2 - tmavě šedý aţ hnědý masivní vápenec. Po navlhčení je na vzorku 

nápadná laminace. 

2009-6-3 - hnědý aţ černý vápnitý jílovec aţ prachovec se střípkovitou 

rozpadavostí. Na povrchu bělavě zvětrává. 

2009-6-4 - barevně nehomogenní šedý aţ hnědý pískovec, klasty tvoří křemen, 

v mezerní hmotě dominuje pyrit. Objevují se časté pukliny vyhojené kalcitem.  

Na navětralém povrchu jsou zřetelné zaoblené klasty křemene.  

2009-6-5 - světle šedý vápenec. Horninový vzorek je prostoupen několika 

zvlněnými kalcitovými ţilkami, které jsou vůči sobě nesouběţné a nahodilé. Na jedné 

ploše je patrný tektonický ohlaz. 

2009-6-6 - světle šedý masivní vápenec. Po navlhčení je patrné střídání 

světlých a tmavých lamin. Na povrchu lehce rezavě navětralý. 

2009-6-7 - šedohnědý vápnitý prachovec aţ jílovec se střípkovitou 

rozpadavostí. Na povrchu rezavě limoniticky zvětrává. Občas jsou patrny drobné šupinky 

muskovitu. 

7. etáţ 

2009-7-1a - šedý výrazně laminovaný vápnitý pískovec s ţilkami kalcitu. Ţilky 

probíhají napříč vrstevnatostí a jsou souběţné. 

2009-7-1b - šedý vápnitý sřednězrnný pískovec se závalky černého jílovce.  

Na povrchu jsou patrné nazelenalé hnízda glaukonitu. 
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2009-7-1c - černý vápnitý jílovec, střípkovitě rozpadavý. Na povrchu světle 

hnědě navětrávající. 

2009-7-1d - červený vápenec, místy obsahující klasty šedého vápence. Často 

obsahuje skvrny ţlutozelené barvy. Znatelná spleť jemných puklin, vyhojených kalcitem. 

Zřetelná je tektonická plocha. Povrch je v jednom místě ţlutavě limoniticky navětrán. 

2009-7-2a - červený masivní vápenec s lasturnatým lomem. Objevují se 

ţlutozelené skvrny, úlomky roster belemnitů, články lilijic. Nacházejí se zde ostrohranné 

klasty šedého vápence. Na ploše je zřetelný matný lesk a hnízda nazelenalého glaukonitu. 

2009-7-2b  - šedozelený vápenec s lasturnatým lomem. Na povrchu rezavě  

aţ červenavě navětrávající. 

2009-7-3a - černý vápnitý jílovec aţ prachovec střípkovitě rozpadavý.  

Na povrchu bělavě aţ ţlutě zvětrávající.  

2009-7-3b - kompaktní světle šedý vápenec, s ostrohrannou odlučností.  

Po navlhčení je vzorek na lomu nevýrazně skvrnitý. Povrch je ţlutavě navětrán. 

2009-7-4 - šedozelený vápenec s většími klasty šedého vápence štramberského 

typu. Vápenec je vyhojen kalcitem, který tvoří laminovanou texturu. Na povrchu je patrná 

skluzová plocha. Vyskytují se zrna glaukonitu. 

8. etáţ 

2009-8-1a - barevně homogenní tmavě šedý vápenec se zbytkem aptychu.  

Na povrchu je bělavě zvětrán. 

2009-8-1z*a - laminovaný vápenec, kdy se střídá ţlutá vrstva s šedou. Na ploše je 

drobná spleť tmavých ţilek nejspíše oxidů Fe a Mn. 

2009-8-1b - černý vápnitý jílovec aţ prachovec střípkovitě rozpadavý.  

Na povrchu bělavě zvětraný. 

2009-8-1z*b - ţlutošedý aţ okrový vápenec s lehce pórovitou strukturou. 
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2009-8-2 - šedozelený vápenec s nevýrazným lasturnatým lomem. Na řezné 

ploše po navlhčení nevýrazně skvrnitý. Povrch je ţlutavě limoniticky navětrán.  

2009-8z-2* - šedozelený písek s jílovitým tmelem. Obsahuje klasty vápence  

o velikosti 0,3 mm a zrna glaukonitu. 

2009-8s-3a - tmavě šedý aţ černý vápnitý jílovec kusovitě aţ střípkovitě 

rozpadavý. Na povrchu bělavě navětralé. 

2009-8-3z*b - šedozelený vápnitý jíl, plastický. Po vysušení s lasturnatým lomem. 

Na povrchu ţlutavě aţ rezavě zvětralý.  

2009-8z-4 - šedozelený vápnitý jíl střídající se s jemnozrnným pískem,  

na některých plochách s mastným leskem. Písek glaukonitický, nápadná jsou zrna 

muskovitu. Za mokra plastický s nazelenalými  hnízdy glaukonitu. Zřídka obsahuje menší 

ostrohranné klasty šedých vápenců.  Na povrchu je rezavě zvětrávající. 

 

4.2. Mikroskopický popis 

 

Mikroskopický popis výbrusů jsem provedla v laboratoři IGI na polarizačním 

mikroskopu Olympus BX60, na kterém byla rovněţ pořízena fotodokumentace. Mé 

výsledky byly doplněny o výsledky části výbrusů a určení mikrofauny RNDr. Danielou 

Rehákovou. 

2009-5-0a - glaukonitický slepenec s velkými úlomky biogenního vápence  

(obr. č. 41, 42). Dominují subangulární zrna křemene a klasty vápence. Vápencové klasty 

jsou biodetritické (časté průřezy korálů, polypovců). Občas se vyskytují větší shluky 

kalcitu (sparitu). Často se vyskytuje glaukonit, který tvoří shluky. Menší ţíla vyhojená 

kalcitem. 
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Obr. č. 41 – Výbrus s úlomkem biogenního vápence. 

Zelená zrna glaukonitu. 

Obr. č. 42 – Klast biogenního vápence, uvnitř je 

patrný průřez kalpionelou. 

 

2009-5-0c - rekrystalovaný vápenec (obr. č. 43) s úlomky biodetritického 

vápence (obr. č. 44). Ojediněle se vyskytují zbytky foraminifer a místy glaukonit.  

  

Obr. č. 43 – Rekrystalovaný vápenec. Obr. č. 44 – Úlomek biodetritického vápence. 

2009-5-2a - jemně rekrystalizovaný vápenec se zbytky radiolarií (obr. č. 45). 

Patrné polohy oxidů ţeleza, patrně limonitu (obr. č. 46). Nacházejí se zkorodované úlomky 

patrně lilijice. Hojně se vyskytuje jemná siltová příměs křemene a muskovitu, zřídka také 

glaukonit. Ojediněle drť a drobné úlomky krinoidových článků, úlomky mlţů, cysta 

Cadosina cf. semiradiata semiradiata Wanner, fragmenty tmavšího mikritu peletové 

velikosti. Stáří: svrchní valangin – hauteriv. 
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Obr. č. 45 – Jemně rekrystalizovaný vápenec. Obr. č. 46  – Polohy oxidů ţeleza. 

 

2009-5-2b - jemně rekrystalizovaný vápenec. Siltová příměs křemene  

a muskovitu, zřídka také glaukonit. Ve vzorku je patrná vyhojená ţíla kalcitu (obr. č. 48). 

Menší akumulace pyritu, impregnace organických zbytků. Cysta Cadosina semiradiata 

semiradiata Wanner (obr. č. 47), stáří: svrchní valangin – hauteriv. Místy se objevují hnědé 

skvrny, pravděpodobně od oxidů ţeleza. V několika místech byly pozorovány kruhovité 

útvary vyplněné sparitem. Ojedinělé hnědé skvrny oválného tvaru reprezentují pylová zrna.  

  

Obr. č. 47 – Cysta Cadosina semiradiata 

semiradiata vyplněný sparitem. 

Obr. č. 48 – Ţíla sparitu. 

 
 

2009-5-2d - dismikritový aţ fosiliferní vápenec s úlomky drobných organismů. 

Bioklasty zahrnují foraminifery (obr. č. 50), ? Stomiosphaera echinata Nowak, 

Stomiosphaera wanneri Borza, Patelina sp., Involutina sp., ostrakódi, globochéty, krinoidi, 

průřezy kalpionel Tintinnopsella doliphormis (Colom), Calpionella alpina Lorenz (obr.  

č. 49), zbytky řas a úlomky schránek mlţů. Stáří: svrchní valangin – hauteriv. 
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Obr. č. 49 – Průřezy kalpionel, Calpionella alpina. Obr. č. 50 – Průřez foraminiferou. 

 

2009-5-4a -  dismikritový vápenec s ojedinělými zbytky bioklastů. Ve vzorku 

se nacházejí zrnka křemene, muskovitu a ojedinělé úlomky glaukonitu. Místy se vyskytují 

ţilky sparitu (obr. č. 52). Hojnější pyrit (akumulace i framboidálního pyritu). Bioklasty 

zahrnují zbytky foraminifer (obr. č. 51), cysty řas, deformované loriky kalpionel, ostrakon, 

krinoidi, bivalvie, cysty Cadosina semiradiata semiradiata Wanner Cadosina semiradiata 

fusca (Wanner). Stáří: svrchní valangin - hauteriv. Na několika místech byly pozorovány 

úlomky vápence o velikosti 0,1-0,2 mm. Občas se objevují skvrny oxidů ţeleza.  

  

Obr. č. 51 – Dismikritový vápenec se schránkou 

foraminifery. 
Obr. č. 52 – Ţilka sparitu. 

 

2009-5-5 - mikritický vápenec s klasty biogenního vápence a většími zbytky 

organismů.  Ve výbrusu se nacházejí krinoidi, mlţi, průřezy článků lilijic (obr. č. 53), 

schránek foraminifer, Lenticulina sp. (obr. č. 54), cysty Cadosina semiradiata fusca 

(Wanner), Cadosina semiradiata semiradiata Wanner Didemnum carpathicum, stáří: svrchní 
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valangin – hauteriv, zbytky polypovců, ostny jeţovek a kousek korálu. Ojediněle  

se objevují hnízda sparitu (1 – 2 mm v průměru). 

  

Obr. č. 53 – Průřez článkem lilijice. Obr. č. 54 – Průřezy foraminifer Lenticulina sp. 

 

2009-5-6 - glaukonitický pískovec s velkými zrny kalcitu a hojně  

se vyskytujícím glaukonitem (obr. č. 55). Ve vzorku jsou patrné zbytky organické hmoty  

a menší i větší klasty vápence (od 0,1 do 1,5 mm). Hojně se vyskytuje také zrna křemene 

(cca 50%), která jsou poměrně ostrohranná. Občas se objevuje kalcitový tmel (obr. č. 56).  

  

Obr. č. 55 –  Klast vápence, zelená zrna glaukonitu. Obr. č. 56 – Zrna křemene a kalcitový tmel. 

2009-5-7a - glaukonitický pískovec se zrny kalcitu a zrny glaukonitu (obr.  

č. 57). Ve výbrusu se nacházejí velké úlomky biodetritického vápence (obr. č. 58). 

Dominují subangulární zrna kalcitu. Občas se objevuje kalcitový tmel. 
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Obr. č. 57 – Úlomek biodetritického vápence, zelená 

zrna glaukonitu. 
Obr. č. 58 – Velký úlomek biodetritického vápence. 

 

2009-6-1 -  mikritický vápenec se zrnky kalcitu a krystalky pyritu (obr. č. 59). 

Ve vzorku se nacházejí menší zbytky organismů. Cysty Cadosina semiradiata fusca 

(Wanner)  Cadosina semiradiata semiradiata Wanner, Cadosina semiradiata olzae 

(Nowak), Cadosina semiradiata ciezsynica (Nowak),  Cadosinopsis nowaki Borza,  

Colomisphaera vogleri (Borza), stáří: svrchní valangin – hauteriv, foraminifery (obr.  

č. 60), ostrakodi, krinoidi, bivalvie a fosfatizované úlomky. Hojná je příměs klastického 

jemnozrnného křemene.  

  

Obr. č. 59 – Mikritický vápenec se zrnky kalcitu 

a pyritu. 

 

Obr. č. 60 – Průřez foraminiferou. 

2009-6-2 - jemnozrnný slabě písčitý vápenec (obr. č. 61), mírně  

rekrystalovaný mikrit s příměsí klastického jemnozrnného křemene a muskovitu, zřídka 

také glaukonit (obr. č. 62). Hojnější pyrit, zbytky organické hmoty. Cysty Cadosina 

semiradiata fusca (Wanner) Cadosina semiradiata semiradiata Wanner, Cadosina 
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semiradiata olzae (Nowak),  Cadosina semiradiata ciezsynica (Nowak),  Cadosinopsis 

nowaki Borza, Colomisphaera lucida Borza, Colomisphaera vogleri (Borza), stáří: svrchní 

valangin – hauteriv, foraminifery, ostrakodi, krinoidi, mlţi a fosfatizované úlomky. 

  

Obr. č. 61 – Slabě písčitý vápenec. Obr. č. 62 – Rekrystalovaný mikrit. 

2009-6-4 - glaukonitický pískovec s velkými oválnými zrny křemene a hojně 

se vyskytujícím pyritem. Zrna křemene jsou zaoblená, ale rovněţ angulární, občas 

popraskaná s puklinami vyhojenými kalcitem. Tmel je zde dvojí, a to kalcitový (obr. č. 64) 

a pyritový (obr. č. 63). 

  

Obr. č. 63 – Zrna křemene a pyritový tmel. Obr. č. 64 – Zrna křemene a kalcitový tmel. 

2009-6-5 - mikritický vápenec s většími ţilkami kalcitu (obr. č. 65), zřídka 

křemenné zrnka, muskovit a běţný pyrit (obr. č. 66). Občas se objevují drobné úlomky 

organické hmoty a pylová zrna. Cysty Stomiosphaera echinata Nowak, Cadosina 

semiradiata fusca (Wanner)  Cadosina semiradiata olzae (Nowak),  Cadosina semiradiata 
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ciezsynica (Nowak), stáří: svrchní valangin – hauteriv, aglutinované foraminifery, 

ostrakódi.  

  

Obr. č. 65 – Ţíla sparitu. Obr. č. 66 – Křemenná zrnka, muskovit a pyrit. 

 

2009-6-6 - mikritický vápenec s drobnými zrnky křemene (obr. č. 68), 

muskovitu a ţřídka také glaukonit. Hojnější pyrit a zbytky schránek organismů, nejčastěji 

úlomky foraminifer (obr. č. 67) a řas. Cysty Cadosina semiradiata fusca (Wanner) Cadosina 

semiradiata semiradiata Wanner, Cadosina semiradiata olzae (Nowak), Cadosina semiradiata 

ciezsynica (Nowak),  Cadosinopsis nowaki Borza, Colomisphaera lucida Borza, Colomisphaera 

vogleri (Borza), stáří: svrchní valangin – hauteriv. Ve výbrusu je patrná nevýrazná laminace. 

  

Obr. č. 67 – Mikritický vápenec s průřezy 

foraminifer. 

Obr. č. 68 – Zrnka křemene. 

 

2009-7-1a - alodapický vápenec s usměrněným biodetritem (obr. č. 69). 

Lokálně vystupují i jemné polohy slínito-jílovité matrix. Biodetrit je sloţen z jehlic hub,  

ze kterých je převáţná část silicifikovaná. Ve výbrusu se také nacházejí krinoidové články, 
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mlţi, ostrakódi, aglutinované i hyalinní foraminifery, cysty vápnitých dinoflagelát, zrnka 

klastického křemene, muskovit a sparitové ţíly (obr. č. 70). V menší míře se také vyskytují 

zrnka glaukonitu.  

  

Obr. č. 69 – Alodapický vápenec. Obr. č. 70 – Ţíla sparitu. 

 

2009-7-1b - pískovec s hojným výskytem kalcitu a velkými úlomky vápence. 

Úlomky vápence jsou zaoblené, často obsahují bioklasty. Především se jedná o korály (obr. 

č. 71). Ve výbrusu se také nachází angulární křemen a v menší míře glaukonit. Mezi klasty 

se nachází kalcitový tmel (obr. č. 72).  

2009-7-1d - biomikritický kalový vápenec obsahující ţelezitou sloţku. Jemně 

rekrystalizovaná mikritová matrix. Zřídkavá je siltová siliciklastická příměs (křemen, 

muskovit). Ve výbrusu jsou patrné schránky ostrakodů (obr. č. 74), cysta Stomiosphaera 

echinata, stáří: svrchní valangin – hauteriv, zřídka úlomky krinoidů a hyalinních foraminifer 

  

Obr. č. 71 – Úlomky vápence, korál. Obr. č. 72 – Kalcitový tmel. 
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(obr. č. 73). Časté jsou také drobné tenké tyčinkovité kalcitové krystalky (asi zbytky 

sladkovodních řas). 

  

Obr. č. 73 – Biomikritický vápenec s průřezem 

foraminifery. 

Obr. č. 74 – Biomikritický vápenec s úlomky 

ostrakodů. 

 

2009-7-2a - biomikritický vápenec, rekrystalizovaná mikritová matrix (obr. č. 

76). Ve vzorku se nacházejí zbytky jehlic hub, úlomky schránek ostrakodů, cysty 

Colomisphaera vogleri, (Borza), Colomisphaera conferta Řehánek, Carpistomiosphaera 

valanginiana Borza,  Cadosina semiradiata semiradiata Wanner, Stomiosphaera echinata Nowak, 

stáří: svrchní valangin – hauteriv, zřídka úlomky krinoidů a hyalinních foraminifer. 

Fragment extraklastu biogenního vápence. Občas se objevují ţilky vyhojené kalcitem (obr. 

č. 75) a siltová siliciklastická příměs (křemen, muskovit). V menší míře se vyskytují 

rozptýlené skvrny hnědé barvy patřící oxidům ţeleza.  

  

Obr. č. 75 – Ţilka vyhojená kalcitem. Obr. č. 76 – Rekrystalizovaná mikritová matrix. 
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2009-7-3b - mikritický vápenec se zbytky schránek organismů (obr. č. 78). 

Nejvíce se vyskytují foraminifery (obr. č. 77), místy je přítomen i glaukonit a krystalky 

pyritu. Cysty Cadosina semiradiata fusca (Wanner)  Cadosina semiradiata semiradiata 

Wanner, Cadosina semiradiata olzae (Nowak), Cadosina semiradiata ciezsynica (Nowak), 

Cadosinopsis nowaki Borza, Colomisphaera lucida Borza, stáří: svrchní valangin – 

hauteriv. Schránky organismů nesou znaky rekrystalizace. Přítomny jsou rovněţ 

jemnozrnné klasty křemene a muskovit.  

  

Obr. č. 77 – Průřez foraminiferou. Obr. č. 78 – Mikritický vápenec. 

 

2009-7-4 - biomikritický vápenec s výraznou laminací a hnízdy písčitého  

a biogenního detritu (obr. č. 79). Jemně rekrystalizovaná mikritová základní hmota (obr. č. 

80). V hrubozrnnějších laminách se nacházejí angulární zrna křemene, ojediněle cysty 

vápnitých řas, foraminifery, úlomky schránek ostrakodů, Cadosina semiradiata olzae 

(Nowak),  Cadosina semiradiata ciezsynica, Colomisphaera heliosphaera (Vogler), 

Colomisphaera conferta  Řehánek, stáří: svrchní valangin – hauteriv. Ve výbrusu  

se nacházejí ţíly kalcitu. 
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Obr. č. 79 – Biomikritický vápenec s výraznou 

laminací. 
Obr. č. 80 – Rekrystalizovaná základní hmota a ţíla 

kalcitu. 

 

2009-8-1a - mikritický slinitý vápenec s příměsí jemnozrnného křemene, 

muskovitu a s laminací (obr. č. 82). Hojnější pyrit a ojediněle se vyskytují zbytky 

organismů. Cysty Cadosina semiradiata fusca, Cadosina semiradiata semiradiata Wanner, 

Cadosina semiradiata olzae (Nowak), Cadosina semiradiata ciezsynica (Nowak), 

Cadosinopsis nowaki Borza, Stomiosphaera echinata, Nowak, Carpistomiosphaera 

valanginiana Borza,  stáří: svrchní valangin – hauteriv, dále se zde vyskytují aglutinované 

foraminifery (obr. č. 81), ostrakódi, krinoidi, bivalvie a fosfatizované úlomky. Ve vzorku 

se ojediněle vyskytuje glaukonit a občas kalcitové ţíly.  

  

Obr. č. 81 – Mikritický vápenec s průřezem 

foraminifery a cysty. 

Obr. č. 82 – Mikritický vápenec s náznakem 

laminace. 

 

2009-8-1z*a - laminovaný vápenec s příměsí jemnozrnného křemene a šupinky 

muskovitu (obr. č. 84). Ojediněle se vyskytuje glaukonit (obr. č. 83). Sparitový kalcit 

zatlačuje foraminifery a další bliţší neidentifikovatelné organické zbytky. Přítomny jsou 
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úlomky tmavšího mikritu různé velikosti. Kalcit nese znaky rekrystalizace. V základní 

hmotě je roztroušen pyrit.  

  

Obr. č. 83 – Zrna glaukonitu. Obr. č. 84 – Laminovaný vápenec. 

2009-8-1z*b - rekrystalizovaný hrubozrnný vápenec. Vyskytují se menší či větší 

korodovaná zrna kalcitu (obr. č. 85). Občas angulární klasty křemene a v menší míře je 

přítomen glaukonit a ostny jeţovek (obr. č. 86). Tmel je kalcitový, struktura porézní. Mezi 

klasty a zrny jsou patrné hnědé smouhy oxidů ţeleza. 

  

Obr. č. 85 – Korodovaná zrna kalcitu, zelená zrna 

glaukonitu, kalcitový tmel. 
Obr. č. 86 – Ostny jeţovek. 

 

2009-8-2 - mikritický vápenec se ţelezitou sloţkou. Hojnější pyrit (obr. č. 87) 

a ojediněle se vyskytují zbytky schránek organismů a ţilky kalcitu (obr. č. 88). Zřídkavé 

cysty Cadosina semiradiata fusca (Wanner),  Cadosina semiradiata semiradiata Wanner, 

Cadosina minuta  Borza, Colomisphaera conferta Řehánek,  Colomisphaera vogleri (Borza), stáří: 

svrchní valangin – hauteriv.  Přítomen je jemný křemenný silt. 
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Obr. č. 87 – Mikritický vápenec s pyritem. Obr. č. 88 – Ţilky sparitu. 

 

4.3. Vyhodnocení práškové RTG – difrakční analýzy 

Pro doplnění informací o fázovém sloţení jílovitých a slínitých hornin studovaného 

území byly provedeny orientační vyhodnocení práškovou RTG – difrakční analýzou. 

Vybrány byly litologicky odlišné horninové vzorky. Zpracování vzorků provedl Dr. Ing. 

Dalibor Matýsek z Institutu Geologického Inţenýrství, VŠB – TU Ostrava. Výsledné 

sloţení vybraných hornin je uvedeno v tab. č. 4, 5 a 6. 

Metody studia 

Vzorky byly nejdříve vysušeny a následně podrceny a pomlety pomocí vibračního 

mlýnku. Ze vzorků byly připraveny orientované preparáty zrnitostní frakce pod 1 µm, 

které koncentrují jílové minerály. Zrnitostní frakce byla připravena sedimentací  

v ultrazvukové lázni rozdispergovaných vzorků v demineralizované vodě. Jako dispergátor 

byl pouţit přídavek malého mnoţství (cca 50 mg/l) pyrofosfátu sodného. Doba 

sedimentace trvala cca 33 hodin. Měřeny byly celkové pomleté vzorky a sedimentované 

vzorky < 1 µm.  

Měření bylo provedeno na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru  

URD – 6 (Rich. Seifert – FPM, SRN) za podmínek: záření CoKα/Ni filtr, napětí 40 kV, 

proud 35 mA, krokový reţim s krokem 0.05
o
 2 s časem na kroku 3 s a s digitálním 

zpracováním výsledných dat. Pro měření i vyhodnocování byl pouţit firemní program 

RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289).  
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Pro kvalitativní vyhodnocení byla pouţita databáze difrakčních dat  

PDF – 2, verze 2001 (International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA).  

U celkových vzorků byla v některých případech provedena také semikvantitativní analýza. 

Ke kvantifikaci byla pouţita Rietveldova metoda (program Autoquan). Z důvodu 

všeobecných problémů s modelováním difrakčních záznamů smíšených struktur jílových 

minerálů typu illit – smektit nebyla provedena semikvantitativní analýza jílových frakcí  

pod 1 µm.  

 

vzorek 

 

2009-5-0b 

 

2009-5-2a 2009-5-2c 2009-5-2e 2009-5-3b 2009-5-4b 2009-5-6 

šedozelený 

vápnitý 

jílovec aţ 

prachovec 

červený 

kalový 

vápenec 

šedý 

vápnitý 

jílovec aţ 

prachovec 

šedý aţ 

šedozelený 

vápnitý 

jílovec aţ 

slínovec 

 

tmavě šedý 

aţ černý 

vápnitý 

jílovec aţ 

prachovec 

 

 šedý aţ 

černý 

vápnitý 

jílovec 

glaukonitic

ký 

pískovec 

s klasty 

vápence 

 

albit 

 

- - 1,53 % 
± 1,38 % 

- - - - 

chlorit 

 

2,81 % 
± 2,46 % 

 

3,75 % 
± 2,07 % 

3,37 % 
± 2,61 % 

5,45 % 
± 2,79 % 

- - - 

 

dolomit 

 

- - 5,97 % 
± 1,53 % 

- 2,23 % 
± 1,20 % 

10,63 % 
± 1,74 % 

- 

 

kalcit 

 

42,49 % 
± 2,94 % 

72,23 % 
± 2.73 % 

52,30 % 
± 3,90 % 

52,90 % 
± 3,30 % 

63,12 % 
± 1,98 % 

54,70 % 
± 2,19 % 

48,88 % 
± 1,74 % 

 

křemen 

 

37,17 % 
± 2,43 % 

13,48 % 
± 1,08 % 

19,06 % 
± 1,68 % 

27,26 % 
± 2,04 % 

23,12 % 
± 1,35 % 

23,52 % 
± 1,35 % 

48,74 % 
± 1,80 % 

 

muskovit 
(jilové 

minerály) 

 

17,50 % 
± 4,50 % 

10,50 % 
± 3,00 % 

17,70 % 
± 5,70 % 

14,40 % 
± 4,20 % 

10,89 % 
± 2,07 % 

9,13 % 
± 2,73 % 

2,21 % 
± 2,37 % 

 

pyrit 

 

- - - - 0,63 % 
± 0,54 % 

2,02 % 
± 0,87 % 

0,17 % 
± 0,26 % 

Tab. č. 4 – Obsah minerálních fází v horninových vzorcích. 
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vzorek 

 

2009-5-7a 

 

2009-5-7b 2009-5-7c 2009-6-3 2009-6-7 2009-7-1c 2009-7-2a 

 

barevně 

nehomoge

nní 

glaukonitic

ký 

pískovec 

 

šedý 

vápnitý 

jílovec 

tmavě šedý 

aţ černý 

vápnitý 

jílovec 

hnědý aţ 

černý 

vápnitý 

jílovec aţ 

prachovec 

šedohnědý 

vápnitý 

prachovec 

aţ jílovec 

černý 

vápnitý 

jílovec 

červený 

masivní 

vápenec 

 

albit 

 

- - - 1,72 % 
± 1,23 % 

1.07 % 
± 0.75 % 

1,76 % 
± 1,38 % 

- 

 

chlorit 

 

- - 1,55 % 
± 1,65 % 

- - 5,99 % 
± 2.28 % 

4,97 % 
± 1,92 % 

 

dolomit 

 

4,58 % 
± 0,78 % 

6,55 % 
± 1,80 % 

4,06 % 
± 1,59 % 

10,30 % 
± 1,86 % 

3,50 % 
± 5,10 % 

2,75 % 
± 1,35 % 

7,28 % 
± 1,41 % 

 

kalcit 

 

61,26 % 
± 1,89 % 

45,57 % 
± 1,83 % 

10,43 % 
± 1,32 % 

44,66 % 
± 2,16 % 

57,70 % 
± 3,60 % 

56,40 % 
± 2,34 % 

59,68 % 
± 2,25 % 

 

křemen 

 

31,36 % 
± 1,41 % 

34,52 % 
± 1,71 % 

61,40 % 
± 3,00 % 

34,00 % 
± 2,07 % 

25,19 % 
± 1,80 % 

22,14 % 
± 1,56 % 

15,67 % 
± 1,23 % 

 

muskovit 
(jílové 

minerály) 

 

1,59 % 
± 2,46 % 

13,36 % 
± 2,01 % 

22,60 % 
± 3,30 % 

9,31 % 
± 2,28 % 

10,68 % 
± 2,85 % 

10,13 % 
± 2,28 % 

12,39 % 
± 2,40 % 

 

pyrit 

 

- - - - 1,86 % 
± 0,48 % 

0,84 % 
± 0,66 % 

- 

 

siderit 

 

1,22 % 
± 0,54 % 

- - - - - - 

Tab. č. 5 – Obsah minerálních fází v horninových vzorcích. 
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vzorek 

 

2009-7-3a 

 

2009-8-1b 2009-8z-2* 2009-8s-3a 2009-8-3z*b 2009-8z-4 

 

černý 

vápnitý 

jílovec aţ 

prachovec 

 

černý 

vápnitý 

jílovec aţ 

prachovec 

šedozelený 

písek 

s jílovitým 

tmelem 

tmavě šedý 

aţ černý 

vápnitý 

jílovec 

šedozelený 

vápnitý jíl 

šedozelený 

vápnitý jíl 
střídající se 

s jemnozrnn

ým pískem 

 

albit 

 

- - - 2,57% 
± 1,59 % 

- 2,34 % 
± 1,86 % 

 

chlorit 

 

- 3,78 % 
±1,65 % 

- - 5,36 % 
± 2,10 % 

5,81 % 
± 2,13 % 

 

dolomit 

 

8,05 % 
± 1,32 % 

3,90 % 
± 0,96 % 

10,80 % 
± 6,60 % 

7,10 % 
± 8,40 % 

- - 

 

kalcit 

 

33,80 % 
± 3,60 % 

19,93 % 
± 1,35 % 

41,10 % 
± 4,20 % 

43,30 % 
± 5,10 % 

55,40 % 
± 3,00 % 

34,73 % 
± 1,77 % 

 

křemen 

 

28,42 % 
± 2,94 % 

57,00 % 
± 2,40 % 

30,60 % 
± 3,30 % 

26,60 % 
± 3,30 % 

23,88 % 
± 1,74 % 

41,62 % 
± 2,04 % 

 

mikroklin 

 

- 5,71 % 
± 2,22 % 

- - - - 

 

muskovit 
(jilové 

minerály) 

 

28,40 % 
± 6,90 % 

9,69 % 
± 1,62 % 

16,50 % 
± 5,40 % 

19,00 % 
± 5,10 % 

15,40 % 
± 4,20 % 

14,91 % 
± 2,13 % 

 

pyrit 

 

1,30 % 
± 0,57 % 

- 1,01 % 
± 0,54 % 

1,38 % 
± 0,75 % 

- 0,59 % 
± 0,51 % 

Tab. č. 6 – Obsah minerálních fází v horninových vzorcích. 
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4.4. Mikropaleontologický popis 

4.4.1. Vyhodnocení foraminifer v jílovcích 

K získání foraminifer z jílovců byla pouţita standardní plavící metoda. Vybrané 

vzorky byly vystaveny zmraţení, které díky jejich značné vlhkosti způsobilo velké sníţení 

pevnostních vlastností vedoucích k jejich rozrušení. Z takto připravených vzorků bylo 

odebíráno cca 200 g materiálu, který se dále sítoval přes kovová síta s průměrem ok 125 

m. Mikrofosílie byly vybírány a určovány pomocí binokulární lupy SZX 12 fy 

OLYMPUS. Získaný materiál určil RNDr. Miroslav Bubík z České geologické sluţby 

Brno. 

2009-5-2c  - šedé aţ červené slínovce ( ? kopřivnické souvrství), výplav je tvořen 

ze zrnek křemene, vápence a méně glaukonitu (obr. č. 89). Stáří: neokom, byly určeny tyto 

druhy foraminifer: Lenticulina spp. – D, Nodasariida div gen (obr. č. 90). Občas  

se objevují schránky ostrakodů úlomky ostnokoţců. 

  

Obr. č. 89 – Výplav tvořený zrnky křemene a 

vápence. 

Obr. č. 90 – Lenticulina spp. – D, Nodasariida div 

gen. 

2009-5-2e - šedé aţ červené slínovce (? kopřivnické souvrství), výplav je tvořen 

valounky křemene a hojně glaukonitu (obr. č. 91). Stáří: neokom, byly určeny tyto druhy: 

Lenticulina spp. – D (obr. č. 92), Saracenaria sp., Trocholina sp., Laevidentalina sp., 

Ostracoda, zoubek Scaphanorhynchus, foraminifera Obandyella bykovae (kontaminace 

z badenu). 
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Obr. č. 91 – Výplav tvořený především valounky 

křemene a glaukonitu. 

Obr. č. 92 – Lenticulina spp. 

 

2009-5-7b - šedý jílovec z chlebovického slepence, výplav tvořen především klasty 

křemene (obr. č. 93). Stáří: spodní křída, byly určeny tyto druhy: Trocholina sp. - D, 

Lenticulina sp., Laevidentalina sp. (obr. č. 94), Protomarssonella sp., jehlice hub, 

fosfatické pelety, úlomky ostnokoţců. 

  

Obr. č. 93 – Výplav tvořený především klasty 

křemene. 
Obr. č. 94 – Lenticulina sp., Laevidentalina sp. 

 

2009-8z-2*  - zelenošedý jíl z krasové kapsy, výplav tvořený zrny křemene a méně 

glaukonitu (obr. č. 95). Stáří: svrchní křída (cenoman) s redepozicí z neokomu, byly 

určeny tyto druhy: Trocholina sp., Spirillina sp., Patellina sp., Arenobulimina sp., 

Gyroidinoides globosa, jehlice hub, zbytky ostnokoţců, osten jeţovky (obr. č. 96). 
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Obr. č. 95 – Výplav tvořený zrny křemene a 

glaukonitu. 
Obr. č. 96 – Osten jeţovky. 

 

2009-8z-3*b - zelenošedý jíl z krasové kapsy, výplav je tvořený zrny především 

zrny křemene, vápence a pyritu (obr. č. 97). Stáří: cenoman – turon, byly určeny tyto 

druhy:  Hedbergella sp., Planohedbergella sp., Praeglobotruncana sp., Dicarinella sp., 

Whitinella sp., Guembelitria sp., Cibicidoides sp., Gavelinella sp., Guttulina sp.  

  

Obr. č. 97 – Výplav tvořený především zrny křemene, 

vápence a pyritu. 
Obr. č. 98 – Výplav tvořený zrny křemene  

a glaukonitu. 
                      Obr. č. 98  

2009-8z-4 - zelenošedý jíl z krasové kapsy, výplav tvořen především zrny křemene 

a glaukonitu (obr. č. 98). Stáří: svrchní křída (cenoman) s redepozicí z neokomu, byly 

určeny tyto druhy: Gyroidinoides globosa, Gavelinella? sp., Arenobulimina sp., 

Cibicidoides sp., Trocholina sp., jehlice hub, ostny jeţovek. 
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4.4.2. Palynologické vyhodnocení 

Pro vyhodnocení vzorků bylo uţito klasické palynologické techniky, kdy podrcená 

hornina byla rozpuštěna v koncentrovaných kyselinách HCl a HF. Nerozpustný zbytek byl 

propláchnut za pouţití polyethylénových sít o velikosti ok 20 µm (pojednání o základech 

metod pro mikropaleontologii např. Gabrielová, 1986). Vyhodnocení získaného materiálu 

provedl doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. 

 

2009-5-1 - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, Cymososphaeridium 

validum, Kiokansium polypes, Muderongia tabulata, Oligosphaeridium complex, 

Systematophora scoriacea reprezentuje svrchní valangin - ?spodní hauteriv.  

 

2009-5-3b - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, Cribroperidinium 

orthoceras, Cymososphaeridium validum, Kiokansium polypes, Oligosphaeridium 

complex, Pseudoceratium pelliferum, reprezentuje svrchní valangin aţ spodní hauteriv.   

 

2009-5-4b - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, C. vermiculatum, 

Cymososphaeridium validum, Kiokansium polypes, Oligosphaeridium complex, 

Systematophora scoriacea reprezentuje svrchní valangin.  

 

2009-5-7c - Vzorek kromě rostlinného detritu obsahuje cysty dinoflagelát. 

Společenstvo s druhy Achomosphaera triangulata, Aptea polymorpha, Florentinia stellata, 

Odontochitina costata, Ovoidinium scabrosum, Pervosphaeridium pseudhystrichodinium, 

Surculosphaeridium longifurcatum a  Xiphophoridium alatum reprezentuje alb, lze 

předpokládat střední aţ svrchní alb. 

 

2009-6-3 - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, C. vermiculatum, 

Cymososphaeridium validum, Kiokansium polypes, Oligosphaeridium complex, 

Systematophora scoriacea reprezentuje svrchní valangin.  

 

2009-6-7 - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, Cymososphaeridium 

validum, Kiokansium polypes, Oligosphaeridium complex reprezentuje svrchní valangin  

aţ spodní hauteriv.  
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2009-7-1c - Tmavě šedý jílovec. Vzorek obsahuje pouze neurčitelné zbytky 

rostlinného detritu černé barvy. 

 

2009-7-3a - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, Kiokansium polypes, 

Oligosphaeridium complex, Systematophora scoriacea reprezentuje svrchní valangin.  

 

2009-8-1b - Společenstvo s druhy Circulodinium distinctum, C. vermiculatum, 

Cymososphaeridium validum, Kiokansium polypes, Muderongia staurota, 

Oligosphaeridium complex, Pseudoceratium pelliferum, Systematophora scoriacea 

reprezentuje hauteriv.   

 

2009-8-3z*b - Společenstvo s Odontochitina operculata, Palaeohystrichophora 

infusorioides, Palaeoperidinium cretaceum, Systematophora cretacea, Surculosphaeridium 

longifurcatum reprezentují nejvyšší alb aţ spodní cenoman.  

 

 

4.5. Shrnutí 

Během dokumentace v lomu Kotouč ve vyhodnocovaném úseku 5., 6., 7. a 8. etáţe 

byly odlišeny 4 rozdílné litologické typy hornin, které jsou odlišné od vápence 

štramberského typu. Tento hlavní loţiskotvorný vápenec nebyl v této práci blíţe hodnocen. 

Výsledky získané při zpracování diplomové práce byly porovnány s výsledky získanými  

v dřívějších letech v jiných částech lomu (Skupien, Vašíček, 2006, 2007, 2008, 2009). 

 

4.5.1. Olivetský vápenec 

Vápenec olivetského typu byl v této práci určen jako šedý aţ šedozelený slinitý 

vápenec (2009-5-5, 2009-7-4, 2009-8-2). Tyto vápence jsou často výrazně laminované, 

někdy mají lasturnatý lom a obsahují hnízda glaukonitu. Časté jsou v něm pukliny 

vyhojené kalcitem a občas obsahuje klasty štramberského vápence. Na vzorcích nejsou 

patrny větší fosilní pozůstatky. Pozorovatelné jsou pouze mikroskopicky a nejčastěji 

zahrnují bioklasty foraminifer, kalpionel, schránek řas a mlţů. Dle určených druhů např. 
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Cadosina semiradiata fusca (Wanner), Colomisphaera voglem (Borza), můţeme určit stáří 

svrchní valangin – hauteriv. 

Pro konfrontaci byly vzorky z roku 2009 spíše bělavě šedé aţ nazelenalé barvy, 

převáţně s lasturnatým lomem. Byly protkány kalcitovými ţilkami a vyskytovaly se 

zbytky přeplavené fauny. Ve výbrusech tvořili organické zbytky více jak 1% obsahu 

(foraminifery, schránky plţů). Dle provedené RTG analýzy hornina obsahuje 55% kalcitu, 

24,6 % jílových minerálů, 11,7% dolomitu a 8,3% křemene.  

Vzorky z roku 2008 byly kromě zelené a šedé barvy také charakteristické hnědou 

barvou. Převaţuje v nich hlavně lasturnatý lom s výrazně skvrnitou texturou. V těchto 

převáţně mikrosparitových a biomikritických vápencích se v základní hmotě ve větší míře 

vyskytuje pyrit a taky příměs prachovitého křemene, ojediněle také glaukonit a muskovit. 

Ve vzorcích je přítomna drobná drť organických úlomků (krinoidi, ostrakodi, lilijice). 

Podle vápnitých dinoflagelát určených Dr. Rehákovou lze předpokládat stratigrafické 

rozpětí svrchní (?nejvyšší) valangin aţ hauteriv. 

Převáţně hnědavě šedé vzorky byly vyhodnoceny v roce 2006 a vyznačují se 

stylolitickými trhlinkami. Obsahují také drobnou spleť kalcitových ţilek. Tyto mikritické  

a biomikritické vápence obsahují zbytky organismů (ostrakodi, foraminifery) a hojně  

se vyskytují mikrostylolity. Určeny byly kalpionely a vápnitá dinoflageláta svrchního 

valanginu aţ hauterivu. 

 

4.5.2. Kopřivnický vápenec 

Tento typ vápence pravděpodobně reprezentují především červeně zbarvené  

aţ rezavěhnědé vápence a jejich doprovodné slínité sedimenty zelenošedé barvy (2009-5-

2a, 2009-5-2b, 2009-5-2c, 2009-5-2d, 2009-5-2e, 2009-7-1d, 2009-7-2a, 2009-7-2b). Tyto 

vápence jsou často vyhojeny ţilkami kalcitu a obsahují klasty štramberského vápence.  

Ve výbrusech jsou patrny skvrny hnědé barvy patřící oxidům ţeleza. Vzorky obsahují 

úlomky drobných organismů (foraminifery, zbytky řas, schránky mlţů), stáří svrchní 

valangin - hauteriv a ve větší míře obsahují kalcit. Dle provedené RTG analýzy obsahuje 

kopřivnický vápenec 3,75% chloritu, 72,23% kalcitu, 13,48% křemene a 10,50% 

muskovitu. Slinité sedimenty obsahují 5,45% chloritu, 52,90% kalcitu, 27,26% křemene  

a 14,40% muskovitu. Ze zjištěných foraminifer v slínovcích bylo určeno stáří neokom. 
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Na výjezdu z 8. na 7. etáţ byl v roce 2007 odebrán vzorek rozpadavého jílovce, 

které patří šedočervené poloze. Červenohnědý jílovec obsahuje úlomky vápence  

a z hlediska foraminifer je bezfosilní. Dále byly v tomto roce vyhodnoceny světle šedý  

aţ hnědošedý, jemně písčitý vápenec s červeně potaţenými puklinami a šedočervený  

aţ šedorůţový prachovitý vápenec.  

V roce 2006 byl vyhodnocen cihlově červený vápenec, který je tvořen ţilkami 

zelenavého vápence a ţilkou krystalického kalcitu. Tento červený vápenec obsahuje 

ojedinělé zbytky mikroorganismů a v matrix jsou hnízda obohacená Fe-oxidy. Podle 

kalpionel se jedná o valangin. 

Ze suti na 8. etáţ byl v roce 2005 vyhodnocen cihlově červený aţ šedočervený, 

nevýrazně hlíznatý vápenec kopřivnického typu. Podle RTG práškové analýzy lze 

předpokládat přítomnost hematitu (ve studovaném vzorku aţ 3%). 

 

4.5.3. Plaňavské souvrství 

Toto souvrství reprezentují především tmavě šedé aţ černé vápnité jílovce  

a prachovce (2009-5-1, 2009-5-3b, 2009-5-4b, 2009-6-3, 2009-6-7, 2009-7-1c, 2009-7-3a, 

2009-8-1b) se střípkovitou rozpadavostí. Všechny vzorky jsou na povrchu bělavě  

aţ ţlutavě zvětrávající, občas obsahují valounky šedého vápence do velikosti 0,2 cm. Dle 

palynologického vyhodnocení je stáří jílovců a prachovců svrchní valangin – spodní 

hauteriv. Podle provedené RTG analýzy obsahují jílovce 10,63% dolomitu, 54,70% 

kalcitu, 23,52% křemene, 9,13% muskovitu a 2,02% pyritu. Někdy obsahují také 1,72% 

albitu a 5,99% chloritu. K tomuto souvrství se také řadí šedé, tmavošedé aţ hnědé vápence 

(2009-5-3a, 2009-5-4a, 2009-6-1, 2009-6-2, 2009-6-5, 2009-6-6, 2009-7-3b, 2009-8-1a) 

s příměsí jemnozrnného křemene a zbytky organismů (foraminifery, ostrakodi, řasy). Podle 

určených vápnitých dinoflagelát je stáří vápenců svrchní valangin – hauteriv. Tyto vápence 

tvoří průběţné vrstvy anebo bochníkovité útvary (?budiny) v jílovcích.  Na 6. a 7. etáţi 

byly v plaňavském souvrství sledovány polohy pískovců (2009-6-4, 2009-7-1a, 2009-7-

1b). Jedná se o křemenné pískovce s kalcitovým tmelem. Přítomen je rovněţ glaukonit  

a klasty vápence.  
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V roce 2009 byly vyhodnoceny tmavě šedé vápnité jílovce a prachovce, které  

se nacházejí na okraji loţiska na 4. etáţi. Podle nevápnitých dinoflagelát stratigraficky 

náleţí svrchnímu valanginu aţ spodnímu hauterivu. 

Na 6. etáţi byl v roce 2008 odebrán vzorek prachovitého vápence v šedých 

jílovcích z výplně kapsy v blízkosti zlomu Mendocino. Jedná se o mikritový vápenec 

obsahující foraminifery, ostrakody, krinoidové články a také zrnka pyritu. Podle určených 

vápnitých dinoflagelát se jedná o svrchní valangin aţ hauteriv. Palynologické vyhodnocení 

ukázalo, ţe vzorky obsahují neurčitelné zbytky rostlinného detritu černé barvy a také cysty 

dinoflagelát svrchního valanginu aţ spodního hauterivu. 

Podle poznatků z roku 2007 plaňavské souvrství obsahuje šedé rozpukané 

homogenní silicity v podobě konkrecí, které pocházejí z 5. etáţe. Puklinové plochy jsou 

v něm vyhojeny barytem. Vyhodnocen byl také vzorek hnědavě šedého jemně písčitého  

aţ prachovitého vápence, který patří poloze tmavošedých jílovců s bochníkovitými 

konkrecemi. Tento vápenec obsahuje větší příměs klastického křemene.  

 

4.5.4. Chlebovický slepenec 

Tento litologický typ reprezentuje především glaukonitický slepenec pocházející 

z krasové dutiny na 5. etáţi (2009-5-0a) a glaukonitický pískovec (2009-5-6, 2009-5-7a) 

který tvoří matrix případně polohy v chlebovickém slepenci. Z výchozu na 8. etáţi byl 

odebrán vzorek jílovce (2009-8s-3a). Ve slepenci jsou přítomny ostrohranné úlomky, které 

jsou převáţně tvořeny světle šedým aţ narůţovělým vápencem štramberského typu.  

Ve výbrusu se vápencové klasty jeví jako biodetritické (průřezy korálů, polypovců). 

Pískovec je většinou střednězrnný a barevně nehomogenní s klasty štramberského vápence. 

Mezi zrny dominuje křemen, méně se vyskytuje glaukonit a šupinky slídy.  Ve většině 

vzorků pískovce je přítomen kalcitový tmel. Podle RTG obsahují glaukonitické pískovce 

48,88% kalcitu, 48,74% křemene, 2,21% muskovitu a také mohou obsahovat 0,17% pyritu 

a 1,22% sideritu. Šedý aţ černý vápnitý jílovec obsahuje podle RTG analýzy 2,57% albitu, 

7,10% dolomitu, 43,30% kalcitu, 26,60% křemene, 19,00% muskovitu a 1,38% pyritu.  

Šedé jílovce odebrané na 5. etáţi poskytly mikrofaunu, která odpovídá střednímu  

aţ svrchnímu albu. 
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V roce 2009 byly jako chlebovické slepence vyhodnoceny pískovce s klasty 

štramberského vápence cca do velikosti 4 cm. V matrix byl přítomen v hojné míře 

glaukonit a místy také valouny rohovce. Písčitá matrix podle RTG obsahuje křemen  

(16-43%), kalcit (pravděpodobně vše klasty vápence, 40-48%), dolomit (3-11%), jílové 

minerály (převaţuje glaukonit, 5-19%) a ojediněle albit (3,7%). V chlebovických 

slepencích byl vyhodnocen také šedý aţ šedozelený jílovec (kalcit 60%, jílové minerály 

18%, 16% křemen, dolomit 2%, siderit 2%). Do chlebovického souvrství byly zařazeny 

také šedé aţ černé vápnité prachovce a jílovce pravděpodobně plaňavského souvrství, které 

byly do slepenců redeponovány.    

Podle dokumentace z roku 2008 se chlebovický slepenec vyskytuje v západní části 

lomu. Dle stratigrafických údajů (Svobodová et al., 2004, Skupien, Vašíček, 2008) náleţí 

chlebovické slepence svrchnímu albu aţ cenomanu. 

 

4.5.5. Výplň krasových dutin 

Krasové dutiny (termín pouţil Houša, 1976) jsou vyplněny především horninami 

typu chlebovických slepenců (2009-5-0a, 2009-8z-2*, 2009-8z-4), vápnitými jílovci aţ 

prachovci (2009-5-0b, 2009-8-3z*b) a dále šedými a okrovými vápenci (2009-5-0c, 2009-

8-1z*a, 2009-8-1z*b). Do těchto dutin se řadí glaukonitické pískovce s klasty vápence 

štramberského typu s vysokým podílem glaukonitu, který tvoří shluky. Vápnité jílovce  

a prachovce tvoří jílové minerály a hojná hnízda glaukonitu. Podle RTG analýzy obsahují 

chlebovické slepence krasových dutin 10,80% dolomitu, 41,10% kalcitu, 30,60% křemene, 

16,50% muskovitu a 1,01% pyritu. Vápnité jílovce aţ prachovce obsahují 2,81% chloritu, 

42,49% kalcitu, 37,17% křemene, 17,50% muskovitu. Podle určených foraminifer jílovce 

odpovídají cenomanu. Tence deskovité vápence obsahují také velké mnoţství  glaukonitu, 

jsou vyhojeny ţilkami kalcitu a v menší míře obsahují úlomky biodetritického vápence. 

Vápence jsou rekrystalované. Dle mikroskopického vyhodnocení nebyly nalezeny zbytky 

organické hmoty, proto nelze určit přesné stáří. 

V západní stěně 8. etáţe v blízkosti sz. rohu byla v roce 2007 patrna kapsa 

vyplněná plastickým světle šedým jílem, který obsahoval pyritizované jehlice hub, 

elementy krinoidů, jeţovek, planktonní a bentosní foraminifery. Společenstvo foraminifer 

náleţí střednímu aţ svrchnímu cenomanu. V západní stěně 8. etáţe, zhruba uprostřed,  
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se nacházela poloha zeleného plastického jílu s klasty. Ve vzorku byly určeny foraminifery 

(bentosní a planktonní foraminifery, pyritizované jehlice hub, elementy krinoidů, jeţovek, 

hvězdic a hadic). Opět společenstvo foraminifer odpovídá střednímu aţ svrchnímu 

cenomanu. 

Zelený ve vodě rozplavitelný jíl, vytvářející výplně kapes, byl vyhodnocen v roce 

2005. Dle RTG analýzy obsahoval dolomit, jehoţ krystalky mají idiomorfní omezení 

v podobě romboedru. Současně byly vyhodnoceny vápencové (dolomitické) polohy 

v kapsách.  Dolomitické polohy jsou jemnozrnné s patrnými klenci krystalů dolomitu.  
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo posouzení hornin litologicky odlišných od vápence 

štramberského typu, které se  nacházející v lomu Kotouč.  

Vyhodnocení vzorků bylo zaměřeno na sledování litologicky zajímavých poloh  

na 5., 6., 7. a 8. etáţi. Na těchto etáţích byla provedena dokumentace, byly odebrány 

vzorky hornin, které jsem následně zpracovávala v laboratoři IGI VŠB – TUO. Tyto 

vzorky jsem zpracovala na výbrusy, na mikropaleontologické výplavy a pořídila jsem 

fotodokumentaci, makroskopický popis vzorků a mikroskopický popis výbrusů. 

V rámci zpracování bylo odlišeno pět typů doprovodných sedimentů: olivetský 

vápenec, kopřivnický vápenec, plaňavské souvrství, chlebovický slepenec a výplň 

krasových dutin. Olivetský vápenec, kterému patří šedé aţ šedozelené slinité vápence 

s mikroskopicky pozorovatelnými bioklasty stáří svrchní valangin – hauteriv. Kopřivnický 

vápenec, který je reprezentován především červeně zbarvenými aţ rezavěhnědými vápenci  

a jejich doprovodnými slínitými sedimenty zelenošedé barvy. Dle obsahu mikrofosílií  

ve výbrusech je stáří svrchní valangin – hauteriv. Plaňavské souvrství reprezentují 

především tmavě šedé aţ černé vápnité jílovce a prachovce stáří svrchní valangin – 

hauteriv.  K tomuto souvrství se také řadí šedé, tmavěšedé aţ hnědé miritické vápence stáří 

svrchní valangin – hauteriv.  Chlebovický slepenec reprezentuje především glaukonitický 

slepenec a glaukonitický pískovec. Pro pískovce je charakteristický vysoký podíl 

klastického křemene. Doprovodné jílovce poskytly mikrofaunu středního aţ svrchního 

albu.  Krasové dutiny jsou vyplněny především horninami typu chlebovických slepenců, 

vápnitými jílovci aţ plastickými jíly, šedými a okrovými tence deskovitými vápenci. 

Deskovité vápence jsou rekrystalované. Stáří jílů dle zjištěných foraminifer odpovídá 

cenomanu. Podle dřívějších poznatků (Houša, 1976) je výplň krasových dutin součástí 

chlebovických slepenců. V dokumentovaném materiálu je jílovitá výplň pravděpodobně 

mladší neţ chlebovické slepence. 

Všechny tyto zjištěné litologické typy znehodnocují a ztěţují těţbu štramberského 

vápence, ale nutno s jejich výskytem i do budoucna při těţbě počítat. 
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