
Rozsedlinové jeskyně představují výrazný geomorfolo-
gický fenomén, jehož geneze je spojena se svahovými de-
formacemi (Vítek 1983). V prostoru Vnějších Západních 
Karpat se tak výzkum rozsedlinových jeskyní postupně stal 
významným zdrojem informací o různých typech svaho-
vých deformací. Pomocí především speleologických, geo
morfologických a geotechnických metod aplikovaných 
v rozsedlinových jeskyních je sledována řada aspektů sva-
hových nestabilit, zahrnující zejména jejich vnitřní struk-
turu, hloubku porušení masivu, strukturní kontrolu (Lenart 
et al. 2014), pohybové tendence (Stemberk et al. 2017) 
či stáří (Lenart et al. 2018). Charakter jeskyní však také 
umožňuje detailní studium litologie, mineralogie a strati-
grafie geologického prostředí, ve kterém se pseudokrasový 
fenomén vyvinul. Z tohoto hlediska jsou jeskyně zájmo-
vého území stále přehlíženým zdrojem dat.

Doposud bylo v české části Vnějších Západních Karpat 
objeveno asi 130 pseudokrasových jeskyní (Lenart – Miklín 
2017). Všechny jejich výskyty jsou známé pouze ze slezské 

a račanské jednotky, přičemž tři čtvrtě z nich se nachází jen 
v rámci sledů godulského a zlínského souvrství. Zbylá čtvr-
tina jeskyní vznikla ve vrstevních sledech soláňského sou-
vrství, štramberských vápenců a istebňanského souvrství.

Tato práce prezentuje výsledky litologického a biostra-
tigrafického studia ve vrstevním sledu profilu nejhlubší 
pseudokrasové jeskyně české části Karpat. Cílem studia 
bylo vytvoření litologického profilu odkrytého v jeskyni 
a upřesnění jeho stratigrafie. Za tímto účelem byly ode-
brány horninové vzorky, které byly podrobeny mineralo-
gické a mikropaleontologické analýze. Jejich výsledky jsou 
diskutovány v rámci srovnávacích mineralogických analýz 
a dosavadních znalostí stratigrafie okolního území.

Kněhyňská jeskyně    

Kněhyňská jeskyně je rozsedlinová jeskyně nacházející se 
asi 750 m jv. od vrcholu hory Kněhyně (1257 m n. m.), 
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Summary: The research of pseudokarst caves in the Outer 
Western Carpathians is considered to be an important approach 
for recognition of various features of slope failures, e.g. its internal 
structure, depth, spatial extent, structural control, recent movement, 
age, etc. However, lithology and stratigraphy of rocks exposed 
inside the pseudokarst caves are still completely neglected. The 
results of petrographic, mineralogical and micropaleontological 
study of beds exposed in walls of the Kněhyně Cave are presented. 
Situated within southeastern slope of the Kněhyně Mt. in the 
Moravskoslezské Beskydy Mts., the Kněhyně Cave is a crevice-type 
cave developed within the middle member of the Godula Formation 
in the Silesian Unit. The investigation within the Kněhyně Cave 

enabled us to document the complete vertical profile of the cave. 
The lithological section of the cave represents a typical proximal 
flysch sequence characterized by alternation of the coarse-grained 
sandstones with thickness often reaching ~ 3.5 m and up to 
~ 0.06 m thick aleuropelites. The mineralogical and paleontological 
analyses were carried out on 5 rock samples representing the 
finest members of turbidite cycle, corresponding to Td/Te interval 
of the Bouma sequence. High content of mica (50–70 vol. % of 
illite-muscovite; apparently 2M1 and 1M polytypes) and feldspar 
minerals (albitic plagioclase, potash feldspars) were proved by  
X–ray powder diffraction analysis. The amount of quartz is low  
(8 wt. %). The aleurites/pelites contain a large number of phytoclasts 
and deep-water dinoflagellates, indicating a material redeposition 
by turbidity currents. The identified dinoflagellate assemblages may 
be assigned to Lower/Upper Campanian transition.

Litologie a biostratigrafie godulského souvrství 
v Kněhyňské jeskyni
Lithology and biostratigraphy of the Godula Formation within the Kněhyně Cave

(2523 Rožnov pod Radhoštěm)



která představuje třetí nejvyšší kótu Moravskoslezských 
Beskyd (obr. 1). Tvoří součást hlavního hřbetu Morav-
skoslezských Beskyd a je budována převážně středním 
oddílem godulského souvrství slezské jednotky (Menčík 
et al. 1983). Mocné polohy hrubého flyše v godulském 
souvrství v oblasti hlavního hřebene Beskyd jsou někdy 
označovány za samostatné vrstevní členy (pustevenské 
pískovce, pískovce Malinowské skały; např. Eliáš 2000). 
Celková délka jeskyně je 280 m a její hloubka dosahuje 
57,5 m, jde tedy o nejhlubší pseudokrasovou jeskyni české 
části karpatského orogénu (Wagner et al. 1990). Vznikla 
ve střední části rozsáhlého rotačnětranslačního sesuvu, 
který postihuje jižní a východní svahy hory Kněhyně (Le-
nart et al. 2014). Vstup do jeskyně se nachází v nadmořské 
výšce 1050 m n. m. a tvoří jej asi 5 m hluboká vertikální 
trhlina. Samotná jeskyně představuje komplikovaný sys-
tém úzkých propasťovitých chodeb (obr. 1), v nichž jsou 
místy vyvinuty větší prostory. Největším z nich je 12 m 
hluboká Velká propast o přibližných půdorysných rozmě-
rech 7 × 2 m.

Podle Lenarta et al. (2014) tvoří profil jeskyně lavice 
středně zrnitých pískovců o mocnostech 0,2–5 m s polo-
hami prachovců až jílovců mocnými kolem 0,3 m. Mo-
noklinálně uložené flyšové souvrství se uklání pod úhly 
9–20° k JJZ. Strukturně jsou jeskynní chodby predispono-
vány především vjv. orientovaným longitudinálním systé-
mem fraktur a převážně s. až ssv. orientovanými směrnými 

zlomy. Na základě doposud známých dat lze řadit studo-
vanou lokalitu ke campanu (Skupien – Mohamed 2008, 
Skupien et al. 2009).

Metodika

Litologický profil Kněhyňské jeskyně byl dokumentován 
v téměř celém doposud známém rozsahu denivelace jes-
kyně, která činí 57,5 m. Biostratigrafické studium bylo 
realizováno odběrem a analýzou celkem 5 vzorků, nachá-
zejících se v rozpětí téměř 45m profilu jeskyně (obr. 2). 
Odebrané vzorky reprezentují granulometricky nejjemnější 
části turbiditních rytmů v rámci pískovcového flyše. Mak-
roskopicky odpovídají písčitým aleuropelitům. Vzorky 
byly zpracovány standardní palynologickou technikou,  
tj. rozpouštěním v HCl a HF a následným sítováním 
na 15μm polyetylenovém sítu. Analyzované vzorky jsou 
uloženy na Katedře geologického inženýrství VŠB – TU 
Ostrava.

Vzorky pro mineralogické studium byly analyzovány 
pomocí práškové RTG difrakční analýzy na přístroji Bru-
kerAXS D8 Advance (Katedra geologického inženýrství 
VŠB – TU Ostrava), pracujícího s 2θ/θ reflexní geometrií 
měření a s polovodičovým silicon strip detektorem LynxEye 
za podmínek: záření CuKα/Ni filtr, napětí 40 kV, proud  
40 mA, krokový režim s krokem 0,014° 2θ a s celkovým 
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Obr. 1. Lokalizace zájmové oblasti (A, B) a vertikální řez Kněhyňskou jeskyní (C, upraveno podle Wagnera et al. 1990).
Fig. 1. Location of the study area (A, B) and vertical cross-section of the Kněhyně Cave (C, based on Wagner et al. 1990, and  
modified). 



časem na kroku 5 s. Studováno bylo jak průměrné složení 
vzorků, tak i složení jílové frakce se zrnitostí pod 1, resp. 
pod 0,1 μm, a to jak v přírodním stavu, tak i po nasycení 
etylenglykolem. Jílová frakce byla připravena sedimentací 
suspenze ve vodném prostředí s přídavkem dispergátoru 
(Na4P2O7, 50 mg/100g vzorku). Semikvantitativní odhad 
složení vzorků byl proveden pomocí Rietveldovy metody 

v programu Topas, verze 5, při zanedbání příměsi smíše-
ných struktur typu illitsmektit, resp. chloritsmektit.

Zajímavým rysem vzorků, který byl zjištěn při přípravě 
preparátů, je jejich nesoudržnost a rozpad ve vodném pro-
středí. Ze vzorků se nepodařilo připravit leštěné preparáty 
pro pozorování v SEM.

Výsledky a interpretace

Litologický profil godulským souvrstvím v Kněhyňské jes-
kyni je makroskopicky charakterizován střídáním středně 
zrnitých až hrubozrnných pískovců s proložkami pracho-
vité až jílovité frakce (obr. 2). Pískovce nabývají mocností 
nejčastěji do 3,5 m (obr. 3). Nejmocnější poloha pískovce 
byla zaznamenána při bázi profilu (7,7 m). Aleuropelity 
jsou nejčastěji zastoupeny členy mocnými do 6 cm, přičemž 
největší mocnosti dosahuje 23cm poloha, která odpovídá 
vzorku KNE 2. 

Pouze dva (KNE 2 a 4) z pěti studovaných vzorků po-
skytly bohaté společenstvo dinoflagelát. Ve všech vzorcích 
dominují fytoklasty, především černé částice, a to v roz-
mezí 80 až 95 %. Tento typ palynofacie odpovídá vysokému 
přínosu terestrického materiálu v příbřežních podmínkách. 
Ve studovaném případě byl tento materiál redeponován tur-
biditními proudy do hlubších částí pánve. Tomu odpovídá 
přítomnost dinoflagelát rodů Achomosphaera, Pervosphae-
ridium, Spiniferites a Surculosphaeridium, které jsou cha-
rakteristické pro hlubokovodní prostředí.

Společenstvo dinoflagelát vzorku KNE 2, odebraného 
z hlubší části jeskyně, reprezentují především Achomo-
sphaera triangulata, Dinopterygium alatum, Florentinia 
stellata, Palaeohystrichophora infusorioides, Spiniferites 
ramosus, Surculosphaeridium longifurcatum, Xenascus 
sarjeantii. Společenstvo vzorku odebraného z vyšší části 
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Obr. 2. Litologický profil godulským souvrstvím v Kněhyňské jeskyni.
Fig. 2. Lithological section of the Godula Formation within the 
Kněhyně Cave. 

Obr. 3. Rozdělení četnosti mocností turbiditů analyzovaných v rámci Kněhyňské jeskyně.
Fig. 3. Histogram of the thickness of turbidites analyzed within the Kněhyně Cave.



jeskyně (KNE 4) má větší diverzitu. Zastoupeny jsou druhy 
Achomosphaera triangulata, Epelidosphaeridia spinosa, 
Florentinia stellata, Chatangiela madura, Ch. spectabilis, 
Isabelidinium sp., Palaeohystrichophora infusorioides, 
Spiniferites ramosus a další.

Z výše uvedených je druh Ch. spectabilis znám od vyšší 
části spodního campanu až po svrchní maastricht (Costa –  
Davey 1992). Palaeohystrichophora infusoriudes má po-
slední známý výskyt vázán na nejvyšší campan (Costa –  
Davey 1992), ojediněle je uváděn z báze maastrichtu  
(Williams et al. 2004). Poslední výskyt druhu Surculo-
sphaeridium longifurcatum je uváděn ve spodním cam-
panu (Stover et al. 1996), ojediněle byl rovněž rozpoznán 
v campanu svrchním (Skupien – Mohamed 2008). Zástupci 
rodu Isabelidinium jsou významní pro svrchní křídu. Jejich 
poslední výskyt je vázán na spodní maastricht. Na základě 
určených společenstev dinoflagelát je možno studované se-
dimenty přiřadit ke campanu, a to pravděpodobně kolem 
hranice spodní/svrchní campan. Společenstvo je srovnatelné 
se společenstvy dinoflagelát popsanými ve středním oddílu 
godulského souvrství na profilu Staré Hamry (Skupien – 

Mohamed 2008). Je velmi pravděpodobné, že námi studo-
vané sedimenty odpovídají spodní části profilu Staré Hamry.

Vybraní zástupci dinoflagelát jsou zobrazeni na obr. 4. 
Celková distribuce nevápnitých dinoflagelát je zobrazena 
v tabulce 1.

Mineralogické studium vzorků z Kněhyňské jeskyně 
pomocí práškové RTG difrakční analýzy ukázalo s ohle-
dem na jejich aleuropelitický vzhled poněkud atypické, ale 
jednoduché a jednotné složení. Všech pět vzorků odpovídá 
materiálu z turbiditní sedimentace, patrně z Boumova in-
tervalu Td/Te. Jedná se o specifický sediment z turbiditních 
proudů, gravitačně obohacený lehkým podílem, především 
o slídové minerály. Byl zjištěn velmi vysoký podíl slído-
vých minerálů (50–70 % illitmuskovitu, patrně je příto-
men jak polytyp 2M1, tak i 1M) a poměrně vysoké jsou 
i podíly živců (albitického plagioklasu i draselných živců), 
přičemž velmi nízké jsou obsahy křemene (do 8 % hm.). 
Relativně stabilní je obsah chloritového minerálu (5–10 %).  
I v difrakčních záznamech nesedimentovaných preparátů je 
možné zřetelně pozorovat asymetrii difrakčních linií mus-
kovitu směrem k nižším difrakčním úhlům a velmi mírný 
posun a změny poměrů intenzit difrakčních maxim slído-
vého minerálu při aplikaci etylenglykolu. V případě sedi-
mentovaných preparátů o zrnitosti pod 1, resp. pod 0,1 μm  
dochází k posunu maxima muskovitu (001) z hodnoty 
10,18° na hodnotu 9,96° 2θ CuKα. Pološířky (FWHM, 
šířka difrakční linie v polovině výšky) linií slídového mi-
nerálu se prakticky nemění, dochází ale ke změnám v po-
měru intenzit (001) a (003) linií. Také Środońův intenzitní 
poměr Ir (Środoń 1984) ukazuje na nízký obsah expandují-
cích vrstev ve slídovém minerálu. Jedná se o poměr intenzit 
linií I(001)/I(003) pro sedimentovaný vzorek jílové frakce 
usušený na vzduchu a tentýž vzorek po nasycení etylen
glykolem. Studovaný vzorek vykázal Ir kolem 1,37. Také 
se může jednat o projev omezených velikostí difraktujících 
domén slídového minerálu. Jedná se zřejmě o tzv. otevřený 
illit. Určitou expandabilitu ve vzorcích vykazuje také chlo-
ritický minerál. Bylo zjištěno, že linie (001) chloritu se 
po aplikaci etylenglykolu štěpí (cca 1,50 a 1,42 nm) a ztrácí 
intenzitu. Chloritický minerál nepřechází do sedimentova-
ných preparátů a možnosti jeho podrobnějšího zkoumání 
jsou proto velmi omezené.

Detailní studium jílových minerálů slezské jednotky 
nebylo dosud provedeno. Z tohoto důvodu byla prášková 
RTG difrakční analýza provedena i na pěti srovnávacích 
vzorcích. Ty reprezentují aleuropelitické členy hrubě 
rytmického flyše středního oddílu godulského souvrství. 
Byly odebrány na lokalitách Staré Hamry: SH 3, SH 4; 
Prostřední Bečva: PB (viz. Skupien – Mohamed 2008); 
Bys trá: GS6, GS9 (viz. Boorová et al. 2008). Bylo zjištěno, 
že čtyři z těchto vzorků jsou plně srovnatelné se vzorky 
z Kněhyňské jeskyně. Vzorky obsahují vysoký podíl slí-
dového minerálu (62,5–72 %) při relativním nedostatku 
křemene (5–13 %). Srovnatelné jsou i obsahy albitického 
živce (6–8 %) a draselného živce (5–8 %). Poslední vzo-
rek se blíží běžným aleuropelitům (obsah křemene 28 %, 
slíd 46 %). Difrakční záznamy srovnávacích vzorků vy-
kazují, obdobně jako vzorky z Kněhyňské jeskyně, asy-
metrii difrakční linie illitmuskovitu 2M1, která ukazuje 
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KNE 2 KNE3 KNE 4 Dinoflagellae cysts

  1 Achomosphaera ramulifera

2  2 Achomosphaera triangulata

 1  Circulodinium sp.

1   Dapsilidinium sp.

1   Dinopterygium alatum

  1 Epelidosphaeridia spinosa

1  2 Florentinia stellata

 1  Heterosphaeridium sp.

  7 Chatangiella madura

  2 Chatangiella spectabilis

 1 1 Chatangiella sp.

1   Isabelidinium belfastense

  5 Isabelidinium sp.

  2 Kleithriasphaeridium sp.

3  11 Palaeohystrichophora 
infusorioides

1   Pervosphaeridium 
pseudhystrichodinium

2  3 Spiniferites ramosus

  4 Spiniferites sp.

7   Surculosphaeridium 
longifurcatum

1   Xenascus sarjeantii

Tabulka 1. Distribuce cyst nevápnitých dinoflagelát, významné 
druhy jsou zvýrazněny.
Table 1. Distribution of the non-calcareous dinoflagellate cyst taxa; 
marker taxa in Bold.
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Obr. 4. Dinoflageláta.
Fig. 4. Dinoflagellates.
1–5 sample KNE 2; 6–9 sample KNE 4. 1 – Isabelidinium belfastense; 2 – Palaeohystrichophora infusorioides; 3 – Xenascus sarjeantii; 
4 – Pervosphaeridium pseudhystrichodinium; 5 – Florentinia stellata; 6 – Achomosphaera ramulifera; 7 – Epelidosphaeridia spinosa; 
8 – Chatangiella madura; 9 – Chatangiella spectabilis. Scale bar = 20 µm.



na příměs smíšených struktur typu illitsmektit s relativně 
nízkým podílem bobtnavé komponenty.

Rozbřídavost studovaných aleuropelitů není možné jed-
noznačně přisuzovat obsahu smíšených struktur, neboť se 
jedná o hraniční smíšené struktury, blízké běžným illitům. 
Pravděpodobněji je možno rozbřídavost interpretovat jako 
důsledek tektonického postižení či gravitačních deformací 
při vzniku jeskyně. 

Závěr

Pseudokrasové jeskyně jsou doposud zcela přehlížený zdroj 
dat o litologii a stratigrafii hornin Vnějších Západních Kar-
pat. Dokumentované vrstevní sledy Kněhyňské jeskyně 
v Moravskoslezských Beskydech náleží střednímu oddílu 
godulského souvrství v rámci slezské jednotky. Litologie 
analyzovaná v téměř celém vertikálním profilu jeskyně 
tvoří střídání středně zrnitých až hrubozrnných pískovců 
o mocnosti do 3,5 m s aleuropelitickými proložkami moc-
nými do 6 cm. Aleuropelity jsou obohaceny o lehký podíl, 
především o slídové minerály. Byl zjištěn velmi vysoký 
podíl slídových minerálů (50–70 % illitmuskovitu, patrně 
je přítomen jak polytyp 2M1, tak i 1M) a poměrně vysoké 
jsou i podíly živců (albitického plagioklasu i draselných 
živců). Naopak velmi nízké jsou obsahy křemene (do  
8 % hm.). Z palynologického hlediska mají aleuropelity 
vysoký podíl fytoklastů, ale zároveň se zde vyskytuje také 
velké množství zástupců hlubokovodních dinoflagelát. To 
odpovídá redepozici turbiditními proudy. Bohaté společen-
stvo dinoflagelát odpovídá campanu, a to pravděpodobně 
hraničnímu intervalu spodní/svrchní campan.
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hému (anonymnímu) recenzentovi za cenné připomínky k textu.
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