
����������
�����0�����������
�������������������

�����!�8�@��!�'�������������9�!

$�����������������������
�������
�����:������:��0�������������'���������&������������9���0����������!

CH� �*+),D
4
E��7"& (.,�%7�

4
E�6*)%�'& $*"h(7.

4
E�), %7

$_ B'+H
4

1 VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33

Ostrava; petr.skupien@vsb.cz

�������	
� F�����	
 ��"�����	��
#���������	
G	���
��3��8

��������	�
������������	�
��	������

�
������  ��������� ������� �����	� ���������/��0������ 
�/

���� �
 ��� :����� :��0����� #�� ������� �� ��� '�������� ����� 1��

���� ��9�� <'���� A������  ����������I  ���� &���1���=5 "�� ���/

���� �������� 0����! �
 
��� 	������ 	��!#���� ���������� #���

��������� �����������5 *�	���� 	����� �������� ����� ���������5

 ��!������ ��� ���������� ������� ���� ����5  ��!������ ��� ���� ��

�����	����� ��	���� 0�������I #���� ���� ��������� ��� ����� �����/

���� 
��0 ��� ���������5 6���
��	������ �!��� ������ $������������

�	���
�������5

Území Frýdeckomístecka geologicky náleží soustavě pří-
krovových jednotek horského pásma vnějších Západních
Karpat, a to zvláště jednotkám podslezské a slezské, které
jsou tvořeny sedimentárními horninami mezozoika (svrch-
ní jura a křída) a kenozoika (paleogén). Geologickou stav-
bu, typy hornin a fosilie v nich obsažené můžeme pozoro-
vat na řadě výchozů jak přirozených, vzniklých především
erozní činností vodních toků, tak rovněž výchozů umělých
v podobě lomů a zářezů silnic. Právě erozivní činnost vod-
ních toků, zvláště řeky Ostravice, v posledních letech od-
krývá geologickou stavbu dříve zastřenou fluviálními sedi-
menty kvartéru (viz mapa Menčíka a Tyráčka 1985). Jedny
z přirozených výchozů se nacházejí v korytě řeky Ostra-
vice u obce Baška nedaleko Frýdku-Místku. Skalní defilé
tvoří výchozy převážně pískovců, začínající u ocelové
lávky spojující železniční stanici Baška s místní částí Kun-

čičky u Bašky (49°39’2.898"N, 18°22’6.001"E) a táhnoucí
se směrem proti proudu po soutok Ostravice s jeho pravo-
stranným přítokem Bystrým potokem (49°38´53.448˝ N,
18°22´5.747˝ E). Délka výchozů je ca 260 m. Defilé je pří-
stupné za nízkého stavu vody. Směrem po proudu byly
v dřívějších letech pozorovány ojedinělé drobné odkryvy
pískovců. Proti proudu je směrem do nadloží po přerušení
o délce 30 m, vzniklém v důsledku zakrytí říčními štěrky,
možno sledovat drobné odkryvy šedých vápnitých jílovců
až prachovců frýdeckého souvrství. Odkryvy vznikly pře-
devším v důsledku dnové eroze po povodních v roce 1997
a 2010. Se změnou průtoku a především v důsledku po-
vodní je stupeň odkrytí poněkud proměnlivý. Podle zbytků
zpevnění břehů pomocí horninových bloků, pocházejících
z doby provádění posledních regulačních opatření v letech
1970–1975, je možné odhadnout současné zahloubení až
na ca 4 m. Je také evidentní, že zahlubování řeky je přímý
důsledek zpevnění břehů.
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Výchozy o délce 260 m jsou převážně tvořeny jemnozrnný-
mi slabě vápnitými pískovci světlé žluté barvy (obr. 1 a 2).
Velmi často se objevují šupinky muskovitu. Pískovce jsou
převážně deskovitě vrstevnaté. Mocnost jednotlivých vrs-
tev se pohybuje od 1 cm do 8 cm. Velmi nápadným znakem
je laminované zvrstvení. V převážné většině jsou pískovce
výrazně destičkovitě rozpadavé nebo zcela drolivé až na
písek. Z toho také vyplývá značná nestabilita spodní části
výchozového pásma, která rychleji a snadněji podléhá erozi.

Menší část pískovců je odolnějších vůči erozi, což je
pravděpodobně dáno přítomností karbonátového tmelu.
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Tyto pískovce lze rozdělit na dva typy. Prvním typem jsou
lavice vápnitého pískovce žlutošedé barvy mocné
10–20 cm. Druhý typ má charakter konkrecí (obr. 1). Jde
o kulovitá až vejčitá tělesa o průměru až 1 m a v některých
částech o bochníkovité či nepravidelné útvary dlouhé až
2 m a mocné 70 cm. Zpevnění u kulovitých konkrecí není
homogenní, takže v případě rozlomení selektivně zonálně
vyvětrává pevnější slupka o tloušťce 10–20 cm a jádro.
Tyto útvary jsou nápadně uspořádány v horizontech kon-
formních s vrstevnatostí. Celkem bylo pozorováno 6 hori-
zontů konkrecionálních útvarů.

Přibližně ve střední části výchozového pásma se kromě
pískovců objevují šedé až tmavě šedé slabě vápnité jílovce
a prachovce, z nichž byly odebrány tři vzorky (BA1–3).
Jejich rozšíření v profilu je zcela nepravidelné. Vložky jí-
lovců či prachovců dosahují maximálně mocnosti 1 cm.
Tyto laminy se střídají s vrstvičkami šedých jemnozrnných
pískovců. Velmi často jde spíše o střídání lamin jílovce,
prachovce a pískovce. Některé z lamin pískovců jsou do-
provázeny drobným nepravidelně rozptýleným zuhelnatě-
lým fytodetritem, který zvýrazňuje laminaci pískovců.

Vzhledem k rozdílné pevnosti pískovců, způsobené pří-
tomností karbonátového tmelu, dochází k selektivní erozi,
přičemž odolnější vrstvy vytvářejí výrazné skalní prahy.
Vrstvy jsou ukloněny proti proudu (měření 175/25; 160/40).
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Pro mikropaleontologické vyhodnocení byly použity tři
vzorky jílovců až prachovců (BA1–3). Horninové vzorky
byly macerovány standardní technikou, rozpouštěním
v HCl a HF a následným sítováním. Vzorky byly vyhodno-
ceny jak po stratigrafické stránce, tak z hlediska palynofa-
ciální analýzy podle Roncaglia a Kujpers (2006).

Z jedné z pískovcových konkrecí v nejvyšší části byl
odebrán vzorek horniny pro petrografické vyhodnocení
(BAv1). Vzorek byl vyhodnocen ve výbrusu v polarizač-
ním mikroskopu a také v nábrusu pomocí elektronové mik-
roskopie a mikroanalýzy (SEM Quanta 650 FEG, vybave-
ný detektory EDA, WDA, EBSD a CL).
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Horninou vzorku BAv1 je polymiktní drobový až arkózový
pískovec. Podstatným množstvím jsou zastoupena granulo-
metricky středně vytříděná subangulární až angulární zrna
křemene. Zřídka jsou přítomna i zakulacená zrna. Hojné

jsou živce (ortoklas, albit – oligoklas i andezín) a slídy (mus-
kovit i chloritizovaný biotit). V nepatrném množství je za-
stoupen glaukonit, zrna rohovce a dolomitu. Lokálně je
možno sledovat vyšší obsah těžkých minerálů (apatit, pyro-
xen, TiO2, monazit, ilmenit, zirkon, viz obr. 3). Z opakních
minerálů je přítomen framboidální pyrit. Tmel je bazální
a tvoří ho velmi jemně krystalický karbonát (kalcit) s přímě-
sí jílových minerálů (zřejmě illit). Převaha angulárních kře-
menných zrn nasvědčuje krátkému transportu. Jde o prvo-
cyklový materiál vznikající při mechanickém rozpadu zrn.

Vzorky BA1–3 jsou bohaté na organický materiál
(tab. 1). Palynofacie tvoří především terigenní materiál,
v němž dominují hnědé dřevité částice a kutikuly rostlin,
ojediněle se objevují spory. Z mořského materiálu se vy-
skytují pouze řasy, a to cysty dinoflagelát. Palynofacie re-
prezentuje redeponovaný kontinentální materiál.

Organický materiál mořského původu je zcela ojedinělý.
Pouze ve vzorcích BA1 a BA2 byly nalezeny cysty dinofla-
gelát. Jejich zachování není ideální, mnohdy jsou obtížně
určitelné. Vzorek BA1 poskytl toto společenstvo dinofla-
gelát: Achomosphaera triangulata, Cerodinium diebelii,
Cleistosphaeridium cassospinum, Heterosphaeridium sp.,
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vzorek palynočástice (%)

amorfní hmota terigenní materiál mořský materiál

zuhelnatělé dřevo hnědé dřevo kutikuly spory řasy výstelky foraminifer

BA 1 0 8,8 69,3 19,1 1,5 1,3 0

BA 2 0,7 4,8 76,7 14 0 3,8 0

BA 3 0,6 1,1 52,4 45,4 0 0,5 0



Isabelidinium cooksoniae, Palaeohystrichophora infusorio-
ides, Spiniferites septatus, Stephodinium sp., Subtilisphae-
ra cassospinum, Systematophora sp.

Vzorek BA2 je na dinoflageláta chudý. Podařilo se určit
druhy Cerodinium speciosum, Circulodinium distinctum,
Cleistosphaeridium sp., Odontochitina operculata, Oligo-
sphaeridium complex, Systematophora sp.

Přestože společenstva dinoflagelát jsou poměrně chudá,
objevují se zde stratigraficky významní zástupci. Ve vzor-
ku BA1 to jsou: Cerodinium diebelii, jehož stratigrafický
výskyt je znám od svrchního campanu po dan, Isabelidi-
nium cooksoniae mající poslední výskyt ve svrchním maas-
trichtu a Palaeohystrichophora infusorioides s posledním
výskytem v maastrichtu (Costa – Davey 1992, Williams et
al. 2004). U vzorku BA2 je to nález druhu Odontochitina
operculata, jehož poslední výskyt je znám v maastrichtu,
častěji ve spodním maastrichtu. Vzhledem k uvedeným
údajům je možno profil pískovců s ojedinělými pelity při-
řadit k maastrichtu, a to znamená, že jsou součástí vyšší
části frýdeckého souvrství.
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Skalní defilé odkryté v korytě řeky Ostravice pod železnič-
ní stanicí v Bašce reprezentuje pískovcovou facii vyšší čás-
ti frýdeckého souvrství, což potvrzují cysty dinoflagelát,
náležející stratigraficky svrchnímu maastrichtu, a rovněž
šedé vápnité jílovce a prachovce, vyskytující se v nadloží
dokumentovaného profilu. Litologicky převládají drobové
pískovce, pouze lokálně s vápnitým tmelem. Materiál pod-
lehl krátkému transportu, jemněji zrnité sedimenty (jílov-
ce, prachovce, jemnozrnné pískovce) obsahují uhelnou drť,
jílovce jsou bohaté na terigenní organický materiál, který
rovněž svědčí o rychlém transportu z kontinentu. Velmi
podobnou facii, tj. až několik desítek metrů mocné pískov-
ce jako součást frýdeckého souvrství, uvádí Eliáš (1998)
z oblasti Třinecké brázdy a Nového Jičína. Jediný rozdíl re-
prezentují pískovcové konkrece, které z jiných oblastí ne-

jsou známy. Menčík et al. (1983) tento typ pískovců zahr-
nují pod tzv. pískovce strážského typu, které jsou vázány
na maastricht až paleogén, tj. nejvyšší část frýdeckého sou-
vrství a na frýdlantské souvrství. Vznik konkrecionálních
útvarů tvořených pískovcem patrně souvisí s diagenetic-
kou redistribucí karbonátového tmelu. Základní hmota
konkrecí je podstatně více vápnitá, než je tmel okolního
pískovce.
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