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Sedimentace slezské jednotky v godulském (pánevním)
vývoji reprezentuje soubor flyšoidních a flyšových ulože-
nin od svrchní jury po oligocén, s maximální mocností
okolo 6000 m. Bazální část sedimentace tvoří vendryňské
souvrství (dříve spodní těšínské vrstvy, Eliáš et al. 2003),
charakterizované tmavě hnědošedými vápnitými jílovci
s mocností 400 m (oxford–berrias). Tyto sedimenty byly
ukládány v hraničních oblastech neritik/batyál. V nejvyšší
části souvrství je vyvinuta poloha tilloidních slepenců na-
zývaných ropický horizont (Menčík et al. 1983). Výrazný
litologický obzor vznikl resedimentací vápencových klastů
z podmořských skluzů. Podle Eliáše (1970) jde o valouny
tmavošedých až jemně zrnitých pseudoolitických vápenců,
modrošedých jemně zrnitých vápenců, černošedých jemně
až středně zrnitých vápenců, černošedých jílovitých vápen-
ců, křemenců, fylitů a někdy také drobových pískovců.

Sedimentace pelagitů do nadloží pokračuje těšínskými
vápenci se stratigrafickým rozpětím od nejvyššího tithonu
až po spodní valangin. Těšínské vápence jsou popsány ve

dvou základních vývojích, facii kalové (jemně detritické)
a facii organodetritické. Během terénních prací v posled-
ních dvaceti letech se dosud nepodařilo zdokumentovat
souvislý odkryv reprezentující přechod mezi oběma výše
zmíněnýma souvrstvími.

Předložená práce se věnuje zpracování nového profilu
zachycujícího přechod mezi vendryňským souvrstvím
a těšínskými vápenci. Stratigrafické závěry vycházejí
ze zpracování kalpionel, vápnitých a nevápnitých dinofla-
gelát.
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Studovaná lokalita přírodního výchozu levého nárazového
břehu potoka Bruzovka se nachází 1065 metrů sv. od kos-
tela sv. Stanislava v Bruzovicích a 200 metrů jz. od kři-
žovatky (obr. 1) cest Bruzovice-Žermanice a Bruzovi-
ce-Pazderna.
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Výchoz délky 45 m dosahuje výšky až 4 m. Horniny jsou
odkryté ve spodní části svahu a v korytě potoka. Značnou
část profilu zakrývají zvětrávající jílovce, které se do kory-
ta v některých místech sesouvají. Dokumentace probíhala
měřením pravých mocností vrstev vápenců a celých sou-
borů vrstev slínovců, popř. pelitických sedimentů, odkry-
tých v kopaných rýhách.

Vyšší část výchozu (směrem proti proudu) tvoří vápence
až slínovce, které patří ke spodní části těšínských vápenců.
Kompasové měření vyšších vrstev bylo stanoveno na
155/55. Profil začíná první výraznou lavicí vápence o moc-
nosti 7 cm, odkrytou v korytě potoka. Celý odkryv s vápen-
covými lavicemi a slínovci končí 50 cm mocnou vrstvou
detritického vápence (obr. 2).

V nižších částech výchozu vápence přecházejí do tmav-
ších sedimentů, především jílovců a prachovců. Tyto jílov-
ce až prachovce řadíme k podložnímu vendryňskému sou-
vrství. Zde bylo kompasové měření stanoveno na 170/45.
Pelitické sedimenty vendryňského souvrství jsou doprová-
zeny valouny až bloky vápenců (rozměry od nepatrných
centimetrů po 1,5 m). Mnohé z nich připomínají konkrece.
Vzhledem k selektivní erozi jsou ve spodní části zjevné
akumulace bloků či valounů vápenců (obr. 3), které prav-
děpodobně vytvářejí několik poloh v jílovcích a prachov-
cích vendryňského souvrství. V blocích a valounech pře-
vládají jemnozrnné (mikritické) vápence šedé a méně
tmavě šedé barvy. Některé z šedých vápenců jsou výrazně
chondriticky skvrnité (tmavší odstíny). Hojně jsou pukliny
vyplněné kalcitem a občas stroncianitem. Velmi malá část
patří vápencům organodetritickým. Ty jsou opět šedé až
tmavě šedé barvy, často na povrchu vyvětrávají ostny ježo-
vek a schránky mlžů. Akumulaci vápenců lze srovnávat
s ropickým horizontem.

Z vápenců a slínitých poloh byly zhotoveny výbrusy.
Mikroskopický popis jednotlivých výbrusů byl prováděn
pomocí polarizačního mikroskopu Olympus BX60. Strati-
grafické vyhodnocení vychází z prací Lakové a Petrové
(2013) a Rehákové (2000).

Dva vzorky vendryňského souvrství byly studovány pa-
lynologicky za získání preparátu standardní technikou roz-

pouštění v kyselinách (HCl a HF). Stratigrafické vyhodno-
cení bylo provedeno podle práce Skupiena a Smaržové
(2011).
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V rámci mikroskopického studia výbrusů bylo popsáno
složení vápenců a obsah mikrofosilií.

Br 1: Alodapický vápenec, do nadloží přechází do bio-
sparitového vápence. Občasné žilky a hnízda hrubě krys-
talického sparitu. Častá organická hmota. Spongie jsou
zde usměrněné ve směru vrstevnatosti. Ve výbrusu jsou
patrné zbytky kalpionel, ostrakodů, kalcifikovaných ra-
diolarií, řas, miliolidních a textularidních bentických fo-
raminifer, schránek mlžů a úlomků mlžů. Z určitelných
mikrofosilií jsou zde kalpionely Calpionella alpina (Lo-
renz) – malé formy, Crassicollaria massutiniana (Co-
lom), Tintinnopsella carpathica (Colom) a vápnitá dino-
flageláta Cadosina semiradiata semiradiata (Wanner),
Colomisphaera lapidosa (Vogler), Cadosina semiradiata
fusca (Wanner).

Br 2: Biomikritový vápenec s běžnými klenci dolomitu
a občasnými hnízdy sparitu. Málo běžná organická hmota.
Z mikrofosilií časté jehlice hub – spongie, ojedinělé jsou
výskyty vápenatých dinoflagelát Cadosina semiradiata
fusca (Wanner) a Colomisphaera fortis (Řehánek). Místy
se vyskytují úlomky krinoidů.

Br 3: Dismikritový vápenec s žilkami a krystaly sparitu.
Ve výbrusu dominují kalcifikované radiolarie, kalpionely
a v menší míře i vápnitá dinoflageláta. Kalpionely Calpio-
nella alpina (Lorenz), Calpionella grandalpina (Nagy),
Tintinnopsella doliphormis (Colom) a Tintinnopsella car-
pathica (Colom). Z vápnitých dinoflagelát je to Cadosina
semiradiata fusca (Wanner). Občasné jsou výskyty krinoi-
dů a jehlic hub.

Br 4: Dismikritový vápenec s méně častou organickou
hmotou. Z fosilií se nejčastěji vyskytují spongie a kalcifi-
kované radiolarie, občasné jsou výskyty foraminifer a os-
trakodů. Z kalpionel se zde nachází Calpionella alpina
(Lorenz), Crassicollaria parvula (Remane) a z vápenatých
dinoflagelát Colomisphaera fortis (Řehánek), Cadosina
semiradiata cieszynica (Nowak) a Colomisphaera radiata
(Vogler).

Br 5: Spodní část výbrusu tvoří hrubě detritická složka,
ve které jsou často obsaženy zbytky foraminifer, kdežto
vrchní část je drobně detritická. Zřetelná silná rekrystaliza-
ce. Rozeznatelná foraminifera je Ophtalmidium (Brady).
Nepravidelný výskyt radiolarií a řas. Z řas se podařila určit
pouze Cadosina semiradiata fusca (Wanner).

Br 6: Mikritový až dismikritový vápenec, bohatý na or-
ganickou hmotu s občasnými zrny křemene a šupinkami
slíd. Ve výbrusu se také nalézají zrnka glaukonitu a je patr-
ná výrazná laminace. Sparitové žilky zde procházejí napříč
laminací. Méně častá jsou hnízda sparitu. Dominují kalcifi-
kované radiolarie a spikuly spongií, tím pádem facii tohoto
výbrusu můžeme nazvat radiolario-spongiovou. V někte-
rých částech výbrusu je hojný pyrit.

Br 9: Vyšší část výbrusu je mikritová a spodní část spíše
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dismikritová až biodetritická. Ojedinělá organická hmota.
Dominují výskyty kalpionel Calpionella alpina (Lorenz).
Jako další jsou zde kalpionely Calpionella grandalpina
(Nagy), Crassicollaria parvula (Remane) a Crassicollaria
massutiniana (Colom). Dále jsou ve výbrusu velice časté

a vcelku dobře rozeznatelné řasy Cadosina semiradiata se-
miradiata (Wanner), Colomisphaera lapidosa (Vogler)
a Cadosina semiradiata fusca (Wanner). V menším počtu
se také vyskytují radiolarie, spikuly spongií, mlži a schrán-
ky ostrakodů.
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Br 11: Biosparitový vápenec s občasnými krystaly dolo-
mitu a hnízdy kalcitu. Z fosilií jsou zde zbytky radiolarií,
kalpionel, vápnitých řas a schránek ostrakodů. Z kalpionel
je to Calpionella alpina (Lorenz), Tintinnopsella carpathi-
ca (Colom), z řas Colomisphaera fortis (Řehánek), Colo-
misphaera lapidosa (Vogler). Občasně se vyskytují úlom-
ky krinoidů.

Br 15: Jílovec s klasty. Převládají úlomky živců, vápen-
ců a zrna glaukonitu. Občas lze pozorovat šupinky slíd
a ostrohranná zrna křemene. Z fosilií byly objeveny v men-
ší míře pouze radiolarie.

Br 17: Jílovitý vápenec až slínovec se sparitem. Nápad-
né je množství ostrohranných zrn křemene a zrn glaukoni-
tu. Tento výbrus je dále charakteristický velkým množ-
stvím organické hmoty, avšak odlišný od ostatních
výskytem velkých hnízd pyritu. Z mikrofosilií jsou zde pa-
trné spongie (spikuly) i občasné zbytky schránek ostrako-
dů.

Určitelné a stratigraficky zařaditelné mikrofosilie byly
nalezeny pouze ve výbrusech těšínských vápenců. Jejich
distribuce je zobrazena v profilu na obr. 2. Podařilo se určit

šest zástupců kalpionel – Calpionella alpina (Lorenz),
Calpionella grandalpina (Nagy), Crassicollaria massuti-
niana (Colom), Crassicollaria parvula (Remane), Tintin-
nopsella carpathica (Colom), Tintinnopsella doliphormis
(Colom) – a šest zástupců vápnitých dinoflagelát – Cadosi-
na semiradiata fusca (Wanner), Cadosina semiradiata cie-
szynica (Nowak), Cadosina semiradiata semiradiata
(Wanner), Colomisphaera fortis (Řehánek), Colomisphae-
ra radiata (Vogler), Colomisphaera lapidosa (Vogler).

Pro stratigrafii mají především význam kalpionely. Spo-
lečenstva jsou charakteristická pro nejvyšší tithon až spod-
ní berrias. Podle přítomnosti kalpionely Tintinnopsella do-
liphormis (Colom) lze vzorek Br 3 přiřadit již ke spodnímu
berriasu. To by znamenalo, že podložní sedimenty naleží
ke svrchnímu tithonu. Potvrzují to určené cysty nevápni-
tých dinoflagelát.

Analýza nevápnitých dinoflagelát byla provedena pouze
na dvou vzorcích vendryňského souvrství – Br 13 a Br 17.
Určená společenstva jsou poměrně chudá, se zástupci
Circulodinium distinctum, Cometodinium sp., Cribroperi-
dinium sp., Endoscrinium sp., Gonyaulacysta sp., Stiphro-
sphaeridium anthophorum, Systematophora areolata, Tu-
botuberela sp., Valensiella sp. Společenstvo odpovídá
svrchnímu tithonu.

FC�>�

Spodní část profilu tvoří svrchní část vendryňského sou-
vrství. Jsou to především jílovce a prachovce s poměrně
častými bloky až konkrecionálními útvary vápenců. Kon-
krece vápenců mají barvu od světle šedé s přechodem do
tmavě šedé, někdy až černé barvy. Podle litologie a strati-
grafické pozice jde o ropický horizont. Složení horizontu
je velice podobné popisu Eliáše (1970), chybějí ovšem
valouny, které obsahují drobové pískovce, fylity, tufy
nebo křemence. Charakter vápenců studovaného profilu
vyžaduje další studium výbrusů „konkrecí“ a případně
geochemické analýzy, které by prokázaly genezi vápen-
ců. Na studovaném profilu uvedené sedimenty náleží
svrchnímu tithonu.
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Vyšší část profilu tvoří spodní vrstvy těšínských vápen-
ců, zastoupené zde jak vápenci, tak i slínovci. Z litologic-
kého hlediska studované sedimenty náleží kalové facii
těšínských vápenců. Nejspodnější vrstvy těšínských vá-
penců na studovaném profilu z hlediska stratigrafie náleží
nejvyššímu tithonu a spodnímu berriasu.

Poděkování. V práci jsou uvedeny výsledky výzkumu, který byl fi-
nančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v rámci projektu SGS SP2016/12 a projektu GAČR
16-09979S.
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