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BESKYDY, KELÈSKÁ PAHORKATINA, VNÌJÍ ZÁPADNÍ
KARPATY)
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Abstract:
This paper deals with the formal definition of the Ronov Formation (Paleocene up to early Eocene) of the Silesian Unit (Outer West
Carpathians). This formation was uptill named informally as the Silesian Submenilitic Formation. Ronov Formation is about 500 800 m thick and consists of flysch deposits - distal turbidities with the predominance of claystone. Sometime it has the facie s of red
beds. In its lower part there are developed thick lenses of coarse grained sandstone and conglomerate (proximal turbidities,
fluxoturbities and slumps), which are sometime labeled as the Ciêzkowice sandstone.

Paleocenní a svrchnoeocenní vrstevní sled
godulského vývoje slezské jednotky v Moravskoslezských
Beskydech a v Kelèské pahorkatinì je dosud oznaèován
neformálnì jako podmenilitové souvrství (vrstvy) slezské
(event. slezské jednotky) - Matìjka - Roth (1949), Menèík
(1960), Roth et al. (1962a,b) Eliá (1970), Menèík et al. (1983).
Toto souvrství (mimo souvrství menilitové, jeho název je
ji tak vitý, e dosud nevznikla potøeba jej formalizovat) je
posledním litostratigrafickým celkem godulského vývoje
slezské jednotky, který není formálnì vymezený. Dobré
výchozy, které vznikly v øadì tokù v celém území jeho
rozíøení po povodni v roce 1997 umonily doplnit døívìjí
poznatky o jeho vývoji a pøesnìji jej vymezit jako formálnì
definované souvrství.
Ronovské souvrství
Název: podle mìsta Ronov pod Radhotìm, v jeho irím
okolí bývá toto souvrství odkryto v èetných korytech
zejména pravostranných pøítokù Ronovské Beèvy
Typový profil: koryto a nárazové bøehy potoka Michut
v Prostøední Beèvì
Spodní hranice: ronovské souvrství se pozvolnì vyvíjí
z nejvyího jílovcového pásma istebòanského souvrství.
Nástup ronovského souvrství je dán objevením se edých
a zelenoedých nebo nazelenale edých, pøípadnì
rudohnìdých jílovcù v polohách prùmìrnì 5 - 10 cm

mocných, které se støídajících se 2 - 7 cm mocnými vrstvami
modroedých, pøevánì jemnozrnných, vzácnì støedozrnných drobových pískovcù, promìnlivì vápnitých.
Svrchní hranice: ronovské souvrství pøechází pozvolnì
do nadloního menilitového souvrství. Svrchní hranici
ronovského souvrství klademe do bezprostøedného
podloí prvního výskytu hornin typických pro menilitové
souvrství.
Mocnost: 500 - 800 m (Odhad mocnosti komplikuje intenzívní
tektonické poruení.)
Litologická charakteristika: v ronovském souvrství
pøevauje vývoj drobnì cyklického flye s.s. (tj. distální
turbidity s pøevaujícím, výraznì zastoupeným intervalem
Te) nad drobnì a støednì cyklickým flyem s.s. (polohy
turbiditù mocné 8 cm a více). Hlavnì do spodní èásti sledu
ronovského souvrství se nepravidelnì vkládají mocná
èoèkovitá pásma støednì a hrubì cyklického písèitého
flye (tj. proximální turbidity a fluxoturbidity, pøípadnì
uloeniny pískotokù a skluzù se støedozrnnými a
hrubozrnnými pískovci, pøípadnì slepenci s exotiky).
Mocnost tìchto pískovcových pásem zpravidla dosahuje
nìkolik desítek metrù (maximálnì a 150 m). Podle Menèíka
et al. (1983) se tato pískovcová pásma soustøeïují
do vyího paleocénu a spodního eocénu. Pokud tato tìlesa
pískovcù a slepencù mají vìtí ploný rozsah, jsou
kartograficky vymezovaná jako ciêzkowické pískovce
(vrstvy).
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Dominující horninou ronovského souvrství jsou
jílovce. Vìtinou jsou jen slabì písèité a prachovité, tmavì
edé a èernoedé. Støídají se v polohách nebo mouhách
a skvrnách s jílovci zelenoedými nebo nazelenale edými,
namodrale edými, èi edozelenými, pøípadnì rudohnìdými
a èervenými. Jílovce paleocenního a spodnoeocenního
stáøí jsou nevápnité nebo jen slabì vápnité a smìrem
do nadloí pøecházejí do vápnitých jílovcù. Pestré
(rudohnìdé) jílovce se soustøeïují do paleocénu a
spodního eocénu. Ve støedním eocénu jsou vzácné a
ve svrchním eocénu se neobjevují.
Pískovcové a slepencové polohy v ronovském
souvrství mají promìnlivé sloení. Jsou zpravidla edé a
modroedé, pøípadnì zelenoedé, pøevánì støednì a jemnì
zrnité. Jejich polohy obyèejnì dosahují mocnosti 2 - 25 cm.
Z petrografického hlediska (Eliá, 1970) pøevaují drobové
a vápnité drobové pískovce nad pískovci køemennými a
arkózovými. V pásmech s pøevahou pískovcù se nejèastìji

vyskytují pískovce køemenné a drobové. Podøízenì jsou
zastoupeny pískovce arkózové.
V ronovském souvrství dále nalézáme vápnité
drobové pískovce s bioklastickým podílem a bioklastické
vápence (s velkými foraminiferami a stélkami øas).
V polohách tmavì edých a èernoedých jílovcù nalézáme
jako vloky èoèky a konkrece edých pelokarbonátù.
Paleontologie: paleontologickou charakteristiku ronovského souvrství a biostratigrafické zhodnocení nálezù
podali Hanzlíková (in Roth et al. 1962 a,b) a Roth Hanzlíková (in Buday et al. 1967).
Stáøí: podle mikrobiostratigrafického zhodnocení
Hanzlíkové (l.c.) je stáøí ronovského souvrství paleocén svrchní eocén.
Rozíøení: ronovské souvrství je známo z celé oblasti
rozíøení godulského vývoje slezské jednotky od irího
okolí Jablunkova po okolí Bystøice pod Hostýnem. Smìrem
k V pokraèuje na území Polska
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