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Summary: Two localities of shallowwater nearshore limestone 
were discovered in the central part of the Bohemian Cretaceous 
Basin (Figs. 1 and 2). The limestone forms the basal part of the 
transgressive Korycany Member of the PerucKorycany Formation 
(Upper Cenomanian) in two deep boreholes J 470 812 Skalka and 
416 320 Ralsko, situated within a dense borehole network. Sandstone 
and sandy siltstone representing the remaining part of the Korycany 
Member were abruptly overlain by marlstone of the Bílá Hora 
Formation (Fig. 3). Apart from the two other drillcores with a reduced 
limestone layers (Fig. 4), all other drillcores contain only sandstone 
and siltstone of the Korycany Member. Limestone whose extent has 
been estimated  0.20–0.35 km2 laterally passes into sandstone. It was 
deposited at the foot of morphological basement elevations in small 
areas with limited siliciclastic input (Figs. 4 and 5). The thickness of 
the Korycany Member is strongly reduced on the elevations whose 
uppermost part were exposed during limestone sedimentation. 
In the borehole J 470 812 Skalka, the limestone reaching 4.10 m 
in thickness include fenestral bioclastic wackestone in the lower 
part, whereas the upper part is formed by bioclastic floatstone 
(Figs. 6 to 10). The bioclasts (20–25 %) floating in micrite matrix 
comprise predominantly bivalves, foraminifera and red algae, while 
gastro pods are very rare. The content of terrigenous quartz grains 
oscilates between 15 and 25 %. The irregular fenestral structures 
are filled with sparite. Limestones were deposited in the shallow 
protected nearshore zone (open lagoon) without washing out of 
micrite. Occasionally, the sediment was exposed in the intertidal zone 
and dessication (fenestral) structures originated. In the borehole  

416 320 Ralsko, the limestone thickness is 2.30 m. Limestone consists 
of bioclasticintraclastic floatstone with sparite matrix (Figs. 11 
to 13). It was deposited in a very shallow nearshore zone under 
lowtide sea level with high water energy washing out micrite. 
Micritic intraclasts with dispersed bioclasts and quarz grains were 
transported from the nearby protected area (open lagoon). Intraclast 
formation resulted from destruction of partially lithified micritic 
sediment during extreme storms or, alternatively, originated during 
transgression phase. The new localities of nearshore limestones in 
the central (axial) part of the Bohemian Cretaceous Basin enlarge 
the number of limestones localities in an analogous position. Many 
elevations still existed in the axial part of the basin at the end of the 
Cenomanian, having been submerged as late as during the Lower to 
Middle Turonian. The longterm existence of elevations in the central 
part of the basin support the idea that the Bohemian Cretaceous 
Basin formation was controlled mainly by global Cenomanian 
transgression invading the topographically lower part of the 
Bohemian Massif. The idea of the strikeslipe (pullapart) type of 
the basin lacks evidence because there are no documented strike
slipe systems during the formation and existence of the basin. 
The thickness of the Korycany Member is mainly controlled by the 
basement morphology, being the highest in the narrow, marginal 
nearshore zone off the axial part of the basin. In addition, the 
thickness of the Korycany Memeber accumulated during approx. 
1–1.5 Ma is low. There is no tectonic depocenter migration and the 
value of „total“ subsidence about 0.1mm/year or less is characteristic 
of the cratonic basins or basin on the passive continental margine.     

Transgresní, příbřežní vápence korycanských vrstev 
(cenoman) v centrální části české křídové pánve 
a diskuse týkající se vzniku této pánve
Transgressive nearshore limestone of the Korycany Member (Cenomanian) in the central part 
of the Bohemian Cretaceous Basin and the discussion on the origin of the basin

(02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)

V korycanských vrstvách, méně i v bělohorském souvrství 
a vzácně i v jizerském souvrství, cenomanského až turon-
ského stáří se kromě dominujících siliciklastických sedi-

mentů vyskytují i mělkovodní, organodetritické vápence. 
Pro ně se ujal název příbojová, útesová, popř. prahová fa-
cie. Tyto termíny se běžně užívají dosud. Někteří badatelé 



pro tyto facie používají termín „příbřežní facie“ (např. Žák 
1946, Houša 1991, Žítt et al. 2015), tento název používá 
i autor. Z litologického hlediska jde o dvě facie ukládané 
v mělkém prostředí u pobřeží – facii konglomerátů s vá-
pencovým, popř. jílovitým nebo písčitým matrixem a facii 
vápenců v proměnlivé míře písčitých. Písčité vápence pře-
cházejí směrem od břežní linie do pískovců (Houša 1991). 
Konglomeráty, tvořené často velkými balvany až bloky, 
se ukládaly buď v malých depresích, „kapsách“, často 
jen metrových rozměrů, na úzké abrazní plošině lemující 
skalnatý břeh nebo přímo pod skalnatými útesy. Některé 
„kapsy“ dle Eliáše a Zelenky (2002) představují příčný řez 
výplní podmořských koryt, v nichž se hrubá klastika ulo-
žila z gravitačních proudů. Tuto facii často doprovází fauna 

přisedlá na abradovaném skalním břehu (Žítt – Nekvasi-
lová 1991, 1996; Žítt et al. 1997, 2004). Facie písčitých 
vápenců vznikala v příbřežní zóně se sníženým přínosem 
terigenního materiálu, s převahou karbonátového písku 
(mj. v zátokách či otevřených lagunách), převážně však již 
mimo příbojovou zónu. Tato facie má větší plošný rozsah, 
který v okolí Kutné Hory a Neratovic s. od Prahy i po čás-
tečné erozi dosahuje několika km2. Obě facie se vyskytují 
hlavně v jz. okrajové části pánve, kde vznikaly u někdej-
šího pobřeží nebo u ostrovů ve větší vzdálenosti od břežní 
linie. Jejich výskyty se koncentrují do sz. až sv. okolí Prahy, 
na Kolínsku, Kutnohorsku, Čáslavsku, v Železných horách 
a v okolí Teplic a Bíliny (obr. 1). „Příbojová“ či „útesová“ 
facie kolem morfologických elevací je častá také v saské 
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Obr. 1. Mapa české křídové pánve s vrty, které zastihly transgresivní mělkovodní vápence příbřežní facie v její osní části. 1 – česká křídová 
pánev, 2 – vrty s transgresní karbonátovou facií korycanských vrstev v centru pánve, 3 – konglomeráty příbřežní facie na Maršovickém vrchu 
(k. 515), 4 – areály s častými elevacemi křídového podloží a s výskytem příbřežních mělkovodních vápenců cenomanského a turonského 
stáří, 5 – rozsah novoměstskoholické elevace na konci cenomanu, 6 – významné zlomy (LF – lužický zlom, KF – krušnohorský zlom,  
ŽF – železnohorský zlom), 7 – zóna s mocnostmi korycanských vrstev mezi 100 až 125,7 m.
Fig. 1 Map of the Bohemian Cretaceous Basin with boreholes crossing the transgressive nearshore shalowwater limestone in its central 
part. 1 – Bohemian Cretaceous Basin, 2 – boreholes with transgressive nearshore limestone facies in the central part of the basin,  
3 – nearshore conglomerates (“surf facies”) on the Maršovice Hill (515 m a. s. l.),  4 – areas with basement elevations and occurrences 
of  nearshore shallowwater limestone of Cenomanian and Turonian age, 5 – area  of the Nové MěstoHolice elevation at the end of the 
Cenomanian, 6 – main faults (LF – Lusatian fault, KF – Krušné hory Mts. fault, ŽH – Železné hory Mts. Fault), 7 – zone of the Korycany 
Member thickness between 100 and 125,7 m. 



části křídové pánve, mezi Berggiesshübelem j. od Pirny 
a Dráždany a také v okolí Míšně (kde se nachází spod-
nocenomanská lokalita Zscheila), zpravidla jako konglo-
meráty v „kapsách“, někdy s vápnitým matrixem (Tröger 
1956, 2011, Wilmsen et al. 2019). Někteří autoři (Zahálka 
1916, Malkovský 1957) předpokládali, že ostrovní elevaci 
uvnitř pánve tvořily v cenomanu a v turonu výchozy krys-
talinika na tzv. maršovické elevaci, na Maršovickém vrchu 
(k. 515), j. od České Lípy (obr. 1). Dle nových výzkumů 
se výchozy krystalinika nacházejí v tektonicky vyzdvižené, 
zlomy ohraničené kře (Adamovič – Coubal 1994). Na zdej-
ším krystaliniku při cenomanské transgresi však „příbojová 
facie“ vznikla. Jako „Brandungzone“ popsal Graber (1904) 
na z. úpatí Maršovického vrchu brekciovitý konglomerát, 
vyplňující nepravidelné, dle vyobrazení v článku až 2,5 m 
hluboké kapsy v porfyroidu. Klasty tvořil místní porfyroid, 
matrix Graber blíže nespecifikoval, píše jen o „dosti tmavé, 
zčásti chloritizované základní hmotě“. Konglomerát i por-
fyroid byly překryty vrstevnatými pískovci s fragmenty 
schránek ústřic. Překvapivé bylo zjištění příbřežních karbo-
nátů v osní části české křídové pánve mezi Hradcem Krá-
lové a Kopidlnem, kde se předpokládala zvýšená mocnost 
cenomanských pískovců perucko-korycanského souvrství. 
Vrtný průzkum zde ověřil elevační struktury v podložním 
reliéfu, s velmi redukovanou mocností pískovců korycan-
ských vrstev (Klein et al. 1982). Na některých elevacích 
pískovce chybí, jižní okraj jedné z nich, nazvané mléko-
srbská, lemují kolem 1 m mocné organodetritické vápence 
korycanských vrstev, zjištěné ve vrtu NB-14 Chudeřice. 
V 10,5 km směrem k V vzdáleném vrtu NB-26 Žižkovec 
(obr.1) byly v korycanských pískovcích nalezeny frag-
menty synsedimentárních organodetritických vápenců, 
redeponovaných z blízkého okolí. Mikrofaciálně jsou vá-
pence v obou vrtech shodné, jsou bioklastické, s převahou 
mikritického matrixu, s variabilním složením bioklastů 
(mlži, ježovky, foraminifery, ostracoda, mechovky). Pří-

břežní vápence na bázi křídového sledu byly zjištěny při 
vrtném průzkumu králického příkopu. Ve vrtu KP-4 Krá-
líky (obr. 1) byla pod slínovci jizerského souvrství pro-
vrtána „kapsa“ v krystaliniku, vyplněná biomikritickým 
vápencem, mocným ca 2,5 m. Mezi bioklasty dominovaly 
schránky mlžů, včetně rudistů (Radiolites sp.). Pozice vá-
penců v profilu indikuje existenci ostrovní elevace ještě 
na začátku ukládání jizerského souvrství (Valečka 1988).   

„Příbojové“ facie, bohaté faunou, se od počátků vý-
zkumů české křídové pánve v 1. polovině 19. století těšily 
zájmu geologů a paleontologů. Podrobnější litologický 
a mikrofaciální výzkum byl zatím proveden pouze Kleinem 
(1962) a Valečkou (2017). Autor obdržel v roce 1980 od M. 
Kučery z Diama, s. p., tři vzorky vápenců, ze dvou vrtů 
bývalého Československého uranového průzkumu (ČSUP) 
J 470 812 Skalka a 416 320 Ralsko (obr. 2), ze kterých byly 
v laboratořích ČGS zhotoveny výbrusy pro mikrofaciální 
analýzu. Získání originálních popisů vrtů umožnilo fixaci 
výbrusů do křídového profilu, v němž vápence tvoří jeho 
bazální, transgresní část. 

Makroskopický popis vápenců  
a jejich plošný rozsah

Makroskopický popis vrtů provedli pracovníci ČSUP Jiří 
Kočí (vrt J 470 812) a M. Čeleda (vrt 416 320). Vápence 
v obou vrtech představují izolované výskyty na bázi marin-
ních, cenomanských korycanských vrstev v litostratigrafii 
Čecha et al. (1980) (obr. 3). Ve vrtu J 470 812 jsou mocné 
4,1 m a ukládají se na kaolinizovaný, středně až hrubě zr-
nitý granitoid. Vápence jsou bělavě šedé až šedé, obsahují 
písčitou příměs, v úrovni 0, 6 m nad jejich bází je několik 
cm mocná drobnozrnně slepencovitá vložka, s valounky 
křemene do 2 cm. Ve vápencích jsou zřetelné fosilie, vy-
tvářející v úrovni 0,4 m nad bází fosiliferní polohu s převa-
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Obr. 2. Lokalizace vrtů J 470 812 
Skalka a 416 320 Ralsko.
Fig. 2. Geographic position of 
the boreholes J 470 812 Skalka 
and 416 320 Ralsko.



hou mlžů. Vrt J 470 812 je situován uvnitř husté sítě vrtů, 
které umožňují hrubé vymezení rozsahu vápenců. Ty byly 
zjištěny ještě ve vrtech JD 2043 a J 476 836 (obr. 3), si - 
tuovaných j. od vrtu J 470 812 (obr. 4.). V nich jsou vápence 
redukovány na polohu mocnou 0,5 m. Ve vrtu JD 2043 jsou 
od podložního dioritu odděleny 2,5 m mocnou polohou jí-
lovito-prachovitých, jemnozrnných pískovců. Stejné pís-
kovce se nacházejí pod polohou vápenců ve vrtu J 476 836, 
pod nimiž byla navrtána žíla terciérního bazaltoidu, zřejmě 
využívající k proniku rozhraní mezi křídou a krystali-
nikem (obr. 3). Ve vrtu 416 320 jsou vápence světle až 
bělavě šedé, pevné, mocné 2,3 m. Četné jsou fragmenty 
fauny, na bázi se vyskytují úlomky podložní horniny. Vá-
pence transgredují na biotitické amfibolity, svrchu zvětralé  
(obr. 3.). Plošný rozsah několik m mocných vápenců 
je u obou vrtů asi 0,20 až 0,35 km2 (obr. 4 a 5). Nadloží 
vápenců tvoří ve vrtu J 470 812 tmavě šedé prachovito-
-jílovité, jemnozrnné pískovce s přechody do prachovců 
se sporadickou faunou, výše následují šedé, bioturbo-
vané prachovité i křemenné pískovce s faunou. Ve vrtu 
416 320 na vápence nasedají světle šedé, bioturbované 
jemnozrnné pískovce, výše následuje poloha brekcio-
vitých slepenců a nad ní tmavě šedé prachovito-jílovité 
jemnozrnné pískovce až prachovce, místy bioturbované.  
Svrchní část korycanských vrstev v tomto vrtu tvoří světle 
šedé, bioturbované prachovité pískovce s hojnou faunou. 
Ve zmíněných vrtech se na transgresní plochu na stropě ko-
rycanských pískovců ostře ukládají slínovce bělohorského 
souvrství (obr. 3). 

Paleogeografická situace lokalit s vápenci

Hustá vrtná síť kolem vrtů J 470 812 a 416 320 umožňuje 
konstrukci izolinií mocností korycanských vrstev. Moc-
nost vrstev kolem vrtu J 470 812 velmi kolísá, v rozmezí 
od 22,3 do 57,3 m. Z průběhu izolinií jsou patrny tři ele-
vace podložního reliéfu, na nichž se usadily korycanské 
vrstvy v redukované mocnosti pod 35 m. Mezi elevacemi 
se nacházejí deprese s mocnostmi vrstev nad 45 m (obr. 4). 
Vápence mocné 4,1 m se uložily v protáhlé depresi pod 
strmým jižním svahem nejvyšší elevace. Elevace tvořila 
během sedimentace vápenců skalní ostrov, zaplavený až 
po jejich uložení při další transgresní fázi. Nasvědčuje 
tomu velmi nízké opracování zrn terigenního křemene 
ve vápencích, která neprodělala větší transport a pocházejí 
z abradovaného břehu ostrova. Směrem k Z a V vápence 
přecházejí do pískovců, směrem k J se ztenčují do tenké 
polohy, pokračující asi 1,5 km j. od vrtu J 470 812.

Tenká vápencová poloha ve vrtech JD 2043 a J 476 836 
(obr. 3) zřejmě vznikla jako tempestit při bouřkovém trans-
portu karbonátového písku od úpatí elevace směrem k J, 
do úzké deprese mezi dalšími elevacemi. Vznik vápenců 
umožnil snížený přínos terigenního detritu pod strmým sva-
hem nejvyšší elevace; ta během jejich sedimentace plnila 
funkci bariéry pro terigenní detrit, transportovaný od S. Ob-
dobná situace je kolem vrtu 416 320. V jeho okolí mocnost 
korycanských vrstev kolísá od 16,9 do 55,9 m, mocnosti 
pod 20 m jsou vázány především na rozsáhlejší elevaci 
podložního reliéfu s plochým povrchem, na jejímž z. úpatí 
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Obr. 3. Profily vrtů J 476 836,  
JD 2043, J 470 812 a 416 320.  
1 – prachovité slínovce, 2 –  
středně zrnité křemenné pískov 
ce,  3 – jemnozrnné křemenné  
pískovce, 4 – prachovité jemno 
zrnné pískovce, 5 – jílovitopra
chovité jemnozrnné pískovce až 
jemně písčité, jílovité prachovce, 
6 – brekciovité slepence, 7 – vá
pence, 8 – bazalty, 9 – granity, 
diority, 10 – amfibolity, 11 – ma
rinní fauna, 12 – bioturbační 
textury.
Fig. 3. Borehole sections of  
J 476 836, JD 2043, J 470 812 
and 416 320. 1 – silty marlstone, 
2 – mediumgrained quartzose 
sandstone,  3 – finegrained 
quartzose sandstone, 4 – silty, 
finegrained sandstone, 5 – silty
clayey finegrained sandstone  to  
sandyclayey siltstone, 6 – con 
 glomerate breccia, 7 – limestone, 
8 – basalt, 9 – granite, diorite, 
10 – amphibolite, 11 – marine 
fauna, 12 – bioturbation struc 
tures.



se vápence usadily (obr. 5). Laterálně vápence přecházejí 
rychle do pískovců. I v tomto případě elevace plnila při 
ukládání vápenců funkci bariéry pro terigenní detrit, trans-
portovaný od SV. Členitou morfologii křídového podloží 
v okolí vrtů J 470 812 a 416 320 jeho horninové složení 
téměř neovlivnilo. Kolem vrtu J 470 812 se členitý reliéf 
vytvořil v granitoidech, u vrtu 416 320 hranice stratigra-
fických jednotek a horninových komplexů převážně protí-
nají izolinie mocností korycanských vrstev. Jen u elevace 
v. od vrtu 416 320 je patrná její vazba na okraj rozsáhlého 
výchozu vulkanitů (andezitů a ignimbritů) permokarbonské 
mnichovohradištské pánve, ohraničených na Z tektonicky 
vůči krystaliniku (obr. 4 a 5). 

Mikroskopická (mikrofaciální) 
charakteristika vápenců

Vápence jsou klasifikovány dle Dunhama (1962) s úpravou 
Embry a Klovana (1971). Mikrofacie, interpretace jejich 
sedimentačního prostředí a porovnání se standardními  
mikrofaciemi (SMF) a faciálními zónami (FZ) Flügela 
(2004) shrnuje tab. 1. Porovnání s SMF a FZ je přibližné, 

mikrofacie nelze vždy jednoznačně přiřadit k jedné SMF 
či FZ.

Vrt J 470 812 Skalka, hloubka 226,70 m, fenestrální 
bioklastický wackstone s terigenní, písčitou příměsí. 
Vápenec obsahuje málo až středně vytříděné bioklasty, 
plovoucí v matrixu (obr. 6 a 7), jen zřídka se dotýkající, 
středně až dobře zaoblené (stupeň 2 až 3 dle Pilkeye et al. 
1967). Klasty, tvořící 20–25 % horniny, patří hlavně bival-
viím, s foliátní, křížově-lamelární, vzácně i prizmatickou 
strukturou. Jen řídce se vyskytují fragmenty foraminifer, 
ojediněle i úlomky červených řas (obr. 6). Průměrná veli-
kost klastů je 0,5 mm, max. rozměr 1,7 mm. 

V některých fragmentech bivalvií jsou patrny bio-
erozní struktury, kanálky vyplněné mikritem (obr. 7). 
Matrix tvoří mikrit, místy neostře přecházející do světlej-
ších partií s velikostí zrn 0,003–0,004 mm, tj. na hranici 
mikrosparitu. Některé bioklasty jsou zčásti obrůstány až  
0,4 mm silnou vrstvičkou nestejnoměrně zrnitého sparitu 
(obr. 6). Sparit se objevuje i v některých komůrkách fora-
minifer. Hrubě zrnitý sparit vyplňuje fenestrální struktury 
nepravidelného tvaru a nepravidelného rozmístění (obr. 8),  
s maximální velikostí 1,3 cm. Zřejmě se jedná o výplně 
dutin vznikajících při vysychání sedimentu (desiccation 
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Obr. 4. Izolinie mocností korycanského souvrství v okolí vrtu  
J 470 812 Skalka. 1 – vápence korycanských vrstev, 2 – elevace 
s mocností korycanských vrstev pod 35 m, 3 – granitoidy,  
4 – metamorfity (fylity, ruly, metavulkanity), 5 – izolinie mocností 
korycanských vrstev v m, 6 – směr transportu karbonátového 
písku během extremních bouří, 7 – vrty, které dosáhly podloží  
křídy.
Fig. 4. Isopach map of the Korycany Member in the borehole 
J 470 812 Skalka surroundings. 1 – limestone of the Korycany 
Member, 2 – basement elevation with the thickness of the Korycany 
Member below 35 m, 3 – granitoids, 4 – metamorphic rocks 
(phyllite, gneisse, metavolcanic rocks), 5 – isopachs of the Korycany 
Member in m, 6 – direction of the carbonate sand transport 
during extremely strong storms, 7 – boreholes which reached the 
Cretaceous basement.

Obr. 5. Izolinie mocností korycanského souvrství v okolí vrtu 416 320 
Ralsko. 1 – vápence korycanských vrstev, 2 – elevace s mocností 
korycanských vrstev pod 20 m, 3 –  vulkanity (andezity, ignimbrity), 
4 – aleuropelity mnichovohradišské permokarbonské pánve, 5 –  
granitoidy, 6 – metamorfity (fylity, ruly, amfibolity), 7 – izolinie moc
ností korycanských vrstev v m, 8 – vrty, které dosáhly podloží křídy.
Fig. 5. Isopach map of the Korycany Member in the borehole 
416 320  Ralsko surroundings. 1 – limestone of the Korycany 
Member, 2 – basement elevation with the thickness of the Korycany 
Member below 20 m, 3 – PermoCarboniferous andesite and 
ignimbrite of the Mnichovo Hradiště Basin, 4 – PermoCarboniferous 
aleuropelite of the Mnichovo Hradiště Basin, 5 – granitoids,  
6 – metamorphic rocks (phyllite, gneiss, amphibolite), 7 – isopachs  
of the Korycany Member in m, 8 – boreholes which reached the 
Cretaceous basement.



structures). Zrna křemene, v hrubě siltové až písčité frakci, 
plavou v matrixu, jsou málo vytříděná a vyznačují se velmi 
nízkým, subangulárním i angulárním zaoblením (obr. 6 a 7).  
Při průměrné velikosti 0,2 mm dosahují maximální veli-
kosti 1,3 mm. Kromě zrn křemene se vyskytují akcesorická 
zrnka glaukonitu a šupinky muskovitu. 

Interpretace: vápence se ukládaly v hlubší části pří- 
břežní zóny, kde nedocházelo k vymývání mikritu, mimo 
dosah proudění ovlivněného příbojem a pod úrovní dosahu 
vlnění za normálního počasí. Sedimentace mohla probíhat 
v částečně chráněné laguně, resp. zálivu. Do mikritického 
matrixu byly z mělčí zóny přinášeny bioklasty spolu s kře-
menným detritem. Nízké vytřídění a hlavně nízké opra-
cování křemenného detritu svědčí pro krátký transport 
a místní původ, z abradovaného, skalnatého břehu. Fenest-
rální struktury indikují občasné obnažení sedimentu nad 

hladinou za odlivu, kdy docházelo ke vzniku dutin při jeho 
vysychání.    

Vrt J 470 812 Skalka, hloubka 224,40, bioklastický 
floatstone s velkou terigenní, jemně písčitou příměsí  
(obr. 9 a 10). Středně až dobře vytříděné bioklasty plovou 
v matrixu, zřídka se dotýkají, jsou převážně dobře zaob-
lené (stupeň 3 dle Pilkeye et al. 1967). Vyšší stupeň za-
oblení i vytřídění bioklastů svědčí o jejich delším setrvání 
v mělké zóně s intenzivním prouděním ovlivněným příbo-
jem. Klasty, tvořící 20 až 25 % horniny, jsou tvořeny téměř 
výhradně bivalvii, s foliátní, křížově-lamelární, vzácně 
i nepravidelně prizmatickou strukturou. Několik fragmentů 
(obr. 10) může patřit ke gastropodům. Průměrná velikost 
klastů je 1,5 až 2 mm, část klastů přesahuje 2 mm, s max. 
rozměry 6 až 7 mm. V některých bioklastech se vyskytují 
bioerozní kanálky, vyplněné mikritem (obr. 10). Matrix 
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Tab. 1. Mikrofacie a sedimentační prostředí vápenců  
Tab. 1. Limestone microfacies and sedimentary environment

Borehole, depth Microfacies Sedimentary environment 

J 470 812  Skalka 
226,70 m

fenestral  bioclastic wackestone, 
SMF 9

protected shallow-water zone – 
open lagoon  

J 470 812 Skalka  
224,40 m 

bioclastic floatstone,  
SMF 12-Bs

deeper part of nearshore zone below 
the fair-weather wawe base 

416 320  Ralsko 
290,40 m 

bioclastic-intraclastic floatstone,  
SMF 12-Bs, SMF 24

protected shallow-water zone – 
open lagoon  + nearshore dynamic zone 

under the low tide sea level 

Obr. 6. Vrt J 470 812 Skalka, hl. 226,70 m. Fenestrální bioklastický 
wackestone (fenestrální textury mimo záběr). Málo vytříděné 
bioklasty tvoří bivalvia, vzácně foraminifery. Velký bioklast je zčásti 
obalen lemem nestejnoměrně zrnitého sparitu. Málo vytříděná, 
subangulární až velmi angulární zrna terigenního křemene plavou 
spolu s bioklasty v mikritickém matrixu.
Fig 6. Borehole J 470 812 Skalka, depth 226,70 m. Fenestral bioclastic 
wackestone (fenestral structures outside of photomicrograph). 
Poorly sorted fragments of bivalves predominate; scarse foraminifera 
fragments. A large bivalve fragment exhibits a discontinuous rim 
of unequidimensional sparite grains. Poorly sorted, subangular to 
very angular grains of terrigenous quartz are floating in the micrite 
matrix along with bioclasts.   

Obr. 7. Vrt J 470 812 Skalka, hl. 226,70 m. Fenestrální bioklastický 
wackestone (fenestrální textury mimo záběr). Bioklasty tvoří bivalvia, 
středně vytříděná a zaoblená; v některých bioklastech jsou patrny 
bioerozní struktury, kanálky vyplněné mikritem; zrna terigenního 
křemene rozptýlená v mikritovém matrixu jsou málo vytříděná 
a zaoblená.  
Fig. 7. Borehole J 470 812 Skalka, depth 226,70 m. Fenestral bioclastic 
wackestone (fenestral structures outside of photomicrograph). 
Mediumsorted and rounded bivalve bioclasts; bioerosion structures 
(small canals) with micrite infilling can be seen in some bioclasts; 
terrigenous quartz grains dispersed in micrite matrix exhibit low 
sorting and roundness.



tvoří mikrit, místy rekrystalovaný na drobně zrnitý spa-
rit. Terigenní zrna křemene mají asi 25% podíl na složení 
horniny, převážně plavou v matrixu, zřídka se dotýkají. 
Zaoblení je variabilní, při převaze subangulárních zrn jsou 
zastoupena i angulární a nečetná suboválná zrna. Zrna kře-
mene s průměrnou velikostí 0,2 mm a max. 0,5 mm jsou 
dobře vytříděná (obr. 9 a 10). 

Interpretace: vápence se ukládaly v hlubší části pří-
břežní zóny, kde nebyl vymýván mikrit, mimo dosah prou-
dění ovlivněného příbojem a pod úrovní dosahu vlnění 

za normálního počasí. Do převážně mikritického matrixu 
byly z mělčí zóny přinášeny bioklasty spolu s křemenným 
detritem. Dobré zaoblení a vytřídění bioklastů ovlivnilo 
déle trvající intenzivní proudění spjaté s příbojem. Vzhle-
dem ke starší části vápencového sledu bylo sedimentační 
prostředí více otevřené, což umožnilo větší přínos křemen-
ného detritu pocházejícího z blízké, převážně siliciklastické 
pláže s intenzivními třídícími procesy. 

Vrt 416 320 Ralsko, hloubka 290,40 m, bioklasticko-
-intraklastový floatstone se sparitickým matrixem. Málo 
až středně vytříděné klasty převážně plavou v matrixu, 
řidčeji jsou v dotyku. Tvoří 35 až 40 % horniny a zhruba 
ve stejném množství jsou zastoupeny bioklasty a intra-
klasty (obr. 11 až 13). Mezi bioklasty dominují bivalvia. 
Jejich fragmenty mají jemně foliátní a křížově-lamelární 
strukturu, vzácná je prizmatická a zrnitá struktura. Kromě 
bivalvií byl zjištěn 10 mm velký fragment hexactinelidní 
houby (obr. 12). Její tělo je mikritizované, síť jehlic byla 
sekundárně vyplněna drobnozrnným sparitem. Zaoblení 
bioklastů je variabilní, vedle dobře zaoblených klastů (stu-
peň 3, méně 2 dle Pilkeye et al. 1967), které se koncentrují 
do frakce od 0, 5 do 2 mm (obr. 11), se vyskytují až 10 mm 
velké, jen málo zaoblené klasty (obr. 13). Intraklasty, s va-
riabilními rozměry od 0,5 do 12 mm, jsou tvořeny frag-
menty bivalvií, v různé míře obalenými mikritem s příměsí 
křemenných zrn. Menší fragmenty jsou zcela uzavřeny 
v mikritu, větší fragmenty mikrit obklopuje jen částečně. 
Okraje mikritické části intraklastů jsou nepravidelné až os-
trohranné. Výjimkou je 2 mm velký intraklast, zčásti s do-
konale zaobleným okrajem, který kopíruje vnitřní povrch 
schránky mlže (obr. 13). Fragmenty bivalvií v intraklastech 
jsou identické jako u bioklastů v matrixu. V mikritické části 
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Obr. 8. Vrt J 470 812 Skalka, hl. 226,70 m. Fenestrální bioklastický 
wackestone. Ostře ohraničená fenestrální struktura je vyplněna 
hrubě zrnitým, světlým sparitem.  
Fig. 8. Borehole J 470 812 Skalka, depth 226,70 m. Fenestral 
bioclastic wackestone. Fenestral structure with sharp contact is 
filled with a light coarsegrained sparite. 

Obr. 9. Vrt J 470 812 Skalka, hl. 224,40 m. Bioklastický floatstone. 
Velké bioklasty bivalvií jsou dobře zaoblené i vytříděné. Terigenní 
zrna křemene v jemně písčité frakci jsou velmi dobře vytříděna. 
Mikritový matrix je místy, hlavně mezi zrny křemene rekrystalovaný 
na sparit.
Fig. 9. Borehole J 470 812 Skalka, depth 224,40 m. Bioclastic 
floatstone. Large bivalve fragments are well rounded and sorted. 
Finegrained terrigenous quartz grains are very well sorted, micritic 
matrix is locally – mainly among quartz grains – recrystalized into 
sparite.  

Obr. 10. Vrt  J470 812  Skalka, hl. 224,40 m. Bioklastický floatstone. 
Velké bioklasty jsou dobře zaoblené i vytříděné. V bioklastech 
v horní části snímku jsou velmi hojné bioerozní kanálky vyplněné 
mikritem. Terigenní zrna křemene jsou velmi dobře vytříděna. 
Mikritový matrix je místy rekrystalován na sparit. 
Fig. 10. Borehole J470 812 Skalka, depth 224,40 m. Bioclastic 
floatstone. Large bivalve and gastropod? fragments are well rounded 
and sorted. Bioclasts in the upper part of the photomicrograph 
exhibit numerous bioerosion structures, small canals filled with 
micrite. Terrigenous quartz grains are very well sorted, micritic 
matrix is partly recrystalized into sparite.



intraklastů jsou hojná plovoucí zrna terigenního křemene 
v hrubě siltové až jemně písčité frakci; ojedinělá zrna jsou 
větší, s max. rozměrem 0,4 mm. Zrna křemene, tvořící  
ca 15 % mikritických partií intraklastů, jsou málo opraco-
vaná, subangulární až angulární. V jednom intraklastu se 
vyskytuje fragment sericitického kvarcitu 0,9 mm velký. 
V některých fragmentech bivalvií se vyskytují kanálky 
s mikritickou výplní, vytvořené bioerozní činností řas. 
Matrix tvoří hrubě zrnitý sparit, s průměrnou velikostí zrn 
kolem 0,4 mm. 

Interpretace: Vápenec vykazuje znaky několika mikro-
facií definovaných Flügelem (2004), především mikrofacie 
s hojnými fragmenty bivalvií (SMF 12 Bs), resp. s hojnými 
intraklasty (SMF 24). Složení vápence indikuje dvě sou-
sedící sedimentační prostředí. V klidném, chráněném pro-
středí v úrovni pod hladinou za odlivu (otevřená laguna, 
záliv) se ukládaly mikritické vápence s hojnými klasty 
bivalvií a s terigenní siliciklastickou příměsí. Vápence 
byly po částečném zpevnění erodovány při mimořádné 
bouřce, popř. i během nové transgresní fáze, a ve formě 
klastů transportovány do blízkého, otevřeného, dynamičtěj-
šího příbřežního prostředí v úrovni pod hladinou za odlivu 
a v dosahu běžného vlnění. V něm byl vymýván mikrit 
a ukládaly se zde vápence se sparitickým matrixem, který 
později rekrystaloval do hrubozrnnější formy. 

Diskuse k založení a vývoji české křídové 
pánve

Existence elevací, často s mělkovodními, transgresiv-
ními karbonáty v osní části české křídové pánve nastoluje 
problém faktorů dominantně ovlivňujících její založení. 
Na vznik pánve se zformovaly dva názory. Donedávna byl 
vznik dáván do souvislosti s globální cenomanskou trans-
gresí, případně kombinovanou s poklesem vnitřní, excen-
tricky k SV posunuté části Českého masivu, jako odezvou 
na austrijskou fázi alpinského vrásnění (např. Malkovský 
et al. 1974, Klein et al. 1979, Wilmsen et al. 2019). Zá-
sadní vliv eustatických pohybů při formování pánve před-
pokládali Kauffman (1978) nebo Valečka a Skoček (1990) 
a Čech a Valečka (1991). Jiný názor předložili Uličný 
(2001) a Uličný et al. (2009), kteří českou křídovou pánev 
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Obr. 13. Vrt 416 320 Ralsko, hl. 290,40 m. Bioklastickointraklastový 
floatstone. Mikritický intraklast s příměsí terigenních zrn křemene se 
vyznačuje zaobleným okrajem kopírujícím vnitřní povrch schránky 
mlže. Velký fragment mlže se vyznačuje buněčnatou strukturou 
(zřejmě Ostrea sp.). 
Fig. 13. Borehole 416 320 Ralsko, depth 290,40 m. Bioclastic
intraclastic floatstone. Micritic intraclast with an admixture of 
terrigenous quartz grains has a rounded shape reproducing the 
internal surface of bivalve shell. A large bivalve fragment exhibits 
cellular structure (probably Ostrea sp.). 

Obr. 11. Vrt 416 320 Ralsko, hl. 290,40 m. Bioklastickointraklastový 
floatstone. Středně až dobře zaoblené a vytříděné bioklasty bivalvií 
plavou spolu s intraklasty ve sparitickém nestejnoměrně zrnitém 
matrixu. 
Fig. 11. Borehole 416 320 Ralsko, depth 290,40 m. Bioclastic
intraclastic floatstone. Medium to well sorted and rounded bivalve 
bioclasts are along with intraclasts floating in unequidimensionally 
grained sparite matrix.  

Obr. 12. Vrt 416 320 Ralsko, hl. 290,40 m. Bioklastickointraklastový 
floatstone. Intraklasty a bioklasty plavou ve sparitickém matrixu. 
V pravém horním rohu velký fragment hexactinelidní houby. 
V mikritické části intraklastů je patrna příměs zrn terigenního 
křemene. 
Fig. 12. Borehole 416 320 Ralsko, depth 290,40 m. Bioclastic
intraclastic floatstone. Intraclasts and bioclasts are floating in sparite 
matrix. A fragment of the hexactinelid sponge in the right upper 
corner. The admixture of terrigenous quartz grains is observable 
within micrite part of intraclasts.  



prezentovali jako „strike-slip basin“, resp. „transtensional 
basin“, založenou a dále se vyvíjející díky rozsáhlým ho-
rizontálním posunům. Ty se měly odehrávat hlavně podél 
významných, dnešní křídový pokryv porušujících struk-
tur, lužického, krušnohorského a železnohorského zlomu 
(obr. 1). Funkci zlomů při založení křídové pánve, během 
její existence i po jejím zániku je třeba posuzovat indivi-
duálně, po detailní tektonické analýze, neboť každý měl 
v čase a prostoru různé projevy, a to i v jediné zlomové 
zóně. Např. v sz. části pánve a v jejím podloží prochází 
labská zlomová zóna (LZZ), tvořená několika varisky za-
loženými zlomy (Scheck et al. 2002, Mrázová et al. 2020), 
a to kromě lužického zlomu ještě linií středosaského na-
sunutí (LSN) a západolužickým zlomem (ZZ). LSN i ZZ 
jsou mj. vymapovatelné v údolí Labe s. od Děčína. LSN 
odděluje spodnopaleozoické metamorfity labského břid-
ličného pohoří od saxothuringika, u ZZ se stýká labské 
břidličné pohoří s proterozoickými drobami a granitoidy 
lužického masivu, resp. lužického bloku či hrásti (Mrá-
zová et al. 2020). Přestože LSN i ZZ tvoří rozhraní mezi 
základními stavebními jednotkami v podloží křídy, po kří-
dové sedimentaci na nich pohyb nebyl obnoven a křídový 
pokryv není nad nimi porušen. Pohyby na lužickém zlomu 
byly obnoveny v mladším paleozoiku a po skončení jur-
ské sedimentace, kdy byly podél něj zavlečeny pod povrch 
kry jury. Další významná reaktivace zlomu se odehrála 
v průběhu osmi fází, z nichž nejstarší je datována do nej-
mladší křídy, po skončení či v úplném závěru sedimentace 
v české křídové pánvi (Coubal et al. 2018, Adamovič –  
Coubal 2020). Na zlomu nejsou doloženy horizontální po-
suny v době existence křídové pánve, posuny při pokří-
dové reaktivaci dosahují hodnot jen v řádu stovek metrů 
(Coubal. et al. 2014, 2015, 2018) a projevily se až v plio-
-pleistocenní fázi (Adamovič – Coubal 2020). Obdobná 
situace je i na železnohorském, varisky založeném zlomu 
(Coubal et al. 2019). Absenci horizontálních pohybů u něj 
potvrzuje mj. průběh pásu neoproterozoické až kambrické 
vítanovské serie, která u Krucemburku bez horizontálního 
posunu pokračuje od SSV přes zlom do jeho jjz. okolí 
u Hluboké. Krušnohorský zlom nemohl křídovou pánev 
ovlivňovat, jde o mladou, pokřídovou strukturu, tvořenou 
poklesovými zlomy, u nichž nastaly pohyby až při formo-
vání oherského riftu v závěru eocénu (Váně 1985, Adamo-
vič – Coubal 1999, 2020, Mrázová et al. 2020). Pokud byly 
v pásmu zlomu zjištěny horizontální posuny, mají hodnotu 
jen stovky metrů, popř. přes 1 km (Adamovič – Coubal 
1999, 2020). Významné pohyby na zmíněných zlomech, 
resp. jejich reaktivace nastaly až v alpinském tektonic-
kém cyklu po skončení křídové sedimentace, popř. v je-
jím závěru (Adamovič – Coubal 2020), a jejich význam 
ve fázi založení a další existence pánve byl zanedbatelný. 
Zlomy v dnešním průběhu netvořily okraj pánve, nejsou 
u nich zaznamenány příbřežní cenomanské či spodnotu-
ronské sedimenty. Přestože cenomanská transgrese neza-
plavila všechny elevace uvnitř pánve, přesáhla do prostoru 
za zmíněné zlomy (i u lužického zlomu nejméně o několik 
km). Zlomy v dnešním průběhu se ocitají již po cenoman-
ské transgresi uvnitř pánve. Pouze u lužického zlomu lze 
vzhledem k délce pokřídového násunu, přesahující dle 

Adamoviče a Coubala (2020) směrem k JZ 4 km, předpo-
kládat, že mohl v ssz. části pánve fungovat jako její okraj 
a ohraničoval ji vůči stoupajícímu bloku lužického grani-
toidního masivu se zbytky metamorfního pláště, vulkanitů 
a sedimentů mladšího paleozoika a jury. Rozložení facií 
korycanských vrstev i bělohorského souvrství není zmí-
něnými zlomy ovlivněno. Plán izolinií mocností korycan-
ských vrstev je ovlivněn především morfologií podloží. 
Cenomanská transgrese sice zaplavila generálně peneple-
nizovaný povrch, v něm se však vyskytovaly četné elevace 
variabilního tvaru, výšky a rozsahu. Elevace často tvořily 
vůči erozi odolnější horniny (silicity, křemence, vulkanity 
apod.), některé elevace svým tvarem a protažením svědčí 
pro jejich vazbu na předkřídové tektonické struktury. Cen-
trální prostor mezi lužickým zlomem a železnohorským 
zlomem (a jeho někdy předpokládaným, ale nedoloženým 
pokračováním k SZ do prostoru LZZ) se nevyznačuje zvý-
šenými mocnostmi korycanských vrstev. V centru pánve 
se vyskytují četné elevace fundamentu se sníženými až 
nulovými mocnostmi vrstev. U některých elevací, jejichž 
vrcholy vyčnívaly nad hladinu, se usadily velmi mělko-
vodní vápence, některé elevace byly zaplaveny až během 
spodního až středního turonu. Mimořádně velkou elevací 
je nepravidelně, lalokovitě ohraničená morfologická struk-
tura, generálně směru S–J, protínající velkou část pánve, 
příčně k její ose. Na elevaci identifikovanou Valečkou et al. 
(1987), nazvanou Čechem a Valečkou (1991) holicko-no-
voměstská (obr. 1) a konturově zpřesněnou Valečkou et al.  
(2003), transgredují až spodnoturonské sedimenty bělohor-
ského souvrství. Mocnosti marinních korycanských vrstev 
jsou variabilní, kolísají mezi několika metry až několika 
desítkami metrů. Výjimkou je úzká zóna u centrálního 
segmentu lužického zlomu, v níž jsou mocnosti zvýšené 
na 100 až 126 m (obr. 1). Tyto mocnosti indikují tektonic-
kou aktivitu (zrychlenou subsidenci) v úzké kře u okraje 
pánve, u lužického zlomu. Uvedené skutečnosti podporují 
názor, že pro založení pánve byla dominantní globální 
cenomanská transgrese, pánev nevznikla ani se dále ne-
vyvíjela jako „strike-slip basin“, resp. „pull-apart basin“. 
Pánev během svého vzniku v cenomanu postrádá znaky 
pánví otevírajících se při rozsáhlých horizontálních posu-
nech (viz mj. Mann et al. 1983, Gölke at al. 1994, Allen –  
Allen 2005, Wu et al. 2009, Noda 2013 aj.) neboť: (1) ne-
známe zlomy s doloženými horizontálními posuny v řádu 
vyšším než první kilometry, (2) nízké mocnosti cenoman-
ských marinních sedimentů, uložených během ca 1 až 1,5 
milionu let, nesvědčí o rychlé iniciální subsidenci (Gölke 
et al. 1994), (3) největší mocnosti nejsou vázány na osní 
část pánve (Noda 2013), (4) celková subsidence i v zóně 
s nejvyššími mocnostmi dosahuje jen kolem ca 0,1 mm /rok 
nebo méně, což jsou hodnoty typizující pánve na pasivních 
okrajích kontinentů či pánve na kratonech (Allen – Allen 
2005), a (5) mocnosti marinního cenomanu jsou závislé 
na morfologii podloží, nelze sledovat vznik a migraci tek-
tonicky ohraničených depocenter typických pro rozevíra-
jící se pull-apartové pánve. Vliv tektonických struktur se 
v cenomanu i později uplatňoval hlavně u sv. okraje pánve, 
díky vertikálním pohybům u aktivovaného lužického zlomu 
a dalších zlomů u sv. okraje pánve, v tektonicky aktivní  
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periferii Českého masivu. Tyto pohyby ovlivňovaly jak 
diferencovaný zdvih jednotlivých segmentů snosových 
areálů, tak zrychlenou subsidenci v přilehlé části pánve. 
Ovlivnily asymetrickou stavbu pánevní výplně, v sv., okra-
jové části pánve se akumulují mocné sekvence hrubých 
klastik jizerského souvrství nebo tzv. flyšoidní facie bře-
zenského souvrství, které mají až řádově vyšší mocnosti 
než odpovídající sekvence v jz. okrajové části pánve i v její 
centrální části (Klein et al. 1979, Skoček – Valečka 1983, 
Valečka 1988, Uličný 2001, Uličný et al. 2009). 

Závěry

1. V centrální části pánve byly ve dvou hlubokých vrtech 
zjištěny na bázi marinních, korycanských vrstev svrch-
nocenomanského stáří transgresní, příbřežní vápence. 

2. Vápence zjištěné vrty se uložily na malé ploše do  
0,35 km2 při úpatí morfologických elevací křídového 
podloží v místech limitovaného přínosu terigenní složky, 
laterálně přecházejí do pískovců. Na elevacích je proti 
okolí mocnost korycanských vrstev snížena o několik 
desítek metrů.    

3. Vápence se ukládaly jednak v klidném prostředí měl-
kých otevřených lagun či zálivů, kde se kromě klastů 
ukládal mikrit, jednak v dynamickém prostředí příbřežní 
zóny, v níž byl mikrit běžným vlněním i prouděním spja-
tým s příbojem vymýván. 

4. Mikrofaciálně lze vápence porovnávat se standardními 
mikrofaciemi SMF 9, SMF 12 Bs a SMF 24 v pojetí 
Flügela (2004). 

5. Nejen v okrajové, ale i v osní části české křídové pánve 
jsou časté a rozsáhlé morfologické elevace podloží s re-
dukovanou či nulovou mocností transgresních kory-
canských vrstev, někde také bělohorského i jizerského 
souvrství, místy lemované mělkovodními, příbřežními 
vápenci. Transgresní, příbřežní sedimenty na elevacích 
se ukládaly v dlouhém intervalu od svrchního cenomanu 
(u Míšně již i ve spodním cenomanu) do středního tu-
ronu.  

6. Pro založení pánve a její další vývoj nejsou doklady pro 
pánev typu „strike-slip basin“, resp. „pull-apart basin“ či 
„transtensional basin“, neboť neexistují doklady o hori-
zontálních posunech na tektonických strukturách v pánvi 
či u jejího okraje v době jejího vzniku a existence, které 
by přesahovaly první kilometry, mocnosti korycanských 
vrstev kopírují morfologické elevace podloží vyskytu-
jící se hojně i v osní části pánve, maxima mocnosti se 
nekoncentrují v osní části pánve, není patrná migrace 
depocenter, mocnosti vrstev jsou vzhledem k délce 
sedimentace nízké a celková subsidence s hodnotou  
0,1 mm/rok či méně typizuje pánve na pasivních okra-
jích kontinentů či na kratonech.
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