
Studovaná oblast je součástí slezské jednotky (slezského 
příkrovu) Vnějších Západních Karpat. Vzhledem k nejed-
notné interpretaci pozice štramberských vápenců je oblast 
okolí Štramberka často popisována samostatně (viz Menčík 
et al. 1983). Základní údaje o geologické stavbě uvádějí 
Matějka a Roth (1955), Roth (1962) a zejména Marek et al.  
(1969). Geologickou pozici této oblasti řešili Menčík et al.  
(1983) a Menčík a Tyráček et al. (1985). Eliáš (1996) 
ve své zjednodušené geologické mapě okolí Štramberka 
zobrazuje při jižním okraji lomu Kotouč (v jeho pojetí 
tektonická šupina Kotouče) výskyt hradišťského souvrství 
(dříve těšínsko-hradišťského souvrství), které jako celek 

včetně blokové akumulace štramberských vápenců, chlebo-
vických a kotoučských vrstev koreluje s intervalem berrias 
až ?spodní turon. Tato šupina je zlomem oddělena od jižně 
ležící šupiny Ženklavy, zde tvořené jílovci s alodapickými 
vápenci hradišťského souvrství. Eliáš (1996) neuvádí infor-
mace o stratigrafickém stáří těchto sedimentů.

V posledních letech byly v lomu Kotouč při rozsáhlé 
těžbě na jižním okraji ložiska odstraněny starší navážky 
a těžba zasáhla jílovito-prachovité sedimenty tmavošedé 
barvy, které náleží k hradišťskému souvrství. Cílem tohoto 
pilotního výzkumu je podat obraz o stratigrafii těchto sedi-
mentů a jejich vztahu ke štramberskému vápenci.

DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.08

Geoscience Research Reports • Czech Geological Survey, Prague • Vol. 52, 1/2019 • ISSN 2336-5757 (online) • ISSN 0514-8057 (print) 27

Eliška Jurková – PEtr SkuPiEn

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava; 

petr.skupien@vsb.cz 

Please cite this article as: Jurková, E. – Skupien, P. (2019): 

Upper Barremian to Lower Aptian dinoflagellate cysts in the dark pelitic 

sediments of the southern part of the Kotouč Quarry near Štramberk 

(Silesian Unit, Western Carpathians). – Geoscience Research Reports, 

52, 1, 27–33. (in Czech)

Key words: Dinoflagellate cysts, Kotouč Quarry, Hradiště Forma- 
tion,  Silesian Unit, Western Carpathians, Upper Barremian, Lower  
Aptian 

Summary: In connection with limestone extraction in the Kotouč 
Quarry, an extensive quarrying has recently been implemented in 
the southern part of the deposit. During these mining activities 
older backfills were removed and the quarrying continued in the 
dark-grey clayey-silty sediments that should, according to Eliáš 
(1996), belong to the Hradiště Formation. The new study builds 
on the documentation of three exposed sections extending from 
the 7th to the 6th level of the quarry, where grey to dark-grey 
claystones and siltstones are partially exposed.  

Within a palynological analysis of the samples, 35 representatives 
of non-calcareous dinoflagellates were determined (Table 1). 
Selected characteristic specimens are shown in Fig. 7. Out of 
the determined dinoflagellates, stratigraphically significant are 
Aptea polymorpha, Cerbia tabulata, Cleistosphaeridium clavulum, 
Kiokansium polypes, Odontochitina operculata, Palaeoperidinium 
cretaceum and Subtilisphaera perlucida, which are characteristic 

of the Upper Barremian to Lower Aptian (Skupien, 1997, 2003; 
Skupien – Vašíček 2002). Aptea polymorpha, a rare species  
identified in the studied samples, may contribute to more accurate 
classification of sediments, and is attributed to the Lower Aptian 
within the Tuarkyricus to Weissi ammonite zones (Skupien – Vašíček  
2002).

Apart from the dinoflagellate cysts, the organic material 
in the samples also contains spores, pollen, brown and black 
phytoclasts, cuticules, and foraminiferal linings (Fig. 8). Besides 
the palynomorphs, the sample 7/3 provided a well preserved 
scolecodont, i.e. jaws of fossil polychaete annelids, the occurrences 
of which are related to the conditions of littoral zones of the  
seas. 

The composition of organic matter corresponds to sedimentation 
at the level of continental shelf near shore zone. It is supported by 
the palynomorph structure with prevailing abundance of terrestrial 
material, namely pollen and spores.

Cysty dinoflagelát svrchního barremu až spodního 
aptu v tmavých pelitech jižního okraje lomu Kotouč 
u Štramberka (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Upper Barremian to Lower Aptian dinoflagellate cysts in the dark pelitic sediments of the southern part 
of the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Western Carpathians)

 (25-21 Nový Jičín)



Materiál 

V roce 2017 bylo na jižním okraji lomu Kotouč u Štram-
berka (obr. 1) odebráno 13 vzorků ze tří těžbou odkrytých 
profilů šesté až sedmé etáže lomu (profily jsou označeny 
I–III). Dokumentace a odběry vzorků byly prováděny vždy 
jižním směrem, a to od okraje tělesa štramberského vá-
pence.

Profil I na 6. etáži (GPS 49.5822278N, 18.1210850E; 
obr. 2) odkrývá silně zvětralé šedé jílovce a prachovce. 

Výchoz byl špatně přístupný, proto byly získány pouze 
dva vzorky (St 6/1, St 6/2), vzdálené od sebe 20 m. Vzorek  
St 6/1 pochází z tmavošedého jílovce 0,5 m v nadloží vá-
pence, vzorek St 6/2 byl odebrán z tmavošedých prachovců.

V prostoru odtěžované skrývky mezi 6. a 7. etáží 
(GPS 49.5810914N, 18.1199231E; obr. 3) byly v profilu 
II o délce 12 m odebrány 4 vzorky (St 6-7/1 až 4). Pře-
vládají tmavošedé jílovce, většinou oxidované a pokryté 
limonitovými povlaky. Sedimenty jsou na puklinách často 
nažloutlé, což způsobují sírany (jarosit). V místě odběru 
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Obr. 1. Lom Kotouč s vyznačením studovaných profilů (mapy.cz, upraveno).
Fig. 1. The Kotouč Quarry with marked studied profiles (maps.cz, modified).

Obr. 3. Profil II mezi 6. a 7. etáží 
lomu s vyznačením míst odběrů 
vzorků.
Fig. 3. Profile II between 6th 
and 7th level of the quarry with 
marked sampling sites.

Obr. 2. Profil I na 6. etáži lomu 
s vyznačením míst odběrů vzorků. 
Fig. 2. Profile I of the 6th level 
of the quarry with marked sam-
pling sites.



vzorku St 6-7/3 jsou v horninách zřetelné zbytky rostlinné 
drtě. V pokračování profilu následovala navážka. Odkryv je 
nápadný intenzivním zvrásněním (obr. 4). Ve spodní části 
je směr a sklon vrstev 188/70.

Profil III se nachází ve sjezdu na 7. etáž (GPS 
49.5809978N, 18.1195994E; obr. 5). Převažují v něm šedé 
až černé laminované, střípkovitě rozpadavé jílovce, dále 
vystupují jen tmavošedé, zejména břidličnatě rozpadavé jí-
lovce až prachovce. Bylo odebráno 7 vzorků (St 7/1 až 7).  
Vzdálenost od prvního místa odběru, kterým byly bloky vá-
pencové brekcie s úlomky štramberských vápenců (obr. 6),  
po konečné místo odběru činí téměř 15 m. Směr a sklon 
vrstev je 135/60. Mocnost brekciovitého vápence je okolo 
110 cm.

Metodika

Organická složka byla ze sedimentů separována pomocí 
klasické palynologické metody, a to rozpuštěním v HCL 
a HF. Nerozpuštěné zbytky propláchnuté vodou byly 
prosety na polyetylenovém sítu o velikosti ok menší než  
10 μm. V organickém materiálu preparátů, studovaném po-
mocí mikroskopu IntracoMicro ML1 s digitální kamerou 
Dino-Lite AM7025X, byly vyhledávány a dokumentovány 
zejména cysty dinoflagelát. Fotodokumentace byla poří-
zena v programu DinoCapture 2.0. 

Pro palynofaciální výzkum, v rámci kterého byl stano-
ven kvantitativní podíl organických částic, byly vybrány 
4 vzorky bohaté na organickou hmotu (7/2, 7/3, 7/5, 7/6). 
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Obr. 5. Profil III na 7. etáži 
lomu s vyznačením míst odběrů 
vzorků.
Fig. 5. Profile III on the 7th level  
of the quarry with marked sam-
pling sites.

Obr. 6. Bloky vápencové brekcie 
(o viditelné mocnosti 11–50 cm) 
s úlomky štramberských vápenců 
(vlevo) a černé jílovce (vpravo).
Fig. 6. Blocks of limestone brec-
cia (thickness  corresponds to 
11–50 cm) with fragments of 
Štramberk limestones (on the 
left) and black claystones (on 
the right).

Obr. 4. Detailní fotografie vrás 
mezi 6. a 7. etáží lomu profilu II.
Fig. 4. Detailed photos of the 
fold exposed between 6th and 
7th level of the quarry – section II.



V každém z nich bylo napočítáno 200 částic organického 
materiálu, které byly rozděleny do tří kategorií ‒ paly-
nomorfy, fytoklasty a amorfní organická hmota (AOM). 
Na základě procentuálního podílu jednotlivých organic-
kých částic a s pomocí Tysonova grafu (Tyson 1993) byl 
vzorkům přiřazen typ kerogenu a bylo interpretováno se-
dimentační prostředí.

Výsledky a interpretace

Ve vzorcích bylo zjištěno 35 zástupců dinoflagelát  
(tab. 1, obr. 7). Vyšší druhovou diverzitou se vyznačují 
vzorky 6/2 a 7/2. Stratigraficky významné jsou druhy Aptea 
polymorpha, Cerbia tabulata, Cleistosphaeridium clavulum, 
Kiokansium polypes, Odontochitina operculata, Palaeope-
ridinium cretaceum a Subtilisphaera perlucida, na jejichž 

základě lze stanovit stratigrafický interval svrchního bar-
remu až spodního aptu (Skupien 1997, 2003, Skupien ‒  
Vašíček 2002). 

Podle dřívějších poznatků z oblasti Západních Karpat 
můžeme za klíčové druhy považovat:
–  Aptea polymorpha – první výskyt vázán na bázi aptu 

(od amonitové zóny Tuarkyricus),
–  Cerbia tabulata – stratigrafický rozsah od nejvyššího 

spodního barremu (od amonitové zóny Caillaudianus) 
po nejvyšší apt (amonitovou zónu Jacobi),

–  Cleistosphaeridiu clavulum – první výskyt od svrchního 
barremu (od amonitové zóny Giraudi),

–  Kiokansium polypes – stratigrafický rozsah od báze bar-
remu (amonitové zóny Hugii) po střední část spodního 
aptu (amonitovou zónu Weissi),

–  Odontochitina operculata – významný indexový druh 
báze svrchního barremu. 
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Obr. 7. Cysty dinoflagelát v se-
dimentech jižního okraje lomu 
Kotouč. 
Fig. 7. Dinoflagellate cysts in 
sediments of the Southern part 
of the Kotouč Quarry.

A – Achomosphaera ramulifera (Deflandre, 1937b) Evitt, 1936 (vzo-
rek/sample 6/2); B – Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1837b) Man-
tell, 1854 (6/1); C – Cleistosphaeridium clavulum  (Davey, 1969a) 
Below, 1982c (7/5); D – Oligosphaeridium complex (White, 1842) 
Davey and Williams, 1966b (7/2); E – Odontochitina operculata 
(Wetzel, 1933a) Deflandre and Cookson, 1955 (7/2); F – Cerbia  
tabulata (Davey and Verdier, 1974) Below, 1981a (7/2); G – Hystri-
chodinium pulchrum (Deflandre, 1935) (7/2); H – Kleithriasphaeri-
dium eoinodes (Eisenack, 1958a) Davey, 1974 (7/2); I – Kiokansium 
polypes (Cookson and Eisenack, 1962b) Below, 1982c (7/2); J –  
Aptea polymorpha (Eisenack, 1958a) (7/5); K – Circulodinium dis-
tinctum (Deflandre and Cookson, 1955) Jansonius, 1986 (7/5).



Tabulka 1. Zastoupení cyst dinoflagelát
Table 1. Dinoflagellate cysts distribution

Dinoflagellate cysts
Sample

6/1 6/2 6–7/3 6–7/4 7/2 7/3 7/5 7/6

Achomosphaera ramulifera x

Aptea polymorpha x x

Callaiosphaeridium asymmetricum x

Canningia sp. x

Cerbia tabulata

Circulodinium distinctum x x x

Circulodinium sp. x x x

Cleistosphaeridium sp. x

Cleistosphaeridium clavulum x x

Cleistosphaeridium multispinosum x

Cribroperidinium confossum x

Cymososphaeridium validum x x

Endoscrinium campanula x

Exochosphaeridium muelleri x

Exochosphaeridium sp. x

Fromea amphora x

Gonyaulacysta cretacea x

Gonyaulacysta sp. x x

Hystrichodinium pulchrum x x

Hystrichosphaeridium sp. x

Hystrichosphaerina schindewolfii x x

Chlamydophorella sp. x

Kleithriasphaeridium eoinodes x

Kiokansium polypes x x x

Kiokansium sp. x x

Odontochitina operculata x x x x

Oligosphaeridium sp. x x

Oligosphaeridium asterigerum x

Oligosphaeridium complex x x x x x x

Palaeoperidinium cretaceum x x

Spiniferites sp. x

Spiniferites ramosus x x x x x

Subtilisphaera perlucida x x x

Systematophora sp. x x

Systematophora cretacea x
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Díky těmto informacím lze sedimenty stratigraficky ko-
relovat v rozmezí svrchní barrem až spodní apt. Druh Aptea 
polymorpha, jenž se vyskytuje jen zřídka, naznačuje přesnější 
zařazení sedimentů, a to ke spodnímu aptu v rozsahu amoni-
tových zón Tuarkyricus až Weissi (Skupien – Vašíček 2002).

Palynofacii (obr. 8) kromě cyst dinoflagelát tvoří také 
spory, pylová zrna, hnědé a černé fytoklasty, kutikuly 
a vnitřní výstelky foraminifer. Kromě těchto palynomorf 
poskytl vzorek 7/3 jeden exemplář dobře zachovaného fo-
silního čelistního aparátu (skolekodont) mnohoštětinatých 
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červů kroužkovců (obr. 9). Jejich výskyt je spojován s pod-
mínkami mělkého litorálního moře (Tyson 1993).

 Vzorky, u nichž byla provedena palynofaciální analýza, 
jsou charakteristické vysokým podílem amorfní organické 
hmoty (AOM). Procentuální podíl AOM dosahuje zejména 

ve vzorku 7/3 až 70 %, což odpovídá anoxickým podmín-
kám sedimentace. Poměrně vysoký je podíl kontinentálních 
sporomorf, jako jsou pylová zrna a spory, které se nejhoj-
něji vyskytují ve vzorku 7/2 (maximálně 42,5 %). Tento 
vzorek je zároveň nejbohatší na dobře zachované cysty di-
noflagelát, které dosáhly 10 %. Jako další následují černé 
fytoklasty protáhlé a zaoblené (3,5‒17,5 %), hnědé fyto-
klasty (do 12,5 %), kutikuly (do 1 %) a mikroforaminifery 
(do 0,5 %). Fytoklasty jsou nejčastěji přítomny ve vzorcích 
7/5 a 7/6.

Výsledky palynofaciální analýzy byly v Tysonově grafu 
zařazeny do tří polí. Vzorky 7/2 a 7/6 spadají do pole V, 
v tomto případě jde o kerogen typu III > IV. U vzorku 7/3, 
který je začleněn do pole VIII, je to kerogen typu II > I. 
Poslednímu vzorku 7/5, jemuž připadá pole VII, odpovídá 
II. typ kerogenu.

Z Tysonovy analýzy (1993) vyplývá typ paleoprostředí. 
Vzorky 7/2 a 7/6 představují pelitický oxický šelf s níz-
kým až středním obsahem AOM a častým výskytem pa-
lynomorf. Pole VIII se vzorkem 7/3 znázorňuje distální 
disoxicko-anoxický šelf se střední až dobře zachovanou 
AOM a nízkým až středním obsahem palynomorf. Distální 
disoxicko-anoxický šelf s dobře zachovanou AOM, což je 
způsobeno redukčními podmínkami v pánvi, je přiřazen 
poli VII. 

Závěr

Šedé až téměř černé nevápnité jílovce z jižního okraje  
6. až 7. etáže lomu náleží vyšší části hradišťského souvrství 
godulského vývoje slezské jednotky ve stratigrafickém in-
tervalu svrchní barrem až spodní apt. Složení organické 
hmoty a palynomorf s převládajícím podílem terestrického 
materiálu včetně pylových zrn a spor dokládá sedimentaci 
v oblasti úpatí šelfu. 

Obr. 8. Palynofacie. A – spora (vzorek 7/5); B – bisakátní pylové zrno 
(7/2); C – kutikula (7/2); D – pylové zrno (vzorek 7/2); E – kutikula 
foraminifery (7/2); F – hnědý dřevitý fytoklast s Oligosphaeridium 
complex (7/2).
Fig. 8. Palynofacies. A – spore (sample 7/5); B – bisacate pollen 
grain (7/2); C – cuticle (7/2); D – pollen grain (7/2); E – foraminiferal 
cuticle (7/2); F – brown woody phytoclast with Oligosphaeridium 
complex (7/2).

Obr. 9. Čelistní aparát mnohoštětinatců ve vzorku 7. etáže (vzorek 7/3). 
Fig. 9. Polychaete jaw apparatus in sample from the 7th level 
(sample 7/3).

Obr. 10. Tysonův graf s výslednými hodnotami určujícími typ 
kerogenu ve vzorcích 7. etáže (Tyson 1993).
Fig. 10. Kerogen plots in Tyson´s graph (Tyson 1993) specifying its 
type in samples from the 7th level of the quarry.
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Tabulka. 2. Kvantitativní podíl jednotlivých složek vpalynofacií ve vzorcích 7. etáže
Table. 2. The quantitative representation of the palynofacies in the samples 7th level


