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Abstract: During palynological study of Upper Pleistocene flu-
vial sandy clay from the Písty sand pit redeposited Upper Creta-
ceous spores, dinocysts and foraminifera were found. Dinofla-
gellate cysts of Raetiaedinium truncigerum, Heterosphaeridium
verdieri, Isabelidinium sp. correspond to the Turonian age.
Foraminiferal redeposition is from the Middle Turonian sedi-
ments with characteristic species Bolivinopsis praelonga, Globo-
rotalites turonica and others. Tests of foraminiferal species are
mostly reworked by transport. The preservation of calcareous
foraminiferal tests in the palynological slides is very unusual due
to their unexpected resistence to acids.

Při geologickém výzkumu a mapování 1 : 25 000 na území
listu Nymburk 13-141 (ČECH et al. 2007a, b), prováděném
v rámci úkolu ČGS 6205, VZ ČGS MZP 000257801, jsme
se zaměřili i na podrobný geologický a zejména paleonto-
logický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v aktiv-
ní pískovně u Pístů. Ta leží asi 600 m v. od obce Písty a
2 km zjz. od j. okraje Nymburka (obr. 1).

Při studiu palynologických preparátů z písčitých jílů tvo-
řících čočkovité vložky ve fluviálních sedimentech byly
kromě dále popsaných palynomorf a dalších rostlinných
zbytků objeveny i dobře zachované průřezy schránkami
svrchnokřídových foraminifer (obr. 2, 3). Jejich nález byl
velkým překvapením, protože při maceraci palynologic-
kých vzorků se pro odstraňování anorganické i částečně

organické složky (vyjma pylových zrn a spor) používají
chemické procesy, které tvoří velmi agresivní prostředí,
v němž obvykle dochází k rozpouštění CO2, hlavního sta-
vebního prvku vápnitých schránek foraminifer. V tomto
případě však k jejich rozpuštění nebo naleptání nedošlo.
Tento nález nás přivedl na myšlenku odebrat z těchto jílů
ještě další vzorky pro studium foraminiferových společen-
stev klasickou plavicí metodou.

Geologická situace

V blízkém okolí studované pískovny (obr. 1) jsou morfolo-
gicky výrazné duny a pokryvy navátých písků.V jejich
podloží nacházíme jednak svrchně pleistocenní šedohnědé
hrubě až středně zrnité fluviální písky se štěrkem, místy
s křížovým a šikmým zvrstvením, jednak slínité pískovce
a prachovce jizerského souvrství. Spodní část souvrství
písčitých štěrků je rezavě hnědě zbarvena oxidy a hydro-
xidy Fe3+ vysráženými při rozhraní s nepropustným křído-
vým podložím. Pro celé souvrství jsou charakteristické
různě mocné polohy štěrčíků s valouny, které mají velikost
do 1 cm.
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Obr. 1. Geologická mapa okolí lokality Písty (podle ČECHA et al. 2007a).
1 – antropogenní sedimenty, 2 – organické sedimenty, 3 – fluviální hlíny,
jíly, písky až písčité štěrky, 4 – naváté písky, 5 – fluviální písky až písčité
štěrky (svrchní pleistocén), 6 – fluviální písky až písčité štěrky (střední
pleistocén), 7 – jizerské souvrství: vápnité prachovce, slínovce (střední
turon), 8 – zlom zakrytý, 9 – předpokládaná hranice přehloubeného kory-
ta, 10 – přesypy, 11 – pískovna v provozu; opuštěná, 12 – mrazové proví-
ření, 13 – rozsah těžby, 14 – zkoumaná lokalita.



Pro tyto fluviální sedimenty je charakteristická přítom-
nost čočkovitých poloh tmavě ocelově šedých humózních i
světlejších nehumózních písčitých jílů uvnitř písčitého
souvrství (pod úrovní hladiny podzemní vody – viz obr. 4).
V těchto jílech převažuje montmorillonit, illit, podřadně i
kaolinit. Pro paleontology však byly významným zdrojem
paleontologického materiálu – palynomorf – a přeplave-
ných křídových mikrofosilií, jejichž výzkum významně
doplnil naše znalosti o sedimentačním vývoji celého svrch-
ně pleistocenního souvrství přehloubeného koryta (ČECH et
al. 2007a). Má i vypovídací hodnotu při řešení paleogeo-
grafických změn v průběhu posledního glaciálu v celém
širším okolí Nymburka.

Velmi významné bylo zjištění kryogenních jevů až do
hloubky 2 m od povrchu (HAVLÍČEK – HOLÁSEK 2007), které
nepřímo zařadilo stáří humózních jílů s paleontologickými
nálezy (i když přemístěnými) minimálně do svrchního
pleistocénu.

Svrchnokřídové foraminifery

Výplavy ze dvou vzorků odebraných v pískovně Písty pro
mikrobiostratigrafický rozbor (vz. Písty 1 a Písty 2) jsou
tvořeny převážně opracovanými (oválenými) zrnky kře-
mene a slídy. Výplav je jemnozrnný a většina nalezených
schránek foraminifer má drobounké rozměry. Tyto drobné
schránky jsou také lépe zachované, neboť díky svým ma-
lým rozměrům nebyly transportem zasaženy tak citelně
jako větší schránky. Větší schránky bývají často rozbité a
oválené transportem.

Společenstvo foraminifer vykazuje znaky redeponova-
ného společenstva (opracované schránky v některých pří-
padech tak silně oválené, že jsou těžko určitelné). Kromě
schránek foraminifer jsou ve výplavech ojediněle i opraco-
vané úlomky ostnů ježovek, jehlic hub a úlomky ostrako-
dů.

Redeponované společenstvo pochází ze středního turonu
a obsahuje běžné turonské druhy, jako jsou např. Tappan-
nina eouvigeriniformis, Ramulina globulifera, Marssonel-
la oxycona, Gavelinella polessica a další. Přímo pro střední
turon jsou charakteristické druhy Bolivinopsis praelonga,
Globorotalites turonica a ojedinělá přítomnost zástupců
rodů Marginotruncana (tab. 1).

Palynologie

Palynologický výzkum dvou poloh humózních písčitých
jílů ve fluviálních sedimentech pískovny Písty přinesl za-
jímavé výsledky charakterizující vývoj paleoprostředí
v kvartéru. V humóznějším vzorku „Písty 1“ byla zachová-
na jednak pylová zrna dřevin (AP) Pinus (borovice, 4 pylo-
vá zrna – dále jen pz), Betula (bříza, 2 pz), Quercus (dub,
2 pz), které jsou i dnes charakteristickými dřevinami pro
Polabí. Z bylin (NAP) převažovaly Poaceae (trávy, 275 pz)
nad Cyperaceae (šáchorovité, 14 pz), Geranium (kakost,
4 pz), Brassicaceae (brukvovité, 2 pz), Caryophyllaceae
(hvozdíkovité, 4 pz), Artemisia (pelyněk, 1 pz), Rumex
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Obr. 2. Průřez vápnitou schránkou křídové planktonické foraminifery He-
terohelix globulosa (EHRENBERG) nalezené v palynologickém preparátu
svrchně pleistocenních sedimentů. Foto E. Břízová.

Obr. 3. Průřez schránkou křídového vápnitého bentosu Lenticulina sp. na-
lezeného v palynologickém preparátu svrchně pleistocenních sedimentů.
Foto E. Břízová.

Obr. 4. Celkový pohled na pískovnu Písty. Vlevo u bagru hromada zkou-
maných fluviálních jílů vytěžených z hloubky asi 6–8 m. Foto P. Havlí-
ček.
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Obr. 5. Palynomorfy kvartérního a křídového stáří z pískovny Písty. AP: 1 a 2 – Pinus (Písty 1), 3 – Betula (Písty 1); NAP: 4 – Caryophyllaceae (Písty 2),
5 – Brassicaceae (Písty 1), 6 – Cyperaceae (Písty 1), 7 a 8 – Poaceae (Písty 1), 9–12 – Geranium-typ (Písty 1); spory:13 – Gleicheniidites senonicus ROSS

(Písty 1), 14 – Gleicheniidites circinidites (COOKSON), Písty 2, 15 – Gleicheniidites cf. circinidites (COOKSON), Písty 1, 16–27 – Dinoflagellata (24 – Pís-
ty 2, ostatní Písty 1): 16–18 – Spiniferites sp., 19 – Spiniferites ramosus (EHRENBERG) LOEBLICH & LOEBLICH, 20 a 21 – Heterosphaeridium cf. verdieri
YUN, 22 a 23 – Raetiaedinium truncigerum (CLARKE & VERDIER) CLARKE et al., 24 – cf. Circulodinium sp., 25 a 26 – Isabelidinium sp., 27 – Odontochi-
tina operculata (O. WETZEL) ALBERTI (Písty 2). Foto E. Břízová.



acetosa (šťovík, 1 pz), varia (neurčitelné, 1 pz). Z ostatních
palynomorf se vyskytly spory Ascomycetes (Fungi, hou-
by, 4), spora přeplavená z křídových sedimentů (1) a pře-
kvapivě 20 dinoflagelátních cyst. Ve vzorcích z pískovny
Písty byly nalezeny cysty křídových nevápnitých moř-
ských řas obrněnek (Dinoflagellata), malá kulovitá akritar-
cha s krátkými ostny a spory kapradin (obr. 5). Vzorek Pís-
ty 1 byl bohatší a společenstvo dinocyst tvořily Spiniferites
ramosus subsp. ramosus (EHRENBERG) LOEBLICH & LOEB-

LICH, Spiniferites sp., Heterosphaeridium cf. verdieri YUN,
Raetiaedinium truncigerum (DEFLANDRE) KIRSCH, Exo-
chosphaeridium sp. Kromě dinocyst byly zjištěny spory
Gleicheniaceae Gleicheniidites senonicus ROSS. Přítom-
nost velkého množství dinoflagelátních cyst a křídových
spor v sedimentech kvartérního stáří dokládá podloží kří-
dového stáří. Ve vzorku jílů téměř bez přítomnosti humusu
„Písty 2“ nebyla nalezena žádná pylová zrna dřevin (AP).
Přítomny byly jen byliny NAP: Cyperaceae (3 pz), Caryo-
phyllaceae (1 pz) a varia (2 pz). Dále byly nalezeny tři
spory křídového stáří, stejné jako ve vzorku Písty 1, jedna
cysta Dinoflagellata a osm schránek foraminifer. Vzorek
Písty 2 byl chudší na přeplavené křídové palynomorfy –
obsahoval spory Gleicheniidites circiniidites (COOKSON),
akritarcha rodu Micrhystridium sp. a dinocysty Odontochi-

tina operculata (O. WETZEL) Alberti a Isabelidinium sp.
I když šlo o přeplavené mikrofosilie, nebyly příliš korodo-
vané, takže transport pravděpodobně neprobíhal na velkou
vzdálenost. Většina z nalezených rostlinných mikrofosilií
se vyskytuje průběžně v křídových sedimentech, ale druhy
Heterosphaeridium cf. verdieri YUN a Raetiaedinium trun-
cigerum (DEFLANDRE) KIRSCH jsou charakteristické pro tu-
ronské uloženiny.

Závěr

Podrobný kvartérně geologický výzkum, doplněný studiem
archivních ložiskových vrtů, nás vedl k závěru, že jde v pří-
padě fluviálních písků s čočkovitými vložkami jílů zřejmě
o výplň starého přehloubeného koryta Labe, a to až do
hloubky 16,4 m od povrchu (ČECH et al. 2007a, b, HAVLÍ -

ČEK – HOLÁSEK 2007). Přitom je třeba si uvědomit, že po-
vrch této fluviální akumulace se nachází pouze v rozmezí
184–186 m n. m. (relativní výška povrchu 1–2 m nad nivou
Labe, báze v relativní výšce ±0 m, v korytě až –13 m). Vý-
znam lokality pro studium období svrchního pleistocénu
tím ještě více vzrostl a je třeba se této problematice – a to
nejen v povodí Labe – věnovat i v budoucnu.

Výsledky palynologického rozboru vzorků (malé množ-
ství pylových zrn) z polohy humózního jílu, ležícího bez-
prostředně nad hladinou podzemní vody v jámové pískov-
ně u Pístů, neumožnily stanovit jejich bližší stáří. Byla
zjištěna pouze pylová zrna dřevin a rostlin s širokým strati-
grafickým spektrem a přeplavené křídové spory, cysty obr-
něnek a vápnité schránky foraminifer, což svědčí o redepo-
zici starších křídových sedimentů. Vzhledem k celkovému
malému množství pylových zrn nelze přesně určit strati-
grafickou pozici kvartérních sedimentů, přesto z jejich stu-
dia a mapování celé oblasti vyplývá nejspíše svrchně pleis-
tocenní stáří. Celková stavba fluviálního souvrství dokládá
složitý polycyklický vývoj s řadou hiátů, spojenou s přemis-
ťováním jak kvartérních, tak i zvětralých křídových hornin.

Redeponované křídové palynomorfy byly studovány v rámci vý-
zkumného záměru CEZ: AVO Z 30130516.
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Tabulka 1. Rozšíření foraminifer ve vzorcích Písty 1 a 2

zjištěné foraminifery střední turon

vzorek 1 vzorek 2

Ammodiscus cretaceus (REUSS, 1845) x x

Gaudryina sp. x

Gyroidina nitida (REUSS, 1845) x x

Marssonella oxycona (REUSS, 1860) x

Bolivinopsis praelonga (REUSS, 1845) x

Gavelinella polessica (AKIMEC, 1961) x x

Gavelinella schloenbachi (REUSS, 1863) x

Globorotalites turonica (KAEVER, 1958) x x

Lenticulina sp. x

Praebulimina sp. x

Ramulina globulifera BRADY, 1884 x

Tappanina eouvigeriniformis (KELLER,
1935)

x x

Valvulineria lenticula (REUSS, 1845) x

Hedbergella delrioensis (CARSEY, 1926) x

Heterohelix globulosa (EHRENBERG, 1840) x x

Marginotruncana sp. x

Whiteinella aprica (LOEBLICH & TAPPAN,
1961)

x x

Whiteinella brittonensis (LOEBLICH &
TAPPAN,1961)

x




