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Abstract: In the course of geological mapping in the Morav-
skoslezské Beskydy Mts in the years 2005 and 2006 revision of
stratigraphy was done based on field observations of selected sec-
tions and on foraminifer biostratigraphy. The oldest sediments in
the study area are Campanian upper member of the Godula For-
mation. The Istebna Formation did not contain stratigraphically
useful autochthonous foraminifers, anyhow reworked nanno-
fossils evidence the Campanian in the lower part. The type local-
ity of the Rožnov (=Submenilite) Formation was revised. The
foraminifer biostratigraphy indicates the lack the Eocene strata
due to tectonic reduction. The succession of strata in the Menilite
and Krosno formations are still not known well due to poor out-
crops.

Na listu 25-234 Horní Bečva zaujímá slezská jednotka s.
část území patřící k Rožnovské brázdě a jižnímu okraji
Rožnovské hornatiny. V letech 2005 a 2006 byly pro potře-
by geologického mapování 1 : 25 000 (BUBÍK et al. 2006)
provedeny stratigrafické revize vybraných profilů ve slez-
ské jednotce. Pro biostratigrafii byl využit rovněž mikropa-
leontologický materiál z archivní hmotné dokumentace
České geologické služby. Stratigrafické poznatky shrnuje
litostratigrafické schéma (obr. 1).

Godulské souvrství v profilu přes Kobylskou

Svrchní člen (oddíl) godulského souvrství představuje na
území listu nejstarší sedimenty slezské jednotky. Člen byl
detailně studován v profilu v délce 1600 m mezi potoky
Kněhyňka a Mečůvka. V celém profilu převažuje drobně
rytmický flyš s převahou kostičkově rozpadavých jemno-
zrnných pískovců a tmavošedých prachovců nad tmavoše-

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 9

Obr. 1. Litostratigrafické schéma slezské jednotky na listu Horní Bečva.
1 – šedé jílovce, 2 – červenohnědé jílovce, 3 – rohovce, 4 – slínovce,
5 – hrubolavicové pískovce a slepence, 6 – drobně a středně rytmický
pískovcovo-jílovcový flyš.



dými nevápnitými prachovitými jílovci. Jen výjimečně
přesáhne mocnost pískovcových poloh 5 cm (max. 22 cm).
Drobně rytmické parasekvence vykazují nahoru zjemňují-

cí trend. Nejnižší polohy profilu, které představují vyšší
část svrchního členu, obsahovaly foraminifery Caudammi-
na arenacea (KARR.) a Rzehakina cf. lata (C. & J.) dovolu-
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Tabulka 1. Distribuce foraminifer v istebňanském souvrství vrtu NP540
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158,5–159,5 R A R R R R R R R

169,0–170,0 R A A F R R F R R

191,0–192,0 X

201,0–202,0 X

210,0–211,0 X

220,0–221,0 X

232,0–233,0 X

241,0–242,0 X

252,0–253,0 X

260,0–261,0 X

269,0–270,0 X

295,0–296,0 X

301,0–302,0 X

309,0–310,0 X

320,5–321,5 X

332,5–333,5 X X

339,5–340,5 D

352,0–353,0 X

376,0–377,0 X X X

452,5–453,5

471,0–472,0 D R

480,0–481,0 X

490,0–491,0 X

497,0–498,0 D R

509,5–510,5 X

521,0–522,0 X

531,0–532,0 X

539,5–540,5 X

549,5–550,0 X

D – dominantní, A – hojný, F – častý, R – vzácný, X – přítomen, ? – nejistá determinace



jící zařazení do svrchního senonu. Vzorky z masivu Kobyl-
ské poskytly vůdčí druh Caudammina gigantea (GER.).
Nejvyšší část členu na v. úbočí Kobylské stratigraficky vý-
znamné druhy neobsahuje. Poslední výchoz se nalézá v po-

toku Mečůvka. Tvoří jej černošedé deskovité jílovce a hně-
došedě navětralé středně zrnité vápnité pískovce patřící
k istebňanskému souvrství. Jílovce poskytly pyritizované
foraminifery Nonionella sp., Bolivina? sp., Arenobulimina
puschi (RSS.) a rozsivky Fenestrella antiqua a „Coscino-
discus“ sp.

Istebňanské souvrství v profilu Bácov-Michut
a ve vrtu NP540

Na území listu lze v istebňanském souvrství sledovat zhru-
ba pět průběžných pískovcovo-slepencových pásem a stej-
ný počet pásem s jílovci. Pískovcovo-slepencová pásma
mají charakter hrubě rytmického pískovcového flyše tvo-
řeného nekompletními turbiditními rytmy (Ta-d). Častá
jsou mnohametrová tělesa valounových pískovců a slepen-
ců vzniklé amalgamací jednotlivých hustých turbiditních
proudů. Některé slepence mohou představovat zrnotoky.
V pásmech s jílovci převládají deskovité jílovce s tenkými
vložkami pelosideritů, ale vyskytují se i sekvence drobně
až středně rytmického pískovcovo-prachovcového flyše,
ojedinělé silné lavice či shluky lavic pískovců a tzv. valou-
nová bahna. HANZLÍKOVÁ (1972) rozčlenila souvrství na
základě ojedinělých redeponovaných planktonických fora-
minifer do pěti zón v rozsahu spodní campan až spodní pa-
leocén.

Nově provedený biostratigrafický výzkum na profilu ve-
deném od Bácova přes Prostřední Bečvu do potoka Michut
zaměřený na autochtonní aglutinovanou faunu nepřinesl
očekávané výsledky. Charakteristickým rysem je masový
výskyt různých zástupců rodu Bathysiphon. Trubicovité
schránky dosahují délky až 22 cm a průměru 3 mm, takže
jde o skutečně obří foraminifery. Ve výplavech zase často
dominují menší druhy: Bathysiphon gerochi, Bathysiphon
sp. 2 aj. V jiných společenstvech dominují drobné formy
Ammoglobigerina sp. a Ammosphaeroidina sp. Ve spole-
čenstvech s poněkud vyšší diverzitou se zpravidla vyskytu-
jí Nothia sp., Ammodiscus spp., Saccammina placenta
(GRZ.), Psammosphaera gr. irregularis SCH., Recurvoides
spp., Paratrochamminoides spp. aj. Stratigraficky důležité
druhy (rzehakinidi a hormosinidi) chybějí. Lepší biostrati-
grafické výsledky nepřinesla ani revize archivních vzorků
z vrtu NP540 (tab. 1). Vrt prošel třetím a čtvrtým
pískovcovo-slepencovým pásmem. Společenstva s vyšší
diverzitou (do 15 druhů) byla zjištěna pouze ve svrchní
části třetího pásma s jílovci. Neumožňují však přesnější za-
řazení v rámci intervalu campan–paleocén. Až do konečné
hloubky vrtu se vyskytovaly prakticky jen úlomky velkých
batysifonů.

Významné biostratigrafické výsledky byly získány ze
skluzové polohy šedého vápnitého jílovce v potoce Kobyl-
ská. L. Švábenická z ní určila nanofosilie Arkhangelskiella
cymbiformis, Reinhardtites levis a rodu Ceratolithoides
dokládající svrchní část spodního až svrchní campan (BU-

BÍK et al. 2006). Zároveň byly zjištěny vápnité foraminifery
Globotruncana arca (CUSH.), Hedbergella planispira
(TAPP.), Heterohelix reussi (CUSH.), Allomorphina sp., Gy-
roidinoides nitidus (RSS.) aj.
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Tabulka 2. Distribuce mikrofosilií rožnovského souvrství v defilé potoka Michut

vzorek MB138 MB138-52 MB138-52a MB139 MB134C MB134D MB140

„Rhizammina“ sp. X? F R

Rhabdammina cylindrica GL. F

Rhabdammina discreta BR. F

Rhabdammina? robusta (GRZ.) A

Bathysiphon gerochi MJ. R D R

Nothia sp. R R A

Saccammina placenta (GRZ.) R R R R X? R?

Hyperammina nuda SUB. F R

Ammolagena clavata (J.&P.) R

Ammodiscus bornemanni (RSS) R

Ammodiscus planus L. R R R R R

Annectina grzybowskii (JURK.) R? R

Annectina paleocenica SUL. R

Glomospira glomerata (GRZ.) R

Glomospira gordialis (J.&P.) F A R

Glomospira charoides (J.&P.) R R F R R

Glomospira serpens (GRZ.) R

Glomospira sp. 4 (KUHNT) R

Rzehakina cf. epigona (RZ.) R

Rzehakina fissistomata (GRZ.) R

Aschemocella sp. R

Caudammina excelsa (DYL.) R

Caudammina ovulum (GRZ.) R R

„Hormosina“ velascoensis (CUSH.) R R

Hormosinella cf. distans (BR.) R

Kalamopsis grzybowskii (DYL.) R

Paratrochamminoides deformis (GRZ.) R

Paratrochamminoides dubius (GRZ.) R

Paratrochamminoides olszewskii (GRZ.) R

Paratrochamminoides sp. 1 R

Trochamminoides vermetiformis (GRZ.) R

Haplophragmoides mjatliukae MOR. R R?

Haplophragmoides walteri (GRZ.) R

Haplophragmoides sp. R

Ammosphaeroidina pseudopauciloculata (MJ.) A

Ammosphaeroidina sp. F D

Buzasina galeata (BR.) R

Buzasina sp. A

Recurvoides anormis MJ. R?

Recurvoides simuloplanus N.&P. R

Recurvoides walteri (GRZ.) R R

Recurvoides spp. R R

Thalmannammina subturbinata (GRZ.) R



Typová lokalita rožnovského souvrství
v potoce Michut

Rožnovské souvrství definoval jako formální litostratigra-
fickou jednotku a náhradu za neformální jméno „podmeni-
litové souvrství slezské“ ELIÁŠ (2001). Jako typovou loka-
litu vybral defilé potoka Michut v Prostřední Bečvě. Nově
byla studována foraminiferová biostratigrafie typové loka-
lity na základě nové dokumentace defilé i revize archivních
vzorků České geologické služby (tab. 2).

Rožnovské souvrství začíná v rokli potoka Michut asi
550 m j. od silničního mostu v Prostřední Bečvě a pokračuje
proti proudu v délce 500 m. Na začátku defilé je v dlouhém
a nízkém zářezu odkryt přechod istebňanského a rožnov-
ského souvrství. Nejvyšší jílovcové pásmo istebňanského
souvrství je zde tvořeno černošedými destičkovitě rozpa-
davými jílovci. Báze rožnovského souvrství je konvenčně
stanovena na první vložku šedých, zelenošedých nebo čer-
vených jílovců. V defilé potoka je to asi 7 m mocná poloha
tmavošedých šedě navětralých nevápnitých prachovitých
jílovců s rezavými povlaky limonitu. Výskyt Rzehakina
fissistomata (GRZ.) dokládá paleocén. Výše následují asi
8 m mocné červenohnědé, zelenošedě skvrnité a proužko-
vané nevápnité jílovce (v současnosti zakryté). Asi 50 m
výše proti proudu je převážně jílovcová facie nahrazena
drobně až středně rytmickým pískovcovo-jílovcovým fly-
šem s šedými jílovci. Ojediněle v nich byly pozorovány ho-
rizonty přeplněné velkými batysifony. Výskyt Rzehakina
cf. epigona (RZ.) dokládá paleocenní stáří. 130 m od začát-
ku profilu potok proráží pásmo cięžkowických pískovců.
Jsou to drobně až středně zrnité slepence, valounové pís-
kovce a středně až hrubě zrnité pískovce v mocných fluxo-
turbiditních polohách i oddělených hrubých lavicích. Výše
pokračují v korytě výchozy facie pískovcovo-jílovcového
flyše stejné jako v jeho podloží. V místě křížení potoka ces-
tou byly zaznamenány šedé bělavě navětralé prachovité
pelokarbonáty s gradační turbiditní bází. Šedé laminované
jemnozrnné pískovce jsou často čeřinově zvrstvené. Ob-
sahují hojné ichnofosilie: Megagrapton, Arthrophycus te-
nuis,Thalassinoides a Scolicia prisca. Poslední výchozy

v hluboce zařízlé vedlejší rokli se vyznačují vyšší převahou
jílovců nad pískovci. 200 až 300 m dále k J se morfologic-
ky zdvihá již čelo račanské jednotky. Počínaje od cięžko-
wických pískovců byly zjištěny pouze neprůkazné agluti-
nované fauny, popřípadě hojné pyritizované planktonické
rozsivky „Coscinodiscus“ spp. a Triceratium sp. Eocenní
část souvrství v defilé patrně zcela chybí v důsledku tekto-
nické redukce.

Eocenní členy rožnovského souvrství byly zjištěny v zá-
padní části listu Horní Bečva v okolí Hutiska a Vigantic.
Ke spodnímu eocénu patří šedé skvrnité nevápnité jílovce
s aglutinovanou faunou Reophax elongatus GRZ., Bathy-
siphon vitta TAPP. a Saccammina grzybowskii (SCH.) v ústí
potoka Měřístek. Spodní eocén ve facii červenohnědých
nevápnitých jílů byl zastižen v mělkém mapovacím vrtu
HB7. Obsahoval aglutinovanou faunu s Praesphaerammi-
na gerochi (HANZ.), Saccamminoides carpathicus GER. a
Eratidus gerochi K. & G. Ke střednímu eocénu mohou pat-
řit šedé a hnědošedé plastické jíly z potoka Studený a loka-
lity Na Vápenkách obsahující pseudoasociace senonských,
paleocenních a eocenních druhů s Reticulophragmium
amplectens (GRZ.). Svrchní eocén nebyl na území listu
s jistotou doložen stejně jako ekvivalenty šešorských (glo-
bigerinových) slínů.

Menilitové souvrství

Útržkovité výskyty souvrství v j. okolí Hážovic a Vigantic
mají povahu tektonických šupin s redukovaným vrstevním
sledem. Na hřbetu Dlouhé hony jz. od Vigantic byly
v úlomcích na poli a v mělkém mapovacím vrtu HB4 na zá-
kladě litologie identifikovány bezpečně dva členy souvrs-
tví:

1. Rohovcové vrstvy: černé rohovce, na tenkých úštěpcích
hnědé, místy s příměsí angulárních zrn křemene a šedými
vlasovými žilkami chalcedonu, dále tvrdé černohnědé a
hnědošedé nevápnité prachovité silicifikované jílovce.

2. Dynówské slínovce: hnědošedé bělavě navětralé lami-
nované slínovce s proužky šedých laminovaných rohovců.
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Tabulka 2 – pokračování

Thalmannorecurvoides sp. n. R

Plectorecurvoides parvus KR. R

Pokornyammina clara N.&P. R

Morulaeplecta sp. n. R

Spiroplectammina spectabilis (GRZ.) R R

Ammoglobigerina sp. R

Karrerulina conversa (GRZ.) R

Karrerulina tenuis (GRZ.) R

Remesella varians (GL.) F

Triceratium sp. D

„Coscinodiscus“ sp. R R

D – dominantní, A – hojný, F – častý, R – vzácný, X – přítomen, ? – nejistá determinace



Zatím není zcela jasné, kam zařadit světle šedé a šedo-
hnědé nevápnité jíly z vrtu HB4 s hojnou aglutinovanou
faunou: Nothia sp., Rhabdammina cylindrica GLA., Pseu-
donodosinella nodulosa (BR.), Haplophragmoides excava-
tus CUSH., H. pseudokirki KRASH., Karrerulina coniformis
(GRZ), Paratrochamminoides sp., Caudammina ovulum
(GRZ.) aj. Tato fauna představuje pseudoasociaci složenou
z redepozic ze senonu až spodního eocénu a autochtonní
složku zastupují patrně jen zbytky ryb a limonitová jádra
rozsivek „Coscinodiscus“ sp. Tyto jíly jsou promíchány
s úlomky rohovců a na základě porušených vrtných vzorků
nelze rozhodnout, zda jde o šitbořický člen menilitového
souvrství nebo o krosněnské souvrství. Šitbořický ani pod-
rohovcový člen menilitového souvrství nebyl na území lis-
tu dosud bezpečně zjištěn.

Krosněnské souvrství

Krosněnské souvrství je nejlépe odkryto v zářezech potoka
Studený. Převládá drobně až středně rytmické střídání hně-
došedě navětralých jemnozrnných vápnitých pískovců a
hnědošedých převážně nevápnitých prachovitých jílovců a
jílů. V levém nárazovém břehu jv. od vodárny byla pozoro-
vána v drobně rytmické sekvenci přes 100 cm mocná lavice
hnědošedě navětralého středozrnného slepence s klasty až
20 cm šedých, okrově navětralých prachovitých slínovců.

Autochtonní mikrofauna prachovitých jílovců je tvořena
prakticky pouze pyritovými jádry planktonických rozsivek
„Coscinodiscus“ sp. L. Švábenická uvádí chudou asociaci
špatně zachovalých nanofosilií s Coccolithus pelagicus,
Discoaster sp. (6 ramen), Reticulofenestra sp. (?R. coenu-
rum), Dictyococcites bisectus, Micula decussata, Wat-
znaueria barnesae, Prediscosphaera cretacea, které před-
stavují masivní redepozici z křídy a eocénu (BUBÍK et al.
2006). Z tmavošedých prachovitých jílů a siltů krosněn-
ského souvrství z vrtů HB5, HB8 a HB15 byly získány
pseudoasociace aglutinovaných foraminifer střední a
svrchní křídy, středního eocénu a dalších stratigrafických
úrovní.

Diskuse a závěry

Nové biostratigrafické výsledky ze slezské jednotky uka-
zují, že dřívější zařazení svrchního členu godulského sou-
vrství do santonu (HANZLÍKOVÁ 1972) není správné. Cam-
pan doložili ve středním členu godulského souvrství
SKUPIEN et al. (2006). Díky vysoké rychlosti sedimentace se
do konce campanu uložil mocný svrchní člen godulského
souvrství a spodní část istebňanského souvrství. Pro bio-
stratigrafické členění těchto sedimentů je nezbytné opřít se
o redeponovaný vápnitý plankton (nanofosilie, foraminife-
ry) a případně dinocysty. Zjištěné autochtonní aglutinova-
né fauny jsou tvořeny převážně formami specializovanými
na dysoxické podmínky související s vysokou rychlostí se-
dimentace a na vysoký přínos terestrického fytodetritu.
Biostratigrafické studium typové lokality rožnovského
souvrství na základě foraminifer doložilo pouze paleocen-
ní členy souvrství. Bude vhodné vybrat doplňkový refe-
renční profil eocenní části rožnovského souvrství západně
od typové lokality, který by podpořil definici a popis sou-
vrství, především jeho hranice s nadložím. Rovněž vrstevní
sled menilitového a krosněnského souvrství je v daném
území zatím znám jen nedostatečně a bude vyžadovat revi-
zi na základě případných nových odkryvů.
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