
V rámci dlouhodobého studia křídových formací slezské 
jednotky Vnějších Západních Karpat byla v posledních 
letech soustředěna pozornost na sedimenty albu až turonu 
bašského vývoje. Bašský vývoj odpovídá především úpatní 
facii (Eliáš 1979). Ve vrstevním sledu jsou významně za-
stoupeny pískovce a slepence, zčásti blokové. Mocnost 
celé sekvence (malm–křída) se odhaduje na 1600–1800 m. 
Interval alb–turon odpovídá chlebovickým slepencům hra-
dišťského souvrství a bašskému souvrství. Podle Boorové 
et al. (2003) chlebovické slepence zasahují až do středního 
cenomanu. Na profilu Ondřejnice u Hukvald v nadloží 
slepenců popisují Boorová et al. (2003) deskovité silici-

fikované pískovce až biodetritické silicity o mocnostech 
5–10 cm, které jsou občas přerušeny vrstvami šedých až 
světle šedých vápenců a vápnitých jílovců a vložkami la-
minovaných prachovců, pískovců a slepenců. Tento vrstevní 
sled je možno považovat za bázi bašského souvrství. Pro 
bašské souvrství  je charakteristické opakování sukcese: 
vápnitý pískovec, spongiový rohovec, jílovitý vápenec, šedý  
a zelenošedý, zčásti skvrnitý jílovec (Stráník et al. 1993). 

Jak popsali Skupien et al. (2016), na bázi bašského sou-
vrství se vyskytují ojedinělé polohy červeně zbarvených 
jílovců doprovázených silicity nebo silicifikovanými pís-
kovci. Právě výskyt pestrých jílovců je předmětem dlouho-
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Summary: Attention has recently been paid to Albian-Turonian 
sediments of the Baška Development in the frame of the long-term 
study of Cretaceous formations of the Silesian Unit, Outer Western 
Carpathians. The Baška Development represents in particular 
a continental slope facies (Eliáš 1979). The studied stratigraphic 
interval corresponds to the Chlebovice Member of the Hradiště and 
Baška formations. According to Boorová et al. (2003), conglomerate 
sediments belonging to the Chlebovice Member extend as far as 
the Middle Cenomanian on the Ondřejnice brook section near 
Hukvaldy. Layers overlying conglomerates of the Chlebovice Member 
consist of bedded silicified sandstones to biodetritic silicites that 
are in places disturbed by beds of grey to light grey limestones, 
and calcareous claystones. This sequence of strata can be regarded 
as the base of the Baška Formation. 

Very similar sediments belonging to the lower part of the Baška 
Formation were studied in the Palkovické hůrky area in foothills 
of the Beskydy Mts. Some outcrops occur on the right bank of 
the Kašice brook, and in an abandoned quarry on the west slope 
of Kabátice Hill, about 1.5 km west of Krnalovice. The lower  
part of the section consists of dark grey fine-grained laminated 

limestones which are composed of micrite and sparite and 
abundant radiolarians, sponge spicules, and rare foraminifera. A few 
millimetres thick laminae containing fish scales and fish remnants 
can occasionally be found in the uppermost parts of the layers. 
The rock contains up to 55 vol.% of calcite and 40 vol.% of SiO2. 
The higher part of the outcrop consists of grey-green claystones 
and siltstones, often silicified and non-calcareous.

The strata can be correlated, according to presence of Florentinia 
radiculata and Epelidosphaeridia spinosa, with the Middle to 
Upper Cenomanian. The Cenomanian age is also confirmed by 
representatives of Achomosphaera sagena, Impletosphaeridium 
clavulum, Litosphaeridium siphoniphorum, Pervosphaeridium 
truncatum, and Surculosphaeridium longifurcatum.

Sedimentation in a distal deep-water marine environment can be 
assumed, judging from the abundance of mostly deep-water genera 
of dinoflagellates, such as Achomosphaera, Epelidosphaeridia, 
Florentinia, Hystrichodinium, Impletosphaeridium, Ovoidinium, 
Spiniferites and other species.

Biostratigrafie a litologie slínovců a silicitů 
cenomanského stáří na bázi bašského souvrství 
potoka Kašice
Biostratigraphy and lithology of Cenomanian grey marlstones and silicites on the basal part 
of the Baška Formation in the Kašice brook

(25-22 Frýdek-Místek)



dobějšího studia řady profilů. Jedním z nich je zde popsaný 
profil v okolí potoka Kašice, který umožňuje studium ba-
zální části bašského souvrství.

Studovaná oblast

Lokalita se nachází v oblasti Palkovických hůrek ležících 
jz. od města Frýdek-Místek. Konkrétní výchozy jsou situ-
ovány v pravém břehu potoka Kašice (GPS 49.6478992N, 
18.2554356E) a opuštěném lomu, nacházejících se ne-
daleko na západním úpatí svahu kopce Kabátnice (GPS 
49.6476214N, 18.2555731E), asi 1,5 km z. od osady Kr-
nalovice a asi 2 km ve směru VSV od obce Chlebovice 
(obr. 1 a 2). Potok Kašice je pravostranným přítokem řeky 
Ondřejnice. 

Profil  se  skládá z výchozu na pravém břehu potoka 
a opuštěného lomu, přičemž nejde o kontinuální profil. Mě-
ření směru úklonu vrstev geologickým kompasem poskytlo 
hodnotu 314°/15o na podélném profilu podél potoka, stejná 
hodnota úklonu vrstev byla zjištěna v opuštěném lomu. Lze 
tudíž předpokládat, že oba výchozy mohou na sebe navazo-
vat. Výchoz v potoce (označení KAŠ) je okolo 1 m vysoký 
a 15 m dlouhý, ale pravá mocnost vrstev je 9 m, jak lze 
vidět na profilu (obr. 3). Ve směru od podloží do nadloží se 
vyskytují nejdříve laminované šedé až tmavě šedé vápence 
o pravé mocnosti 14 cm (vzorek KAŠ 1), na ně navazují 
silicifikované pískovce lavicovitého charakteru, jejichž cel-
ková mocnost je až 90 cm. Dále do nadloží následují desko-
vité prachovito-jílovité vápence. Vápenec je šedý a špatně 
štípatelný. Dosahuje pravé mocnosti až 8 m (vzorek KAŠ 2,  
KAŠ A, KAŠ B, KAŠ C). Vzorek KOL 4 uvedený v tab. 2  
odpovídá hornině KAŠ 2 až KAŠ A. Zajímavostí vápenců 
je  přítomnost  rybích  šupin  a  disartikulovaných  koster 
na vrstevních plochách. V místě odběru vzorku KAŠ 2 
byla nalezena až 1 cm mocná poloha přeplněná přeplave-
nými kostmi, zuby a šupinami. Stratigraficky studovaný 
profil pravděpodobně patří do nižší části bašského souvrství 
(Menčík et al. 1983).
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Obr. 1. Zjednodušená mapa lokality. 
Fig. 1. Simplified map of the locality studied.

Obr. 2. Podrobná lokalizace výchozů s označením odebraných vzorků. 
Fig. 2. Detailed location of outcrops with marked sampling sites.

Obr. 3. Litologický profil v potoce Kašice. 
Fig. 3. Lithological section in the Kašice brook.

Obr. 4. Zelené jílovce a zelenošedé prachovce odkryté v lomu. 
Fig. 4. Green claystones and greenish-grey siltstones exposed in 
the quarry.



Opuštěný lom o šířce 10 m a výšce až 3,5 m na úpatí 
svahu je z velké části zakryt sutí. Mocnost odkrytých jí-
lovců a prachovců dosahuje kolem 2 m. Podle Menčíka et 
al. (1983) lze horniny lomu zařadit do nižší části bašského 
souvrství. Opakuje se zde sukcese hemipelagických až 
pelagických zelených až šedozelených jílovců. Lístkovitě 
rozpadavé jílovce jsou mocné 2–3 cm (KOL 1) a jílovité pra-
chovce tmavé barvy dosahují mocností 4–10 cm (KOL 2).  
Celkové mocnosti jílovců a zpevněných silicifikovaných 
jílovitých prachovců jsou diametrálně odlišné, konkrétně 
v mocnostech několika řádů, jak lze vidět na obr. 4.

Metodika

Vzorky byly zpracovány standardní palynologickou tech-
nikou, tj. rozpouštěním v HCl a HF a následným sítováním 
na polyetylenovém sítu 15 μm. Vzorky jsou uloženy na In-
stitutu geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava. 

Práškové rtg.-difrakční analýzy byly provedeny na pří-
stroji Bruker–AXS D8 Advance (Institut geologického in-
ženýrství 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 0.014o 2θ a s celko-
vým časem na kroku 5 s. Pro vyhodnocení a pro měření byl 
použit firemní software Bruker DifracSuite, resp. Diffrac - 
Eva a databáze difrakčních dat PDF 2/JCPDS, verze 2011. 
Pro kontrolu identifikace, semikvantitativní odhady obsahu 
minerálních fází a výpočty mřížkových parametrů byl použit 
program Bruker Topas, verze 4.2. Obsah amorfních, resp. 
strukturně nedefinovaných fází nebyl sledován. Vstupní 
strukturní data byla převzata z Bruker Structural database 
a z American Mineralogist Crystal Structure database. 

Orientační pozorování pomocí elektronového mikro-
skopu bylo prováděno na lomných plochách hornin a na  
leštěných nábrusech přístrojem FEI Quanta 60 FEG, vy-
baveným  řadou  analyzátorů,  z  nichž  byl  použit  pouze 
ener giově disperzní spektrometr (EDS). Mikroskop pro 
pořízení obrazové analýzy pracoval za podmínek: urychlo-
vací napětí 10 kV, spot 5, snížené vakuum v komoře 50Pa, 
vzorky bez pokovení. Orientační EDS analýzy byly prová-
děny za napětí 20 kV a spot 6.

Výsledky a interpretace

V nejspodnější části profilu jsou vápence výrazně lamino-
vané (KAŠ 1). Jde o biodetritický jílovitý vápenec. Ve vý-
bruse je patrná gradace psamitické frakce (úlomky vápence, 
zrna křemene, pyrit, obr. 5). 

Nejzajímavější částí profilu je rekrystalovaný biogenní 
silicit  (KAŠ 2 až KAŠ C). V nejvyšších částech vrstev 
se nacházejí několik milimetrů mocné polohy obsahující 
šupiny a izolované zbytky ryb, ale ne celých kosterních 
pozůstatků (obr. 6). Tyto zbytky nebyly blíže zařazeny. 
Enormní nahromadění disartikulovaných a poškozených 
rybích pozůstatků ukazuje na resedimentaci. Velikostně se 
jednalo o milimetrové až centimetrové zbytky ryb.

V úseku vzorků KAŠ 2 až KAŠ C lze pozorovat změnu 
ve složení horniny po navětrání. U většiny vrstev došlo 
k  odvápnění  od  okrajů  směrem do  středu  vrstev. Toto 
odvápnění není stejné v celé mocnosti. Pórovitá, lehká, 
špatně  štípatelná,  šedě zbarvená odvápněná hornina  se 
podle práškové rtg.-difrakční analýzy dá nazvat silicifi-
kovaný prachovito-vápnitý jílovec. Obsahuje až cca 69 % 
SiO2 (podle výbrusů radiolarie, jehlice hub a sekundární 
SiO2) a pouze 8 % kalcitu. Naproti tomu čerstvá hornina 
obsahuje max. 55 % kalcitu a 40 % SiO2. Pro porovnání 
jsou přiloženy hodnoty odhadu obsahů minerálů (tab. 1). 
Přítomnost Mn bohatého karbonátu (železem a vápníkem 
bohatého rodochrozitu) byla ověřena i pomocí SEM/EDS 
mikroanalýz. Minerál byl zjištěn v podobě velmi drobných, 
max. 5 μm velkých romboedrů a jejich srůstů v materiálech 
s obsahem fosfátových rybích zbytků.

Studiem  výbrusů  KAŠ  2  byl  v  případě  odvápněné 
horniny  zjištěn  ojedinělý  výskyt  klastického  křemene 
a převaha radiolarií a jehlic hub. Naopak čerstvá hornina 

Stelmach, P. et al. (2018): Biostratigrafie a litologie slínovců a silicitů cenomanského stáří... 151

Obr. 5. Náhlá změna sedimentace z pelitické na klastickou. Výbrus 
KAŠ 1. 
Fig. 5. Sudden change in sedimentation from the pelitic to the 
clastic. Thin section KAŠ 1.

Obr. 6. Šupina a zbytky ryb na svrchní vrstevní ploše v místě odběru 
vzorku KAŠ 2.
Fig. 6. Fish scale and fish remnants on the upper bedding plane/
surface at sampling site KAŠ 2.



obsahuje schránky foraminifer a další biodetrit (obr. 7). 
Čerstvou horninu lze označit jako rekrystalovaný biogenní 
silicit. Nalezené schránky radiolarií a foraminifer jsou re-
krystalované či rozpuštěné.

Horniny odkryté v lomu patří opakující se sukcesi zele-
ných jílovců (KOL 1) a tmavých prachovců (KOL 2). Podle 
výbrusů je možno vzorek KOL 2 označit jako radiolario-
-foraminiferový jílovitý prachovec. 

K  určení  stáří  sedimentů  byla  studována  nevápnitá 
dinoflageláta, konkrétně u vzorků KAŠ 2, KAŠ A, KAŠ 
B, KAŠ C a KOL 1. Vzorky poskytly společenstva cyst 
dinoflagelát (obr. 8) s druhy Achomosphaera sagena, Di
nopterygium tuberculatum, Epelidosphaeridia spinosa, 
Exochosphaeridium bifidum, Florentinia radiculata, Imple
tosphaeridium clavulum, Litosphaeridium siphoniphorum, 
Montanarocysta mirabilis, Palaeohystrichophora infuso
rioides, Pervosphaeridium truncatum, Spiniferites seghiris, 
Surculosphaeridium longifurcatum. Výčet druhů a jejich 
obsahuje tab. 2. Většina druhů je charakteristických pro 

cenoman – Below (1984), Powell ed. (1999), Stover et al. 
(1996) a Williams et al. (2004, 2017).

Nejdůležitějším nalezeným cenomanským druhem je 
Florentinia radiculata, jejíž první výskyt datují Williams 
et al. (2017) do období svrchního cenomanu. Z hlediska 
distribuce se častěji vyskytuje druh Epelidosphaeridia spi
nosa, identifikovaný v téměř celém profilu. Stratigraficky 
je jeho první výskyt podle Williamse et al. (2004), Powella 
(1999) a Stovera et al. (1996) vázán na pozdní alb, Powell 
(1999) a Stover et al. (1996) se shodují v jeho posledním 
výskytu ve středním cenomanu. Podle nalezených a urče-
ných druhů lze sedimenty přiřadit ke střednímu–svrchnímu 
cenomanu. 

Převaha  hlubokovodních  rodů  obrněnek  jako,  např. 
Achomosphaera, Epelidosphaeridia, Florentinia, Imple
tosphaeridium, Hystrichodinium, Ovoidinium, Spiniferites, 
a dalších rodů svědčí pro hlubokovodní distální marinní 
facii.  Tuto  interpretaci  podporuje  i  nemalé  množství 
amorfní organické hmoty (AOM) u některých vzorků. Tato 
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 KAŠ 2 – fresh rock KAŠ 2 – decalcified rock

Minerals Sample 1 [%] Sample 2 [%] Sample 1 [%] Sample 2 [%]

Calcite 47.58 54.95 7.69 7.36
SiO2 39.1 28.2 69.52 69.28
Muscovite 4.73 3.85 7.67 9.13
Albite 2.16 2.94 7.96 3.99
Pyrite 0.93 0.92 1.16 2.32
Montmorillonite 1.14 0.05 2.28 2.65
Chlorite 3.09 1.58  5.29
Dolomite 1.26 0.63   
Apatite  2.33   
Rhodochrosite  4.54   
Kaolinite   3.72  

Tabulka 1. Výsledky kvantifikace 
fázového složení vzorků pomocí 
Rietveldovy analýzy práškových 
difrakčních dat
Table 1. Quantification of phase 
composition of samples using 
the Rietveld method 

Apatit odpovídá pozůstatkům ryb. Apatite belongs to fish remnants.

Obr. 7. Rekrystalovaný biogenní silicit s foraminiferami a krystaly rodochrozitu. 
Fig. 7. Recrystallized biogenic silicate with foraminifera and rhodochrosite crystals. 
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Obr. 8. Dinoflageláta / Fig. 8. Dinoflagellates. 1 – Florentinia radiculata, 2 – Palaeohystrichophora infusorioides, 3 – Odontochitina costata, 
4 – Litosphaeridium siphonophorum, 5 – Pervosphaeridium truncatum, 6 – Surculosphaeridium longifurcatum, 7 – Montanarocysta 
mirabilis, 8 – Odontochitina operculata, 9 – Spiniferites seghiris, 10 – Dinopterygium alatum, 11– Spiniferites ramosus. Scale bar = 20 µm.



hmota vzniká v anoxických hlubokovodních podmínkách.  
Současně  jsou  přítomny mělkovodní  rody,  jako  např. 
Odontochitina. Vzhledem ke stavu nalezených cyst, které 
byly velice často poničeny nebo nekompletní, je možno 
předpokládat výraznou redepozici mělkomořského mate- 
riálu. 

Závěr

Studované  sedimenty  jsou podobné  sukcesi  studované 
dříve v profilu říčky Ondřejnice, a to střední části reprezen-
tující přechod chlebovických slepenců hradišťského sou-

vrství do bazální části bašského souvrství (Boorová et al., 
2003, Skupien et al. 2016). V profilu potoka Kašice nebyly 
nalezeny podložní slepence chlebovické facie. Rovněž se 
nepodařilo prokázat přítomnost červených jílovců. 

Odkryté sedimenty podle zjištěných dinoflagelát ná-
leží k střednímu až svrchnímu cenomanu. Sedimenty patří 
k hlubokovodní distální mořské facii, což dokazuje exis-
tence většinou nalezených hlubokovodních rodů obrněnek. 
Je patrné, že směrem do nadloží klesá vápnitost sedimentů 
a podíl radiolarií, což by mohlo odpovídat prohlubování až 
pod úroveň lokální CCD. 

Na obou lokalitách se vyskytují silicity, resp. horniny 
s podílem mikrokrystalického SiO2 v karbonátu. Může to 
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KAŠ 2 KOL 4 KAŠ A KAŠ B KAŠ C KOL 1 Dinoflagellate 
            Achomosphaera ramulifera 
            Achomosphaera triangulata 
            Carpodinium granulatum 
            Circulodinium distinctum 
            Dinopterygium alatum 
            Epelidosphaeridia spinosa 
            Exochosphaeridium bifidum 
            Exochosphaeridium phragmites 
            Hystrichodinium pulchrum 
            Kiokansium corollum 
            Litosphaeridium siphoniphorum 
            Odontochitina costata 
            Odontochitina operculata 
            Oligosphaeridium complex 
            Oligosphaeridium dividuum 
            Oligosphaeridium prolixispinosus 
            Ovoidinium scabrosum 
            Palaeohystrichophora infusorioides 
            Pervosphaeridium truncatum 
            Pterospermella australiensis 
            Spiniferites hyperacanthus 
            Spiniferites ramosus 
            Surculosphaeridium longifurcatum 
            Wallodinium luna 
            Cauveridinium membraniphorum 
            Cerbia tabulata 
            Florentinia laciniata 
            Florentinia radiculata 
            Spiniferites multibrevis 
            Achomosphaera sagena 
            Calaiosphaeridium asymmetricum 
            Dinopterygium tuberculatum 
            Impletosphaeridium clavulum 
            Montanarocysta mirabilis 
            Spiniferites seghiris 
            Tanyosphaeridium boletus 
             Cleistosphaeridium echinoides 
            Florentinia stellata 
            Palaeoperidinium cretaceum 
            Tehamadinium mazaganense 
            Kiokansium polypes 
            Ovoidinium verrucosum 

 

Dinoflagellate Tabulka 2. Distribuce jednotli-
vých druhů dinoflagelát
Table 2. Distribution of dinofla-
gellate cysts taxa



být ekvivalent silicitů, které jsou v obdobné stratigrafické 
pozici popisovány ze slezské jednotky jak v Polsku, tak 
v Moravskoslezských Beskydech. 

Litologie a mineralogie dokumentovaných jílovců a si-
licitů odpovídá popisu nejvyšší části barnaszovského sou-
vrství a jeho přechodu do pestrých vrstev v polské části 
slezské jednotky (Bąk et al. 2001). 
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