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Summary: A rocky-coast facies in the Bohemian Cretaceous Basin 
(BCB) are developed mainly in the Kolín lithofacial area at its southern 
margin. Ronov – the newly described locality – is situated south 
of Ronov nad Doubravou, on the right bank of the Doubrava river 
near the St. Kříž church. The outcrop located in a ditch was partially 
excavated in order to study the character and extent of Cretaceous 
sediments (Beds No. 1–3; see Figs. 1–3). 

Bed 1 is composed of red clay with yellow streaks, representing 
lateritically weathered crystalline bedrock – likely amphibolites 
and garnet migmatites (Fig. 2). Overlying bed 2 consists of yellow 
to gray-green clay; in the lower part, the layer contains fragments 
of fossils that occur in the overlying layer, and sandy “intraclasts” 
interpreted as bioturbations. The most conspicuous bed 3 (25 cm in 
thickness) is represented by calcareous, coarse-grained sandstone 
to conglomerate with glauconite and abundant fauna (mainly 
fragmentary; Figs. 4 and 5). This type of rock in the wider area 
(between Ronov nad Doubravou and Žleby) was reported by Sejček 
(1982) who described three occurrences as scree or fragments on 
the surface but has not found any rock outcrops in situ despite 
excavation work. 

The individual layers were sampled for the study of foraminifers, 
calcareous nannoplankton and macrofauna. Shells of Rhynchostreon 
suborbiculatum, which are always disarticulated, often fragmented 
and bioturbated (Entobia exogyrarum), represent the most prominent 
element of macrofauna. In addition, Rastellum diluvianum and 

Amphidonte halitoidea, unspecified large colonies of bryozoans, spines 
of the echinoids Cidaris vesiculosa, complete shells of brachiopods 
Cyclothyris aff. difformis and tiny teeth of sharks Otodus rarely  
occur.

Calcareous nannofossils were found only in bed 3. Isolated 
small, mostly difficult to identify fragments belong to long-range 
stratigraphic taxa (Fig. 6) and may indicate an interval from the 
uppermost Cenomanian to the lowermost Turonian. Similar poor 
nannofossil assemblages are known also in other rocky-coast facies 
of the BCB.

The refining indicator of stratigraphic classification is thus 
macrofauna. Similar communities with Rhynchostreon suborbiculatum 
and echinoderms are known from Upper Cenomanian and Lower 
Turonian in the area of Heřmanův Městec, Čáslav and especially 
Kutná Hora. However, brachiopods Cyclothyris aff. difformis and 
oyster Amphidonte halitoidea recorded from Ronov are typical 
representatives of Upper Cenomanian “rocky-coast” faunas, whereas 
typically Lower Turonian elements such as the oyster Exogyra 
reticulata, Exogyra sigmoidea, or the spines of the Cidaris sorigneti 
are missing in the studied community.

The study of macrofossil and nannofossil communities shows 
that the Upper Cretaceous rocks, represented by the calcareous 
glauconitic sandstones to conglomerates in Ronov locality, are most 
likely of the Upper Cenomanian age and represent the Korycany 
Member of the Peruc-Korycany Formation.

Nový výskyt příbojové facie u Ronova nad Doubravou 
(kolínský litofaciální vývoj, česká křídová pánev)

New occurrence of rocky-coast facies near Ronov nad Doubravou 
(Kolín lithofacial development, Bohemian Cretaceous Basin)

(13-43 Golčův Jeníkov, 13-41 Čáslav)  

Facie reprezentující příbojové sedimentační prostředí na-
cházíme v oblasti české křídové pánve (ČKP) v několika 
regionech, dominují zejména na jižním a jihozápadním 
denudačním okraji pánve. Celkový počet více či méně 
dobře odkrytých výchozů s touto facií se pohybuje kolem 
prvních desítek, v závislosti na tom, jak nové lokality vzni-
kají či zanikají, zejména lomovou činností (např. příbřežní  

lokality Chrtníky, Plaňany, Nová Ves, Velim, Kamajka aj.). 
Tento typ sedimentů vždy reprezentuje velmi specifické 
podmínky jejich vzniku a v rámci ČKP odkazuje na nástup 
mořské transgrese a postupné vyplňování sedimentačního 
prostoru. Stratigrafická pozice takto charakterizovaných se-
dimentů není jednotná a s tím, jak v různých částech pánve 
křídová transgrese postupovala, se pohybuje od  cenomanu 
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(korycanské vrstvy, perucko-korycanské souvrství) až 
do spodního turonu (bělohorské souvrství). Obecně lze 
říci, že přesná litologická charakteristika příbojové facie 
má vždy lokální charakter a lokalitu od lokality se mění. 
Jakákoli nová lokalita se stratigraficky určenou pozicí proto 
slouží k rozšíření znalostí o mořské transgresi v rámci vý-
voje ČKP.

Lokality s charakteristicky vyvinutou příbojovou facií 
jsou poměrně hojné v kolínské litofaciální oblasti, kam 
patří i studovaná lokalita. Do kolínské litofaciální oblasti 
řadíme výskyty příbojové facie (1) v křídě svahů Želez-
ných Hor (např. okolí Heřmanova Městce, Chrtníky, Nákle, 
Chvaletice), (2) v křídě čáslavské kotliny (např. Starkoč, 
Kamajka, Zbyslav, Žehušická skalka) a (3) v křídě Dlouhé 
Meze (Běstvina). 

Nově dokumentovaný výchoz výskytu příbřežní facie 
nazýváme Ronov. Náleží do výše popisované kolínské li-
tofaciální oblasti a doplňuje tak výčet lokalit s příbojovou 
facií v křídě čáslavské kotliny.

Blízký pozoruhodný výskyt spodnoturonské fauny z lo-
kality Běstvina, tradičně řazený k „příbřežním“ sedimen-
tům ČKP, popsali Žítt a Nekvasilová (1994). Z hlediska 
podobnosti charakteru sedimentů se nově popisovaná lo-
kalita nachází téměř přesně mezi přírodní památkou (PP) 
Starkočský lom (v registru Agentury ochrany přírody a kra-
jiny ČR registrovanou pod číslem 953; v databázi Geolo-
gických lokalit ČGS pod č. 92) a právě lokalitou Běstvina 

u Ronova nad Doubravou (neregistrovaná, Žítt – Nekvasi-
lová 1994). Na obou lokalitách se jedná o „pří břežní facie“, 
a tedy o bazální sedimenty křídy (turonského stáří) naseda-
jící na krystalinické podloží. 

Žák (1946) charakterizoval sedimenty příbřežní facie 
s faunou z Chvaletic. Stratigrafii a vrstevní sled křídových 
sedimentů kolínské oblasti ČKP popsal Ziegler (1992), 
který mimo jiné udává i některé zaniklé lokality „příbřežní 
facie“.

Lokalita Chrtníky v Železných horách je jedna z nej-
bohatších „příbřežních“ lokalit se svrchnocenomanskými 
a spodnoturonskými sedimenty v ČKP. Výsledky studia 
paleo prostředí a paleospolečenstev z lokality Chrtníky 
shrnuli Žítt et al. (2006) na základě studia makrofauny  
(tafonomie, paleoekologie), mikrofauny (foraminifery, pa-
lynomorfy), sedimentologie a litologie.

Na nepříliš vzdálené lokalitě Markovice se rovněž spod-
noturonské vápnité prachovce vyskytují v nadloží konglo-
merátů svrchnocenomanského stáří (např. Novák 1952).

Výskyty tzv. „příbřežní facie“ jižního okraje ČKP se 
dále nejblíže nacházejí na Čáslavsku, na lokalitách Zbyslav 
(Žítt et al. 2002) a Kamajka u Čáslavi (Frič 1911). Spod-
noturonské stáří hornin na této lokalitě prokázal na základě 
přítomnosti amonita Mammites nodosoides (Schlotheim) 
Zázvorka (1956). 

Starší geologické mapové podklady (Štěpánek et al. 
1997; Holásek et al. 1998) doložily, že vymezení okraje 

Obr. 1. Lokalita Ronov, ležící v bezprostředním sousedství silnice. Větší část dokumentovaného profilu se nachází pod úrovní vozovky. 
Fig. 1. Locality Ronov situated in the ditch near the road. Part of the documented section is below road level.
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křídových sedimentů je v oblasti Ronova nad Doubravou 
v podstatě správné. Samotný výchoz bazálních křídových 
výchozů však nikde zdokumentován nebyl. V publikované 
literatuře lze dohledat jednu zprávu (Sejček 1982) s po-
pisem tří dílčích lokalit mezi Ronovem nad Doubravou 
a obcí Žleby, kde vycházejí na povrch křídové příbojové 
facie. Ani v jednom případě se však nejednalo o výchozy, 
nýbrž všechny nálezy byly ve formě úlomkového mate-
riálu na polích, kde byly horniny vyorávány. Ani při dílčích 
výkopových pracích do hloubky 1,2 m nenarazil Sejček 
(1982) na skalní výchozy in situ. Studium úlomků však 
vydává jen omezené informace o jejich stratigrafické po-
zici a rozsahu, resp. pozici vůči podloží, na kterém facie 
spočívá.

Materiál a metody

Popisovaná lokalita (GPS WGS84: 49.877362°N; 
15.536838°E) se nachází j. od obce Ronov nad Doubra-
vou, na pravém břehu řeky Doubravy s. od kostela  
sv. Kří že, přímo ve svahu nad silnicí č. 33734. Lokalita 
byla nalezena při základním geologickém mapování listu 
Vilémov (13-432) a Ronov nad Doubravou (13-414). Malý 
nenápadný výchoz hornin byl nalezen pod úrovní vozovky 
poté, co byly správou silnic frézovány silniční strouhy  

(obr. 1). Hloubka takto vzniklého zářezu nepřesahovala 
30 cm a délka, ve které je výchoz odkrytý, byla přibližně 
20 m. Následným částečným odkopáním nadložních sva-
hovin bylo ověřeno, že nezvětralý výchoz výše prakticky 
nepokračuje. Směrem do podloží, pod úroveň vozovky, 
nebylo možné ve výkopových pracích pokračovat. Ani 
navazující výkopy na druhé straně komunikace, směrem 
po svahu, neodkryly kýžené nezvětralé podložní horniny 
krystalinika, nýbrž opět pouze hlinitokamenité svahoviny. 
Čerstvým výkopem tak byl zjištěn pouze omezený rozsah 
předkvartérních hornin v celkově malé mocnosti do 60 cm 
(obr. 2 a 3). 

Odkrytý horninový výchoz byl profilován a byly ode-
brány vzorky pro petrografické studium, pro podrobné ur-
čení makrofauny a mikrofauny (na rozpouštění). Vzorky 
byly částečně připraveny v laboratořích České geologické 
služby v Praze na Barrandově. Výbrusový materiál byl mi-
kroskopován na optickém mikroskopu Nikon Eclipse 80i.

Pro studium vápnitých nanofosilií byly připraveny pre-
paráty rozvolněním sedimentu v destilované vodě. Kapka 
suspenze byla nanesena na podložní sklíčko, rozetřena, usu-
šena a překryta krycím sklíčkem s kanadským balzámem. 
Preparáty byly studovány a fotodokumentace provedena 
ve světelném mikroskopu Nikon Microphot-FXA v prochá-
zejícím a polarizovaném světle s použitím imersního ob-
jektivu 100× a SW ACT-1. Stratigrafická korelace  vychází 

Obr. 2. Detail geologického profilu odkrytý kopanou sondou. Při bázi jsou patrné červené jíly (vrstva 1), nad nimi pestře zbarvené písčité 
jíly (vrstva 2), při horní hraně obrázku je patrná nerovná báze vrstvy pískovce (vrstva 3). 
Fig. 2. The detail of geological section after excavation. At the base there are visible red clays (bed 1), brightly coloured sandy clays above 
them (bed 2) and in the upper part with the uneven base of the sandstone bed (bed 3).
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ze standardních nanoplanktonových zón UC (Upper  
Cretaceous; Burnett 1998). Preparáty jsou uloženy v od-
dělení sbírek v České geologické službě, Klárov 131/3, 
Praha 1.

Pro studium foraminifer byly vzorky z poloh ozna-
čených 1 a 2 zpracovány standartním postupem pro pří-
pravu mikropaleontologického výplavu. Množství 0,2 kg 
odebrané horniny bylo nadrceno na menší fragmenty  
(ca 2 cm). Získaná drť byla po několikadenním namá-
čení ohřáta na ca 90 °C, ke každému vzorku bylo přidáno  
20–30 g hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3). Po odstátí 
byl roztok zmražen a poté znovu pomalu zahřát na poko-
jovou teplotu (Kennedy – Coe 2014). V případě potřeby 
byl postup zopakován. Vzorek z vrstvy 3 byl vzhledem 
ke své povaze (nerozpustnost, vyšší míra litifikace) navíc 
podroben dalšímu rozpouštění. Konkrétně byl použit 30% 
peroxid vodíku a 98% kyselina octová. Rozpuštěný ma-
teriál byl vždy plaven se spodním sítem s velikostí oka 
0,063 mm a usušen při pokojové teplotě (Bolli 1952, Tho-
mas – Murney 1985). 

Pro stanovení obsahu karbonátu a nerozpustné klastické 
složky ve vrstvě 3 byl v 10% kyselině chlorovodíkové roz-
puštěn reprezentativní vzorek horniny o hmotnosti 2 kg. 
Pro stanovení obsahů velikostních frakcí byl poté neroz-
pustný zbytek (klasty) sítován síty s velikostí oka 0,063; 
0,5; 1,0 a 2,0 mm [velikost oka 0,5 a 1,0 mm byla použita 
na jemnější škálování písčité frakce pro odlišení hrubozrn-
ného a velmi hrubozrnného písku, dle Wentwortha (1922)] 
a následně vážen. Hodnoty přepočítané na celkový obsah 
v hornině byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

Geologická situace lokality

Studovaný profil, lokalizovaný v mírném svahu se západní 
expozicí, je za běžných okolností celý přesucený svaho-
vinami. V širším okolí jsou na povrchu směrem po svahu 
patrné obvykle pouze úlomky hornin krystalinika a smě-
rem proti svahu a na plochém návrší na východě eluvia 
slínovců a prachovců bělohorského souvrství (viz Štědrá 
et al. 2017). 

Po odstranění svrchní vrstvy svahovin je nejvíce pa-
trná pevná lavice pískovce s nápadnými bioklasty a va-
louny křemene. Její vztah s podložím a nadložím musel 
být ověřen výkopem. Tímto byl obnažen profil odkrývající 
naspodu zvětralé horniny krystalinika (červené), nadložní 
polohu částečně bioturbovaných jílů (žlutozelené) a nase-
dající vápnité pískovce s bioklasty. Přechod do nadložních 
jednotek zde chybí, horniny jsou značně zvětrány do hlini-
tokamenitých svahovin. Podle mapovacích prací v širším 
okolí (Štědrá et al. 2017) je patrné, že nadloží je tvořeno 
spongilitickými prachovitopísčitými slínovci až spongili-
tickými prachovci s velmi jemnozrnnou písčitou příměsí 
a vápnitými prachovci bělohorského souvrství (spodní 
turon). Kontakt s těmito horninami v nezvětralé podobě 
však nebyl doložen ani výkopovými pracemi. Eluvia těchto 
hornin mají v okolí obvykle charakter světle okrových jílo-
vitých hlín až jílů, bíle až rezavě šmouhovaných, s proměn-
livým obsahem úlomků pevnějších žlutavých prachovců.

Popis profilu

Odkrytý výchoz byl pracovně rozdělen na 4 základní vrstvy 
(1, 2a, 2b, 3), které jsou překryty svahovinami (obr. 3). 
Jejich následující charakter je popisován od podloží: 

Skalní podloží je reprezentováno pouze ve formě silně 
jílovitých zvětralin krystalinických hornin pestrých barev, 
zřejmě silně lateritizovaných. Nezvětralé skalní podloží 
není v profilu zachyceno a bude se nacházet někde v pro-
storu pod silnicí. Dle aktuálních mapovacích výzkumů 
(Štědrá et al. 2017) je podloží v tomto regionu tvořeno 
krystalinickými horninami náležejícími ke svatokřížskému 
masivu (kutnohorsko-svratecká oblast). Petrograficky se 
jedná o amfibolity, místy granátické, s přechody do hru-
bozrnného biotitického až amfibolického granátického 
migmatitu.

Vrstva 1: červený jíl se žlutými šmouhami; reprezentuje 
(lateriticky) zvětralé krystalinické podloží; poloha neváp-
nitá; svrchní vrstevní plocha zvlněná, nerovná, pokračování 
do podloží (případně do nezvětralé horniny) je nejasné; od-
krytá mocnost nepřesahuje 10 cm. 

Vrstva 2a: žlutozelený písčitý jíl s úlomky křemene; 
občas červené šmouhy; poloha není vápnitá; obsahuje 
nepravidelné písčitější „závalky“, interpretované jako vý-
plně bioturbací (klasty a bioklasty v nich obsažené nepře-
sahují velikostí 1 cm); obsahuje volné (vyvětralé) úlomky 
organismů (ústřice, ostnokožci, serpulidi); mocnost  
14–19 cm. 

Vrstva 2b: zelenošedý až šedozelený jíl, nevápnitý, 
na omak „mastkovitého“ charakteru, bez písčitých zával - 
ků, místy náznaky zprohýbaných lamin; přechod z podloží 

Obr. 3. Schematický geologický profil s číslováním vrstev a uvedenou 
mocností. Legenda: 1 – jíl; 2a – písčitý jíl s písčitými „závalky“;  
2b – jíl; 3 – pískovec. 
Fig. 3. Lithologic sequence with numbered beds and their thicknesses. 
Legend: 1 – clay; 2a – sandy clay with sandy “intraclasts”; 2b – clay; 
3 – sandstone.
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neostrý, makroskopicky vyjádřený spíše zabarvením; pře-
chod do nadloží ostrý, hranice zvlněná; mocnost průměrně 
8 cm.

Vrstva 3: vápnitý hrubě zrnitý pískovec až slepenec 
s glaukonitem; nerovné vrstevní plochy; barva obvykle 
světle žlutošedá, místy nazelenalá; hojné bioklasty, lito-
klasty a valouny křemene (do velikosti až 7 cm); doložená 
mocnost v nezvětralé formě kolísá mezi 20–25 cm (podrob-
nější popis dále v textu).

Petrograficky se jedná o vápnitý, hrubě zrnitý pískovec 
se štěrkovitou příměsí, s plynulými přechody až do konglo-
merátu, s glaukonitem a hojnou faunou, většinou fragmen-
tární. Kromě valounů křemene a krystalinických hornin 
(valouny běžně do 7 cm) zde makroskopicky výrazně domi-
nují disartikulované schránky ústřic druhu Rhynchostreon 
suborbiculatum (Lamarck), které rovněž běžně dosahují 
velikostí do 7 cm (obr. 4). Při bližším pohledu jde o lito-
logicky pestré těleso zcela poplatné dynamickému vývoji, 
ve kterém tato hornina vznikala.

Z mikroskopického hlediska je hornina proměnlivá a ve-
likostně nevytříděna (obr. 5). Obsah klastického materiálu 
o velikosti nad 2 mm je obvykle do 25 % (hovoříme tedy 
o pískovcích), v některých partiích však může jejich obsah 
výrazně stoupat (potom již hovoříme o konglomerátech). 
Karbonát je v hornině přítomen ve formě karbonátového 
tmelu a ve formě četných bioklastů. Vzhledem k tomu, 
že dynamické prostředí způsobovalo silnou dezintegraci 
schránek organismů, nebyl v makroskopickém měřítku 
jednoduše stanovitelný poměr mezi karbonátem vázaným 
na bioklasty a chemogenním tmelem vzniklým srážením 
v mezerní hmotě sedimentu. Obsah karbonátu (resp. ne-
rozpustného zbytku) tak byl na jednom reprezentativním 
vzorku stanoven rozpouštěním vápnité složky (tmelu i bio-
klastů dohromady) na 43 % (resp. 57 %). 

Křemenné klasty jsou většinou monokrystalické, angu-
lární i zaoblené, s velikostí běžně do 1 mm. Větší klasty 

bývají polykrystalické a jedná se již o litoklasty okolních 
krystalinických hornin. Tato hrubší frakce (s klasty až 
do 8 cm) je již vždy velmi dobře zaoblená a tvoří valouny. 
Celkový obsah klastů v hornině je laterálně mírně pro-
měnlivý a pohybuje se v rozmezí 50–70 %, tedy v podstatě 
vytvářející podpůrnou strukturu zrn v hornině. Bioklasty 
(biodetrit) jsou tvořeny zejména schránkami mlžů (ústřic), 
mechovek, ostnokožců (zejm. ježovek) a ramenonožců, 
v množství obvykle do 15 %, a velikostně nevytříděné opět 
do ca 7 cm. Glaukonit je přítomen ve formě zrn o veli-
kosti 0,16–0,32 mm a obsahu obvykle do 1 %. Šupinky 
slíd (potvrzen minimálně biotit) až do velikosti 0,9 mm 
se objevují akcesoricky, stejně jako volná granátová 
zrna (almandiny), které mohou dosahovat velikosti až 
1 cm. V nerozpustném zbytku po odstranění karbonátové 
složky byl rovněž v akcesorickém množství identifikován  
ilmenit/rutil.

Dle jednoho vzorku, který byl pokusně rozpuštěn, hor-
nina obsahuje 57 % nekarbonátového klastického materi-
álu. Z toho jednoznačně dominuje frakce pod 1 mm (45 %). 
Další frakce, které byly stanoveny, mají následující obsahy 
(v poměru k celé hornině): < 0,063 mm = 0,05 % (hranice 
siltu a písku); 0,063–0,5 mm = 38,8 % (velikost písku ma-
ximálně do středně zrnitého); 0,5–1,0 mm = 6,1 % (hrubo-
zrnný písek); 1–2 mm = 1,1 % (velmi hrubozrnný písek);  
> 2 mm = 10,7 % (štěrk). Nápadně tak dominuje písčitá 
frakce do velikosti středně zrnitého písku.

Makrofauna

Vrstva 3 poskytla poměrně bohaté spektrum makrofauny. 
Převládají schránky ústřic Rhynchostreon suborbiculatum 
(Lamarck), vždy disartikulované či jen fragmentárně za-
chovalé a často bioturbované [vrtby ichnodruhu Entobia 
exogyrarum (Frič), tvořené vápnitými spongiemi rodu  

Obr. 4. Makroskopický charakter vápnitého pískovce s hojnými 
bioklasty, dominují disartikulované schránky ústřic Rhynchostreon 
suborbiculatum (Lamarck). 
Fig. 4. Typical field sample of the calcareous sandstone with 
abundant bioclasts and disarticulated shells of oysters Rhynchostreon 
suborbiculatum (Lamarck).

Obr. 5. Mikrosnímek vápnitého pískovce (vrstva 3) s hojnými bioklasty 
(většinou ústřice), patrná angulární i zaoblená zrna křemene, zelená 
zrna jsou glaukonit. 
Fig. 5. Photomicrographs of calcareous sandstone (bed 3) with 
abundant bioclasts (oysters), angular and rounded quartz clasts; 
small green clasts are glauconite.
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Cliona]. Z ústřic se dále vzácněji vyskytují Rastellum  
diluvianum (Linné) a Amphidonte halitoidea, blíže ne-
určené velké kulovité kolonie, pravděpodobně mechovek 
(1–3 cm v průměru), ostny ježovky Cidaris vesiculosa  
Goldfuss, kompletní schránky ramenonožců Cyclothyris 
aff. difformis a drobné zoubky žraloků rodu Otodus. 

Z další fauny byly identifikovány kostry vápnitých spon-
gií rodu Elasmostoma a fragmenty destiček blíže neurče-
ných svijonožců a rourky serpulidů.

Drobné úlomky makrofauny jsou rovněž roztroušené 
ve vrstvě 2a, zejména pak v drobných několikacentimetro-
vých písčitých „závalcích“. Z určitelných fosilií jsou potom 
zastoupeny stejné taxony jako ve vrstvě 3 (zejm. drobné 
ústřice a úlomky ježovek).

Vápnitý nanoplankton

Vápnitý nanoplankton byl přítomen pouze ve vrstvě 3. 
V anorganickém materiálu o velikosti 1–20 µm zde byly 
sporadicky nalezeny drobné úlomky vápnitých nanofosi-
lií s hojností ca 1 jedinec na 20–30 zorných polí mikro-
skopu. Celé, mechanicky nepoškozené nanofosilie jsou 
velmi vzácné. Většinou špatně identifikovatelné úlomky 
náleží k taxonům, u kterých je znám širší stratigrafický  
rozsah. 

Kvantitativně „hojnější“ byl Watznaueria barnesiae 
(v preparátu nalezeno 13 jedinců), ostatní druhy byly zjiš-

těny pouze v jednotlivých exemplářích: Eiffellithus turri-
seiffelii (1 jedinec), Broinsonia sp. (2 jedinci), Eprolithus 
floralis (1 jedinec), Helicolithus trabeculatus (1 jedinec), 
Retacapsa sp. (1 jedinec), Thoracosphaera sp. (2 jedinci) 
a úlomek vnějšího cyklu plakolita (obr. 6).

Nanofosilie, jejichž první výskyt je korelován s turonem 
nebo které jsou svým výskytem vázány pouze na cenoman, 
nebyly zjištěny. 

Nanofosilie, jejichž první výskyt je korelován s ceno-
manem, turonem a coniakem nebo jsou svým výskytem 
vázány pouze na cenoman či turon, nebyly v tomto velmi 
chudém společenstvu zjištěny. 

Foraminifery

Po náročné několikastupňové separaci se ze zpracovaných 
vzorků nepodařilo zachytit žádné schránky foraminifer. 
Nejpravděpodobnějším vysvětlením absence schránek fo-
raminifer ve výplavech je jejich nepřítomnost v sedimentu, 
protože ani ve studovaných výbrusech nebyly schránky pří-
tomny. Schránka jediného výjimečně zachovaného jedince 
ve výbrusu má nekompaktní stěny (obr. 7). To naznačuje, 
že ojediněle se vyskytující schránky foraminifer se pravdě-
podobně rozpadly při procesu plavení. Kompletní jedinec 
zachycený ve výbrusu z vrstvy 3 byl určen jako plankto-
nická Pseudotextularia sp., která je ovšem bohužel bez vý-
znamnější stratigraficky vypovídající hodnoty. 

Obr. 6. Stratigraficky důležité druhy nanoplanktonu ve vrstvě 3; 
polarizované světlo; měřítko je 2 µm. 
Fig. 6. Stratigraphically important calcareous nannofossils in bed 3; 
polarized light; scale bar is 2 µm. 
1 – Watznaueria barnesiae (Black) Perch-Nielsen; 2 – Eiffellithus 
turriseiffelii (Deflandre) Reinhardt; 3 – Eprolithus floralis (Stradner) 
Stover; 4 – Helicolithus trabeculatus Górka. 

Obr. 7. Planktonická foraminifera Pseudotextularia sp., ojedinělý  
nález schránky s patrnou nekompaktní stěnou; horninový výbrus 
z vrstvy 3. 
Fig. 7. A planktonic Foraminifera Pseudotextularia sp., a unique 
finding of thecae with a visible non-compact wall, thin section,  
bed 3.
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Diskuse a závěr 

Nová lokalita Ronov s uměle odkrytým profilem předsta-
vuje relikt bazálních svrchnokřídových sedimentů jižně 
od Ronova nad Doubravou. Svrchnocenomanského stáří 
jsou prokazatelně vápnité pískovce s glaukonitem a hojnou 
faunou (vrstva 3). Plošný rozsah těchto sedimentů prav-
děpodobně nebude příliš velký, neboť ani v úlomkovém 
materiálu na povrchu terénu není tento sediment běžný. 
Pravděpodobně se jedná o jeden z mnoha různě rozsáhlých 
lokálních a plošně omezených výskytů, vyvinutých v pří-
bojové zóně při bázi perucko-korycanského a bělohorského 
souvrství. Mocnost reliktu zde popsaných příbřežních sedi-
mentů byla původně nejspíše větší než dokumentovaných 
25 cm a je pravděpodobné, že v blízkém okolí lokality je 
větší mocnost zachována. Stav lokality a možnosti jejího 
okrytí jsou však dány její pozicí v bezprostřední blízkosti 
silnice. 

Studovaný profil lze interpretovat tak, že na lateriticky 
zvětralý povrch amfibolitů a migmatitů, tvořený pestře 
zbarvenými jíly, nasedají první prokazatelně křídové sedi-
menty ve formě vápnitých pískovců (vrstva 3). Vzhledem 
k silnému rozvětrání skalního podloží v době usazování kří-
dových sedimentů nejsou zachovány žádné epibiontní or-
ganismy přisedající na skalní podloží (stejně jako na blízké 
lokalitě Běstvina; souhrnně viz Žítt – Nekvasilová 1994). 
Zároveň není zcela jasné, kolik jílovitých zvětralin bylo 
v dynamickém prostředí mělkého křídového moře denu-
dováno. 

Alespoň slabou činnost infauny vrtající v mořském dně 
lze předpokládat na základě přítomnosti písčitých „zá-
valků“ v nevápnité písčitojílovité vrstvě 2a, které je možno 
interpretovat jako písčité výplně drobných bioturbací. Cha-
rakter výplně těchto bioturbací se podobá petrografickému 
charakteru vrstvy 3. 

S ohledem na petrografický charakter vrstvy 3 lze usu-
zovat, že se jedná o stejnou horninu, kterou nalezl Sejček 
(1982) v úlomcích na polích z. od Ronova nad Doubra-
vou. Tomu odpovídá i podstatná část fauny, kterou v těchto 
úlomcích nalezl, s dominancí taxonů Rhynchostreon subor-
biculatum a Rastellum sp. (dříve Lopha).

Rovněž bychom mohli uvažovat o petrografické po-
dobnosti se sedimenty popisovanými Zázvorkou (1946) 
např. z okolí Chvaletic – popsal zde „písčité až vápnité 
slepence (...) s velmi hojnou drtí lastur mořských zkame-
nělin, zejména ústřic s malými valounky podložního algon-
kia“, které jsou vyvinuté „ve značně mocných lavicích“. 
Zázvorka (1946) též poznamenal, že v nadloží takovýchto 
sedimentů jsou místy zachyceny žlutavé slíny, které již ná-
ležejí bázi spodního turonu.

Podobná společenstva s Rhynchostreon suborbiculatum 
a ostnokožci jsou známa jak ze svrchního cenomanu, tak 
spodního turonu na Heřmanoměstecku, Čáslavsku a ze-
jména Kutnohorsku. Nalezení ramenonožci Cyclothyris aff. 
difformis a ústřice Amphidonte halitoidea se však na do-
posud známých výskytech „příbojových“ lokalit vyskytují 
vždy ve svrchním cenomanu (Žítt et al. 2015 a literatura 
tamtéž). Naopak typicky spodnoturonské prvky jako ústřice 
Exogyra reticulata, Exogyra sigmoidea nebo ostny ježovek 

Cidaris sorigneti (Žítt et al. 2006 a literatura tamtéž) ve stu-
dovaném společenstvu chybí. 

Kalcispongie rodu Elasmostoma se stejně jako na popi-
sované lokalitě vyskytují i na lokalitě Markovice v červené 
vápnité mezerní hmotě, jsou pravděpodobně svrchnoceno-
manského stáří, což dosvědčují nálezy Mytiloides hattini 
Elder v nadložních křemeno-biodetritických pískovcích 
s glaukonitem. Seznam fosilní fauny z lokality Markovice 
podává Novák (1952). Přítomnost těchto vápnitých kal-
cispongií ze svrchnocenomanských slepenců Markovic je 
tak analogická se studovanou lokalitou a dokládá podobné 
paleoenvironmentální prostředí, pravděpodobně velmi měl-
kovodní (např. Žítt et al. 2006).

Mnohem běžnějším jevem na svrchnocenomanských 
lokalitách je přítomnost vrteb vápnitých spongií, než kos-
ter spongií jako takových. Typickým příkladem je lokalita 
Červené Pečky, kde se vyskytují vrtby ichnodruhu Ento-
bia exogyrarum (Frič) (Počta 1885, Frič 1911, Vodrážka 
2006). Rovněž v pískovcích svrchního cenomanu (kory-
canské vrstvy, perucko-korycanské souvrství) mezi Novou 
Lhotou a Mezholezy se hojně nacházejí ústřice Rhyncho-
streon suborbiculatum (Lamarck) s vrtbami Entobia exo-
gyrarum (Frič). Převážně svrchnocenomanské lokality 
s Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) uvedl Dra-
hota (1995). Vodrážka (2006) ověřil validitu málo známého 
ichnodruhu Entobia exogyrarum (Frič). Substrát pro vrtby 
spongií představují misky ústřic Rhynchostreon suborbi-
culatum (Lamarck). Tyto vrtby se vyskytují ve svrchním 
cenomanu až středním turonu na mnoha lokalitách české 
křídové pánve. Jedním z výsledků této práce je zjištění, že 
spongie osidlovaly schránky ústřic i za jejich života. En-
tobia exogyrarum (Frič) také představuje jeden z nejvíce 
mělkovodních výskytů vrteb Entobia ve svrchnokřídových 
sedimentech (Vodrážka 2006).

Vápnitý nanoplankton ukazuje na stratigrafické rozpětí 
sedimentů od nejvyšší části cenomanu do spodní části 
spodního turonu v rozsahu zón UC5a–UC5c. Je to inter-
val, ve kterém se již nevyskytují druhy vázané pouze na  
cenoman nebo druhy, jejichž poslední výskyt je uváděn 
v cenomanu, zároveň v něm ještě nejsou přítomny druhy, 
které jsou v literatuře uváděny od spodní části spodního 
turonu (Burnett 1998, Young et al. 2018). Podobná spole-
čenstva velmi špatně zachovaných nanofosilií jsou známa 
i z jiných příbojových facií ČKP (např. Vodrážka et al. 
2013).

Zpřesňujícím indikátorem stratigrafického zařazení se 
tak stala makrofauna. Biostratigrafický výzkum spole-
čenstev makrofauny s hojnými ústřicemi Rhynchostreon 
suborbiculatum a Amphidonte halitoidea a s ramenonožci 
Cyclothyris aff. difformis, ve shodě s doposud známými 
lokalitami s podobným vývojem (např. Žítt et al. 2015), 
a zároveň absence typicky spodnoturonských prvků ve stu-
dovaném společenstvu nepřímo dokládají stáří svrchního 
cenomanu (korycanské vrstvy, perucko-korycanské sou-
vrství).

Poděkování. Tento příspěvek byl vytvořen v rámci interního úkolu 
ČGS č. 321181 (Základní geologické mapování ČR 1 : 25 000 –  
oblast Železné hory) a úkolu č. 310970 (Vybrané tafocenózy 
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mesozoika a kenozoika III), které jsou součástí DKRVO/ČGS  
(2018–2022). Autoři děkují za konzultace Lence Hradecké  
a recenzentům Václavu Zieglerovi a Janu Juráčkovi za cenné 
a podnětné připomínky k rukopisu článku.
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