
Horniny těšínitové asociace tvoří většinou plošně malé vý-
skyty situované především ve svrchní části hradišťského 
souvrství slezské jednotky (Menčík et al. 1983). Stáří vy-
vřelin je uváděno v rozsahu berrias–barrem (Menčík et al.  
1983). Těšínity byly datovány na polské straně Karpat 
metodou 40Ar/39Ar, pomocí níž bylo zjištěno stáří 122,3 ± 

1,6 Ma (Lucińska-Anczkiewicz et al. 2002), což by ovšem 
odpovídalo spodnímu aptu. Těšínitová asociace zahrnuje 
poměrně širokou skupinu vyvřelých hornin s proměnlivým 
zastoupením světlých a tmavých minerálů. Hovorka a Spi-
šiak (1988) rozdělili tyto horniny na čtyři skupiny: pikrity, 
bazalty, monchiquity a těšínity. Mezi těmito horninovými  
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Summary: The rocks of the teschenite association form smaller 
scattered occurrences in the upper part of the Hradiště Formation 
of the Silesian Unit. The age of the igneous rocks corresponds 
to Berriasian to Barremian (Menčík et al. 1983). The teschenite 
association includes a relatively heterogeneous group of rocks with 
variable abundances of felsic and mafic minerals. 

Three outcrops of the teschenite association rocks (both typical 
teschenites and strongly altered ultramafic types) embedded in non-
volcanic sediments were studied in the bed of the Pazderůvka River 
between Bruzovice and Žermanice (Bz1, Bz2, and Bz3; Fig. 1). At Bz1 
and Bz2 outcrops, bodies of teschenite are hosted by sedimentary 
rocks affected by caustic metamorphism. The volcanic rocks at Bz3 
are represented by strongly altered, markedly clayey dark green rocks 
with a macroscopically apparent high proportion of dark micas and 
pyroxenes. The bedrock of the outcrop is composed of calcareous 
claystone, limestone, and sandy limestone, likely representing Těšín 
Limestones. 

The phase composition of the volcanic rocks from the Bz1 and 
Bz2 localities is to a certain extent similar, which indicates that  
the same body was observed at both localities. Macroscopically, the 
rocks are medium- to coarse-grained with a variable proportion of 
dark minerals, indicating internal differentiation of the body. The 
very high proportions of natrolite (up to about 35 %, up to 54 % in 
the leucocratic type) are particularly notable. 

The volcanic rocks from the Bz3 locality are quite different. Their 
composition corresponds to strongly argilitised mafic rocks (and 
their volcaniclastic derivates), containing more than 50 % of clay 
component with a dominance of smectite, as documented by X-ray 
diffraction data. As for the primary components, pyroxene, biotite, 
plagioclase, and accessory amphibole were detected. 

Calcareous dinoflagellate cysts Cadosina semiradiata fusca, 
Colomisphaera vogleri, and Cadosina semiradiata representing the 
lower Valanginian to upper Barremian were identified in polished 
sections of the calcareous rock.

Non-calcareous dinoflagellate cysts in Bz1 and Bz2 samples are 
almost black, reflecting the strong thermal effects of the teschenite 
intrusion at the contact with with the sediments. The dinoflagellate 
cysts in the Bz3 outcrop are very well preserved with no evidence 
of thermal alteration. The overlying body of the volcanic rock can 
be therefore considered as effusive. Circulodinium vermiculatum, 
Cymososphaeridium validum, Muderongia tabulata, Oligosphaeridium 
albertense, Oligosphaeridium asterigerum, Pseudoceratium pelliferum, 
Systematophora palmula from the Bz3 outcrop can be considered 
as stratigraphically significant. Based on the first occurrence of  
C. validum and the last occurrences of Circulodinium vermiculatum and 
Systematophora palmula, Leereveld (1995) delineates a dinoflagellate 
zone of Cymososphaeridium validum which represents the upper 
Valanginian to the lowermost Hauterivian. 

The composition of palynofacies, in which palynomorphs 
predominate, is characteristic of a distal well-oxygenated shelf.

Stratigrafie sedimentů doprovázejících vulkanity 
těšínitové asociace u Bruzovic

Stratigraphy of the sediments accompanying the volcanic rocks of the teschenite association 
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skupinami však existují četné přechody. Skupien a Pavluš 
(2013) stanovili stáří sedimentární sekvence zahrnující 
lávy hornin těšínitové asociace na hauteriv, a to v údolí 
řeky Morávky, a svrchní barrem v oblasti Nového Jičína. 

Nové terénní práce ukázaly, že v oblasti severovýchodně 
od Bruzovic se vyskytují tělesa vulkanitů doprovázená tě-
šínskými vápenci. Předložená práce se věnuje podrobnému 
mikropaleontologickému studiu sedimentů z této oblasti 
za účelem posouzení podmínek sedimentace a stratigra-
fické pozice sedimentů doprovázejících vulkanity těšíni-
tové asociace.

Materiál

V dubnu roku 2019 byla dokumentována oblast nacházející 
se mezi obcemi Bruzovice a Žermanice. V korytě říčky 
Pazderůvka se vyskytují výchozy hornin těšínitové aso-
ciace (jak horniny odpovídající typickým těšínitům, tak 
i silně alterované ultramafické typy) a jejich doprovodných 
sedimentů. Dokumentace výchozů probíhala proti proudu 
říčky (obr. 1).

První výchoz se nachází přibližně 180 m proti proudu 
od soutoku s bezejmenným levostranným přítokem, na pra-
vém břehu potoka Pazderůvka mezi obcemi Bruzovice 
a Žermanice (1300 m sv. od kóty 346 U Příčnice; GPS 
N49.72645 °, E18.43163 °). Jedná se o 8–10 m dlouhý vý-
choz tělesa těšínitu, který je podle výsledků práškové RTG 
difrakce výrazně natrolitizovaný. Ve směru proti proudu 
následuje 0,5 m mocný výchoz kontaktní horniny (ode-
brán vzorek Bz1). Cca 200 m proti proudu od místa odběru 
vzorku Bz1 se na pravém břehu říčky vyskytuje výchoz 
makroskopicky obdobného těšínitu, který dosahuje výšky 
až 10 m a délky téměř 15 m. V rokli, která se nachází cca 
po 20 m v pokračování proti proudu, nacházíme výchoz 
černých jílovců (vzorek Bz2) s klasty až bloky vápenců 
štramberského typu (GPS N49.7255 °, E18.43172 °). Třetí 

výchoz (Bz3) se nachází na pravém břehu říčky Pazde-
růvka v blízkosti domu č. p. 50, 250 m severně od křižo-
vatky Bruzovice – Pazderná – Žermanice, přibližně 500 m 
proti proudu od odběru vzorku Bz2 (GPS N49.72418 °, 
E18.42842 °). Výchoz dosahuje délky 30 m a maximální 
výšky 2 m. Vulkanity na lokalitě Bz3 jsou reprezentovány 
silně alterovanými, zřetelně zjílovělými temně zelenými 
horninami s makroskopicky patrným vysokým podílem 
tmavých slíd a pyroxenů. 

Profil, jehož vzorky byly označeny Bz3, byl dokumen-
tován od podloží (obr. 2). V nejspodnější části byl odebrán 
vzorek písčitého vápence (Bz3a). Ve vzdálenosti 2,4 m 
od vzorku Bz3a byl odebrán vzorek Bz3b, který odpovídá 
vápnitému jílovci. Na povrchu vrstvy lze nalézt drobné 
juvenilní aptychy. V pokračování, 2,6 m od předcházejí-
cího vzorku, byl odebrán vzorek vápnitého jílovce (Bz3c). 
Po 0,8 m se nachází poloha vulkanoklastik, na kterou ply-
nule navazuje 2,6 m pravé mocnosti vápnitých jílovců, 
které jsou z druhé strany opět ohraničeny vrstvou vulka-
noklastik. V pokračování se nachází těleso kompaktního 
vulkanitu, dosahující mocnosti cca 20 m. Sedimenty upa-
dají jihovýchodně ve směru 170/55°. Sklon vrstev je dobře 
znatelný přímo v korytě říčky (obr. 3).
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Obr. 1. Lokalizační mapa s vyznačením zájmové oblasti. A – Zjednodušená geologická mapa. B – Pozice dokumentovaných výchozů.
Fig. 1. Location map showing the area of   interest. A – Simplified geological map. B – Position of documented outcrops.

Obr. 2. Studovaný profil Bz3: 1 – kompaktní vulkanit; 2 – vul- 
kanoklastika; 3 – jílovec; 4 – vápenec; 5 – písčitý vápenec; 6 –  
juvenilní aptychy. 
Fig. 2. Studied profile Bz3: 1 – coherent volcanic rocks; 2 – 
volcaniclastic deposits; 3 – claystone; 4 – limestone; 5 – sandy 
limestone; 6 – aptychi.
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Metodika

Pro palynologickou analýzu byly vzorky zpracovány stan-
dardní palynologickou technikou, tj. rozpouštěním v HCl 
a HF a následným sítováním na 15μm polyetylenovém 
sítu. Získaný organický materiál byl studován na mikro-
skopu IntracoMicro ML1 s digitální kamerou Dino-Lite 
AM7025X. Analyzované vzorky jsou uloženy na Katedře 
geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava.

V rámci palynofaciální analýzy bylo napočítáno 500 částic  
organické hmoty v každém ze vzorků, ty byly rozčleněny 
do skupin (palynomorfy – spory, pyl, dinoflageláta, vnitřní 
výstelky foraminifer; fytoklasty – hnědé fytoklasty, černé 
fytoklasty zaoblené, černé fytoklasty ostrohranné protáhlé, 
kutikuly; AOM – amorfní organická hmota) a konečné hod-
noty byly na základě Tysonova grafu (Tyson 1993) vyhod-
noceny – byl jim přiřazen typ kerogenu a specifikováno 
sedimentační prostředí.

Ze slínitých a vápencových poloh byly připraveny vý-
brusy. Výbrusy byly vyhodnoceny pomocí polarizačního 
mikroskopu Olympus BX60.

RTG difrakční analýzy byly provedeny v laboratoři 
Katedry geologického inženýrství VŠB-TU v Ostravě 
(dr. Ing. Dalibor Matýsek) na přístroji Bruker-AXS D8 
Advance (Německo) s 2q/q reflexní geometrií měření 
a s pozičně citlivým detektorem LynxEye. Byly použity 
tyto podmínky: záření CuKa/Fe filtr, napětí 40 kV, proud  
40 mA, krokový režim s krokem 0,014° 2 Q s celkovým 
časem na kroku 5 s a s digitálním zpracováním výsledných 
dat. Pro měření a vyhodnocení byl použit firemní program 
Bruker Diffrac Suite a databáze difrakčních dat PDF-2, 
verze 2011 (International Centre for Diffraction Data, 
Pensylvania, USA). Dále bylo využito Rietveldovy metody 

strukturní analýzy z práškových difrakčních dat (modelo-
vání difrakčních spekter, semikvantitativní odhady obsahu 
minerálních fází, kontrola identifikace), a to ve spojení 
s programem Bruker Topas verze 4.2. Vstupní strukturní 
data byla čerpána z Bruker DiffracPlus Topas Structure data-
base a z American Mineralogist Crystal Structure database.

Pro sledování fázového složení hornin (s ohledem na mi-
noritní složky) a morfologie přítomných minerálů byla dále 
použita elektronová mikroskopie (SEM) a energiově dis-
perzní mikroanalýza. Pozorování bylo prováděno na leš-
těných nábru sech za použití autoemisního elek tronového 
mikroskopu FEI Quanta 650 FEG od firmy FEI (Thermo 
Fisher Scientific), EDS analyzátor EDAX Octane Elect 
plus, software EDAX Galaxy. Podmínky měření: urychlo-
vací napětí 20 kV pro analýzy, 10 kV pro foto, spot 6, resp. 
4.5, emisní proud 2–3 mA, vysoké vakuum (< 10–4 Pa), 
vzorky byly pokoveny vrstvou 35 nm Cr. Mikrofotografie 
byly pořízeny pomocí detektoru zpětně odražených elek-
tronů (BSE) v režimu chemického gra dientu. 

Poznámky k mineralogii vulkanitů 

Fázové složení vulkanitů z lokalit Bz1 a Bz2 je do velké 
míry podobné, což ukazuje na možnost, že na obou lokali-
tách bylo zastiženo stejné těleso. Makroskopicky se jedná 
o středně zrnité až hrubozrnné horniny s dosti variabilním 
podílem tmavých minerálů, což ukazuje na vnitřní dife-
renciaci tělesa. Pozoruhodné jsou především velmi vysoké 
podíly natrolitu (až kolem 35 %, v leukokratním typu až  
54 %). Pozorování pomocí elektronové mikroskopie 
(SEM), doplněné o energiově disperzní mikroanalýzy 
(EDS) tyto výsledky plně potvrdily a umožnily doplnit slo-
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Obr. 3. Spodní část studovaného profilu s vrstvami písčitých vápenců.
Fig. 3. Lower part of the studied profile with layers of sandy limestone.



žení studovaných hornin o některé další minerály přítomné 
v akcesorickém množství. Pomocí SEM/EDS bylo zjištěno, 
že ve studovaných horninách jsou idiomorfní zrna tmavých 
minerálů (diopsidický klinopyroxen, amfibol blízký kaer-
sutitu) uložena v extrémně jemnozrnné základní hmotě, 
tvořené natrolitem a analcimem. Natrolit je extrémně jem-
nozrnný a na základě analýzy obrazů SEM obvykle není 
výrazně vláknitý. V natrolitových agregátech v základní 
hmotě jsou přimíseny drobné vláknité agregáty Na-Ca zeo-
litu (zřejmě gonnarditu) a zjištěny byly také xenomorfní 
zrna reziduálního plagioklasu. V akcesorických podílech 
byl zjištěn silně alterovaný Ti magnetit/maghemit, apatit 
a jako mikroakcesorie dále fosfát vzácných zemin (mona-
zit/rhabdofan), minerály pyrochlorové skupiny (zřejmě dvě 
samostatné fáze), zirkon, pyrit, chalkopyrit a sfalerit.

Vulkanity z lokality Bz3 jsou zcela odlišné. Podle slo - 
žení se jedná o silně argilitizované mafické horniny 
(a také jejich vulkanoklastika), obsahující podle výsledků 
RTG difrakce přes 50 % jílové komponenty s dominancí 
smektitu. Pravděpodobná je i příměs smíšených struktur 
typu chlorit-smektit. Ve vysokém podílu byl dále zjištěn 
chlorit a jako příměs také mastek. Z primárních kompo-
nent byl zjištěn pyroxen, biotit, plagioklas a akcesorický 
amfibol. Také titanomagnetit je v těchto horninách zcela 

alterován (na nanokrystalickou směs anatasu s jílovými 
minerály, kalcitem a s příměsí křemene). Vzorky z loka-
lity Bz3 nejsou použitelné pro případné radioizotopové 
datování a alterace hornin je tak velká, že ani neumožňuje 
spolehlivé pojmenování. Méně alterované pravděpodobné 
ekvivalenty hornin z lokality Bz3 je možné v úlomcích 
nalézt v zářezu bezejmenného potoka cca 300 m z. až jjz. 
(GPS N49.7234206 °, E18.4242036 °). 

Výsledky a interpretace

Ve výbrusech vápnitých hornin se podařilo určit pouze 
cysty vápnitých dinoflagelát. Nejčastěji se vyskytuje Ca - 
do sina semiradiata fusca (střední tithon – spodní alb), která 
má své zastoupení ve vzorcích Bz3a, Bz3b, Bz3c, ve vzor-
cích Bz3a a Bz3c je to Colomisphaera vogleri (vyšší část 
spodního valanginu – svrchní barem) a také Cadosina se-
miradiata semiradiata (střední tithon – spodní alb).

Z hlediska palynologie jsou vzorky bohaté na organický 
podíl. Bylo popsáno 41 druhů cyst dinoflagelát (tab. 1). 
Cysty dinoflagelát ve vzorcích Bz1 a Bz2 jsou téměř černé 
(obr. 4), což je odrazem vysokého teplotního postižení se-
dimentů v kontaktu s intruzí těšínitového tělesa. Určené 
cysty dinoflagelát jako Cymososphaeridium validum, 
Oligosphaeridium complex a Pseudoceratium pelliferum 
umožňují předpokládat stratigrafický rozsah sedimentů 
v dokumentovaných bodech na svrchní valangin až svrchní 
hauteriv (Leereveld 1995, Skupien 2003, Skupien – Pavluš 
2013). 

Velmi dobře zachované jsou cysty dinoflagelát v od-
kryvu Bz3 (obr. 5 a 6). Za stratigraficky významné lze 
považovat Circulodinium vermiculatum, Cymososphae-
ridium validum, Muderongia tabulata, Oligosphaeridium  
albertense, Oligosphaeridium asterigerum, Pseudoce-
ratium pelliferum, Systematophora palmula. Leereveld 
(1995) na základě prvního výskytu druhu C. validum a po - 
sledního výskytu druhů Circulodinium vermiculatum  
a Systematophora palmula vymezuje dinoflagelátovou zónu 
Cymososphaeridium validum, která reprezentuje svrchní 
valangin až nejspodnější hauteriv. Uvnitř této zóny se má 
poprvé vyskytovat rovněž Oligosphaeridium asterigerum. 
Podobná asociace byla dříve ve slezské jednotce studována 
na profilu Skalice (Skupien – Smaržová 2011). Ve studo-
vaném úseku se na této lokalitě bohatě vyskytují druhy  
M. tabulata a P. pelliferum. Četná jsou rovněž dinoflageláta 
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Obr. 4. Cysty dinoflagelát. 
Fig. 4. Dinoflagellate cysts. 
A – Cymososphaeridium validum (Davey, 1982b) (Bz1); B – Pseu
doceratium pelliferum (Gocht, 1957) (Bz1); C – Circulodinium 
distinctum (Deflandre and Cookson, 1955) Jansonius, 1986 (Bz1); 
D – Oligosphaeridium complex (White, 1842) Davey and Williams, 
1966b (Bz2); E – Systematophora sp. (Klement, 1960) (Bz2);  
F – Cribroperidinium sp. (Neale and Sarjeant, 1962) (Bz2). 

Obr. 5. Cysty dinoflagelát. 
Fig. 5. Dinoflagellate cysts. 
A – Circulodinium vermiculatum (Stover and Helby, 1987c) (Bz3a); B – Cometodinium habibii (Monteil, 1991a) (Bz3a); C – Cribroperidinium 
confossum (Duxbury, 1977) Helenes, 1984 (Bz3a); D – Cribroperidinium edwardsii (Cookson and Eisenack, 1958) Davey, 1969a (Bz3a); 
E – Dapsilidinium warrenii (Habib, 1976) Lentin and Williams, 1981 (Bz3a); F – Dichadogonyaulax bensonii (Monteil, 1992a) (Bz3d);  
G – Heslertonia sp. (Sarjeant, 1966b) Duxbury, 1980 (Bz3d); H – Heterosphaeridium heteracanthum (Deflandre and Cookson, 1955) Eisenack 
and Kjellström, 1972 (Bz3d); I – Heterosphaeridium verdieri (Yun Hyesu, 1981) (Bz3a); J – Kleithriasphaeridium sp. (Davey, 1974) Torricelli, 
2001 (Bz3d); K – Polysphaeridium multispinosum (Davey, 1974) (Bz3a); L – Prolixosphaeridium sp. (Davey et al., 1966) Davey, 1969a (Bz3a);  
M – Stiphrosphaeridium arbustum (Davey, 1982b) (Bz3b); N – Surculosphaeridium (Davey et al., 1966) Davey, 1982b (Bz3a); O – Systematophora 
palmula (Davey, 1982b) (Bz3d); P – Systematophora scoriacea (Raynaud, 1978) Monteil, 1992b (Bz3b); Q – Systematophora silybum (Davey, 
1979a) (Bz3a); R – Tanyosphaeridium isocalamum (Deflandre and Cookson, 1955) Davey and Williams, 1969 (Bz3b); S – Tanyosphaeridium 
regulare (Davey and Williams, 1966b) (Bz3a); T – Hystrichodinium pulchrum (Deflandre, 1935) (Bz3d); U – Prolixosphaeridium anasillum (Erkmen 
and Sarjeant, 1980) (Bz3a); V – Systematophora orbifera (Klement, 1960) (Bz3d); W – Muderongia tabulata (Raynaud, 1978) Monteil, 1991b 
(Bz3a); X – acritarcha (Bz3a).
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charakteristická pro berrias, jako např. Dichadogonyaulax 
bensonii, Gonyaulacysta jurassica, Prolixosphaeridium 
anasillum, Rhynchodiniopsis cladophora, Stiphrosphaeri-
dium arbustum, Systematophora areolata, Systematophora 
orbifera, S. silybum, která ukazují na výraznou redepozici 
sedimentů.

V rámci analýz bylo posouzeno zbarvení cyst dinoflage-
lát. Na základě tabulky Organic thermal maturity (Traverse 
2008) byly jednotlivým vzorkům přiřazeny hodnoty TAS –  
thermal alteration scale.

Vzorky Bz1 a Bz2 – tmavě hnědé až černé cysty, hod-
noty TAS – 6,5–7; Bz3a – naoranžovělá až hnědá barva, 
hodnoty TAS – 3,5–4,5; Bz3b – cysty od světlejší žluté 
po oranžovou, TAS – 2–3,5; Bz3c – tmavší žlutá až oran-
žová, TAS – 3–4; Bz3d – světle oranžová až hnědá, TAS –  
3,5–4. Data ukazují, že vzorky Bz1 a Bz2 jsou postiženy 
dosti vysokou kontaktní metamorfózou. Teplotu je možno 
odhadnout na 180–220 °C. Vzhledem ke značnému stupni 
teplotní přeměny organické složky a také zjevné albitizaci 
sedimentů je možno vulkanická tělesa v lokalitě Bz 1 a 2 
považovat spíše za intruzivní. Albitizace ukazuje na hyd-
rotermální ovlivnění kontaktní zóny. Překvapující je čás-
tečné zachování cyst, které je možné určit. Naopak vzorky 
z lokality Bz3 nejeví známky teplotní přeměny. Těleso 
vulkanitu na této lokalitě je tedy možné snad považovat 
za výlevné. 

V minerálním složení ve vzorcích z lokalit v okolí Bru-
zovic je v nejvyšší míře zastoupen kalcit (33–47 %) a albit, 
který ve vzorku Bz1 dosahuje dokonce 51 % (tab. 2). Takto 
vysoké obsahy albitu evidentně svědčí o metasomatickém 
ovlivnění kontaktní zóny a horniny je možné označit jako 
adinoly (ve smyslu Fettese et al. 2011). Obsah prachovité 
a písčité příměsi je dán obsahem křemene, který činí 12–35 %  
a živci 3 %, ty jsou detekovány jen ve vzorku Bz1. Musko-
vit tvoří 1–22 %. Pro jílovce svrchních těšínských vrstev 
je charakteristická přítomnost pyritu, ve vzorcích Bz3b, 
Bz3c a Bz3d je to okolo 1 %. Vyskytuje se také dolomit 
od 3 do cca 5 % (pouze ve vzorcích Bz3a a Bz3b) a chlorit 
nanejvýš 6 % (Bz2).

V rámci palynofaciální analýzy jsme zjistili vysoký 
podíl palynomorf ve vzorcích z profilu Bz3 (téměř 52 % 
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Tabulka 1. Zastoupení cyst dinoflagelát
Table 1. Dinoflagellate cyst distribution

Dinoflagellate cysts
Sample

Bz1 Bz2 Bz3a Bz3b Bz3c Bz3d

Calcareous

Cadosina semiradiata fusca x x x

Cadosina semiradiata semiradiata x

Circulodinium distinctum x x x x x x

Circulodinium vermiculatum x

Colomisphaera vogleri x

Non-calcareous

Cometodinium habibii x

Cribroperidinium sp. x

Cribroperidinium confossum x

Cribroperidinium edwardsii x x

Cribroperidinium orthoceras x

Cymososphaeridium validum x x x

Dapsilidinium warrenii x

Dichadogonyaulax bensonii x

Gonyaulacysta jurassica x

Gonyaulacysta sp. x x x

Heslertonia sp. x

Heterosphaeridium heteracanthum x

Heterosphaeridium verdieri x

Hystrichodinium pulchrum x x x

Kleithriasphaeridium sp. x x

Muderongia tabulata x x x x

Oligosphaeridium albertense x

Oligosphaeridium asterigerum x

Oligosphaeridium complex x

Polysphaeridium multispinosum x

Prolixosphaeridium sp. x

Prolixosphaeridium anasillum x x x

Pseudoceratium pelliferum x x x

Rhynchodiniopsis cladophora x

Scriniodinium campanula x

Stiphrosphaeridium arbustum x

Surculosphaeridium sp. x

Systematophora areolata x x x

Systematophora daveyi x x

Systematophora orbifera x x

Systematophora palmula x x x

Systematophora scoriacea x

Systematophora silybum x

Systematophora sp. x x

Tanyosphaeridium isocalamum x x

Tanyosphaeridium regulare x

Tabulka 2. Výsledky semikvantitativních práškových RTG difrakčních 
analýz vzorků z lokality Bruzovice (hm. %)
Table 2. Results of semi-quantitative powder X-ray diffraction analyzes 
from the Bruzovice locality samples (wt. %)

Sample

Bz1 Bz2 Bz3a Bz3b Bz3c Bz3d

quartz 12.4 24.5 29.4 32.7 32.3 35.5

calcite 33.0 31.4 41.8 47.5 44.7 34.4

chlorite (clinochlore) – 5.8 0.9 0.4 0.7 2.8

K-feldspar (microcline) 3.3 – – – – –

plagioclase (albite) 51.2 36.4 2.7 2.3 2.9 3.3

dolomite – – 4.83 3.3 – –

illite – muscovite – 1.9 20.4 12.9 18.3 22.8

pyrite – – – 0.9 1.1 1.3
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Obr. 6. Cysty dinoflagelát. 
Fig. 6. Dinoflagellate cysts. 
A – Gonyaulacysta jurassica (Deflandre, 1939a) Norris and Sarjeant, 1965 (Bz3c); B – Oligosphaeridium albertense (Pocock, 1962) Davey 
and Williams, 1969 (Bz3c); C – Rhynchodiniopsis cladophora (Deflandre, 1939a) Below, 1981a (Bz3c); D – Scriniodinium campanula (Gocht, 
1959) (Bz3c); E – Gonyaulacysta sp. (Deflandre, 1964) Sarjeant, 1969 (Bz3c); F – Systematophora daveyi (Riding and Thomas, 1988) (Bz3c); 
G – Systematophora areolata (Klement, 1960) (Bz3c).

ve vzorku Bz3a, necelých 36 % ve vzorku Bz3b a 56 % 
ve vzorku Bz3c, přes 56 % ve vzorku Bz3d; tab. 3). Znač-
nou převahu mají cysty nevápnitých dinoflagelát, které 
ve vzorku Bz3d přesahují dokonce 53 % a jsou dobře za-
chovalé. Naproti tomu ve vzorcích Bz1 a Bz2 dominují 
černé zaoblené fytoklasty, hodnoty v obou vzorcích pře-
sahují 70 %. Procentuální zastoupení amorfní organické 
hmoty (AOM) je v rozmezí 7,8–26 %. Nejméně jsou re-
prezentovány kutikuly mikroforaminifer, které jsou však 
dobře zřetelné, ve vzorku Bz1 a Bz2 je to 0,4 %, zde také 

nebyly vůbec dokumentovány kutikuly, spory a pylová 
zrna, ve vzorku Bz3a též nebyla dokumentována jediná 
mikroforaminifera.

Výsledné hodnoty, vycházející z palynofaciální analýzy, 
byly na základě procentuálního zastoupení palynomorf, 
fytoklastů a AOM vyneseny do Tysonova grafu (obr. 8). 
Vzorky Bz1 a Bz2 se nacházejí v poli II s typem kerogenu III  
(plynonadějný), vzorky Bz3a, Bz3b, Bz3c a Bz3d byly při-
řazeny poli číslo V, tomu odpovídá kerogen typu III > IV 
(plynonadějný).

Tabulka 3. Přehled kvantitativního zastoupení palynofacií ve vzorcích Bz1, Bz2, Bz3a, Bz3b, Bz3c a Bz3d
Table 3. Overview of the quantitative representation of palynofacies in samples Bz1, Bz2, Bz3a, Bz3b, Bz3c and Bz3d

Sample

Palynofacies (%)

Phytoclasts Palynomorphs AOM
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Bz1 8.2 74 1.6 – – 0.4 3.6 12.2

Bz2 8.6 72.4 3 – – 0.4 7.8 7.8

Bz3a 9.8 15.6 9.8 4.4 14.2 – 37.4 15.8

Bz3b 0.8 18.6 16.6 2.4 9.8 1.2 24.6 26

Bz3c 1 5.8 20 0.8 3.8 1.5 50.6 16.8

Bz3d 1.4 16 9.8 1.4 2.4 0.6 53.2 15.2
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Obr. 7. Palynofacie. A – bisakátní pylové zrno (Bz3a); B – spora (Bz3b); 
C – kutikula foraminifery (Bz3b); D – kutikula foraminifery (Bz3a).
Fig. 7. Palynofacies. A – bisacate pollen grain (Bz3a); B – spore (Bz3b); 
C – foraminiferal cuticle (Bz3b); D – foraminiferal cuticle (Bz3a).

K určení paleoprostředí jsme opět čerpali z Tysonovy 
analýzy (1993). Vzorky z profilu Bz3 náleží pelitickému 
oxickému šelfu, pro nějž je charakteristický nízký až střední 
podíl AOM, je zde poměrně častý výskyt palynomorf, ob-
vykle nízký obsah spor, ale zejména dominují dinocysty. 

U vzorků Bz1 a Bz2 došlo zjevně k vysokému stupni 
kontaktní metamorfózy. Organická složka je zbarvená 
do tmavě hnědé až černé barvy, bylo tak místy obtížné ro-
zeznat, zda se jedná o palynomorfy, nebo tmavé fytoklasty. 
Na základě provedené palynofaciální analýzy můžeme tyto 
vzorky zařadit do oblasti distálního, dobře prokysličeného 
šelfu.

Poděkování. V práci jsou uvedeny výsledky výzkumu, který byl 
finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR v rámci projektu SGS SP2021/92 a projektu GAČR 
21-30043S. Pro výzkum byla využita přístrojová technika Institutu 
čistých technologií těžby a užití energetických surovin – Projekt 
udržitelnosti, identifikační kód LO1406, podporovaný Národním 
programem udržitelnosti financovaným ze státního rozpočtu ČR. 
Autoři děkují M. Svobodové (AV ČR Praha) a V. Rapprichovi 
(ČGS Praha) za připomínky k textu.

Obr. 8. Tysonův diagram představující výsledné hodnoty palynofaciální analýzy pro vzorky Bz1, Bz2, Bz3a, Bz3b, Bz3c a  Bz3d. 
Fig. 8. Tyson-type diagram representing the resulting values   of palynofacial analysis for samples Bz1, Bz2, Bz3a, Bz3b, Bz3c and Bz3d.
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