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Summary: The studied section belongs to the Barnasiówka
Formation of the Baška Development in Silesian Unit of the Outer
Western Carpathians. Similar sections and their sediments are
observed in the Silesian Unit in the Czech Republic (Skupien et al.
2016; Stelmach et al. 2018) and in the Silesian and Skole units in
Poland (Bąk et al. 2001 and 2007). The Barnasiówka Formation
is typical of the occurrence of fine-grained deep-see sediments,
mainly non-calcareous or partly calcareous claystones (shales) and
cherts with manganese crusts and incrustations (Bąk et al. 2001).
Outcrops of the Barnasiówka Formation can be found on the
NW slope of the Palkovické hůrky hills, 600 m northwards of the
Přední Babí hora mountain at the southern edge of a small village
of Krnalovice, on the left bank of the Krnalovický potok brook. The
section in its lower part consists of dark-grey to black laminated
claystones (samples KRN 1 and KRN 2) and light-green to grey-

green laminated claystones alternating with cherts disintegrating
into small fragments of brown-grey to dark-grey color shades
confined to the remnants of major part of the section (samples
KRN 3 – KRN 9) – see Fig. 3. Total thickness of the section is 5.4 m.
Stratigraphically important representatives of Lower Turonian noncalcareous dinoflagellates were identified in samples of dark pelitic
sediments. These include first occurrences of Heterosphaeridium
difficile, Chatangiella granulifera, Senoniasphaera rotundata,
and Senoniasphaera turonica (Costa and Davey 1992; Stover
et al. 1996; Williams et al. 2004). However, the Lower Turonian
age of the samples studied was also confirmed based on the last
occurrence of Litosphaeridium siphoniphorum (Costa and Davey
1992; Stover et al. 1996).
The local rocks are rich in Mn oxides and hydroxides, to lesser
extent occur Fe oxides and hydroxides in the form of coatings and
incrustations, dendrites or filling fissures and fractures. Abundant
Mn minerals (todorokite, pyrolusite and rancieite) were found
close to KRN 4 and KRN 5 samples which were taken from the
base of Turonian.

V rámci bašského vývoje slezské jednotky Vnějších Západních Karpat byl ve stratigrafickém intervalu alb až turon
sledován specifický vývoj od chlebovických vrstev tvořených převážně slepenci s valouny vápenců štramberského typu, přes silicity barnasiówského souvrství (Stelmach
et al. 2018) po bázi bašského souvrství. Podle Boorové
et al. (2003) chlebovické vrstvy na základě foraminifer
zasahují až do středního cenomanu. Na profilu Ondřejnice u Hukvald v nadloží slepenců popisují Boorová et al.
(2003) deskovité silicifikované pískovce až biodetritické

silicity o mocnostech jednotlivých desek kolem 5–10 cm,
které jsou občas přerušeny vrstvami šedých až světlešedých vápenců, vápnitých jílovců a vložkami laminovaných
prachovců, pískovců a slepenců; zařazuje je na základě
foraminifer a slepencových poloh do nejvyšší části chlebovických vrstev. Skupien et al. (2016) mezi rozhraním
chlebovických vrstev a bašským souvrstvím uvádějí přítomnost silicitů nebo silicifikovaných pískovců, vložek
červeně zbarvených sedimentů s mineralizací tvořenou
oxidy manganu. Litologie a mineralogie jílovců a silicitů
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Obr. 1. Zjednodušená mapa lokality.
Fig. 1. Simplified map of the studied locality.

Obr. 3. Jílovce a rohovce vyšší části profilu (KRN 6–8).
Fig. 3. Claystones and cherts of the section upper part (KRN 6–8).

odpovídá popisu nejvyšší části barnasiówského souvrství
a jeho přechodu do pestrých vrstev v polské části slezské
jednotky (Bąk et al. 2001). Podle Stelmacha et al. (2018)
sekvence patřící k barnasiówskému souvrství na lokalitě
Kašice podle nevápnitých dinoflagelát spadá do středního
až svrchního cenomanu.
Z oxidů manganu byly na profilu Ondřejnice zjištěny tzv. „fylomanganáty“ ze skupiny birnessitu (birnessit
a tzv. buserit), Cu analog asbolanu a také todorokit. Oxidy
Mn jsou velmi jemně disperzní. Ve vzorcích byly kromě
povlaků a prostorových dendritických útvarů zjištěny také
pseudomorfózy po romboedrech karbonátů. Mineralizace
oxidů Mn je velmi pravděpodobně důsledek transformace Mn bohatých karbonátů v oxidačních podmínkách a je
nejspíš posttektonická, snad i subrecentní. Přítomnost
primárních oxidů Mn není možné dokázat (Skupien et al.
2016).

Studovaná oblast
Přirozený výchoz se nachází na sz. úbočí Palkovických hůrek, 600 m severně od vrcholu Přední Babí hory na j. okraji
osady Krnalovice, na levém břehu Krnalovického potoka
(obr. 1; GPS 49.6435489o N, 18.2439752o E). Krnalovický
potok je pravostranným přítokem řeky Ondřejnice.
Výchoz o délce 8 m a výšce 3 m je situován na levém
břehu Krnalovického potoka v místech výrazného zúžení
rokle. Pravá mocnost pozorované sekvence byla odhadnuta
na 5,4 m. Směr úklonu a velikost úklonu vrstev je 135/30.  
Studovaný profil je zobrazen na obr. 2, dokumentace
s vyznačením pozice jednotlivých vzorků na obr. 4. Spodní
část profilu tvoří tmavě šedé až černé střípkovitě rozpadavé
laminované jílovce s celkovou mocností 150 cm (vzorky
KRN 1 a KRN 2). Tyto horniny jsou velmi pravděpodobně ekvivalentem černých jílovců až prachovců ONH 18
Obr. 2. Profil lokality Krnalovice.
Fig.2. Section of the Krnalovice
outcrop.
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V tomto intervalu byly odebrány vzorky KRN 3 až KRN
9 (viz obr. 4). Horniny jsou prosyceny oxidy a hydroxidy
Mn, méně i Fe ve formě povlaků, vyhojení tektonických
prasklin a dendritů. Oxidy a hydroxidy manganu a železa jsou zvláště hojné v okolí vzorku KRN 4 a KRN 5,
kde byly nalezeny aleuropelity s jejich dosti mocnými
krustami.

Metodika

Obr. 4. Litologický profil lokality Krnalovice. 1 – světlé až šedozelené
jílovce; 2 – tmavošedý až černý jílovec; 3 – rohovec; 4 – prachovec;
5 – vysoký výskyt Mn.
Fig. 4. Lithological section of the Krnalovice locality. 1 – light to
grey-green claystones; 2 – dark grey to black claystones; 3 – cherts;
4 – siltstones; 5 – rocks rich in manganese.

a ONH 19 v litologickém profilu lokality Hukvaldy – Ondřejnice (Skupien et al. 2016).
Převážnou část profilu tvoří polohy světlezelených až
šedozelených laminovaných jílovců střídající se s deskovitými, střípkovitě rozpadavými rohovci hnědošedé až tmavošedé barvy (obr. 3).
Následuje několik metrů mocný interval tvořený šedými a zelenošedými jílovci a rohovci. Jednotlivé polohy
jílovců a rohovců dosahují mocnosti v rozmezí 2–10 cm.

1

2

Vzorky byly zpracovány standardní palynologickou technikou, tj. rozpouštěním v HCl a HF a následným sítováním
na polyetylenovém sítu 15 μm. Vzorky jsou uloženy v Institutu geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava.
Práškové rtg.-difrakční analýzy byly provedeny na přístroji Bruker–AXS D8 Advance (Institut geologického inženýrství 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 celkovým časem na kroku 5 s. Orientační pozorování
pomocí elektronového mikroskopu bylo prováděno na lomných plochách hornin a na leštěných nábrusech. Byl použit
přístroj FEI Quanta 60 FEG, vybavený řadou analyzátorů,
z nichž byl použit pouze energiově disperzní spektrometr
(EDS). Mikroskop pro pořízení obrazové analýzy pracoval
za podmínek: urychlovací napětí 10 kV, spot 5, snížené
vakuum v komoře 50Pa, vzorky bez pokovení. Orientační
EDS analýzy byly prováděny za napětí 20 kV a spot 6.

Výsledky a interpretace
Vzhledem k charakteristice studovaných sedimentů
byly preparáty pro separaci nevápnitých dinoflagelát připraveny pouze ze čtyř vzorků, a to z vrstev KRN 1, KRN
2, KRN 6 a KRN 8. Vzorky spodní části profilu KRN 1 a 2
poskytly poměrně bohatá společenstva dobře zachovaných
dinoflagelát, vzorky vyšší části jsou palynologicky chudé.
Někteří zástupci dinoflagelát jsou zobrazeni v obr. 5. Celkovou distribuci nevápnitých dinoflagelát uvádí tab. 1.
V rámci určených společenstev se podařilo identifikovat stratigraficky významné zástupce, kteří charakterizují
cenoman až spodní turon. Jde o Dinopterygium alatum,

3

4

Obr. 5. Dinoflageláta./ Fig. 5. Dinoflagellates. 1 – Senoniasphaera rotundata; 2 – Chatangiella granulifera; 3 – Senoniasphaera turonica;
4 – Exochosphaeridium bifidum. Scale bar = 20 µm.
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Tabulka 1. Distribuce cyst nevápnitých dinoflagelát; významné druhy dinoflagelát zvýrazněny žlutou barvou
Table 1. Distribution of non-calcareous dinoflagellate cyst taxa; important species of dinoflagellate cysts are highlighted in yellow

KRN 1

KRN 2

KRN 6

KRN 8

Dinoflagellate cysts
Achomosphaera ramulifera
Achomosphaera regiensis
Achomosphaera triangulata
Biconidinium reductum
Cassiculosphaeridia reticulata
Cauveridium membraniphorum
Circulodinium distinctum
Cyclonephelium compactum
Dinopterygium alatum
Endoscrinium obscurum
Exochosphaeridium bifidum
Exochosphaeridium phragmites
Hapsocysta dictyota
Heterosphaeridium difficile
Chatangiella granulifera
Kiokansium corollum
Litosphaeridium siphoniphorum
Odontochitina striatoperforata
Palaeohystrichophora infusorioides
Pervosphaeridium pseudhystrichodinium
Prolixosphaeridium parvispinum
Pterodinium cingulatum
Pterospermella australiensis
Scriniodinium campanula
Senoniasphaera rotundata
Senoniasphaera turonica
Spiniferites cornuta
Spiniferites multibrevis
Subtilisphaera deformans
Trichodinia castanea
Xenascus ceratioides

Exochosphaeridium bifidum, Exochosphaeridium phragmites, Heterosphaeridium difficile, Chatangiella granulifera,
Litosphaeridium siphoniphorum, Odontochitina striatoperforata, Palaeohystrichophora infusorioides, Senoniasphaera rotundata, Senoniasphaera turonica.
Za indexové je nutno považovat zástupce druhů H. difficile, Ch. granulifera, S. rotundata, S. turonica, kteří mají
svůj první výskyt vázán na spodní, nebo spíše bazální turon
(Costa – Davey 1992; Stover et al. 1996; Williams et al.
2004).
Zástupci cyst Dinopterygium alatum, Exochosphaeridium bifidum, Exochosphaeridium phragmites, Litosphaeridium siphoniphorum, Odontochitina striatoperforata,
Palaeohytrichophora infusorioides a Xenascus ceratioides
jsou podle Costy a Daveyho (1992), Stovera et al. (1996)
a Williamse et al. (2004) bohatě zastoupeni především v ce-

nomanu, ale jejich stratigrafické rozpětí je známo rovněž
ve spodním turonu. Právě na základě posledního výskytu
druhu Litosphaeridium siphoniphorum studované sedimenty nejsou starší než báze turonu (Williams et al. 2004).  
Z hlediska paleoekologického převládají hlubokovodní
rody nevápnitých dinoflagelát jako např. Achomosphaera,
Pervosphaeridium, Senoniasphaera, Spiniferites. Společenstva odpovídají distální marinní facii.

Mineralogie silicitů a oxidů,
resp. hydroxidů Mn a Fe
Pouze orientačně bylo u silicitů pomocí metody „charge
contrast imaging“ na SEM; (např. Watt et al. 2000) ověřeno, že jde o bioklastické silicity. Metoda ukazuje, že silicity
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Obr. 6. Silicit (KRN 2). 1 – kulovité částice zobrazené
pomocí SEM ve zpětně odražených elektronech (BEI);
2 – zobrazení resorbovaných silicitických mikrofosilií
pomocí nábojového kontrastu; 3 – kombinace fotografií
1 a 2.
Fig. 6. Siliceous rock (KRN 2). 1 – SEM backscattered
electrons image of spherical particles; 2 – charge contrast
image of resorbed siliceous microfossils; 3 – combination
of photomicrographs 1 and 2.

obsahují hojně silně resorbované a rekrystalované okrouhlé
až válcovité útvary, které je možné interpretovat jako blíže
neurčitelné jehlice hub, případně i zbytky radiolarií  (vzorek
KRN 2, obr. 6). Prášková rtg.-difrakční analýza ukázala, že
silicity jsou tvořeny mikrokrystalickým křemenem, beze
stop opálových komponentů. Silicity ve vzorku KRN 2
i v dalších vzorcích obsahují kruhové dutiny nejasné geneze o průměru kolem 20 μm, vyplněné oxidy Mn (velmi
pravděpodobně todorokit), nebo volné. Jsou lokalizovány
v základní křemité hmotě, mimo zbytků mikroorganismů
(viz obr. 6-3). Mohou to snad být dutiny po bakteriích.
Materiál detailněji studovaných hornin KRN 4 a 5 je
silně fragmentován na hranolovité úlomky o velikosti
do 5 cm, které makroskopicky vykazují zajímavou koncentrickou až konkrecionální strukturu. Okraje úlomků
do hloubky cca 1 cm jsou tvořeny jemnozrnnou, černou
Obr. 7. Vzorky horniny KRN 5
s koncentrickou až konkrecionální strukturou oxidů a hydro
xidů Mn. 1 – povlak Mn minerálů
tvořící na puklině tzv. Liesegan
gův kruh; 2 – příklad koncent
rické až konkrecionální stavby
minerálů Mn.
Fig. 7. Rock samples KRN 5 with
concentric to nodular structure
of Mn oxides and hydroxides.
1 – incrustation of Mn minerals
forming Liesegang rings in
a fissure; 2 – an example of
concentric to nodular structure
of Mn minerals.

až černohnědou hmotou, centra úlomků jsou světle okrově
hnědá, dosti rozpadavá a mají charakter pískovce. Mimo
tyto konkrecionální útvary manganové oxidy vytvářejí také
povlaky na stěnách puklin a také jemnozrnné impregnace
v silicitech. Impregnace Mn oxidy je patrná téměř v celé
studované sekvenci.
V celé studované sekvenci byla hojně zjištěna puklinová
mineralizace oxidů, resp. oxyhydroxidů či hydratovaných
oxidů Mn. Část puklinových výplní vykazuje hustě koncentrickou zonální stavbu se střídáním zón odlišného lesku
a barvy (obr. 7). Velmi pravděpodobně jde o tzv. Liesegangovy kruhy, či pruhy, které bývají interpretovány jako
projev difuze a následné precipitace v difuzně hustém prostředí (Cartwright et al. 1999; Krug – Brandstädter 1999).
V puklinách byl pomocí práškové rtg.-difrakce identifikován todorokit, pyroluzit a ranciéit.
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Diskuse a závěr
Studované sedimenty tvoří pouze část sedimentace na rozhraní mezi chlebovickými slepenci a bašským  souvrstvím, které jsou lépe odkryté v profilu říčky Ondřejnice
u Hukvald (Skupien et al. 2016). Ve studovaném profilu
byly sledovány dva horizonty bohaté na Mn oxidy vázané na bázi turonu, identifikovaného podle nevápnitých
dinoflagelát. Litologická pozice tmavě zbarvených jílovců báze profilu a Mn bohatých horizontů je korelovatelná
s výsledky ze slezské a skolské jednotky v Polsku (Bąk et
al. 2001, Bąk 2007). Tento autor obdobné sedimenty zařazuje k barnasiówskému souvrství a uvádí z něho i polohy
s inkrustacemi Mn oxidů a také s Mn konkrecemi. Popisované souvrství je tvořeno šedými až tmavošedými vápnitými jílovci, výše zelenošedými jílovci a silicity (Skupien
et al. 2016; Stelmach et al. 2018), které podle dosavadních
poznatků odpovídají svrchnímu cenomanu až spodnímu
turonu.
Studium profilů lokalit Kašice, Krnalovice a Ondřejnice
umožňuje v rámci bašského vývoje slezské jednotky vymezit v podloží bašského souvrství barnasiówské souvrství. Zmíněné sedimenty lokality Kašice tvoří spodní část
barnasiówského souvrství, profil Krnalovice svrchní část
barnasiówského souvrství. Úplný vrstevní sled byl zdokumentován na profilu Ondřejnice u Hukvald.
Poděkování. V práci jsou uvedeny výsledky výzkumu, který byl
finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v rámci projektu SGS SP2018/33, z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 (RRC/10/2017). Pro výzkum byla využita
přístrojová technika Institutu čistých technologií těžby a užití
energetických surovin – Projekt udržitelnosti, identifikační kód
LO1406, podporovaného Národním programem udržitelnosti,
financovaného ze státního rozpočtu ČR. Autoři děkují editorovi
a recenzentům za připomínky k textu.

Literatura
Bąk, K. (2007): Organic-rich and manganese sedimentation
during the Cenomanian–Turonian boundary event in the

Outer Carpathian basins; a new record from the Skole Nappe,
Poland. – Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 256,
21–46.
Bąk, K. – Bąk, M. – Paul, Z. (2001): Barnasiówka radiolarian
shale formation – a new lithological unit in the Upper
Cenomanian–Lower Turonian of the Polish Outer Carpathians
(Silesian series). – Ann. Soc. Geol. Pol. 71, 75–103.
Boorová, D. – Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Chlebovické
slepence v profilu Ondřejnice u Hukvald (cenoman, bašský
vývoj slezské jednotky, vnější Západní Karpaty). – Sbor. Věd.
Prací Vys. Šk. báň. – TU, Ř. horn.-geol., monogr. 8, 95–106.
Cartwright, J. H. E. – García-Ruiz, J. M. – Villacampa, A. I.
(1999): Pattern formation in crystal growth: Liesegang rings. –
Comp. Phys. Commun. 121, 411–413.
Costa, L. I. – Davey, R. J. (1992): Dinoflagellate cysts of the
Cretaceous Systém. In: Powell, A. J., ed.: A stratigraphic index
of dinoflagellate cysts. – London, Chapman & Hall.
K rug , H.-J. – B randstädter , H. (1999): Morphological
Characteristics of Liesegang Rings and Their Simulations. –
J. Phys. Chem. A 103 (39), 7811–7820.
Skupien, P. – Matýsek, D. – Boorová, D. – Pavluš, J. – Dou
povcová, P. (2016): Pestré vrstvy svrchní křídy v bašském
vývoji slezské jednotky. – Zpr. geol. Výzk. 49, 203–208.
Stelmach, P. – Skupien, P. – Matýsek, D. (2018): Biostratigrafie
a litologie slínovců a silicitů cenomanského stáří na bázi
bašského souvrství potoka Kašice. – Zpr. geol. Výzk. 51, 2,
149–155.
Stover, L. E. – Brinkhuis, H. – Damassa, S. P. – De Verteuil,
L. – Helby, R. – Monteil, E. – Partridge, A. – Powell, A. J. –
Riding, J. – Smelror, M. – Williams, G. L. (1996): MesozoicTertiary dinoflagellates, acritarchs and prasinophytes. 641–750.
In: Jansonius, J. – McGregor, D. C., Eds: Palynology:
Principles and Applications. 2. – Amer. Assoc. Stratigr.
Palynol. Found.
Watt, G. R. – Griffin, B. J. – Kinny, P. D. (2000): Charge contrast
imaging of geological materials in the environmental scanning electron microscope. – Amer. Mineralogist 85, 11–12,
1784–1794.
Williams, G. L. – Brinkhuis, H. – Pearce, M. A. – Fensome, R. A. –
Weegink, J. W. (2004): 5. Southern ocean and global dino
flagellate cyst events compared: Index events  for the Late
Cretaceous – Neogene, 1–89. In: Exon, N. F. – Kennet, J. P. –
Malone, M. J., Eds:  Proc. Ocean Drill. Program, Sci. Res. 189.

