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Exkurze A

GEOLOGICKÝ VÝVOJ VÝCHODNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU

David Buriánek, Helena Gilíková, Stanislav Houzar, Kryštof Verner, Tomáš Kuchovský, 
Jaroslav Šmerda

Úvod
Geologická stavba jv. části Českého masivu posky-

tuje jedinečnou možnost studovat různé části variského 
orogénu. Díky rozsáhlé erozi variského horstva můžeme 
v této části Českého masivu pozorovat vztahy horninových 
komplexů, které mají odlišné stáří, 
složení i geologickou pozici.

Na  tvorbě této části Českého 
masivu se podílely tři význačné 
horotvorné události, a to kadomské 
orogenní procesy, kambro-ordo-
vický rifting a  zejména variská 
orogeneze. 

Ke  kadomskému vývoji jsou 
řazeny události, které svoji aktivitou 
spadají do  období svrchního pro-
terozoika až nejspodnějšího kam-
bria (v  rozsahu ~800–530 miliónů 
let). Tento vývoj měl zásadní vliv 
na tvorbu a vývoj superkontinentu 
Gondwana (např. Linnemann et al. 
2008). Kadomsky konsolidovanou 
jednotkou je brunovistulikum, které 
vystupuje právě na v. okraji českého 
masivu a to především v brněnském 
plutonu, svrateckém a  dyjském 
masivu. 

Následující kambro-ordovický 
rift ing (v rozsahu 490–470 miliónů 
let) byl spojený s regionální extenzní 
tektonikou, při níž v první fázi došlo 
k tvorbě rozsáhlého kontinentálního 
rift u a k oddělení saxothuringického 
a avalonského kontinentu od Gond-
wany. Granitoidy a  migmatity spo-
jené s tímto rift ingem vystupují na-
příklad ve svrateckém krystaliniku. 
Druhá fáze spodnopaleozoického 
vývoje byla spojena se zánikem oce-
ánu Iapetus a subdukčními procesy 
podél z. okraje kontinentu Baltika. 

V  období od  středního devo-
nu až do  nejsvrchnějšího karbonu 
(v  rozmezí 390–300 miliónů let) 
probíhaly variské orogenní procesy, 
jejichž příčinou byla kolize konti-
nentů Gondwany na  J a  Laurussie 
na  S  (přehled in Franke 2000). 
Během této vývojové etapy došlo 
ke  vzniku příkrovové stavby na  v. 

okraji Českého masivu. V  rámci těchto příkrovů vystu-
pují zvrásněné paleozoické sedimenty, ale také krystalické 
horniny variabilního stáří. Jedná se o vysoce metamorfo-
vané horniny moldanubika, které odrážejí procesy tvorby 
nejhlubších částí variského orogenu a produkty rozsáhlé 

Obr. A1. Schematická geologická mapa v. okraje Českého masivu s  vyznačenými ex-
kurzními lokalitami. 
Legenda: 1/ kenozoické sedimenty; 2/ křídové sedimenty; 3/ permokarbonské sedimenty 
boskovické brázdy; 4/ sedimenty drahanského kulmu; 5/ vápence jednotky Moravského krasu 
a tišnovské jednotky (devon–karbon); 6/ devonské bazální klastické sedimenty; 7/ durbachity 
(třebíčský pluton); 8/ migmatity, granulity, eklogity (moldanubikum);  9/ migmatity, svory 
(svratecké krystalinikum); 10/ jednotka Bílého potoka a lukovská jednotka (moravikum); 
11/  bítešská jednotka (moravikum); 12/ vranovsko-olešnická jednotka (moravikum); 
13/ granity, metagranity svrateckého a dyjského masivu;14/ biotitické až amfi bol-biotitické 
granodiority brněnského plutonu (dyjský terán); 15/ biotitické až amfi bol-biotitické grano-
diority brněnského plutonu (slavkovský terán); 16/ migmatity až pararuly (metamorfní plášť 
brněnského masivu); 17/ křemenné diority až diority; 18/ metabazity (centrální bazický 
pás brněnského masivu); 19/ gabra až diority (centrální bazický pás brněnského masivu); 
20/ přesmyk; 21/ pokles; 22/ zlom; 23/ exkurzní lokalita.  
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magmatické aktivity. Moravikum a  svratecké krystalini-
kum jsou tvořeny méně metamorfovanými horninami. 

Na  krystalinických horninách a  zvrásněných sedi-
mentech staršího paleozoika leží sedimenty permokarbonu 
boskovické brázdy a  většinou nezpevněné kenozoické 
sedimenty (písky, spraše atd.). Tato exkurze poskytuje 
jedinečnou možnost navštívit lokality, které postihují 
hlavní etapy proterozoického a paleozoického vývoje této 
oblasti (obr. A1).

Geologická stavba jihovýchodní části Českého masivu
V  rámci exkurze navštívíme několik geologických 

jednotek. Jedná se o brněnský pluton, moravikum, svra-
tecké krystalinikum, moldanubikum a  permokarbon 
boskovické brázdy. 

Brněnský pluton
Brněnský pluton náleží ke  kadomsky konsolido-

vané jednotce označované jako brunovistulikum, která 
je rozčleněna centrálním bazickým pruhem na dvě části 
tvořené hlavně granitoidy. Každá z těchto dvou částí naleží 
k jinému teránu. Dyjský terán je situován na Z a slavkovský 
terán na V (Finger et al. 1995). Tyto horniny byly původně 
součástí kadomského horstva v  s. oblastech kontinentu 
Gondwana. 

Dyjský terán je převážně tvořen granodiority a gra-
nity (Finger et al. 1995; Finger a Pin 1997), které intru-
dovaly v  období kolem 600 Ma (Dallmeyer et al. 1995; 
van Breemen et al. 1982). Místy obsahují poměrně hojné 
zbytky metamorfního pláště tvořeného hlavně rulami až 
migmatity, vápenatosilikátovými horninami a amfi bolity. 
Protolit těchto metasedimentů byl derivován ze starší 
kontinentální kůry aktivního kontinentálního okraje 
Gondwany (Finger et al. 2000a). Plášť brněnského plutonu 
prošel polyfázovým metamorfním vývojem, který z velké 
části probíhal během kadomské orogeneze a variská oro-
geneze se projevila pouze deformací a slabou regionální 
metamorfózou (Dudek 1980; Hanžl et al. 1999; Buriánek 
2010a). V některých částech dyjského teránu nacházíme 
enklávy gaber a dioritů, které indikují míšení kyselého gra-
nitového magmatu s bazickým (Leichmann a Höck 2008).

Centrální bazický pruh je široký jen několik km, 
avšak táhne se v s.-j. směru od Černé Hory až k Břeclavi 
v  délce přibližně 70 km (odkrytá část je dlouhá zhruba 
27 km). Dělí se na dvě části s odlišnou horninovou náplní 
(Hanžl a Melichar 1997; Leichmann a Höck 2008). Západní 
část (metadioritová zóna) je tvořena slabě metamorfo-
vanými alkalicko-vápenatými intruzivními horninami, 
mezi nimiž převažují diority, méně jsou zastoupena ga-
bra a ultrabazické horniny. Východní část (metabazitová 
zóna) zahrnuje efuzivní horniny zaobloukové pánve 
(Finger et  al. 2000b). Metabazitová zóna je slabě meta-
morfovaná, tvořená hlavně bazalty, které jsou proráženy 
žilami ryolitů a doleritů. Tyto tholeiitické ryolity vznikaly 
společně s okolními vulkanity a byly datovány metodou 
U-Pb na zirkonech na 725 ± 15 Ma (Finger et al. 2000b). 
Kontakt metadioritové zóny s metabazaltovou je tektonic-
ký (Hanžl a Melichar 1997). Tektonicky modifi kovaný je 

většinou také kontakt metadioritové zóny s granodiority 
dyjského teránu. 

Slavkovský terán je tvořen geochemicky primitiv-
nějšími alkalicko-vápenatými amfi bolicko-biotitickými 
granodiority a  tonality. Tyto plutonity odpovídají svým 
chemickým a izotopickým složením ostrovnímu oblouku 
(Finger et al. 1995; Finger a Pin 1997). Také slavkovský 
terán obsahuje metamorfované horniny a to zejména ve své 
v. části (Dudek 1980; Dudek 1995). Převažují mezi nimi 
metasedimenty fl yšové povahy (metadroby, metaprachov-
ce) a méně jsou zastoupeny metavulkanity.

Moravikum
Horniny této jednotky vystupují v  tektonickém 

nadloží brunovistulika. Svratecká klenba moravika se člení 
na dva hlavní litotektonické celky (Mísař 1983): autochton-
ní část a příkrovy moravika. 

Autochtonní část je tvořena slabě metamorfovanými 
horninami brunovistulika a  jejich devonským obalem. 
Horniny brunovistulika jsou zastoupeny hlavně metagra-
nity, v menším množství metabazity, vápenatosilikátovými 
horninami, rulami a svory (deblínská skupina). Devonský 
obal tvoří slabě metamorfované vápence a  místy také 
metapsamity až metapsefi ty. 

Příkrovy moravika jsou tvořeny třemi jednotkami 
(Bílého potoka, bítešská, olešnická). Na  základě struk-
turních a metamorfních studií bývají příkrovy moravika 
děleny na svrchní a spodní morávní jednotku (Schulmann 
et al. 1991; Ulrich et al. 2002). Spodní morávní jednotka 
zahrnuje jednotku Bílého potoka a zbylé dvě skupiny náleží 
do svrchní morávní jednotky: 

a) Jednotka Bílého potoka je tvořená hlavně fylity 
s ojedinělými vložkami metagranitů, metabazitů, kvarcitů 
a při nadloží dominujícími mramory. 

b) Bítešská jednotka je tvořena strukturně značně 
variabilními biotitickými a dvojslídnými ortorulami. Při 
nadloží se tyto ruly charakteristicky střídají s četnými amfi -
bolity a biotit-amfi bolickými rulami, vzácně se objevují 
polohy muskovit-biotitických rul a svorů. 

c) Skupina olešnická, která se nachází v  nadloží 
bítešské skupiny, je tvořena drobnozrnnými tmavými 
dvojslídnými svory až rulami, četnými grafi tickými ru-
lami s polohami grafi tu, kalcitickými, grafi tickými, méně 
i dolomitickými mramory, kvarcity a lokálně i amfi bolity. 

Horniny moravika prošly polyfázovým metamorf-
ním vývojem, přičemž variská metamorfóza má inverzní 
charakter (Schulmann et al. 1991; Štípská a Schulmann 
1995; Tichý 1992). Intenzita metamorfózy roste směrem 
od autochtoní deblínské skupiny přes příkrovy moravika 
až do moldanubického příkrovu. V metapelitech můžeme 
pozorovat růst intenzity metamorfózy od chloritové zóny 
v autochtonní části přes granátovou, staurolitovou a kyani-
tovou zónu v morávních příkrovech, svrateckém krystali-
niku a až k silimanitové zóně v moldanubiku (Tichý 1992).

Svratecké krystalinikum
Svratecké krystalinikum je tvořeno leukokratními až 

dvojslídnými migmatity, ortorulami, pararulami a svory 
s polohami mramorů, vápenatosilikátových hornin, skar-
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nů a amfi bolitů. Stáří protolitu těchto hornin je nejasné, 
obecně je předpokládán model svrchnoproterozoické 
(kadomské) metamorfované kůry, do  které byla v  čase 
kambro-ordovických procesů (okolo 515 Ma) vmístěna 
tělesa porfyrických granitoidů (Schulmann et al. 2005). 
Relikty nejstarší vysokotlaké metamorfózy (1,2 GPa) prav-
děpodobně prevariského stáří jsou zachovány v tělesech 
skarnů. Regionální metamorfóza variského stáří proběhla 
v oblasti svrateckého krystalinika za  relativně vysokých 
tlaků a  středních teplot (kolem 0,8 GPa a  650–670 °C) 
se záznamem nízkotlakého přetisku v  podmínkách 0,4–
0,6 GPa a 630 °C (Pitra a Guiraud 1996; Tajčmanová et al. 
2006). Horniny svrateckého krystalinika vystupují jako 
tenká tektonická šupina na kontaktu mezi moldanubikem 
a moravikem. 

Tato jednotka vystupuje v zájmové oblasti na jz. okra-
ji u Oslavan, kde dříve byla označována jako „moravská 
svorová zóna“. Na základě litologie a petrografi cké podob-
nosti můžeme souhlasit s názorem Zapletala (1932), že jde 
o tenkou tektonickou šupinu svrateckého krystalinika situ-
ovanou mezi moravikem a moldanubikem. Muskovitické 
až dvojslídné svory se střídají s  polohami dvojslídných 
migmatitů až ortorul. Místy jsou přítomny až několik 
metrů mocné polohy a budiny granátických amfi bolitů.

Moldanubikum
Jedná se o velmi různorodý komplex silně metamor-

fovaných hornin různého složení, které byly prostoupeny 
magmatickými tělesy variského stáří převážně interme-
diálního až kyselého složení. Moldanubikum představuje 
nejhlouběji obnažené části dnes již erodovaného variského 
horstva.

Vulkano-sedimentární protolit řady metamorfova-
ných hornin je neoproterozoického stáří (580–550 Ma, 
Linnemann et al. 2008). Jsou zde však také metamorfova-
né horniny, jejichž protolit byl paleozoického stáří (např. 
Kröner et al. 1988; Drábek a Stein 2003). Dnešní stavba 
moldanubika je výsledkem orogenních procesů, které 
vrcholily v období středního devonu až svrchním karbonu.

Moldanubikum je členěno na dva základní celky: jed-
notky drosendorfskou a  gföhlskou 
(např. Kodym 1966; Zoubek 1988; 
Vrána et al. 1995; Matte et al. 1999; 
Neubauer a  Handler 2000; Schul-
mann et al. 2009), které se od sebe 
liší metamorfním vývojem. 

Gföhlská jednotka je charakte-
rizována přítomností hojných těles 
gföhlských ortorul, leukokratních 
migmatitů a  granulitů. Granulity 
prošly HT-HP (vysokoteplotní 
a  vysokotlakou) metamorfózou 
(800–1  000 °C, 15–20 kbar, např. 
Carswell a O’Brien 1993) a často ob-
sahují drobná tělesa eklogitů a meta-
peridotitů, která pocházejí z pláště 
(PT podmínky metamorfózy byly 
určeny na 850–1 300 °C, 15–60 kbar; 
Medaris et al. 2005, 2006). 

Drosendorfská jednotka je převážně chápána jako 
synonymum pestré jednotky moldanubika, v jiném pojetí 
však zahrnuje jak jeho pestrý, tak i monotónní vývoj, její 
vymezení však není přijímané jednoznačně (srov. např. 
Finger et al. 2007; Cháb et al. 2008). Podle Fialy et al. (1995) 
jde o dva terány s odlišnou litologií, přičemž pestré skupině 
odpovídá drosendorfský terán a jednotvárnou reprezentuje 
ostrongský terán. Pestrá jednotka je tvořena biotitickými, 
granát-biotitickými a sillimanit-biotitickými pararulami, 
místy migmatitizovanými a  od  jednotvárné se liší pod-
statným podílem vložkových hornin, jako jsou mramory, 
kvarcity, grafi tické horniny a  amfi bolity. V  jednotvárné 
jednotce jsou dominantními horninami cordieritické 
ruly a  migmatity. Tyto dvě (sub)jednotky vznikly meta-
morfózou sedimentárních komplexů s různým podílem 
vulkanitů a intruzívních bazických hornin v podmínkách 
střední kůry (P = 4 až 8 kbar a T = 630–760 °C, (např. Li-
nner 1996; Racek et al. 2006). Poté byly horniny poměrně 
rychle vyzdviženy, což mělo za následek jejich parciální 
tavení. Variské magmatické horniny v. části moldanubika 
zastupují charakteristické granity rozsáhlého centrálního 
moldanubického plutonu (stáří cca 325 Ma) a hyperdra-
selné plutonity durbachitového typu (335–337  Ma) vy-
stupující v třebíčském a jihlavském plutonu a četné žilné 
horniny (pegmatity, aplity, lamproidy).

Permokarbon – boskovická brázda
Je asymetrická struktura až 100 km dlouhá, 3–10 km 

široká, protažená ssv.–jjz. směrem vyplněná sedimenty 
permokarbonského stáří. Rozkládá se od  Moravského 
Krumlova na J až k Jevíčku na S. V příčném v.–z. řezu se 
vymezují dvě okrajové facie, rokytenské (na V) a balinské 
(na  Z) slepence a  brekcie (obr. A2) a  vnitropánevním 
komplexem, který reprezentují převážně cyklicky uspořá-
dané fl uviální až fl uviolakustrinní většinou červenohnědé, 
podřadně zelenošedé uloženiny. Podle odlišného charak-
teru sedimentů a jejich cyklické stavby se dělí na rosicko-

-oslavanské, padochovské, veverskobítýšské a  letovické 
souvrství (Pešek et al. 2001). 

Obr. A2. Schematický v.–z. profi l boskovickou brázdou vedený s. od obce Zbýšov.  
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EXKURZNÍ PRŮVODCE, MIKULOV 14.–17. 10. 2015

1.  Vevčice u Jevišovic
Skarny prorážené žilami meladioritů až tonalitů (gföhlská jednotka)
S. Houzar, D. Buriánek, J. Šmerda
(GPS: 48°57‘45,120‘‘N; 16°03‘07,050‘‘E)

 

Výskyt skarnu je součástí členitého skalního defi lé 
na levém břehu Jevišovky, asi 450 m na SV od silničního 
mostu vedoucího přes řeku ve Vevčicích (obr. A3). Lokalita 
je dostupná po polní cestě odbočující u mostu ze silnice. 
Řeka Jevišovka, přitékající ze SZ od Černína, zde prudce 
mění kolenovitým ohybem směr toku na JZ a boční erozí 
odkrývá v zalesněné stráni Na kopcích (327 m n. m.) vý-
chozy hornin. Rozsáhlejší skalní výchozy skarnu lemují 
j. ústí rokle v místě, kde se napojuje do údolí Jevišovky. 
Ústí rokle lemují 3–8 m vysoké skalky, její dno vyplňuje 
rozvlečená bloková suť z rozpadajících se výchozů a ma-
teriál vyplavený z rokle. 

Geologická pozice skarnu
Zdejší oblast náleží gföhlské jednotce moldanubika. 

Jde o složitý komplex hornin spodnokorového (granulity) 
a  plášťového původu (granátické a  spinelové peridotity, 
eklogity) metamorfovaný v HT/HP podmínkách vyšší am-
fi bolitové a granulitové facie (Dallmeyer et al. 1995; Meda-
ris et al. 2013), s menším podílem hornin suprakrustálního 
původu (metapelity, mramory, částečně amfi bolity). Pro 
gföhlskou jednotku je charakteristická velmi silná variská 
migmatitizace, která proběhla v několika fázích (Hasalová 
et al. 2008).

Skarn u Vevčic představuje jeden z mála výchozů 
skarnů v  této části moldanubika. Tvoří komplikované 
těleso, složené z několika texturních typů, nepravidelně 
prostoupené žílami hrubozrnných „amfi bolických pegma-
titů“, chemickým složením odpovídajících „meladioritům“ 

až tonalitům. Maximální mocnost 
skarnu je asi 10 m, z čehož přibližně 
necelá polovina objemu připadá 
na zmíněné „pegmatity“. 

V  bezprostředním okolí skar-
nu podle Matějovské et al (1987) 
převládá migmatitizovaná bioti-
tická rula. Je středně zrnitá s tmavě 
šedou barvou a  s  dobře vyvinutou 
foliací. Z  tmavých minerálů domi-
nuje drobně tabulkovitý biotit, tvo-
řící místy také plošně provrásněné 
agregáty. Světlé partie jsou tvořeny 
živci a křemenem, dále je zastoupen 
granát (může často chybět) a sillima-
nit. Z akcesorických minerálů jsou 
přítomny apatit, zirkon, magnetit 
a ilmenit. Ve světlejších gföhlských 
rulách se na SZ od skarnu vyskytují 
ojedinělé polohy a  oválná tělesa 
(budiny?) vápenatosilikátových 
hornin velikosti ≤ 4 dm. Ojediněle 
jsou zachovány relikty těchto hornin 
s asociací anortit + diopsid ± amfi bol 
s  akcesorickým červeným rutilem, 

obrůstaným titanitem – většinou podlehly selektivnímu 
zvětrávání a  ve  výchozech na  skalnatých stráních sz. 
od skarnu po nich zůstávají dutiny lemované amfi bolem. 
Těsně při j. okraji skarnu vystupuje světlý rekrystalovaný 
granulit s granátem, reliktním kyanitem a mladším sillima-
nitem na plochách foliace. Na styku se skarnem je vyvinuta 
nevýrazná nehomogenní kontaktní zóna, o mocnosti jen 
několika cm, s amfi bolem, biotitem a granátem.

Petrografi e a minerální asociace
Skarnové horniny jsou texturně i  mineralogicky 

značně variabilní a  jsou prostoupeny četnými žilkami 
(mela)dioritů až tonalitů řádově milimetrové až centime-
trové mocnosti. Ty jsou vázány pouze na skarnové těleso 
a neobjevují se v okolních migmatitizovaných leukokrat-
ních rulách. Pouze na kontaktu těchto rul se skarnem byl 
ojediněle zjištěn amfi bol-biotitový pegmatit s drobnými 
relikty skarnu. Ve výchozu lze sledovat přechody od pře-
vládajících skarnů obsahujících jen tenké žilky „pegmatitů“ 
až po „meladiority“, v nichž relikty skarnu tvoří max. 20 % 
objemu. V tomto směru roste i obsah amfi bolu ve skarnu, 
hranice skarnů a „pegmatitů“ jsou ostré i přechodné (obr. 
A4, A5).

Celkem bylo vymezeno 5 samostatných horninových 
typů: 1) tmavý pyroxen-granátický skarn; 2) amfibol-

-granátický skarn; 3) drobnozrnná pyroxen-granátická 
vápenatosilikátová hornina s epidotem; 4) magnetit-pyro-
xen-amfi bolický skarn s agregáty amfi bolu a plagioklasu; 

Obr. A3. Situační mapa lokality: Vevčice u Jevišovic.
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EXKURZNÍ PRŮVODCE, MIKULOV 14.–17. 10. 2015

5) granát-amfi bolický diorit až tonalit s  relikty drobno-
zrnného skarnu.

Minerální asociace skarnu je jednoduchá, s granátem 
o převažujícím složení grossular-almandin, lokálně s vyš-
ším obsahem andraditové složky převládající výrazně nad 
hedenbergitem (s  mírně zvýšeným podílem „fassaitové 
komponenty“). Zřetelně mladším minerálem je amfi bol, 
zastoupený ve  skarnech i  v  „meladioritech“ K-bohatým 
hastingsitem, doprovázený plagioklasy a částečně také K-

-živcem. V některých typech skarnu náleží k nejmladším 
minerálům žlutozelený epidot, příp. prehnit, vyplňující 
intergranuláry a drobné dutinky v granátické vápenatosi-
likátové hornině. Za zmínku stojí také bezvýznamný podíl 
křemene, jenž je tu na rozdíl od jiných skarnů a skarnoidů 
gföhlské jednotky jen akcesorickým minerálem. Z dalších 
akcesorických minerálů byl zjištěn titanit, místy s vyšším 
zastoupením Sn, a allanit až REE-bohatý epidot, naopak 
(Ti)magnetit je spíše výjimečný, hlavně v  amfi bol-pyro-
xenických asociacích (bez granátu); podobně vzácné jsou 
fl uorapatit, ilmenit a zirkon. 

Vevčický skarn je charakteristický projevy anatexe, 
při níž vznikly žíly primitivních amfi bolických hornin 

meladioritového-tonalitového charakteru. Pronikají 
nepravidelně celým tělesem skarnu, místy nad skarnem 
dokonce objemově převládají. 

Studovaný skarn je součástí silně migmatitizované, 
litologicky pestré sekvence s podílem Ca-metasedimentů 
v gföhlských migmatitech, vystupující v několika nesouvis-
lých horizontech po obvodu tzv. běhařovicko-vémyslické 
synformy, mající ve  svém centru peridotit-granulitový 
komplex. K této sekvenci, význačné převahou migmatiti-
zovaných biotitických pararul až leukokratních migmatitů, 
náležejí převážně diopsidové a  skapolit-diopsidové ruly 
(Homola et al. 1968; Martinec 1977), granát-pyroxenické 
a fl ogopit-diopsidické Mg-skarny zrudněné magnetitem, 
výjimečně s akcesorickou Au-Co-Bi a REE-mineralizací, 
a vzácně i dolomitické, spinel-forsteritové mramory (Ně-
mec 1960, 1963).  Zřejmá je prostorová asociace skarnů 
se spodně korovými (granulity) a plášťovými horninami 
(granátické peridotity a eklogity), avšak ojedinělé relikty 
metakarbonátových hornin (dolomitických mramorů) 
ve skarnech, zejména při s. okraji této sekvence (Kordula, 
Třebenice), dokládají jak přítomnost svrchnokorových 
sedimentárních hornin ve gföhlské jednotce, tak rovněž 
umožňují uvažovat i o  jejich možném podílu na genezi 
skarnů (srov. Němec 1991). Lokalita Vevčice však nepo-
skytuje o účasti metakarbonátového protolitu na genezi 
zdejšího skarnu žádné doklady.

Metamorfní vývoj
Některé lokality v  okolí obsahuji skarny s  vysoko-

tlakou minerální asociací (Rešice, Slatina) 1,3–1,4 GPa 
a 790–850 °C (Pertold et al. 1997). Pro skarn na lokalitě 
Vevčice však byly vypočteny PT podmínky 734–823 °C 
and 0,9–1,1 GPa a to na základě Grt-Cpx geothermometru 
(Ravna 2000) a  Grt-Cpx-Pl-Qtz geobarometeru (Eckert 
et al. 1991). Tyto P-T podmínky jsou v souladu se staršími 
údaji publikovanými pro exhumační P-T dráhu skarnů 
gföhlské jednotky (Pertold et al. 1997). 

Pro krystalizaci (mela)dioritové taveniny ve skarnu 
byly vypočteny P-T podmínky 763–808 °C a  0,8 GPa 
(amfi bol–plagioklasový termometr, Holland a  Blundy 
1994). Tyto hodnoty jsou podobné údajům vypočteným 
pro parciální tavení okolních gföhlských ortorul (790 °C 
and 0,9 GPa; Hasalová et al 2008).

Souvislosti s geodynamickým vývojem Českého masivu
Popisované skarny náležejí gföhlské jednotce molda-

nubika. Zmíněná jednotka obsahuje vysoce metamorfo-
vané horniny (granulity, granátické peridotity a eklogity) 
pocházející z kořenové části variského orogenu nebo ze 
svrchního pláště. Polyfázový metamorfní vývoj skarnů 
naznačuje, že také tyto horniny prodělaly komplikovaný 
vývoj včetně vysokotlaké metamorfózy a během poměrně 
rychlé exhumace prošly parciálním tavením.

Obr. A4. Granátem bohatý skarn s žilou amfi bolického „tonalitu“ 
o mocnosti 5 cm. Autor J. Šmerda.

Obr. A5. Amfi bolem bohaté ostrohranné budiny skarnu v „to-
nalitu“. Autor J. Šmerda.

 9

ex
ku

rz
e 

A
 

Exkurze.indb   9Exkurze.indb   9 2.10.2015   13:11:112.10.2015   13:11:11
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2.  Wilsonova skála (Hartvíkovice, Dalešická přehrada)
Gföhlská jednotka moldanubika 
K. Verner
(GPS: 49°9‘41.501“N, 16°5‘23.208“E)

 

Lokalita se nachází na  levém břehu řeky Jihlavy 
nad vodní nádrží Dalešice, 1 km j. od  obce Hartvíkovi-
ce (obr.  A6). Lokalita je lehce přístupná pěšky po  žluté 
značce od Autokempu Dalešice ve vzdálenosti přibližně 
400 metrů. Jedná se o význačný skalní výchoz, který nese 
název Wilsonova skála (obr. A7). Skála ve  své původní 

výšce přesahující 100 metrů nad hla-
dinou řeky byla částečně zatopena 
vodní nádrží Dalešice vybudované 
v  letech 1970 až 1978. Wilsonova 
skála, dříve zvaná Kufštejn, byla 
po  1.  světové válce přejmenována 
turisty na  počest amerického pre-
zidenta Woodrowa Wilsona. Na vr-
cholu skalního výchozu byla zřízena 
vyhlídka na  hladinu vodní nádrže 
a blízké okolí přehrady. V blízkosti 
lokality se dále nacházejí pozůstatky 
zříceniny hradu Kokštejn (Kufštejn) 
z druhé poloviny 14. století. 

Výchoz ukazuje typický pří-
klad polyfázově deformovaných 
a  vysoce metamorfovaných gföhl-
ských ortorul náležejí gföhlské 
jednotce moldanubika. Tyto horniny 
v širším okolí lokality nesou charak-
teristický metamorfní a deformační 
záznam komplikovaného geodyna-
mického vývoje v. okraje jednotky 
moldanubika v  období variských 
orogenních procesů.

Základní horninová charakteristika 
a metamorfní podmínky

Gföhlské ortoruly se vyznačují 
větší heterogenitou v  chemickém 
složení a  texturních vlastnostech. 

Převážně se jedná o  polymetamorfované, výrazně mig-
matitizované horniny granitového původu peraluminic-
kého složení (Klomínský et al. 2010). Horniny mají velmi 
dobře vyvinuté kompoziční páskování (obr. A8), neboli 
nepravidelné střídání pásků draselného živce, plagioklasu, 
křemene a biotitu. Místy je zastoupen sillimanit, cordierit, 

Obr. A6. Situační mapa lokality: Wilsonova skála.

Obr. A7. Celkový pohled na lokalitu Wilsonova skála u Hartví-
kovic. Autor K. Verner.

Obr. A8. Gföhlská ortorula s  dobře vyvinutým kompozičním 
páskováním v ploché orientaci. Autor K. Verner.
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granát a muskovit. Hornina má granoblastickou až lepido-
granoblastickou strukturu, agregáty křemene a živců často 
tvoří mozaiku dílčích subzrn. Pozorované deformační 
mikrostruktury dokumentují převažující aktivitu defor-
mačního mechanismu „migrace hranic zrn“ (Passchier 
and Trouw 2005). Stáří protolitu ortorul spadá do období 
neoproterozoika až spodního ordoviku (600 až 480 Ma; 
U/Pb a Pb/Pb na zirkonech; Friedl 1997; Friedl et al. 1993, 
1998). Stáří polyfázové metamorfózy a rekrystalizace celé 
horninové sekvence jv. části moldanubika, kam patří gföhl-
ské ortoruly, odpovídá hlavní etapě variských orogenních 
procesů v období karbonu okolo 340 Ma (Schulmann et al. 
2005, 2009). Jedná se o křemen-živcové horniny s poloha-
mi hornin subkrustálních částí zemského pláště (graná-
tické a spinelové peridotity, eklogity), které v období mezi 
350 až 340 Ma prodělaly vysokoteplotní a vysokotlakou 
metamorfózu v podmínkách spodní kontinentální kůry 
(P=10 až 20 kbar a T= 850 až 1 000 °C; např. Petrakakis 
1997; Štípská et al. 2004; Racek et al. 2006). Následně tyto 
horniny byly tektonicky začleněny do metamorfovaných 
komplexů střední kontinentální kůry. V souvislosti s vý-
vojem komplexů střední kontinentální kůry došlo k jejich 
retrográdní přeměně, částečnému tavení a polyfázové de-
formaci v  podmínkách P= 4 až 8 kbar a T= 630 až 780 °C 
(např. Štípská et al. 2004; Racek et al. 2006; Tajčmannová 
et al. 2010). 

Strukturní charakteristika
V komplexu gföhlských ortorul byly identifi kovány 

tři fáze deformačního vývoje. Struk-
turami relativně nejstaršího pozoro-
vaného stádia jsou vzácné, výrazně 
transponované metamorfní stavby 
v podobě bezkořenných vrás se str-
mě orientovanými osními rovinami 
v  průběhu ~S–J. Relativně mladší 
stavbou jsou metamorfní foliace 
charakteru kompozičního páskování, 
které v  původní orientaci upadají 
převážně pod strmými úhly k ~Z až 
ZJZ. Na foliačních plochách těchto 
staveb je místy možné pozorovat 
minerální lineace převážně v subho-
rizontální orientaci. Tyto stavby byly 
v celé v. části moldanubika poměrně 
intenzivně přepracovány (převrásně-
ny) nebo střižně refoliovány do no-
vých foliačních ploch upadajících 
pod velmi mírnými úhly převážně 
k ~Z, SZ, S až SSV (obr. A8). Tyto fo-
liace nesou výrazné lineace protažení 
agregátů živců, biotitu a sillimanitu 
ve směru S (SSV) až J (JJZ). V rámci 
těchto foliací je možné pozorovat 
asymetrické až izoklinální vrásy se 
subhorizontální orientací vrásových 
rovin. Vrásové osy transponovaných 
metamorfních foliací jsou orien-
továny často shodně s  lineacemi 

protažení. Pozorované indikátory kinematiky (asymetrie 
deformovaných porfyroblastů a vrásových struktur) syste-
maticky ukazují na přesun nadložních hornin ve směru 
identifi kovaných lineací k S až SSV. Na soubor těchto struk-
tur duktilní povahy jsou naloženy prvky křehké tektoniky 
v podobě extenzních puklin a zlomových struktur. Mezi 
převažující zlomové struktury patří plochy upadající pod 
strmými úhly k ~JZ až JJZ nebo SV se striacemi (rýhová-
ním) subhorizontální orientace a  pravostranné kinema-
tiky. Druhou výraznější skupinu tvoří zlomy strmého až 
středního úklonu k VJV (JV) nebo ZSZ (SZ) s indikátory 
poklesové kinematiky.

Implikace pro geodynamický vývoj v. části Českého 
masivu

V  rámci vysoce metamorfovaných hornin v. části 
moldanubika s výskyty gföhlských ortorul je možné pozo-
rovat vztahy několika metamorfních staveb s implikacemi 
pro variský geodynamický vývoj v. okraje Českého masivu 
(obr. A9). Mezi relativně rané metamorfní stavby patří 
strmé metamorfní foliace ~SSV–JJZ průběhu. K  tvorbě 
těchto staveb docházelo v časovém rozmezí 355 až 341 Ma, 
v období maximálního ztluštění a iniciální fáze exhuma-
ce (výzdvihu) spodní kůry variského orogenu v  režimu 

~SZ–JV komprese (např. Žák et al. 2005; Schulmann et al. 
2005, 2009). V časovém rozmezí 346 až 338 Ma během 
subvertikálního zkracování horninového komplexu a šik-
mého podsouvání kůry brunovistulika byly původní stavby 
v podmínkách střední kontinentální kůry přepracovány 

Obr. A9. Schematická mapa Českého masivu s vyznačením hlavních událostí variského 
geodynamického vývoje (dle Žáka et al. 2014; upraveno).
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do subhorizontálních až mírně ukloněných foliací s výraz-
nými lineacemi průběhu SSV–JJZ. Tyto události byly spo-
jeny s retrográdní metamorfózou horninového komplexu 

v podmínkách nižších tlaků a tvorbou inverzní metamorfní 
stavby podél v. okraje moldanubika (např. Schulmann et al. 
2005, 2009;  Jastrebski 2008; Žák et al. 2014).

3.  Oslavany – profi l podél levého břehu řeky Oslavy 
Geologie jižní části boskovické brázdy
H. Gilíková, T. Kuchovský, D. Buriánek
(GPS: začátek profi lu: 49° 07‘ 41,9‘‘N, 16° 19‘ 57,7‘‘E; konec profi lu 49° 07‘ 26,1‘‘N, 16° 20‘ 24,6‘‘E)

 

Procházka po  Naučné stezce „Permokarbonem 
bosko vické brázdy“ představuje unikátní profi l podél řeky 
Oslavy v obci Oslavany (A10). Na nesouvislém skalním de-
fi lé při levém břehu řeky Oslavy v délce cca 950 m můžeme 
sledovat téměř souvislý typický vývoj sedimentů z. křídla 

j. části boskovické brázdy. Jižní 
část boskovické brázdy, především 
oblast rosicko-oslavanská, je jedna 
z nejlépe zdokumentovaných oblastí 
v  rámci celé pánve a  to především 
na základě důlních děl situovaných 
v  rosicko-oslavanském uhelném 
revíru (obr. A2).  

Profi l podél řeky Oslavy smě-
rem od  podloží do  nadloží začíná 
výchozy hornin svrateckého krysta-
linika, dále směrem na V vystupují 
sedimenty boskovické brázdy a  to 
balinské slepence a  brekcie v  pod-
loží, v  jejich nadloží sedimenty 
rosicko-oslavanského souvrství 
s  3  uhelnými slojemi a  sedimenty 
spodní části padochovského sou-
vrství (viz obr. A11).   

Svratecké krystalinikum
V  nejzápadnější části začíná 

defi lé skalními výchozy slídnatých 
migmatitů s polohami granátických 
svorů svrateckého krystalinika. 

V rámci tohoto horninového komplexu je možné pozorovat 
vzájemné vztahy 2 metamorfních staveb. Reliktně jsou 
zde ve formě asymetrických vrásových ramen zachovány 
foliace charakteru kompozičního páskování, primárně str-
mých úklonů v průběhu SSZ–VJV. Osy těchto vrás upadají 

Obr. A10. Situační mapa lokality: Oslavany.

Obr. A11. Defi lé podél levého břehu řeky Oslavy u Oslavan. Výplň – plné čáry představují sklony vrstev u sedimentárních komplexů 
a magmatických foliací u hornin svrateckého krystalinika. Upraveno podle Peška et al. (2001).
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pod mírnými úhly k  JJV a  jsou subparalelní s orientací 
metamorfních lineací. Nově vznikající planární stavby 
pak upadají pod mírnými úhly k VSV. V nejzápadnější 
části defi lé byly pozorovány drobné zlomové struktury, 
které upadají pod strmými úhly k ZJZ a nesou indikátory 
pravostranného posunu. Vzácně se zde vyskytují drobné 
žíly a čočky muskovit-biotitických pegmatitů s turmalínem.

Permokarbon
Balinské slepence

Dále směrem k JV v defi lé vycházejí na povrch čer-
venohnědé sedimenty facie balinských slepenců. Kontakt 
mezi horninami svrateckého krystalinika s  balinskými 
slepenci není bezprostředně odkryt (v místě rozhraní se 
nachází zahliněná terénní deprese). 

Balinské slepence vystupují na povrch podél z. okra-
je boskovické brázdy. Jejich max. mocnost je do  75 m 
(Jaroš 1962). V  průběhu sedimentace většinou vyrov-
návaly výškové rozdíly podmíněné příčnou tektonikou 
(Malý – Uhrová 1960). Jedná se o  sedimenty ukládané 
na mírných svazích v prostředí aluviálního kužele, jejichž 
snosová oblast pravděpodobně ležela nedaleko od okrajů 
sedimentační pánve.  Jsou charakterizovány jako nevy-
tříděné petromiktní slepence až brekcie a  pískovce. Jde 
o  komplex cyklicky se střídajících slepenců a  pískovců 
s občasnými polohami prachovců. Většinou jsou drobno 
až střednozrnné, zrnitostně špatně vytříděné, místy mají 
brekciovitý charakter. U Oslavan obsahují valounový ma-
teriál z moldanubika a moravika (dvojslídné a biotitické 
ruly, bítešská rula, migmatity, svory, svorové ruly, křemen, 
ojediněle amfi bolity a  granulity, kvarcity a  mramory), 
ale i  droby. Průměrná velikost valounů se pohybuje 
od 3 do 5 cm v ose a. Obsahují zde rovněž jasně zelené 
drobné klasty Cr-illitu až muskovitu, patrně produkt alte-
race ultrabazik, pokládané původně za malachit (Houzar 
et al. 2013). Tělesa slepenců tvoří lavice o mocnosti okolo 
50 cm, střídají se s deskami a lavicemi jemnozrnných až 
středně zrnitých načervenalých, paralelně laminovaných 
pískovců a prachovců.

Rosicko-oslavanské souvrství
Směrem do  nadloží balinské slepence a  pískovce 

přecházejí do sedimentů rosicko-oslavanského souvrství 
se 3 hlavními slojemi černého uhlí a  nadložním strati-
grafi cky významným horizontem smíšené květeny, tzv. 

„Helmhackerovým obzorem“, určující stáří celého rosicko-
-oslavanského souvrství vč. 3 uhelných slojí jako stefan C 
(Šimůnek 2001). 

V  rosicko-oslavanském souvrství se převážně 
nacházejí cyklicky uspořádané zelenošedé arkózové pís-
kovce, arkózy až droby, prachovce a jílovce s ojedinělými 
polohami slepenců (obr. A12). V některých polohách se 
objevují pelo karbonátové konkrece. Valounové složení 
zelenošedých slepenců je podobné jako je složení balin-
ských slepenců. Klastický materiál tvoří dobře opracované 
valouny různých typů rul a migmatitů, svorů, fylitů, kvar-
citů,  kulmských drob a křemene. 

Šimůnek a Martínek (2009) v defi lé podél řeky Oslavy 
vyhotovili několik profi lů v sedimentech rosicko-oslavan-

ského souvrství. V těchto sedimentech, které představují 
jezerně-deltovou sedimentaci, vyčlenili několik facií: 
sedimenty deltové plošiny, příbřežní a předbřežní jezerní 
sedimenty, sedimenty rašelinišť ap. Ve svrchní části rosic-
ko-oslavanského souvrství mají sedimenty směrem do nad-
loží celkově hrubnoucí sled, podle Šimůnka – Martínka 
(2009) se pravděpodobně jedná o progradující deltu.

V rámci rosicko-oslavanského souslojí byla zdoku-
mentována bohatá fl óra (viz Šimůnek – Martínek 2009; 
Buriánek ed. 2012). Floristické společenstvo II. sloje až 
do podloží I. sloje má jednotný ráz. Převažují autochtonní 
a subautochtonní vlhkomilné rostlinné prvky (obr. A13). 
Jiná situace je v  nadloží I. sloje, kde společenstvo bylo 
výrazně suchomilnější, charakterizované větší přítomností 
kapraďosemenných rostlin, kordaitů a jehličnanů – walchií. 

Uhlonosná sedimentace začala až po vyrovnání dna 
sedimentační pánve balinskými slepenci a pískovci (Pešek 
et al. 2001). Vzniklo bezodtoké, relativně mělké jezero, 
začaly se ukládat jezerně-deltové sedimenty v podmínkách 
semihumidního klimatu. V době snížení přínosů těchto 
sedimentů do pánve docházelo k opakovanému zarůstání 
části pánve vegetací a vývoji rašelinišť (Malý 1978; Pešek 
et al. 2001). Přechod vlhkomilné fl óry do suchomilnější 

Obr. A12. Korytovitá tělesa zelenošedých pískovců se střídají 
s prachovci a jílovci, rosicko-oslavanské souvrství. Autor P. To-
manová Petrová.

Obr. A13. Vějířek kapradiny Pecopteris cyathea, oslavanské defi lé, 
I. uhelná sloj (sbírky ČGS, č. ZŠ 168). Autor Z. Šimůnek.
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ukazuje na  změnu v  klimatu od  semihumidního do  se-
miaridního, která proběhla ke konci sedimentace rosicko-

-oslavanského souvrství. 

Padochovské souvrství
Sedimenty rosicko-oslavanského souvrství stefan-

ského stáří plynule přecházejí do nadložního komplexu 
červenohnědých a zelenošedých klastických jezerně-del-
tových uloženin padochovského souvrství stáří spodní 
rotliegend (autun). Sedimenty padochovského souvrství 
tvoří červenohnědě zbarvené arkózy, arkózovité pískovce, 
jílovce a prachovce, které sedimentovaly během aridních 
klimatických period (obr. A14), ty se střídají se žlutošedý-
mi arkozovými pískovci a slepenci a zelenošedými jílovci, 
prachovci a  jemnozrnnými arkózami, které se ukládaly 
v semihumidním prostředí. V některých polohách se na-
cházejí pelokarbonátové konkrece a drobné laminy a desky 
karbonátů.  V  zelenošedých jílovcích a  prachovcích se 
vyskytuje významná poloha až skoro načernalých jílovců 
a  prachovců označená jako zbýšovský pelokarbonátový 
(bitumenní) obzor obsahující velké množství různých 
druhů calipterid (Buriánek ed. 2012). V  blízkosti byly 
zjištěny kalcitové žíly s pevnými uhlovodíky asfaltového 
charakteru (tzv. válait).

Celé defi lé je ukončeno drobným lomem v pískov-
cích a slepencích tzv. oslavské facie (obr. A15). Slepence 
obsahují krystalinický materiál z moravika a moldanubika, 
dále kulmské droby a světlé, pravděpodobně devonské vá-
pence (Jaroš 1962). Zajímavostí jsou v nich drobné klasty, 
výjimečně i dokonalé zdvojčatělé krystaly draselných živců, 
pocházejících pravděpodobně z  durbachitů třebíčského 
plutonu (Houzar 1981). Slepence a pískovce tzv. oslavské 
facie jsou pravděpodobně sedimenty meandrující řeky, kte-
rá drénovala pánev v osním směru (Nehyba – Dostál 2007).

Plochy vrstevnatosti v  profi lu obou souvrství (ro-
sicko-oslavanského i  padochovského) upadají poměr-
ně homogenně pod mírnými až středními úhly k  JJV. 
Ve střední části defi lé byly pozorovány synsedimentární 
zlomové struktury se strmým až středním úklonem k JJZ 
a indikátory poklesové kinematiky. V profi lu se dále vy-
skytují mladší deformační struktury, které odrážejí naopak 
procesy zkracování sedimentačního prostoru a polyfázové 
tektonické aktivity v období mezozoika a terciéru. Jedná se 
o soubor přesmykových struktur, duplexů, pásů zalomení 
a  násunových zlomů. V  případě velmi dobře dokumen-
tované přesmykové struktury (obr. A16) ve v. části defi lé 
příslušná násunová plocha upadá pod mírnými úhly k JV 
a nese výrazné, k V upadající lineace (striace) s indikátory 
násunové kinematiky. Taktéž pozorované pásy zalomení 
odráží celkové zkrácení brázdy ve v.–z. směru.

V rámci defi lé byly systematicky pozorovány proudo-
vé lineace, které mají subhorizontální orientaci v průběhu 
JJZ–SSV. Osy méně obvyklých čeřin pak upadají pod 
mírnými úhly k V až VJV.

Chemické složení sedimentů
Chemické složení sedimentů je ovlivněno řadou fak-

torů, jako je chemické složení zdrojových hornin, charakter 
zvětrávání a  transportu, pozdější diagenetické procesy 

nebo hydrotermální alterace. Velmi často je nutné mít pro 
interpretaci k dispozici velké množství analýz sedimentů 
a údaje o geologii možné zdrojové oblasti. Nicméně stu-
dované horniny pocházejí ze z. křídla boskovické brázdy 
a na základě jejich pozice můžeme předpokládat, že zde 
převládal přínos z moldanubika a moravika, zejména z je-

Obr. A14. Červenohnědě zbarvené jemnozrnné pískovce, pra-
chovce a jílovce padochovského souvrství. Autor H. Gilíková.

Obr. A15. Lom na konci naučné stezky v pískovcích a slepencích 
tzv. oslavské facie. Autor P. Tomanová Petrová.

Obr. A16. Přesmyková struktura v  sedimentech boskovické 
brázdy. Autor P. Tomanová Petrová.
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jich styku, kde vystupují horniny odpovídající svrateckému 
krystaliniku (Pešek et al. 2001; Buriánek ed. 2012). 

Podle geochemické klasifikace (Herron 1988) 
můžeme tmel balinských slepenců a  většinu psamitů 
charakterizovat jako arkózy. Pouze jeden vzorek psamitu 
leží v poli drob, což je způsobeno větší příměsí prachovité 
a jílové frakce. Poměry La/Th  (1,8–2,5), Th /Sc (1,5–3,8) 
a Zr/Sc (33–73) v psamitech a psefi tech se blíží hodnotám 
průměrné kontinentální kůry (Taylor – McLennan 1985) 
a  indikují významný přínos felzického materiálu (např. 
Floyd – Leveridge 1987). Patrně byly hlavním zdrojem 
sedimentárního materiálu migmatity a granity moldanubi-
ka, příp. ortoruly moravika. Všechny vzorky prachovitých 
a jílovitých břidlic můžeme geochemicky charakterizovat 
jako pelity (Herron 1988). Prachovité a  jílovité břidlice 
vykazují relativně vysoký stupeň mineralogické a  geo-
chemické zralosti (především nízké poměry K2O/Na2O = 
1,2–6,4; Zr/Rb = 0,6–1,0; Al2O3/Na2O = 5–27).

Rosicko-oslavanský revír (zrušený DP Zbýšov u Brna)
V rámci rosicko-oslavanského souvrství se vyskytují 

tři mocnější slojky uhlí a několik podřadných slojek lemo-
vaných uhelnými jílovci. Spodní, III. sloj dosahuje celkové 
mocnosti 1 m, střední, II. sloj má celkovou mocnost 3 m 
a svrchní, I. (hlavní) sloj má celkovou mocnost přes 6 m 
(obr. A17), ale ve střední části ložiska to je až 22 m vlivem 
tektonického zdvojení (Jaroš 1962). Pro II. a I. sloj je cha-
rakteristická vysoká přítomnost anorganické hmoty (jílové 
minerály, pyrit, karbonáty). Z uvedených důvodů bylo uhlí 
I. a II. sloje velmi kruché a až 80 % dobývané suroviny mělo 
charakter prachu, který snižoval její užitkovost pro výrobu 
elektrické energie.

Uhlí rosicko-oslavanského souslojí náleží k  černo-
uhelným metatypům. Převládají matná uhlí páskovaná 

a  uhlí páskovaná, silně tektonicky drcená s  vložkami 
popelovinového uhlí až uhelných jílovců. V uhlí převládá 
vitrinit (zpravidla kolinit), který tvoří 85,6–93,5 %, nad 
inertinitem. Hodnoty odraznosti vitrinitu (Ro) a indexu 
Tmax pyrolýzy Rock-Eval lze přepočíst metodou podle 
Barkera a Pawlewicze (1986) na maximální teploty blízké 

190–200 °C (Buriánek ed. 2012), kterým byly horniny 
hlubší části boskovické brázdy vystaveny. 

Uhlí bylo v rosicko-oslavanském revíru dobýváno již 
od jeho objevení v roce 1755, revír tak patří k nejstarším 
na území ČR, těžba černého uhlí zde probíhala tedy téměř 
270 let. Ve druhé polovině 18. století byly nejprve raženy 
štoly a mělké šachtice při výchozech uhelných slojí u Osla-
van a na ně navazovaly úpadní chodby. Od poloviny 19. sto-
letí byly hloubeny svislé jámy. Největšího rozvoje dosáhla 
těžba na přelomu 19. a 20. století. Postupná modernizace 
umožnila těžbu uhlí ze stále větších hloubek. Nejhlubší 13. 
patro jámy Jindřich II ve Zbýšově dosáhlo hloubky 1488 m, 
čímž tato jáma patřila ke dvěma nejhlubším uhelným do-
lům v Evropě. Těžba ve velkých hloubkách byla provázena 
nepříznivými průvodními jevy, např. zvýšenou plynatostí, 
strukturní členitostí stavby ložiska, nepříznivými hydro-
geologickými poměry, lávkovým vývojem uhelných slojí, 
proměnlivostí kvality uhelných slojí ve vymezených plo-
chách jednotlivých slojí a řadou dalších problémů spjatých 
s postupem těžby do hloubky. Od počátku 70. let docházelo 
k postupnému snižování těžby. Poslední vůz uhlí z tohoto 
revíru byl vytěžen z  jámy Jindřich II dne 28. prosince 
1991 a z jámy Antonín dne 18. února 1992. Od roku 1992 
započalo samovolné zaplavování důlního díla podzemní 
vodou, důlní vody se na odtoku z Dědičné štoly v Osla-
vanech objevily v r. 1998. Celý rosicko-oslavanský revír 
je v současnosti koncentrovaně odvodňován do Dědičné 
štoly (obr. A18), kde byla v roce 2001 postavena čistička 
důlních vod. Celé důlní dílo je důsledkem těžby hydrau-
licky propojené. Odtoky z Dědičné štoly se v posledních 
letech pohybují v rozmezí 30–50 l/s a dokládají stabilizo-
vané hydrodynamické podmínky v  zatopených důlních 
dílech zrušeného dobývacího prostoru. Zvodnění dolů je 
převážně druhotné, po zálomových puklinách otevřených 

až k povrchu a stařinami sahajícími od hloubky cca 20 m 
až do nejnižších partií o hloubce kolem 1 000 m. Primární 
přítoky jsou hlavně po příčných zlomech a po kontaktu 
permokarbon/krystalinikum. Dotace z  povrchových 
toků je pak na  kontaktu výchozů sloje a  jejího nadloží, 
narušeného tektonickými poruchami a  těžbou, s  dobře 

Obr. A17. Uhelná slojka I. sloje s uhelnými jílovci. 
Autor H. Gilíková.

Obr. A18. Dědičná štola je situována v nejsvrchnější části rosicko-
-oslavanského souvrství. Autor P. Tomanová Petrová.
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propustnými sedimenty v údolích vodních toků. Západní 
tektonické omezení brázdy je zatěsněné a  nezvodněné. 
Rovněž hydrogeochemické složení důlních vod je přibližně 

od  r.  2002 stabilizované. Celkové koncentrace rozpuště-
ných látek je kolem 5  000 mg/l, pH ~ 6,8, koncentrace 
síranů ~ 2 500 mg/l a železa ~ 30 mg/l.

4.  Padochov 
Metamorfované horniny olešnické jednotky moravika
D. Buriánek, S. Houzar 
(GPS: 49° 08‘ 24,3‘‘N; 16° 20‘ 06,5‘‘E)

 

Opuštěný lom je situován na levém břehu Balinky asi 
1,5 km zsz. od kostela v Padochově, v údolí na „Havírnou“ 
(obr. A19). Lokalita je přístupná ze z. okraje obce Pado-
chov po polní cestě, která vede údolím Balinky (po modré 
turistické značce).

Geologická charakteristika lomu
V  lomu je odkryta asi 50 m 

mocná poloha mramorů, která je 
součástí olešnické skupiny moravika. 
V mramoru se střídají až několik dm 
mocné pásky šedých kalcitových 
a  bílých dolomitových mramorů 
s  tremolitem (Houzar et al. 2000). 
Tremolit je místy částečně zatla-
čován mladším mastkem. V  této 
části olešnické skupiny byly popsány 
kalcitické a  dolomitické mramory 
s převažující minerální asociací Tr + 
Phl + Cal ± Dol ± Di ± Qtz ± Gr ± Pl 
(Houzar a Novák 1991; Houzar et al. 
2000; Buriánek 2011). Na  základě 
texturní pozice bylo v  mramorech 
vyčleněno několik generací tremoli-
tu (Houzar et al. 2000). Dolomitické 
mramory ve studované části olešnic-
ké skupiny prodělaly odlišný meta-
morfní vývoj ve srovnání s mramory 
v sousedním moldanubiku (Houzar 
a  Novák 1991). Mramory jsou vý-
razně porušeny hlavně puklinami 

ve směru SV–JZ. Podobný směr mají také poklesové zlomy, 
na nichž jsou místy patrné známky drcení. V nadloží mra-
morů vystupují muskovit-biotitické svory, které přecházejí 
do biotitických rul (obr. A20).

Litologická charakteristika olešnické skupiny
Olešnická skupina leží v  nadloží bítešské skupiny 

moravika. Olešnická skupina je tvořena řadou typů metase-
dimentů, mezi nimiž převažují biotitické ruly až dvojslídné 
svory místy s  granátem nebo i  staurolitem. Ve  střední 
a svrchní části se hojně vyskytují polohy grafi tových fylitů 
až svorů, jemnozrnných rul, grafi tových a vápenatosiliká-
tových hornin, četných kalcitických a ojediněle i dolomi-
tových mramorů, kvarcitů a amfi bolitů (Mísař et al. 1983). 

Petrografi cká charakteristika hornin 
Mramory jsou převážně středně zrnité, bílé, ně-

kdy s  šedými pásky o  mocnosti až několik dm. Šedé 
zbarvení je způsobeno grafitem. Hypautomorfně 
omezený polysyntetický zdvojčatěný kalcit obsahuje 
maximálně 1,5 hm. % MgO a 0,1 hm. % SrO. Dolomit 
(0,1–0,9  hm.  %  FeO) je přítomen v  malém množství 
do 5 mod. % a to jako xenomorfní zrnité agregáty srůstající 
s tremolitem. Společně s tremolitem se také objevují zrna 

Obr. A19. Situační mapa lokality: Padochov.

Obr. A20. Pohled na polohu mramorů obklopenou svory, která 
je odkryta lomem z. od Padochova. Autor D. Buriánek.
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křemene a drobné lupenité agregáty mastku (obr. A21). 
Tremolit tvoří až 0,8 mm dlouhé sloupce a sloupcovité agre-
gáty a někdy uzavírá oválné inkluze křemene (obr. A22). 
Někdy se objevují tlusté lupínky flogopitu o  délce až 
1,3 mm. Flogopit (IVAl = 1,94–1,95 apfu; XFe = 0,02–0,03; 
obr. A19) bývá místy postižen chloritizací. Jako akcesorické 
minerály se objevují zrna apatitu a zirkonu.

Mramory jsou často provázeny až 1 m mocnými 
polohami vápenatosilikátových hornin (diopsidických 

rul až kvarcitů). Jde o  středně zrnité horniny s  grano-
blastickou strukturou. V  okrajových částech převažují 
hypautomorfní zrna diopsidu (XFe = 0,21–0,24) o velikosti 
až 3 mm. Chemické složení diopsidu je poměrně homo-
genní. Místy se objevují mladší sloupce a  agregáty zrn 
aktinolitu až magneziohornblendu (Si = 7,41–7,65 apfu, 
XFe = 0,18–0,25; obr A23). Zatlačují okraje zrn pyroxenů 
a lemují mladší střižné zóny v zrnech diopsidu. Plagioklasy 
(Ab34–53) tvoří agregáty xenomorfních zrn, které společně 

Obr. A21. Výbrus mramoru s tremolitem a mastkem, zkřížené 
nikoly. Autor D. Buriánek.

Obr. A22. Porfyroblast tremolitu v  mramoru, snímek v  BSE. 
Autor P. Gadas.

Obr. A23. Chemické složení vybraných minerálů z metamorfovaných hornin moravika: a – diagram XFe vs. tetraedrický hliník pro 
biotity; b – trojúhelníkový diagram Prp-Sps-Grs pro granáty; c – klasifi kační diagram pro amfi boly (Leake et al. 1997); d – klasifi -
kační diagram pro Ca-Mg-Fe pyroxeny (Morimoto et al. 1988).
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s méně zastoupeným xenomorfním křemenem a drasel-
ným živcem (Or91–93 Ab8–9) vyplňují prostor mezi pyroxeny. 
Poměrně běžnými akcesorickými minerály jsou pyrit, 
titanit a apatit. Někdy se objevují drobná hypautomorfní 
zrna allanitu a kalcitu.

Metasedimenty tvoří řadu drobných výchozů přímo 
v údolí Balinky a v několika bočních údolích, která do něj 
ústí. V okolních biotitických rulách s polohami muskovit-

-biotitických svorů a fylitů vystupují tenké polohy (do 1 m) 
grafi tových mramorů, vápenatosilikátových hornin, kvar-
citů a amfi bolitů (Vosyka 1956). 

Muskovit-biotitické svory jsou středně až drobně 
zrnité horniny místy s až 2 mm velkými porfyroblasty gra-
nátu (obr. A24). Centrální části zrn granátů jsou chemicky 
poměrně homogenní (Alm74–76 Sps6–9 Prp9–10 Grs6–8 Adr0–1; 
obr. A23) a obsahují četné inkluze křemene, plagioklasu 
a vzácně ilmenitu. Inkluze často indikují rotaci granátové-
ho porfyroblastu a vzácně jsou v některých porfyroblastech 
patrné relikty krenulační kliváže. Na okrajích zrn se někdy 
vyskytuje až 0,2 mm široká zóna charakterizovaná vyšším 
podílem Grs komponenty (Alm67–71 Sps1–2 Prp5–9 Grs18–25 
Adr0–1). Některé svory obsahují částečně korodovaná 
zrna almandinového granátu (Alm57–63), která se vyzna-
čují nevýrazným poklesem Sps6–11 a Grs19–26 komponent 
směrem k okrajům zrna. Muskovit (Si = 6,17–6,21 apfu; 
Na = 0,25–0,32 apfu) většinou mírně převažuje nad bio-
titem. Jeho lupínky mají délku až 1 mm. Lokálně vytváří 
až 0,2 mm mocné střižné zóny společně s chloritem, ori-
entované subparalelně s  foliací. Biotit v základní hmotě 
má poměrně homogenní složení (IVAl = 2,33–2,61 apfu; 
XFe = 0,46–0,59) a bývá místy slabě postižen chloritizací. 
V  některých vzorcích jsou patrné mladší porfyroblasty 
biotitu, které přerůstají foliaci. Hypautomorfní zrna 
plagioklasu jsou chemicky poměrně homogenní (Ab76–78), 
pouze vzácně obsahují jádra s vyšší bazicitou stejně jako 
vzácné inkluze plagioklasu v granátu (Ab79–82). Jádra bývají 
zakalena jílovými minerály. Svory jsou často zbarveny 
grafi tickým pigmentem. Jako akcesorické minerály se 
v základní hmotě objevují turmalín, rutil, monazit, apatit 
a zirkon. Někdy jsou přítomny drobné lišty ilmenitů, které 
obsahují 5–10 mol. % pyrofanitové a maximálně 1 mol. % 
geikielitové komponenty.

Metamorfní a strukturní vývoj
Na základě studia staveb hornin olešnické skupiny 

můžeme vyčlenit několik deformačních a metamorfních 
fází. Během nejstarší deformace (D1) vznikla foliace 
a místy také krenulační kliváž. Relikty planárních staveb 
jsou definovány orientací inkluzí křemene v  granátu. 
Zmíněné stavby zůstaly zachovány pouze v  centrálních 
částech porfyroblastů granátu (Grt I), které jsou produk-
tem metamorfózy M1. 

Během metamorfózy M2 vznikly okraje granátu, 
které mají ve srovnání se zbytkem zrna vyšší obsahy Grs 
a  nižší obsahy Sps komponenty (Grt II). Většinou mají 
tyto mladší okraje největší mocnost v tlakových stínech 
granátových porfyroblastů, což naznačuje jejich vznik 
během deformace D2. Vypočtené P-T podmínky z matrix 
metapelitů a amfi bolitů (~ 600–670 °C a ~ 8–10 kbar) jsou 
blízké vrcholným podmínkám variské metamorfózy (M2). 
Během deformace D2 vznikla ve svorech a rulách foliace 
defi novaná orientací slíd. Deformace D2 a syntektonická 
metamorfóza M2 jsou patrně svázány se závěrečnou 
fází přesouvání moldanubického příkrovu přes svrchní 
příkrov moravika, kterou Schulmann et al. (1991) datuje 
na 350–340 Ma. 

Později vznikaly ve  svorech střižné pásy (D3), 
na  nichž nacházíme rekrystalovaný muskovit a  chlorit. 
Tyto minerály jsou produktem retrográdní metamorfó-
zy (M3). Tato mladá deformace patrně proběhla někdy 
v období 330–320 Ma (Schulmann et al. 1991; Fritz et al. 
1996). Ve většině studovaných hornin se nejlépe zachovala 

Obr. A24. Porfyroblast granátu v dvojslídném svoru (Padochov), 
mikrofoto bez analyzátoru. Autor D. Buriánek.

Obr. A25. P-T diagram pro horniny svrchního příkrovu moravika 
(upraveno podle Buriánka 2011): 1 – j. část moravika svratecké 
klenby (Buriánek 2011); 2 – s. část moravika svratecké klenby 
(Tichý 1992); 3 – teploty odhadnuté pro vznik mladší minerální 
asociace v mramorech (Buriánek 2011) 4–5 P-T dráha pro hor-
niny (4) j. části moravika svratecké klenby a (5) moravika dyjské 
klenby (Štípská a Schulmann 1995).
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minerální asociace, která je produktem metamorfózy M2 
(obr. A25).

Mramory indikují podobný metamorfní vývoj jako 
metapelity. Tremolit často zatlačuje zrna dolomitu a kře-
mene. Někdy také uzavírá drobné oválné inkluze dolomitu, 
což naznačuje, že vznikl prográdní reakcí: 5Dol + 8Qtz + 
H2O = Tr + 3Cal + 7CO2 (1) v podmínkách blízkých vr-
cholu metamorfózy M2. Během této metamorfózy zároveň 
nebyla, na rozdíl od doprovodných vápenatosilikátových 
hornin, překročena reakce produkující diopsid: Tr + 3Cal + 
2Qtz = 5Di + 3CO2 + H2O (2). Reakce 1 a 2 ohraničují pole 
stability minerální asociace mramorů během metamorfózy 
M2. P-T podmínky zjištěné programem THERMOCALC 
z okolních metapelitů můžeme použít pro odhad složení 
fl uid, s nimiž koexistovaly mramory a vápenatosilikátové 
horniny. Tremolit za těchto podmínek mohl koexistovat 
s fl uidy o složení XCO2 = 0,1–0,6. Houzar et al. (2000) upo-
zorňují na existenci mladších tence jehlicovitých bílých 
tremolitů, které tvoří radiálně paprsčité agregáty na plo-
chách foliace a na puklinách a střižných zónách mramorů. 
Tyto tremolity patrně vznikaly po vrcholu metamorfózy 
v důsledku přínosu fl uidní fáze společně s SiO2  z okolních 
metapelitů.

Mastek v mramorech zatlačuje zrna tremolitu a často 
srůstá společně s  kalcitem. Mastek s  největší pravděpo-
dobností vznikl až během metamorfózy M3 retrográdně 
reakcí (Ferry 2000): Tr + Dol + H2O + CO2 = 2 Tc + 3 Cal 
(3). Tlak ani složení fl uid během této metamorfózy nezná-
me. Pro tlak kolem 2 kbar a pro přibližně stejné složení 
fl uidní fáze jako během vrcholu metamorfózy můžeme 

ohraničit horní teplotu této metamorfózy pomocí reakce 
3 na přibližně 450 °C. Tyto retrográdní metamorfní pro-
cesy souvisejí s exhumací mramorů do poměrně vysokých 
úrovní kontinentální kůry během spodního karbonu. Zmí-
něný proces byl datován metodou 40Ar/39Ar na amfi bolech 
(ochlazování pod cca 500 °C) a muskovitech (cca 400 °C) 
z různých částí moravika 330–325 Ma (Dallmeyer et al. 
1994; Fritz et al. 1996).

Souvislosti s geodynamickým vývojem Českého masivu
Moravikum je důležitou součástí moravosilezika. Je 

reprezentováno dvěma klenbami (svrateckou a dyjskou), 
které leží na autochtoních horninách brunovistulika (tyto 
horniny například vystupují v  tektonickém okně svra-
tecké klenby moravika – svratecký masiv). Na západě je 
moravikum omezeno systémem násunů (moravskoslezské 
zlomové pásmo), jejichž vznik souvisí s formováním sutury 
mezi moldanubikem a brunovistulikem. Horniny olešnické 
skupiny vystupují v  tektonickém podloží moldanubika. 
Stavba obou kleneb moravika se vyznačuje inverzní 
metamorfní zonálností související s východovergentním 
přesunem variských příkrovů přes kadomský fundament 
(brunovistulikum) a spodnopaleozoické sedimenty. Inten-
zita variské metamorfózy a deformace klesá v jednotlivých 
dílčích příkrovech od  Z  k  V  směrem od  tektonického 
nadloží do podloží. Zatímco horniny moldanubika jsou 
metamorfovány ve vyšší amfi bolitové facii (místy až gra-
nulitové facii), sedimenty devonu jsou postiženy pouze 
metamorfózou v nižší části facie zelených břidlic.

5.  Omice – lom 
Vyvřelé a metamorfované horniny brněnského plutonu
D. Buriánek
(GPS: 49° 09‘ 31,8‘‘N, 16° 27‘ 07,7‘‘E)

 Granity, gabra až diority z. 
části brněnského plutonu a  mig-
matity jeho metamorfního pláště 
vystupují v činném lomu situovaném 
jv. od  Omic v  údolí Bobravy (obr. 
A26, A27). Dnes těžba probíhá ve v. 
části lomu. Západní část lomu je 
zavážena stavební sutí a  na  rekul-
tivované ploše byla vybudována 
solární elektrárna. 

Geologická a petrografi cká charak-
teristika lomu

V lomu se nacházejí zvrásněné 
muskovit-biotitické a biotitické ruly 
s  různým stupněm migmatitizace. 
Kromě křemene, draselného živce, 
plagioklasu, muskovitu a  biotitu 
také často obsahují granát, cordierit 

Obr. A26. Situační mapa lokality: Omi-
ce – lom.
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a  sillimanit. Cordierit (obr. A28) tvoří oválné, částečně 
přeměněné porfyroblasty, které někdy uzavírají relikty 
granátu nebo jehlice sillimanitu. Převážně stromatitic-
ký migmatit obsahuje světlý leukosom bohatý na  živce 
a křemen a tmavý melanosom s vysokým obsahem biotitu. 
Leukosom se v migmatitech koncentruje do až několik cm 
mocných pásků. Ruly s nízkým stupněm migmatitizace 
mohou obsahovat relikty starší minerální asociace, jejímž 
charakteristickým minerálem je kyanit. 

Poměrně běžně se v  lomu vyskytují žíly biotitic-
kých až muskovit-biotitických středně zrnitých granitů 
(obr. A27). Některé z  těchto žil obsahují až několik dm 
velké enklávy středně až hrubě zrnitých dioritů. Tvar 
a vzácně přítomné zchlazené okraje těchto enkláv indikují, 
že jsou produktem míšení kyselého a bazického magmatu 
(obr. A29). Ve spodní části lomu byla odkryta větší tělesa 
gaber, která intrudovala přímo do hornin metamorfního 
pláště. Gabra jsou středně až hrubě zrnité horniny, světle 
až tmavě šedé barvy, tvořené hlavně hypautomorfním 
plagioklasem, amfi bolem a  biotitem. Obsahy těchto tří 
minerálů se mohou v jednotlivých vzorcích měnit. Hru-
bozrnná metagabra se často skládají téměř výhradně z am-
fi bolu a  některé vzorky můžeme dokonce petrografi cky 

klasifi kovat jako hornblendity (Hanžl – Buriánková 1998). 
Mafi cká až ultramafi cká gabra obsahují hypautomorfní 
až xenomorfní zrna amfibolu (71–95 mod. %), která 
jsou na  okrajích zatlačována chloritizovaným biotitem 
a jehlicovitým aktinolitem. Xenomorfní plagioklas je pří-
tomen v malém množství a bývá postižen sekundárními 
přeměnami. Běžnými akcesorickými minerály jsou apatit 
a opakní minerály. Středně zrnitá biotit-amfi bolická me-
tagabra až křemenná metagabra jsou světlejší a obsahují 
40–70 mod. % amfi bolu. 

Vyvřelé i  metamorfované horniny jsou proráženy 
žílami pegmatitů, jejichž mocnost může být i větší než 1 m. 
Jejich minerální asociace je poměrně jednoduchá: křemen, 
kyselý plagioklas, draselný živec, muskovit a místy také bio-
tit. Někdy se v těchto žilách objevuje sloupcovitý turmalín, 
který tvoří vějířovité agregáty až několik cm dlouhé. Také 
zde byly nalezeny ojedinělé drobné sloupcovité krystaly 
andalusitu (Kruťa 1966), granát (Vallová 2005) a ojediněle 
i masivní křemen-růženín. 

Metamorfní vývoj
Pomocí programu THERMOCALC z  minerální 

asociace metapelitů (Qtz + Bt + Pl + Grt + Al2O5 (Sil, Ky) 
+ Ms) vypočteny P-T podmínky regionální metamorfózy 
(M1) 709 ± 32 °C a 6 ± 2 kbar. Cordierit, který se v tomto 
vzorku v malém množství vyskytuje, nebyl do kalkulací 
zahrnut. Tento minerál je totiž mladší než granát a jeho 
vznik bývá spojován s  periplutonickou kadomskou me-
tamorfózou M2 (Hanžl et al. 1999). Z minerální asociace 
vzniklé během druhé fáze metamorfního vývoje (M2) 
byly pomocí programu THERMOCALC vypočteny P-T 
podmínky 728 ± 51 °C a 4 ± 1 kbar (obr. A30). Geotermo-
metr založený na obsazích Ti v biotitu (Henry et al. 2005) 
poskytl teploty v rozmezí 671–711 °C. 

Karbonátová hornina
V lomu Omice byly také zjištěny drobné tektonické 

budiny vápenců uložené v  mylonitizovaných gabrech 
(Buriánek – Dolníček 2001). Na  zlomu se vyskytovaly 
drobné čočkovité budiny o  velikosti do  10 cm tvořené 
karbonátovou horninou. Karbonátová hornina měla 

Obr. A27. Žíly biotitického granitu, který proráží migmatity 
na horní etáži lomu Omice. Autor D. Buriánek.

Obr. A28. Zrno cordieritu v poloze leukosomu z cordierit-bioti-
tického migmatitu se sillimanitem. Snímek v BSE. Autor P. Gadas.

Obr. A29. Enklávy dioritů v biotitickém granitu, příklad míšení 
magmat. Autor D. Buriánek.
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masivní vzhled a šedobílou až šedou barvu. Byla tvořena 
hlavně velmi jemnozrnným mikritickým karbonátem 
obsahujícím určitý podíl jílovité složky. Větší objekty, 
uložené v jemnozrnné hmotě, bylo možné interpretovat 
jako zbytky původních sedimentárních struktur („klasty“ 
jemnozrnného karbonátu jako nepříliš zřetelné řasové 
či sinicové struktury a oválné agregáty hrubozrnnějšího 
kalcitu jako prožerky červů). Některé klasty bylo možné 
přiřadit k vápencům typu mudstone. Zjištěné údaje neu-
možnily zcela jednoznačnou interpretaci vzniku studované 
karbonátové horniny. 

Souvislosti s geodynamickým vývojem Českého masivu
Lom poskytuje unikátní pohled na  vztah mezi 

kadomskými vyvřelinami, které vznikaly v podmínkách 
aktivního kontinentálního okraje Gondwany (Finger et al. 
2000a, západní brněnský pluton) a  jejich metamorfním 
obalem. Minerální asociace metasedimentů indikují starší 
regionální metamorfózu v podmínkách amfi bolitové facie, 
která byla částečně přetištěna nízkotlakou a vysokoteplotní 
kontaktní metamorfózou v období kolem 570 Ma (Finger 
et al. 2000a). Během variské orogeneze již byly horniny 
v  této části brunovistulika postiženy pouze deformací 
a velmi slabou metamorfózou, která dosáhla maximálně 
podmínek nižší facie zelených břidlic (Buriánek 2010b). 
Od  mladšího paleozoika až do  kenozoika byly horniny 
brunovistulika polyfázově postiženy křehkou deformací.

Obr. A30. P-T diagram pro horniny dyjského teránu (upraveno 
podle Buriánka 2010a): 1 – vrcholné metamorfní podmínky 
vypočtené pro ruly s minerální asociací: Qtz + Pl + Bt + Grt + 
Sil + Ms ± Kfs ± Ky; 2 – metamorfní podmínky vypočtené pro 
migmatity s minerální asociací: Qtz + Pl + Bt + Crd + Sil + Kfs 
± Grt ± Ms a  pro amfi bolity a  gabra; 3 – retrográdní variská 
metamorfóza dokumentovaná hlavně sekundárními přeměnami 
živců ve  vápenatosilikátových horninách, gabrech, dioritech 
a amfi bol-biotitických granodioritech.
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Exkurze B

STRATIGRAFIE A STAVBA KARPAT NA JIŽNÍ MORAVĚ 

Miroslav Bubík, Pavla Tomanová Petrová

Úvod
Jižní Morava je území převážně ploché či pahorkaté 

s malou odkrytostí geologického podloží a jen nemnohý-
mi skalními útvary. Ráz krajiny je velmi diverzifi kovaný 
a  střídají se zde rozsáhlé zemědělské plochy s  tradiční 
vinařskou krajinou a v menší míře s divočinou stepí, skal 
i lužních lesů. Přes malou odkrytost je region jižní Moravy 
geologicky velice zajímavý, neboť alpinská orogeneze zde 
na malé ploše vedle sebe vytvořila několik typů pánví. Jsou 
to jednak fl yšové pánve, jejichž deformovaná výplň dnes 
tvoří karpatské příkrovy. Dále jsou to mezihorské pánve 
typu „piggy-back“ v týlu ždánického příkrovu, „pull-apart“ 
vídeňská pánev a karpatská předhlubeň, která je předpolní 
pánví vytvořená fl exurou okraje Českého masivu vlivem 
nasouvajících se příkrovů. Různé petrofyzikální vlastnosti 
a  sedimentární struktury geologických jednotek vedly 
v průběhu orogeneze k odlišným stylům deformace a tek-

tonická struktura oblasti je proto velice rozmanitá. Značná 
složitost geologické stavby dlouho nedovolila geologům 
studujícím stavbu Karpat na jižní Moravě vymezit základní 
tektonické jednotky a odlišit od sebe jednotlivá souvrst-
ví. Tento stav trval prakticky až do 50. let, kdy pokroky 
v biostratigrafi i a intenzivní regionálně geologický výzkum 
přinesl značný pokrok v pochopení stavby a geologické 
historie moravských Karpat. Jako příklad jmen repre-
zentujících různé generace geologických badatelů napříč 
celou historií geologického poznání počínaje 19. stoletím 
lze zmínit jména jako A. Rzehak, K. Jüttner, V. Pokorný, 
Z. Stráník a J. Krhovský. 

Abychom nezůstávali u  obecností, je potřeba zdů-
raznit, že geologická specifi čnost jižní Moravy je daná 
i její pozicí na pomezí Alp a Karpat. Tento region má svá 
výrazná specifi ka, jakkoli je součástí jednoho orogenního 
pásma Alpsko-himálajského systému. V  tomto regionu 

Obr. B1. Zjednodušená tektonická mapa jižní Moravy s vyznačenými exkurzními lokalitami.
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se lze setkat s  jednotkami a  fenomény, které chybí jak 
směrem podél Karpat (SZ), tak směrem k  Alpám (JV). 
Jmenovitě to jsou:

1) vídeňská pánev – synorogenní až postorogenní 
pánev vyplněná mořskými i kontinentálními sedimenty 
miocénu a pliocénu;

2) autochtonní mesozoický pokryv okraje Českého 
masivu (převážně svrchní jura a svrchní křída);

3) kry mezozoického pokryvu jv. pokračování Čes-
kého masivu zapracované do příkrovové stavby (bradla 
Pavlovských vrchů);

4) tektonické příkopy resp. hlubokomořské kaňony 
vyplněné autochtonním marinním paleogénem;

5) regionálně omezený pouzdřanský příkrov souvi-
sející patrně s pokračováním kaňonů k JV.

Jednotky omezené svým výskytem na  území jižní 
Moravy byly právě zde generacemi geologů studovány, 
členěny do souvrství a tato souvrství zde mají svoji typo-
vou oblast a typové lokality. Ve jménech souvrství a stra-
tigrafi ckých členů zaznívají adjektiva místních jmen jako 
uherčické, pouzdřanské, pálavské, klentnické, ždánické, 
hustopečské, moutnické, šitbořické, mikulovské, bílovické 
atd. Stratotypy litostratigrafi ckých jednotek jsou důležitou 
částí geologického dědictví. Jednodenní exkurze se sedmi 
lokalitami připravená v  tomto průvodci nemůže obsáh-
nout rozmanitost litostratigrafi ckých jednotek, faciálních 

zvláštností a strukturních jevů moravských Karpat. Proto 
alespoň vybírá unikátní geologické lokality s cílem přitáh-
nout pozornost ke geologii jižní Moravy.

Geologická stavba a  stratigrafi e vnějších Západních 
Karpat na jižní Moravě

Vnější Západní Karpaty v  České republice repre-
zentují nejvýznamnější alpínskou strukturu, tvořenou 
zejména flyšovým pásmem a  karpatskou předhlubní 
(obr.  B1). Flyšové pásmo má charakter pásemného oro-
genu. Karpatská předhlubeň je předpolní pánví vzniklou 
před nasouvajícími se příkrovy fl yšového pásma. Zatímco 
fl yšové pásmo v sobě uchovává doklady geologické historie 
hlubokomořských pánví oceánu Tethys a jeho okrajových 
moří vyvíjející se od  jury po  spodní miocén, karpatská 
předhlubeň se zaplnila sedimenty v průběhu orogeneze 
v miocénu (obr. B2). V rámci fl yšového pásma se budeme 
zabývat nejexternějšími jednotkami: pouzdřanským pří-
krovem a především plošně rozsáhlým ždánickým příkro-
vem. V oblasti jižní Moravy, máme možnost seznámit se 
ještě s dalšími jednotkami, které se z uvedeného schématu 
vymykají. Jednak jsou to bradla Pavlovských vrchů, které 
reprezentují mesozoický pokryv okraje Českého masivu, 
v  miocénu zabudovaný do  příkrovové stavby fl yšového 
pásma. Dále je to vídeňská pánev, která je mezihorskou 
miocenní pánví se složitou subsidenční historií.

Karpatská předhlubeň
Alpsko-karpatská před-

hlubeň zaujímá sedimentační 
prostor mezi v. svahy České-
ho masivu a  příkrovy vněj-
ších fl yšových jednotek Alp 
(východoalpská předhlubeň) 
a Západních Karpat (karpat-
ská předhlubeň). Karpatská 
předhlubeň s  „molasovou“ 
sedimentací byla součástí 
Centrální Paratethydy (Br-
zobohatý 2002a). Geologický 
vývoj sedimentačních pro-
storů neogénu na  Moravě 
i výsledná geotektonická po-
zice neogenních sedimentů 
byly úzce spjaty s  geodyna-
mickým vývojem Západních 
Karpat (Brzobohatý – Cicha 
1993). Karpatská předhlubeň 
vznikala v kompresním reži-
mu během vrásnění Karpat 
jako důsledek tvorby akreční-
ho klínu fl yšových příkrovů 
(Eliáš – Pálenský 1998). 

Z geografi ckého hledis-
ka karpatská předhlubeň za-
hrnuje větší části moravských 
úvalů, Vyškovské a Moravské 
brány, Ostravsko, Opavsko, 
dále pokračuje na  J do  mo-

Obr. B2. Přehled litostratigrafi ckého členění geologických jednotek na j. Moravě na úrovni 
souvrství.
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lasové zóny Rakouska a  na  S  do  karpatské předhlubně 
Polska. Relikty spodnobadenské sedimentace zasahují až 
na  Českomoravskou vrchovinu, Drahanskou vrchovinu, 
do Boskovické brázdy a Nízkého Jeseníku. 

Nejstaršími sedimenty v karpatské předhlubni jsou 
malešovické vrstvy představující drobný denudační relikt 
mořských hnědošedých až černošedých slabě vápnitých 
jílovců se zjevnými tektonickými ohlazy (Čtyroký 1991), 
které se usazovaly na značně členitý reliéf. Zjištěny byly 
pouze jedním vrtem HV-102 Malešovice (277,3–305,0 m).

Sedimentace žerotických vrstev (obr. B3) nacháze-
jících se v širším okolí Znojma a ležících na bázi miocénu 
začala pravděpodobně již v egeru a pokračovala do eggen-
burgu (Čtyroký 1987). Pestře zbarvené silně kaolinické 
nevápnité štěrky a písky byly navrtány vrtem Žerotice-1 
v nadloží paleozoických vápenců. 

Rozsáhlá transgrese sedimentů eggenburgu doprová-
zená sávskými pohyby zasáhla jz. část karpatské předhlub-
ně a Ostravsko. Obě části byly pravděpodobně odděleny 
nezaplavenou elevací v oblasti dnešního Hornomoravské-
ho úvalu a Moravské brány. Ukládání sedimentů v jz. části 
karpatské předhlubně probíhalo ve výrazně členitém relié-
fu silně kaolinizovaného a hluboce fosilně zvětralého krys-
talinika (Čtyroký 1991). Sedimenty eggenburgu dosahují 
maximálních mocností přes 500 m v bezprostřední blíz-
kosti čela karpatských příkrovů při hranici s Rakouskem. 
Proměnlivá komunikace s otevřeným mořem se odrážela 
v rozmanitém litofaciálním vývoji sedimentačního bazénu. 
V jižní části karpatské předhlubně lze schematicky rozlišit 
dva litofaciální vývoje: pánevní a mělkovodní. 

V okolí Božic a Čejkovic zastupují vyšší část eggen-
burgských sedimentů tzv. čejkovické písky spojované 
Nehybou (2000) s  procesy probíhajícími ve  vlnově do-
minantní deltě. V nejvyšších polohách tohoto souvrství 

se vyskytuje horizont ryolitových tufi tů (Čtyroký 1982; 
Nehyba 1997; Nehyba – Roetzel 1999).

Hranici eggenburgu–ottnangu v z. části karpatské 
předhlubně kladou Čtyroký et al. (1978) do  nadloží 
ryolitových tufi tů nebo poloh montmorillonitových a tu-
fi tických jílů. Nehyba (1997) odděluje spodní horizont 
tufi tů náležející nejvyššímu eggenburgu a svrchní horizont 
náležející již ottnangu.

Vývoj karpatské předhlubně po  eggenburgu je 
ovlivňován štýrskými pohyby, během ottnangu se celé 
území diferencovaně zvedalo. Intenzivnější byl pohyb 
v s. a střední části pánve, v j. části došlo k částečné erozi 
eggenburgských sedimentů a  následné sedimentaci bra-
kických, lagunárních či sladkovodních uloženin místy 
s anoxickým režimem. Při bázi leží horizont vulkanoklastik 
ryodacitového charakteru, jehož zdroj kladou Nehyba 
a Roetzel (1999), podobně jako v případě eggenburgských 
vulkanoklastik, do karpatsko-pannonské oblasti, resp. s. 
Maďarska a v. Slovenska. V nadloží tufi tů leží s. od Znojma 
tzv. vítonické jíly s hojnými zbytky ryb a zuhelnatělými 
úlomky rostlin, na něž transgresivně nasedají sedimenty 
karpatu. Severně od  miroslavské hrástě byly v  nadloží 
prokázaných eggenburgských sedimentů zjištěny rzeha-
kiové vrstvy představující jemně zrnité, místy až hrubě 
zrnité písky až štěrky s četnými valouny tmavých rohovců 
původem většinou z jurských vápenců s typickou měkkýší 
faunou s Rzehakia socialis (Rz.) a se zástupci rodů Congeria, 
Limnopsis, Ctyrokya, Staliopsis.

 Počátkem karpatu dochází k velkým tektonickým 
a  paleogeografickým změnám souvisejícím s  pohyby 
ve  fl yšovém pásmu a  z  nich vyplývajícím posunem osy 
předhlubně k  SZ (Brzobohatý – Cicha 1993). Bazální 
klastika spojená s  nástupem marinní sedimentace jsou 
vyvinuta jen místy (např. Mikulovsko, okolí Holešova 
a Rusavy). Častá přítomnost anoxických facií na bázi moř-
ského karpatu svědčí o transgresi na většinou plochý reliéf 
a nedokonalém větrání pánve (Brzobohatý – Holzknecht 
1982). Sedimentace karpatu probíhala v klidném, výrazně 
marinním prostředí mělkého až hlubšího neritika, resp. až 
mělčího batyálu se salinitou kolem 34 ‰ (Molčíková 1966) 
a se zřetelným kolísáním obsahu kyslíku u dna.

Sedimenty karpatu se nalézají jednak v autochtonní 
pozici, jednak zavrásněné do příkrovů fl yšového pásma 
(např. vrt Rataje-1). V  jižní části karpatské předhlubně 
dosahují uloženiny karpatu největších mocností (více než 
1 100 m) v předpolí Pavlovských vrchů. Litologicky jsou 
sedimenty karpatu vyvinuty ve dvou základních litofaciích 
laaského souvrství – psamitické a pelitické („šlírové“).

Nová transgrese ve spodním badenu zasáhla do roz-
dílně subsidující předhlubně od JZ i SV a báze transgresních 
sedimentů není tedy všude synchronní. Změny v celkovém 
vývoji oblasti, zvláště stále vystupující čela sávských příkro-
vů, měly vliv i na úložní poměry během spodního badenu 
i po něm. Sedimenty karpatu jeví generelně úklon k JV až V, 
vrstvy spodního badenu upadají převážně k SZ, což mimo 
jiné naznačuje, že se stal prostor typickou předhlubní. Před 
čely příkrovů se zvedá elevace slavkovsko-těšínského hřbetu 
sv.–jz. směru. V jihozápadní části karpatské předhlubně se 
aktivně projevují zlomy nesvačilského příkopu. 

Obr. B3. Stratigrafi cké schéma neogénu karpatské předhlubně 
(upraveno podle Brzobohatého 2002a).
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Podle litologického složení lze sedimenty spodního 
badenu v  j. až střední části rozdělit na  facii bazálních 
a okrajových klastik (např. brněnské písky) a pelitickou facii 
s převahou vápnitých jílů („téglů“), které většinou nasedají 
ostře na podloží nebo na bazální klastika (Pálenský et al. 
2010). Po krátkém projevu regresních tendencí dochází 
k výraznému poklesu Nízkého Jeseníku, Drahanské vr-
choviny a jz. ležících oblastí a k rozšíření spodnobadenské 
transgrese relativně daleko na Český masiv. Pelity nasedají 
často bez bazálních klastik přímo na předbadenské podloží, 
okrajová klastika jsou vyvinuta především při jv. okraji 
karpatské předhlubně. Vápnité jíly a písky jsou charakteris-
tické velmi bohatou typicku mikrofaunou např. s Orbulina 
suturalis Brön., Praeorbulina glomerosa (Blow) a Uvigerina 
macrocarinata Papp et Turn.

Na  elevacích vznikaly 
hlízovité či biohermové, resp. 
biostromové řasové nebo me-
chovkové vápence, místy s  čoč-
kami vápnitých jílovců. Jako 
větší relikty jsou rozšířeny např. 
na Prackém kopci či na Výhoně. 
Tyto sedimenty se střídají nebo 
jsou doprovázeny polohami 
středně zrnitých až hrubozrn-
ných vápnitých písků a vápnitých 
jílů. Jsou faunisticky velmi pro-
měnlivé, střídají se tělesa řaso-
vých vápenců s hojnou měkkýší 
faunou (Prace, Sudice), případně 
s  mechovkami (Podbřežice) či 
velkými foraminiferami (Pro-
stějovsko). Planktonické for-
aminifery dokazují, že během 
sedimentace vápenců existovalo 
dokonalé spojení s  otevřeným 
mořem. Mocnost reliktů řaso-
vých vápenců jen vzácně přesa-
huje 10 m. 

Koncem miocénu se za-
ložila deprese Hornomoravské-
ho úvalu a  Mohelnické brázdy 
příčná ke  karpatskému směru; 
je vyplněna souvrstvím svrch-
nomiocenních a  pliocenních 
sedimentů. Další pohyby po-
klesového charakteru ve starším 
a středním pleistocénu způsobily 
lokální zachování pliocenního 
souvrství v  mocnostech 200–
250 m. Území mimo pokleslé kry 
bylo vystaveno denudaci.

Vídeňská pánev
Vídeňská pánev představu-

je významnou neogenní struktu-
ru, která na naše území zasahuje 
z  Rakouska a  na  jv. Moravě se 
nachází v  Dolnomoravském 

úvalu. Dokládá složitou geologickou historii, která se od-
ráží ve značné mocnosti sedimentů přesahujících 5 000 m 
(Buchta 1993). Její podloží tvoří příkrovové jednotky Vý-
chodních Alp a Západních Karpat (Honěk et al. 2010). Se-
dimentační prostor byl založen ve spodním miocénu jako 
naložená pánev na karpatských příkrovech (pánev typu 

„piggy-back“), které byly sunuty do předpolí a stlačovány 
ve směru SZ–JV (Brzobohatý 2002b). V karpatu se směr 
tlaku změnil na s.–j. a pánev se rozevřela podél zlomových 
systémů charakteru horizontálních posunů (pánev typu 

„pull-apart“). Elevace ždánické a  pouzdřanské jednotky 
fl yšových Karpat výrazněji vymezily vídeňskou pánev 
oproti karpatské předhlubni. Ve středním miocénu došlo 
k rozšiřování prostoru ve směru SZ–JV a dno pánve dále 

Obr. B4. Litostratigrafi e vídeňské pánve, upraveno podle Čtyrokého (1999) a Kováče (2000).
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klesalo. Ve svrchním miocénu se vídeňská pánev změnila 
ve vnitrohorskou depresi. V období eggenburg–spodní ba-
den byla většinou propojena s karpatskou předhlubní přes 
intrakarpatský průliv, který probíhal přes waschberskou 
zónu (Jiříček 2002). Později do pliocénu byla propojena 
s podunajskou a pannonskou pánví. 

Marinní sedimentace započala v  eggenburgu 
(obr. B4) v oblasti lužické prohlubně vzniklé před čelem bě-
lokarpatské jednotky (Buchta 1993), kdy erodované fl yšové 
horniny dodávaly klasty pro ukládání pískovců a slepenců. 
Po prohloubení se ukládaly vápnité jílovce („šlíry“) spodní 
části lužického souvrství s  foraminiferami obývajícími 
hlubší šelf až mělčí batyál – tzv. společenstva bathysiphon-

-cyclamminového šlíru. Ekvivalentem lužického souvrství 
jsou v okolí Úval jíly až prachovce úvalského souvrství.

Vyšší část lužického souvrství se ukládala v ottnangu. 
Jeho fauna s Cibicidoides sp. a Elphidium sp. dokládá již 
mělkovodnější sedimentační prostředí. Přímo na fl yšové 
podloží nasedají spodnoottnangské hodonínské písky, po-
případě úlomkotoky. Ke konci ottnangu se lužická deprese 
zvedla, depocentrum se posunulo dále k J a mořský režim 
končil vyslazením. Důsledkem nastupující staroštýrské 
fáze vrásnění bylo nasunutí maguského fl yše na ždánickou 
jednotku, čímž došlo k zániku lužické deprese.

Další mořská transgrese pronikla do oblasti vídeň-
ské pánve v karpatu a začala ukládáním bazálních klastik 
o mocnosti až 600 m. Deltové týnecké písky s charakteri-
stickými zuhelnatělými zbytky rostlin přecházejí v hlubo-
kovodnější sedimentaci lakšárského souvrství. Ve vyšším 
karpatu došlo opět ke změlčení a postupně také k vyslazení 
a uložení závodského souvrství s anhydritem.

Nový tektonický režim (mladoštýrská fáze) ve spod-
ním badenu vedl k  přestavbě sedimentačního prostoru. 
Roli hrála především zlomová tektonika, která rozděluje 
pánev na řadu poklesávajících ker, z nichž nejnižší je mo-
ravská ústřední prohlubeň. Byla dovršena inverze reliéfu 
a započala rychlá mořská sedimentace spojená s globál-
ním zdvihem mořské hladiny a ukládáním vápnitých jílů 
(„téglů“), které odpovídají obdobné litofacii v karpatské 
předhlubni a dokládají komunikaci s otevřeným mořem. 
Ve středním badenu se ukládaly deltové sedimenty pest-
rých žižkovských vrstev. Ve vyšší části středního badenu 
po překotném zaplnění nově vzniklých depresí dochází 
k relativně klidnější sedimentaci jílů hrušeckého souvrství 
s hojnými aglutinovanými foraminiferami a na bázi s písky 
lábského obzoru. V okrajových oblastech se na elevacích 
usazovaly biogenní a bioklastické vápence. Ve svrchním 
badenu se pánev změlčila, což se projevilo změnou mik-
rofauny charakterizovanou hojnými taxony Bulimina sp. 
a Bolivina sp. Později nastupují eurybiontní, a  nakonec 
prakticky jednodruhová společenstva s Ammonia sp. Kon-
cem badenu se pánev stala vyslazeným zálivem s omezenou 
komunikací s otevřeným mořem. 

V sarmatu došlo k rozšíření sedimentačního prosto-
ru k SV do nově vzniklého hradišťského příkopu, kde se 
sarmatské sedimenty ukládaly přímo na fl yšové podloží. 
Na počátku sarmatu se ještě ukládaly pestré sladkovodní 
sedimenty, později jíly a písky bílovického souvrství s ende-
mickou faunou foraminifer (Elphidium div. sp.) a měkkýšů 

(rody Mactra, Ervilia a Rissoa), které umožňují podrobné 
biostratigrafi cké členění (Čtyroký 1975).

V pannonu byla vídeňská pánev již brakickým jeze-
rem odděleným od zbývající části Paratethydy. Do tohoto 
jezera s okrajovými lagunami a maršemi, v nichž vznikala 
kyjovská lignitová sloj (zóna B), ústily rozsáhlé delty. Je-
zerní a deltové sedimenty náležejí bzeneckému souvrství. 
Ve svrchním pannonu byla pánev zcela vyslazená. Dubňan-
ská lignitová sloj (zóna F) na bázi dubňanského souvrství 
o mocnosti až 6 m je rozšířená prakticky na celém území 
pánve. Sedimentaci ukončují jezerní sedimenty gbelského 
souvrství. 

V pliocénu zcela převládla říční sedimentace.

Flyšové pásmo Karpat
Ze strukturního hlediska je fl yšové pásmo Karpat 

bezkořenný alochton s příkrovovou stavbou (Roth 1980). 
Flyšové pásmo na  jižní Moravě sestává ze dvou skupin 
příkrovů. Magurská skupina představuje vyšší jednotku 
tvořenou račanským, bystrickým a  bělokarpatským 
příkrovem (v pořadí od strukturně nejnižší po nejvyšší). 
Nižší a externější vnější skupina příkrovů, zvaná též me-
nilitovo-krosněnská, je tvořena nižším pouzdřanským 
příkrovem a  vyšším ždánickým příkrovem. Jak už bylo 
zmíněno v úvodu, exkurze je věnována pouzdřanskému 
příkrovu, který je vzhledem k  omezenému plošnému 
rozsahu regionální zvláštností jižní Moravy, a  ždánické-
mu příkrovu, který je zde naopak plošně nejrozsáhlejší 
příkrovovou jednotkou.

Pouzdřanský příkrov
Pouzdřanský příkrov/jednotka je okrajovou jednot-

kou fl yšového pásma na jižní Moravě nasunutou na mio-
cén karpatské předhlubně k SZ a nořící se pod ždánický 
příkrov k JV (Cicha et al. 1965). Na povrchu se projevuje 
jako pruh široký maximálně 2 km souvisle vystupující mezi 
Strachotínem a Újezdem u Brna. Je to oblast, kde jsou pod 
příkrovy a pod miocénem předhlubně na jv. okraji Českého 
masivu nesvačilský a vranovický příkop/kaňon vyplněný 
autochtonními paleogenními sedimenty, které v  paleo-
génu navazovaly směrem k  JV na sedimentační prostor 
pouzdřanské jednotky. V menším rozsahu (mocnostech) 
se pouzdřanský sedimentační prostor táhnul k  JZ i  SV, 
jak prozrazují tektonické šupiny pouzdřanské jednotky 
u Dolních Věstonic, Zdounek aj. (Stráník et al. 1991). Ne-
přerušená sedimentární sukcese pouzdřanského příkrovu 
sestává z hlubokomořských sedimentů se stratigrafi ckým 
rozsahem svrchní eocén–spodní miocén (priabon–eggen-
burg, ottnang?), viz Stráník et al. (1991) a Krhovský et al. 
(1995). Její mocnost se dá odhadnout na zhruba 600 m.

Nejstarším zjištěným souvrstvím je souvrství pouzd-
řanské, známé ve starší literatuře jako hnědé pouzdřanské 
slíny (např. Pokorný 1955). V pouzdřanském souvrství pře-
važují šedohnědé slíny a vápnité jílovce, které se usazovaly 
v batyálu. Místy uzavírají moutnické vápence, které mají 
převážně charakter jednotlivých konkrecí nebo konkre-
cionálních lavic uvnitř slínů. Moutnické vápence mohou 
obsahovat makrofaunu mlžů (Čtyroký 1966). Makrofaunu 

 29

ex
ku

rz
e 

B

Exkurze.indb   29Exkurze.indb   29 2.10.2015   13:11:142.10.2015   13:11:14



EXKURZNÍ PRŮVODCE, MIKULOV 14.–17. 10. 2015

hnědých slínů z  Pouzdřan čítající 72 druhů mlžů, plžů, 
hlavonožců, kelnatek, korálů a sedivců popsal Oppenheim 
(1922). Nověji byly v nejvyšší části pozdřanského souvrství 
zjištěny horizonty s masovým výskytem pteropodů rodu 
Spiratella, které jsou považovány za  důležitý korelační 
horizont v rámci vznikajících pánví Paratethydy (Jurášová 
et al. 1991). Hnědé slíny se vyznačují poměrně vysokým 
obsahem organické hmoty – průměrně kolem 1,5 % (Ada-
mová 1988). Stratigrafi cký rozsah souvrství, bohatě pod-
ložený na základě foraminifer a vápnitého nanoplanktonu, 
je svrchní eocén (priabon) až spodní oligocén (spodní 
kiscell) v  rozsahu nanoplanktonových zón NP19/20 až 
NP22 (Stráník et al. 1991). 

V nadloží pouzdřanského souvrství se nachází sou-
vrství uherčické o stratigrafi ckém rozsahu spodní kiscel 
až eger (Krhovský et al. 1995). Ve spodní části je tvořeno 
laminovanými i masivními diatomity s konkrecionálními 
lavicemi dolomitů a  výše vápnitými diatomity s  nano-
planktonem akmezóny Reticulofenestra ornata, která je 
významným korelačním horizontem oligocénu od  Alp 
po  Kavkaz. Diatomity obsahují sladkovodní a  litorální 
diatomy, sladkovodní ostrakody a jen velice vzácné forami-
nifery tolerantní k snížené salinitě (více citací viz Stráník 
et al. 1991). Převážná část mocnosti uherčického souvství 
nad diatomity je tvořena hnědošedými, zelenošedými 
a  rezavě zbarvenými jíly, které jsou většinou nevápnité 
a bez průkazné mikrofauny. Ve svrchní části souvrství se 
lokálně vyskytují tělesa glaukonitických písků označované 
v literatuře jako „squalidové pískovce“ podle ojedinělých 
nálezů zubů žraloků Squalus. 

Nadložím uherčického souvrství jsou boudecké slíny. 
Jsou to bělavě šedé monotonní slíny s ojedinělými bochní-
kovitými konkrecemi jílovitých dolomitů. Slíny obsahují 
bohatou a diverzifi kovanou mikrofaunu dokládající obno-
vení spojení se světovým oceánem nejspíše v souvislosti 
s  celosvětovým vzestupem hladiny oceánu v  burdigalu/
eggenburgu (Krhovský et al. 1995). Vedle aglutinovaných 
i  vápnitých bentických foraminifer a planktonických fo-
raminifer se hojně vyskytují 
jehlice hub, radiolarie, diato-
my, plakoidní šupiny žraloků 
a vápnitý nanoplankton. 

Výše do nadloží dochá-
zí k náhlé změně sedimenta-
ce s nástupem turbiditů. Tyto 
sedimenty označujeme jako 
křepické souvrství. Převažují 
rozpadavé jemnozrnné písky 
a  silty a  hnědošedé neváp-
nité jíly. Výskyt neprůkazné 
aglutinované foraminifero-
vé fauny (redeponované?) 
nedovoluje biostratigrafi cké 
zařazení. V  nejvyšší části 
vyznívá turbiditní sedimen-
tace a převládají jíly zbarvené 
oxidy železa. Ojediněle byly 
pozorovány vložky diatomitu. 

Tyto sedimenty jsou nejmladší známou částí sedimentární 
sukcese pouzdřanského příkrovu. 

Původní pouzdřanský sedimentační prostor velmi 
pravděpodobně navazoval na oblast příkopů/podmořských 
kaňonů (viz výše). Zároveň byl ale součástí rozsáhlé fl y-
šové pánve, ve které se usazovaly vrstevní sledy ždánické, 
podslezské a slezské jednotky. Blízký vztah k ždánické jed-
notce dokládají společné rysy sedimentace, které dovolují 
poměrně dobrou korelaci jak na základě litologie, tak s po-
mocí fosilního záznamu (obr. B5). Litologické rozdíly jsou 
ve značné míře způsobeny odlišnou diagenezí sedimentů, 
zčásti i proximálním umístěním a menší hloubkou moře. 
Velmi dobře lze korelovat diatomity pouzdřanské jednotky 
s menilitovými rohovci ždánické jednotky, dále boudecké 
slíny pouzdřanské jednotky s šakvickými slíny a nejvyšší 
část křepického souvrství s pavlovskými vrstvami. Na dru-
hou stranu se nástup turbiditní sedimentace ve svrchním 
oligocénu ždánické jednotky (ždánicko-hustopečské 
souvrství) v  pouzdřanské jednotce nijak neprojevuje 
a turbidity nastoupily až v souvislosti s regresí v ottnangu.

Ždánický příkrov
Ždánický příkrov/jednotka je směrem k SZ nasunut 

na  příkrov pouzdřanský, popřípadě přímo na  miocén 
karpatské předhlubně. Směrem k  JV se noří pod račan-
skou jednotku magurské skupiny příkrovů, což je ovšem 
na jižní Moravě z větší části zakryto miocenními sedimenty 
vídeňské pánve. Ždánický příkrov vystupuje na povrchu 
v souvislém pruhu širokém až 17,5 km. Povrchové omezení 
tohoto pruhu není dáno průběhem magurského nasunutí, 
ale horizontálními posuny tvořícími tektonické ohraničení 
vídeňské pánve. Sedimentární sukcese může dosahovat 
celkové mocnosti 1  600 m a  její stratigrafi cký rozsah je 
paleocén až eggenburg, popřípadě pokračuje lokálně 
do ottnangu či karpatu v nesených pánvích v týlu příkrovu 
(Stráník et al. 1993a; obr. B2 a B5). V Pavlovských vrších 
jsou do  ždánického příkrovu tektonicky inkorporovány 
kry jurských a křídových sedimentů vytržené během su-

Obr. B5. Litostratigrafi cké schéma pouzdřanské a ždánické jednotky na jižní Moravě.
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nutí příkrovů z mezozoického pokryvu j. okraje Českého 
masivu.

Nejstaršími známými sedimenty souvislé sedimen-
tární sukcese ždánického příkrovu jsou hlubokomořské 
hemipelagické jíly a  jílovce němčického souvrství (pa-
leocén–eocén). V  rámci pelitické facie lze vymezit facii 
redukční (tmavošedé jílovce s konkrecemi pelokarbonátů), 
facii pestrých jílovců (šedozelené a  rudohnědé vápnité 
i nevápnité jílovce) a  facii skvrnitých šedých a zelenoše-
dých (nepestrých) jílovců. Vložky turbiditních prachovců 
a pískovců se v jílovcích vyskytují většinou zcela podřízeně. 
Jen lokálně se do  němčického souvrství vkládají tělesa 
pískovců a  slepenců, někdy biodetritických (Holý vrch 
u  Kurdějova). Makrofauna je v  němčickém souvrství 
spjata téměř vždy s redepozicí ze šelfu (měkkýši, koráli, 
velké foraminifery). V nejvyšší části souvrství se vymezuje 
jako charakteristický člen tzv. šešorské slíny, označované 
ve starší literatuře jako „globigerinové slíny“. Jsou to ze-
lenošedé, béžové či bělavé hemipelagické slíny s bohatou 
mikrofaunou foraminifer (planktonické i bentické, včetně 
aglutinovaných) a vápnitým nanoplanktonem.

 V  nadloží němčického souvrství následuje meni-
litové souvrství oligocenního stáří (kiscell–eger). V  Zá-
padních Karpatech se menilitové souvrství dělí na čtyři 
členy: podrohovcový, rohovcový, dynówský a  šitbořický. 
Podrohovcový člen charakterizují hnědošedé převáž-
ně vápnité jílovce s  častými zbytky ryb. Z  podložními 
šešorskými slíny jsou spojeny postupným přechodem 
spočívajícím ve střídání litotypů obou členů. Konvenčně 
se spodní hranice menilitového souvrství klade na první 
vložku hnědého „rybího“ jílovce. Výše následují rohovcové 
vrstvy charakterizované nevápnitými jíly a jílovci se zbytky 
ryb a především laminami až lavicemi „menilitu“, což jsou 
laminované i homogenní, hnědé, bíle navětrávající silicity 
s velkým podílem opálu a vysokým obsahem organické 
hmoty. Menilitové rohovce jsou diageneticky změněné 
diatomity. Nad rohovcovými vrstvami ostře nasedají světle 
hnědé, bělavě navětralé dynówské slínovce. Většinou jde 
spíše o  kokolitové vápence tvořené masovým výskytem 
(acme) kokolitů Reticulofenestra ornata. Dynówské slínov-
ce obvykle obsahují ještě hlízy a lavice křemitých slínovců 
až menilitových rohovců. Do nadloží následují šitbořické 
vrstvy, které obvykle tvoří převážnou část mocnosti me-
nilitového souvrství. Litologicky je charakterizuje střídání 
zelenošedých a šedohnědých vápnitých i nevápnitých jílov-
ců místy s laminami a mikropelety kokolitového pelagitu 
(vápence). Tyto pelagity se v některých případech mohou 
zkoncentrovat v polohy kokolitových slínovců až vápenců, 
připomínající jasielské nebo zagorzské vápence. Čtyři členy 
menilitového souvrství zrcadlí složité klimatické a environ-
mentální změny v oligocénu. Pro celé souvrství je charak-
teristický výskyt rybích zbytků včetně celých skeletů, které 
ukazují na hypoxické až anoxické podmínky u dna. Mořský 
vápnitý plankton (foraminifery, kokoliti) a střídání „rybích“ 
a bioturbovaných jílovců v podrohovcových a šitbořických 
vrstvách ukazují na pravidelně obnovované marinní pro-
středí s normální salinitou. Rohovcové vrstvy (diatomity) 
ukazují na hustotní stratifi kaci způsobenou povrchovou 
vyslazenou vrstvou vody a silnou anoxií nad dnem. Během 

sedimentace dynówských slínovců se prostředí začalo 
vracet k normálu. Zvýšení salinity napřed dovolilo rozvoj 
jednodruhového společenstva fytoplanktonu s R. ornata 
a nakonec návratem planktonických foraminifer na bázi 
šitbořických vrstev. Vyslazení moře ve fl yšové oceánské 
pánvi je dávána do souvislosti s ochlazením a prudkým 
zvýšením srážkových úhrnů v oligocénu.

S postupným objevením a převládnutím turbiditní 
sedimentace ve svrchním oligocénu (eger) byla ukončena 
sedimentace menilitového souvrství. Výše se ukládaly 
jílovce, jíly, prachovce a pískovce ždánicko-hustopečské-
ho souvrství, které je prakticky identické s krosněnským 
souvrstvím slezské jednotky na  severní Moravě a v pol-
ských Karpatech. Jde o  hlubokomořské sedimenty, ale 
po helvetské deformační fázi již pánev ztratila oceánský 
charakter, který si udržovala ještě do konce eocénu. Lokál-
ně se do turbiditních facií vkládají skluzové blokové aku-
mulace a petromiktní slepence. Sedimentace pokračovala 
do eggenburgu, kdy došlo v důsledku sávské deformační 
fáze k zvrásnění sedimentů a založení ždánického příkrovu. 

Další sedimentace se omezila na týlovou část ždánic-
kého příkrovu, kde v dílčích depresích začaly sedimentovat 
šakvické slíny eggenburgu. Litologicky jde o světle šedé, 
místy nazelenalé vápnité jíly a slíny. Foraminiferová fauna 
ukazuje na  sublitorální hloubku moře. Biostratigrafi cky 
jsou na základě planktonu řazeny do eggenburgu (Stráník 
et al. 1993b). Do  nadloží následuje pavlovické souvrst-
ví (eggenburg–ottnang). Litologicky jej charakterizují 
ve spodní části světle hnědé jíly s jarositem, výše zeleno-
šedé jílovce s  čočkami limonitizovaných pelokarbonátů. 
Obsahují jen velmi chudou a neprůkaznou mikrofaunu 
a spíše na základě pozice a litologie mohou být korelovány 
s křepickým souvrstvím pouzdřanské jednotky nebo rzeha-
kiovými vrstvami karpatské předhlubně. Nadložní laaské 
souvrství zakončuje vrstevní sled. Jsou to šedé vápnité 
jílovce s písčito-prachovitou příměsí, často soustředěnou 
do  lamin („šlír“). Mikrofauna stupně karpat ukazuje 
na opětovné propojení dílčích pánví v rámci Paratethydy 
(Stráník et al. 1991). Je ovšem možné diskutovat o tom, 
zda po  těchto změnách lze ještě uvažovat o  kontinuitě 
vrstevního sledu v týlu ždánického příkrovu nebo jde již 
o nový sedimentační prostor.

Bradla Pavlovských vrchů
Ačkoli jurské a křídové sedimenty Pavlovských vrchů 

jsou v nejcitovanějších geologických kompendiích popiso-
vány jako nejstarší část sledu ždánické jednotky (Stráník 
et al. 1993a; Pícha et al. 2006; Chlupáč et al. 2011), jejich 
vztah k paleogenním členům ždánického příkrovu nebyl 
nikdy prokázán. Na druhé straně byly jurské sedimenty 
klentnického souvrství a  ernstbrunnských vápenců po-
rovnávány s ekvivalenty v autochtonní juře (Eliáš 1992) 
a klementské a pálavské souvrství s autochtonní křídou j. 
okraje Českého masivu (Stráník et al. 1996). Křídové pestré 
jílovce ždánické jednotky známé z čejčsko-zaječské zóny 
sedimentovaly patrně v hlubokovodnějším a otevřenějším 
marinním prostředí. Mezozoickou sekvenci Pavlovských 
vrchů je tedy možná lepší vyčlenit ze stratigrafi ckého sledu 
ždánického příkrovu (viz např. Švábenická – Bubík 2014).
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Vrstevní sled mezozoických bradel v  Pavlovských 
vrších začíná klentnickým souvrstvím (kimmeridge–
svrchní tithon; Eliáš 1992). Jsou to měkké šedé slíny, výše 
převládají pevné lavicovité slínovce a rohovcové vápence. 
Obsahují bohatou mikrofaunu foraminifer, ostrakodů 
a vápnitý nanoplankton ukazující na prostředí sublitorálu 
při karbonátové plošině. Známá mocnost je kolem 120 m 
(Eliáš 1992).

Nadloží tvoří erstbrunnské vápence (střední/svrchní 
tithon–berrias, ?hauteriv; Eliáš 1992), které se v Pavlov-
ských vrších zásadně podílejí na krajinném rázu. Jejich 
celková mocnost je kolem 100 až 120 m. Jsou to hnědavě 
šedé až bělavě šedé vápence, často brekciovité, interpreto-
vané jako osyp na okraji karbonátové plošiny (Eliáš 1992). 
Místy obsahují charakteristickou tethydní mělkovodní 
faunu korálů, dicerátních mlžů, nerineidních plžů, lilijic, 
ježovek a brachiopodů. Na přechodu mezi klentnickým 
a ernstbrunnským souvrstvím je vyvinuta 2 až 20 m moc-
ná přechodná zóna se střídáním litotypů obou souvrství 
(Eliáš 1992).

 Spodnokřídové sedimenty v bradlech zcela chybí 
a  je proto uvažován hiát během spodní křídy. Přímo 
na  ernstbrunnských vápencích transgresivně spočívá 
svrchnokřídové klementské souvrství. Na bázi je tvořeno 

biomikritovými jílovitými vápenci, výše převládají pra-
chovce a  pískovce charakteristické obsahem glaukonitu. 
V klementském souvrství byli místy nalezeni inoceramidní 
mlži, kteří spolu s  foraminiferovou mikrofaunou a  váp-
nitým nanoplanktonem dokládají stratigrafi cký rozsah 
souvrství svrchní turon až spodní coniac. Celková moc-
nost ověřená vrtem Pavlov-5 je 32 m (Stráník et al. 1996). 
Klementské souvrství nasedá na zkrasovělý povrch ernst-
brunnských vápenců a vyplňuje krasové dutiny, otevřené 
trhliny apod. V těchto výplních byly zjištěny i starší úrovně 
turonu a dokonce spodní cenoman litologicky stejný jako 
turonské sedimenty klementského souvrství (Stráník et al. 
2006; Bubík – Poul 2009).

Do nadloží klementské souvrství přechází plynule ale 
rychle s úbytkem písčité frakce do souvrství pálavského. 
Toto souvrství, dříve známé pod označením „mukro-
nátové vrstvy“, bylo defi nováno Stráníkem et al. (1996). 
Charakteristickou litologií jsou šedé vápnité prachovité 
jílovce a celková mocnost přesahuje 90 m. Stáří stanovené 
na základě planktonických foraminifer a vápnitého nano-
planktonu je spodní coniac–spodní campan (Stráník et al. 
1996; Švábenická – Bubík 2014). Mladší sedimenty v rámci 
bradel Pavlovských vrchů nejsou známy.

1.  Svatý kopeček
Duplex v ernstbrunnských vápencích a klementské souvrstv
M. Bubík
(GPS: 48°48‘34,9“N, 16°39‘22,0“E)

Na  severovýchodním 
úpatí Svatého kopečku v Mi-
kulově se nachází opuštěný 
vápencový lom označovaný 
jako Mariánský mlýn (obr. 
B6). Lom těžil ernstbrunn-
ské vápence a  v  70. letech 
byla těžba ukončena v zájmu 
ochrany přírody a  krajiny. 
Později byla těžba obnovena 
v  lomu na  Janičově vrchu, 
který se nachází jen několik 
set m k SV a i tato těžba byla 
v roce 2004 ukončena.

Ernstbr unnské  vá-
pence v  obou lomech mají 
charakter bělavě šedých 
masivních převážně spari-
tových vápenců, často in-
traklastických. Při bližším 
pohledu mohou být rozpo-
znány 1–5 m mocné polohy 
s  nezřetelnou gradací. Tyto 
vápence jsou interpretovány 
jako fluxoturbidity nebo 
turbidity usazené z  hustých 
proudů (Eliáš 1992). Vedle 
primárních sedimentárních 

Obr. B6. Situační mapa lokality: Svatý kopeček a lom Mariánský mlýn.
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brekcií je zcela běžné brekciovité porušení a tlakové roz-
pouštění způsobené deformací během orogeneze. Eliáš 
(l. c.) na základě sedimentologického studia předpokládá 
depozici ernstbrunnských vápenců v neritiku až batyálu na 
úpatí svahu karbonátové plošiny a přilehlé pánevní plošině 
a odkazuje na facie SMB4 a FB4 (klastické vápence svahu 
a úpatí) ve smyslu Wilsona (1975). Nověji jsou ernstbrunn-
ské vápence považovány za  sedimenty karbonátových 
lagun (korálové a dicerasové patch reefy oddělené karbo-
nátovými písky a kaly) a lemové ooidové–onkoidové valy 
na okrajích karbonátové platformy (Schneider et al. 2013). 

Ernstbrunnské vápence v  obou lomech obsahují 
místy hojnější makrofaunu měkkýšů tethydního rázu. Jsou 
to především primitivní zástupci rudistů rodu Epidiceras. 
Jejich poměrně velké misky připomínají zakroucené beraní 
rohy. Dalším tethydním prvkem jsou nerineidní břicho-
nožci charakterističtí vysoce věžovitou schránkou s četný-
mi závity a charakteristickými záhyby patrnými na jejich 
průřezu. Mezi nejnápadnější druhy z popisovaných lomů 
patří velcí břichonožci Leviathania gigantea (Makowsky) 
s robustní schránkou dosahující velikosti až kolem čtvrt 
metru (obr. B7). Jiné partie vápenců obsahují hojné zbytky 
ježovek a další faunu. Kompletní paleontologické zpraco-
vání jurské fauny z obou lomů zatím chybí.

Na  horní hraně lomové stěny lomu Mariánský 
mlýn je odkryta transgrese svrchnokřídových sedimentů 
klementského souvrství na ernstbrunnský vápenec. Sedi-
menty lze charakterizovat jako zelenavě šedé vápnité jílovce 
a  jílovité pískovce s glaukonitem. Z jílovců byla získána 
foraminiferová mikrofauna. Bentické foraminifery Gaveli-
nella berthelini (Keller), Osangularia cordieriana (Orbigny), 
Marssonella oxycona (Reuss) a Pernerina depressa (Perner) 
ukazují na  prostředí hlubšího sublitorálu. Planktonické 
foraminifery Marginotruncana pseudolinneiana Pess., M. 

sinuosa Porth., M coronata (Bolli), Archaeoglobigerina 
cretacea (Orbigny) a A. bosquensis Pess. dokládají, že sedi-
menty nejsou starší než střední turon (Stráník et al. 1996). 
Obdobné stáří ukazuje vápnitý nanoplankton s Marthas-
terites furcatus a  Kamptnerius magnifi cus (Stráník et al. 
1996; Švábenická – Bubík 2014). Bazální člen biomikritic-
kých jílovitých vápenců známý z profi lu na Turoldu není 
na Svatém kopečku vyvinut. Mohlo by to svědčit o výškově 
členitém reliéfu před svrchnokřídovou transgresí.

Uprostřed stěny na základní etáži lomu Mariánský 
mlýn je dobře patrná zvláštní struktura (obr. B8). Jako 
duplex ji rozpoznali a  popsali Havíř a  Stráník (2003) 
a novější interpretaci provedl Poul et al. (2009). Duplexy 
vznikají při násunech ve zvrstvených horninových masi-
vech, kde dochází k odlepení deskovitých těles a vzniku 
ramp, na  kterých dochází k  přesunutí a  přestřižení na-
souvaného tělesa často i několikanásobně. Mechanismus 
je zřejmý z obrázku B9. To, co můžeme v lomu Mariánský 
mlýn pozorovat v měřítku prvních desítek metrů, se po-
dílí na stavbě elevací Pavlovských vrchů v řádově větším 
měřítku (Poul et al. 2009).

Obr. B7. Obří břichonožec Leviathania gigantea (Makowsky) 
z lomu na Janičově vrchu. Autor M. Bubík.

Obr. B8. Ernstbrunnské vápence v lomu Mariánský mlýn poru-
šené duplexem.

Obr. B9. Schéma vzniku duplexu v horninovém masivu během 
nasouvání příkrovu. 
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2.  Pod Mušlovem 
Sedimenty hrušeckého souvrství (vídeňská pánev)
P. Tomanová Petrová
(GPS: 48°47‘27.804“N, 16°40‘48.481“E)

Rozsáhlá pískovna (200 × 150 m) se nachází pod 
statkem Mušlov, 1 800 m sz. od kostela v Sedleci u Miku-
lova (obr. B10) na území CHKO Pálava. Její stěny dosahují 
výšky až 15 m, místy jsou porostlé vegetací (obr. B11). 
Těžebna je v  současné době již z  větší části rekultivova-
ná. Hlavním horninovým typem jsou písky hrušeckého 
souvrství s hojnou makro i mikrofaunou, v nichž se nalé-
zají tělesa řasových vápenců děvínské série (Novák 1975), 
tvořená zejména červenými řasami a  zoárii mechovek. 
Paulík (1953) nalezl i  polohy, kde dominují měkkýši 
(obr. B12 a B13). Oba typy vápenců do sebe přecházejí. 

Mělkovodní řasové vápence 
vystupují v  podloží pleisto-
cenních písků. Řasové vápen-
ce s  červenými řasami jsou 
medově žluté až bělavě šedé, 
kompaktní, o různém stupni 
diageneze. Dle Procházkové 
(1981) obsahují úlomky ro-
hovců, kyselých hlubinných 
hornin, metamorfitů, šu-
piny slíd, glaukonit a  chlo-
rit. Hrabovský (2009) uvádí 
nižší diverzitu červených řas 
z  lokality Mušlov na  rozdíl 
od řas z karpatské předhlub-
ně. Zastoupené jsou dvěmi 
čeleděmi, Sporolithaceae 
a  Corallinaceae a  rody Spo-
rolithon, Spongites a  domi-
nujícím rodem Lithophyllum, 
který dokládá mělkovodní 
prostředí sedimentace po-
dobné dnešnímu Středozem-
nímu moři. 

Vápence obsahují hoj-
nou faunu. Z  posledního 

zpracování Cejnkové (2011) a Osvaldové (2011), příp. Pro-
cházkové (1981) pochází následující seznam fauny: bivalvia 

– rody Pinna, Spondylus, Ostrea, Cardium, Venus, Cardita 
(Cardiocardita) partschi, Clausinella basteroti taurinensis, 
Panopea medardi, Pecten (Flabellipecten) besseri, Glycy-
meris (Glycymeris) pilosa, Callista italica, Codakia leonina 
a Linga columbella, gastropoda – rody Strombus, Conus, 
Turritella (Eichwaidiella) bicarinata bicarinata, T. (Hausta-
tor) eryna communiformis, T. (Haustator) tricincta tricincta, 
T. spirata, T. tricincta, Cerithium vulgatum, Natica catena 
helicina a  Ancilla (Baryspira) glandiformis. Vzhledem 

Obr. B10. Situační mapa lokality: Pískovna „Pod Mušlovem“.

Obr. B11. Opuštěná pískovna pod statkem Mušlov u Sedlece. 
Autor M. Bubík.

Obr. B12. Blok vápence s lumachelou misek mlže Panopea me-
nardii. Autor M. Bubík.
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k hojnému výskytu taxonů Turritella, Ancilla glan-
diformis a Linga columbella živících se rostlinným 
detritem lze předpokládat prostředí mělkého moře 
s  písčitým, nezpevněným sedimentem. S  touto 
malou hloubkou souviselo i  dobré prokysličení 
a  provzdušnění. Z  mlžů je nejhojněji zastoupen 
rod Cardita, jehož schránky můžeme označit 
za  nejzachovalejší. Hojně se zde vyskytuje i  rod 
Linga a zástupci čeledi Ostreidae. Přítomnost čeledi 
Ostreidae, jejíž zástupci se vyznačují silnostěnnými 
schránkami nasvědčuje, že se jednalo o prostředí 
spíše dynamické, zřejmě příbřežní zónu. V  létě 
2015 byla na  lokalitě provedena orientační statis-
tická analýza makrofauny nasbírané neselektivně 
v píscích (tab. 1). Vyplývá z ní téměř trojnásobná 
převaha mlžů nad břichonožci. V blocích vápence 
byla pozorována obdobná fauna. V některých případech 
však vápencové bloky obsahovaly odlišné společenstvo, 
např. s dominantní Panopea menardi Desh. (obr. B12) nebo 
s Macrochlamis nodosiformis (Pusch) (obr. B13). Mohlo by 
to naznačovat, že vápence jsou akumulací redeponovanou 
z různých prostředí mělkého moře a ani makrofauna písků 
nepředstavuje přirozené společenstvo.

Na  lokalitě byly dále zjištěny ježovky rodů Clypeas-
ter a Scutella, zuby žraloků rodu Lamna a Carcharodon. 
Ve vápencích byl kromě typické řasy rodu Lithothamnium 
nalezen i  jeden zástupce čeledi Serpulidae. Diverzita me-
chovek je na  lokalitě Mušlov relativně nízká, dominuje 
koloniová mechovka Schizoporella tetragona (Zágoršek 2010). 
Ve společenstvu foraminifer (obr. B14) výrazně dominuje 
mělkovodní Asterigerinata planorbis (Orb.), kterou dopro-
vázejí druhy Elphidium crispum (L.), E. fi chtelianum (Orb.), 
Ammonia viennensis (Orb.), Heterolepa dutemplei (Orb.), 
Porosononion granosum (Orb.), Bolivina dilatata Rss., Noni-
on commune (Orb.), Hansenisca soldanii (Orb.), Globulina 
gibba Orb., Quinqueloculina sp., Globigerina bulloides Orb., 
Globigerinoides trilobus (Rss) a další. Spolu s foraminiferami 
se ve výplavu vyskytují fragmenty ostnů a destiček ježovek, 
zoárií mechovek, schránek měkkýšů a ostrakodů.

První zmínku o fosiliích z Mušlova předložil Hörnes 
v roce 1851, který uvedl 74 druhů měkkýšů, z toho 48 zá-
stupců plžů a 24 zástupců mlžů. 

Podrobný seznam měkkýši fauny z místního baden-
ského „téglu“ podal Bunzel (1869). Měkkýší faunu rozčlenil 
na faunu badenského typu, faunu steinbrunnského typu 
a  faunu nejistého charakteru. Dále se zabýval pozicí ba-
denského „téglu“ a zjistil, že je překryt „lithothamniovými“ 
vápenci. 

Rzehak (1902 a 1903) rozdělil miocenní sedimenty 
v okolí Mikulova do několika různých facií. Jsou to jednak 
jemné, šedé jíly (z části odpovídající badenským „téglům“), 
dále slíny s hojnou mikrofaunou, „lithothamniové“ vápen-
ce, písky a štěrky. Z Mušlova uvedl některé makrofosilie. 
Rzehak se zmiňuje také o  řasovém vápenci označeném 

„Porzinsel“, který byl odkryt stavbou železnice. Uvedl z něj 
hojnou měkkýší faunu a dochází k závěru, že se s faunou 
z Mušlova dosti shoduje. Rzehak v roce 1923 poznamenal, 
že moravský „tégl“ je vesměs chudý na fosílie, výjimku tvoří 
např. Židlochovice, Borač či lokalita Porzteich. Na fosilie 
bohaté jsou slínité jíly související s facií řasových vápenců 
a jako nejbohatší naleziště uvádí autor mimo jiné i Mušlov. 

Zvětráváním řasových vápenců na lokalitě Mušlov 
dochází k uvolňování fosílií. Valoušek (1926) uvedl z těch-
to vápenců několik druhů měkkýšů: Conus ventricosus, 
Turritella bicarinata, Ancillaria glandiformis, Cerithium 
lignitarum, Pectunculus pilosus. 

Samostatnou práci věnovanou badenským „téglům“ 
publikoval v r. 1928 Jüttner. Popisuje badenské „tégly“ z lo-
kality Porzteich a podává výčet nalezené fauny. Badenské 

Obr. B13. Blok vápence s Macrochlamis nodosiformis, průměr 
mince: 2 cm. Autor M. Bubík.

Obr. B14. Společenstvo foraminifer s dominantní Asterigerinata 
planorbis (Orb.). Autor P. Tomanová Petrová.

Tab. 1. Kvantitativní zastoupení měkkýšů v píscích na lokalitě Mušlov.
Gastropoda počet % Bivalvia počet %
Ancilla glandiformis 9 7 Ostrea sp. 6 4,7
Turritella sp. 15 11,7 Solen sp. 1 0,8
Natica sp. 2 1,6 Linga columbella 16 12,5
Terebralia sp. 1 0,8 Chlamys sp. 2 1,6
Conus sp. 1 0,8 Cardita partschi 16 12,5
Bittium sp. 1 0,8 Megacardita jouanneti 5 3,9
Diloma sp. 1 0,8 Codakia leonina 14 10,9
Gastropoda indet. 4 3,1 Venus sp. 10 7,8

Glycymeris pilosa deshayesi 3 2,3
Anadara diluvii 2 1,6
Bivalvia indet. 19 14,8

CELKEM 34 26,6 94 73,4
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„tégly“ zjistil také na bázi kinberských písků a ověřil jejich 
pokračování v podloží až k Mikulovu. 

První samostatný článek pojednávající o Kinberku 
a  Mušlovu byl uveřejněn Jüttnerem (1933). V  pískovně 
na  Mušlově autor popsal polohu štěrků, včetně jejich 
valounového složení: křemen, pískovec, rohovec, „litho-
thamniový“ vápenec. 

Jüttner (1938) shrnul přehled neogénu dolního Po-
dyjí a objasnil pozici řasových vápenců. Vápence sedimen-
tovaly buď přímo na sedimenty jury nebo fl yše (Mušlov, 
Vysoký roh), v některých případech také na „tégly“. V ná-
sledujícím roce tentýž autor zdokumentoval z  Mušlova 
celkem šest odkryvů, z nichž pět řadil k tzv. „diluviálním 
pískům“ (z  dnešního hlediska je tedy považoval za  ple-
istocenní) a  jeden profi l kompletně řadil k  neogenním 
řasovým vápencům. 

Počátkem 50. let se Paulík (1953) věnoval proble-
matice řasových vápenců z Mušlova a písky obklopující 
vápence považoval vzhledem k  výskytu pleistocenních 
mlžů za pleistocenní. 

O  pozici miocenních sedimentů v  okolí Mušlova 
diskutoval Buday et al. (1963) ve vysvětlivkách ke geolo-
gické mapě listu Brno. 

V roce 1955 publikoval Tejkal taxonomickou práci 
zabývající se měkkýši z nedaleké lokality Kinberg.

Později bylo zpracování profi lu na lokalitě Mušlov 
včetně změn ve složení společenstev zadáno v rámci stu-
dentských prací Procházkové (1981), Osvaldové (2011) 
a Cejnkové (2011). Podle Procházkové (1981) byla zpra-
cována historie výzkumů na lokalitě Pod Mušlovem.

3.  Hustopeče
Ždánicko-hustopečské souvrství ve své typové oblasti
M. Bubík
(GPS: 48°55‘45,4“N, 16°44‘47,5“E)

V zaniklé cihelně na j. okraji Hustopečí se v jz. svahu 
těžebny nacházejí zbytky výchozů ždánicko-hustopečské-
ho souvrství v pelitické facii (obr. B15 a B16). V současnosti 
je hliniště cihelny oploceno a není veřejně přístupné. Část 
těžebny s výchozy vlastní fi rma STAFIKR s. r. o. obchodu-
jící se stavebninami.

Výchozy hustopečských slínů jsou silně zasucené, 
ve strmém svahu je však suť nepříliš mocná a výchozy lze 
snadno očistit. Litologicky zcela převažují jíly, jílovce a pra-
chovce. Ze sedimentologického hlediska jde o turbidity tvo-

řené intervaly Td-e Boumovy 
sekvence. Jen velmi podříze-
ně se vyskytují pískovce v po-
lohách 3 až 12 cm mocných 
tvořící do 5 % mocnosti. Pís-
kovce jsou planárně i vlnitě 
zvrstvené, šedé, jemnozrnné, 
prachovité, vápnité, s  obsa-
hem muskovitu. Šedohnědé 
vápnité jílovité prachovce, 
tvořící zpravidla bázi turbi-
ditního rytmu, obsahují často 
šupiny ryb (obr.  B17). Pra-
chovce gradačně přecházejí 
přes šedohnědé slíny místy 
až do světle šedých vápnitých 
jílů, které mohou reprezento-
vat hemipelagické sedimenty. 
Slíny a  jílovce mají často 
šlírový charakter – tj. obsa-
hují hojné neprůběžné šedé 
prachovité laminy.

Fosilní záznam hus-
topečských slínů není příliš 
bohatý. Ve všech odebraných 
vzorcích byla nicméně zjiš-

těna poměrně dobře zachovalá mikrofauna: vápnité ben-
tické i planktonické foraminifery, kostry radiolarií z řádů 
Spumellaria i Nassellaria, rybí kosti a méně často jehlice 
hub. Foraminiferová fauna je velice drobná a indikuje ne-
příznivé ekologické podmínky u dna i ve vodním sloupci. 
Z  bentických foraminifer byly předběžně zaznamenány 
druhy Bolivina sp., Epistominella sp., Escornebovina ortho-
rapha (Egger), Bulimina elongata (Orbigny) a Grigelis sp. 
Planktonické foraminifery Globigerina offi  cinalis (Subb.), 
Tenuitella brevispira (Subb.), Tenuitellinata angustiumbili-

Obr. B15. Situační mapa lokality: Hustopeče – hliniště zaniklé cihelny.
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cata (Bolli) a Globoturborotalita cf. angulisuturalis (Bolli) 
indikují stáří svrchního oligocénu. Spolehlivé zařazení však 
bude možné až na základě dalšího studia. Z rybích zbytků 
jsou nejčastější charakteristické šupiny sleďovitých, které 
lze označit jako Sardinella sardinites. Méně časté jsou kte-
noidní šupiny, které by mohly patřit perciformním rybám. 
Ojediněle byla v hustopečském slínu z jiné části hliniště 
nalezena schránka pteropoda Spiratella? sp.

Pískovce a slíny „Hustopečské vrchoviny“ vizionářsky 
zařadil k akvitánu již Rzehak (1881). Paul (1893, str. 234) 
pojmenoval horninové typy tohoto souvrství v oblasti Ždá-
nického lesa jako ždánické pískovce (Steinitzer Sandstein) 
a  hustopečské slíny (Auspitzer Mergel). Až na  základě 

podobného geologického mapování pro generální geolo-
gickou mapu Chmelík a Matějka (1963) důkladně popsali 
a  defi novali ždánicko-hustopečské souvrství. V  defi nici 
nových litostratigrafi ckých jednotek v tomto období ještě 
nebylo zvykem důsledně uvádět typovou lokalitu. Proto 
nemá ždánicko-hustopečské souvrství do dnešních dob 
svoji typovou lokalitu, ačkoli jde o nejmocnější a plošně 
nejrozsáhlejší litostratigrafi ckou jednotku ždánické jed-
notky. Hustopeče, od kterých je název souvrství odvozen, si 
v tomto ohledu zaslouží pozornost a stará těžebna by mohla 
po biostratigrafi ckém a petrografi ckém zhodnocení dobře 
posloužit jako typová lokalita.

4.  Nikolčice
M. Bubík
Menilitové souvrství ždánické jednotky a typová lokalita šitbořických vrstev
(GPS: Nivky – 49°00‘10,8“N, 16°46‘01,1“E; U hřbitova – 48°59‘56,3“N, 16°45‘14,4“E)

Na okraji katastru Nikolčic v místě zvaném Nivky 
se nachází jeden z nejkompletnějších profi lů šitbořických 
vrstev na Moravě (obr. B18 – 4b). Ačkoli je profi l oprávně-
ným kandidátem na typovou lokalitu šitbořických vrstev, 
v současné době je svah bez výchozů a pro účel exkurze je 
mnohem vhodnější navštívit příležitostný zářez na okraji 
Nikolčic u hřbitova (obr. B18 – 4a).

Profi l vyšší částí menilitového souvrství v Nivkách 
zdokumentoval Stráník et al. (1974) během geologického 
mapování 1 : 25  000 na  listu M-33-106-D-c Šitbořice. 
Na svahu při katastrální hranici s Šitbořicemi byly v té době 
prováděny rozsáhlé terénní úpravy, při kterých vznikly 
rozsáhlé plošné odkryvy. Na nich bylo možné pozorovat 
vrstevní sled od  nejvyšší části dynówských slínovců až 
po  spodní část ždánicko-hustopečského souvrství (obr. 
B19). Převážně jílovcové vrstvy řazené dosud buďto k me-
nilitovým vrstvám nebo označované jako nadloží menili-
tových břidlic byly na základě tohoto profi lu nazvány jako 
šitbořické vrstvy (Stráník et al. 1974). Teprve s odstupem 
času byly přiřazeny defi nitivně k menilitovému souvrství 
(Brzobohatý – Stráník 1981).

Dynówské slínovce na  bázi profilu měly vzhled 
hnědavých, světle laminovaných „vápnitých břidlic“, bě-
lavě navětralých a pokrytých rezavými povlaky limonitu 
(obr. B20). Na jejich nerovný povrch (erodovaný?) nase-
dala 2–5 cm mocná poloha rezavého silně písčitého jílovce 
až prachovce, který už patří k šitbořickým vrstvám. Výše 
do  nadloží převládají jílovce, které v  různých úrovních 
obsahují četné klasty jílovců, slínovců a  rohovců, které 
v  ojedinělých případech dosahovaly 280 cm v  průměru 
a  mocnosti 75 cm. Tyto klasty pocházely převážně ze 
starších členů menilitového souvrství. Ve vrstevním sledu 
převažovaly různé typy jílovců: lupenité hnědavé neváp-
nité jílovce s tenkými vložkami prokřemenělých jílovců, 
hnědavé vápnité i nevápnité šlírovitě laminované jílovce, 
zelenošedé jílovce, hnědé a šedé jílovce s krystalky sádrov-
ce aj. Různé typy jílovců se místy střídaly v polohách kolem 
50 cm mocných. V nejvyšší části vrstev byla pozorována 
20cm lavice hnědošedého, rezavě navětralého pelokar-
bonátu (dolomit?). Horní hranice šitbořických vrstev je 
vyznačena objevením žlutošedých vápnitých prachovců 
až pískovců ždánického typu, které patří ždánicko-husto-

Obr. B16. Zasucená stěna s výchozy ždánicko-hustopečského 
souvrství ve facii hustopečských slínů v jz. části hliniště zaniklé 
cihelny v Hustopečích. Autor M. Bubík.

Obr. B17. Šedé slíny/vápnité jíly a turbiditní šedohnědé prachovce 
s šupinami ryb, Hustopeče. Autor M. Bubík.
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pečskému souvrství. Celková 
mocnost šitbořických vrstev 
v  profi lu byla 32 m. Ve  váp-
nitých jílovcích šitbořických 
vrstev v  profi lu na  Nivkách 
zjistila E. Benešová nízce di-
verzifi kovanou mikrofaunou 
planktonických foraminifer 
s Globigerina leroyi B. et B., G. 
occlusa B. et B. a Globorotalia 
permicra B. et B. (Stráník 
et al. 1974). Z bentosu byly 
zjištěny druhy Virgulinella 
sp., Bulimina sp. a  Bolivina 
sp., což jsou rody tolerující 
hypoxické podmínky.

V současnosti je na lo-
kalitě obdělávané pole zce-
la bez výchozů. Ve  střední 
části svahu lze na  povrchu 
pozorovat úlomky dynó-
wských slínovců a  menilito-
vých rohovců, které patrně 
pocházejí z redepozic uvnitř 
šitbořických vrstev. Úlomky 
jílovců charakteristické pro 

Obr. B19. Schematizovaný litologický profi l šitbořickými vrstvami na Nivkách (lokalita 4a) podle popisu Stráníka (1974).

Obr. B18. Situační mapa lokality: Kompletní profi l šitbořických vrstev (4b) a příležitostného 
odkryvu s profi lem menilitovým souvrstvím (4a) v Nikolčicích.
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šitbořické vrstvy nebyly nově (2015) pozorovány. Ve vyšší 
části svahu se objevují úlomky slídnatých jemnozrnných 
pískovců ždánického typu, směrem nahoru zcela pře-
vládnou. Stráník et al. (1974) popsal další dva doplňkové 
profi ly šitbořickými vrstvami v  Šitbořicích: rýhu podél 
fotbalového hřiště a zářez podél s. okraje areálu zeměděl-
ského družstva. V profi lech byla odkryta vyšší část vrstev 
a jejich přechod do ždánicko-hustopečského souvrství. Ani 
v těchto profi lech dnes nejsou výchozy.

K seznámení s litologií menilitového souvrství včetně 
šitbořických vstev lze v současnosti využít zářez podél sil-
nice na s. okraji Nikolčic u hřbitova (lokalita 4a – obr. B18). 
Zářez vysoký 1,5 m a přes 50 m dlouhý souvisí s přípravou 
na  výstavbu řady rodinných domů. V  zářezu je odkryt 
od S k J v stratigrafi ckém pořádku interval od šešorských 
slínů němčického souvrství po spodní část šitbořických 
vrstev. V celém profi lu převládají střední úklony vrstevna-
tosti k J, pro značné zvětrání však nelze vyloučit postižení 
vrstevního sledu zlomy.

Šešorské slíny jsou homogenní měkké zelenošedé 
slíny, které ojediněle obsahují 8 cm mocnou rezavě navět-
ralou polohu limonitového okru – zvětralý pelokarbonát? 
(obr.  B21). Slín obsahuje diverzifi kovanou mikrofaunu 
planktonických i bentických foraminifer a limonitizované 
schránky pteropodů Spiratella. Bentos reprezentovaný 
četnými druhy rodů Rhizammina, Saccammina, Quinque-
loculina, Favulina, Laevidentalina, Neugeborina, Bolivina, 
Angulogerina, Cibicides, Gyroidinoides a  Protelphidium 
ukazují na  normální salinitu a  prokysličení vod na  roz-
hraní sublitorálu a batyálu. Plankton s Chiloguembelina 
sp., Globigerina offi  cinalis (Subb.), Dentoglobigerina ga-
lavisi (Berm.), Subbotina linaperta (Finl.), Dipsidripella 
danvillensis (H. et W.), Globorotaloides suteri Bolli a pěti-
komůrkovou formou Tenuitella sp. představují charakte-
ristické společenstvo šešorských (globigerinových) slínů 
bez stratigrafi ckých vůdčích druhů.

Výše do nadloží se střídají různé typy šedých a šedo-
hnědých, destičkově i kusově rozpadavých jílovců, které 
patří k podrohovcovým vrstvám menilitového souvrství. 
Ze světle hnědošedého vápnitého jílovce s šupinami ryb 
z  vyšší části členu byla získána o  něco méně diverzifi -
kovaná fauna planktonických a  bentických foraminifer 

s mírnou převahou planktonu. Z bentosu jsou časté druhy 
Angulogerina sp., Fursenkoina sp., Bolivina sp., Globocassi-
dulina globosa (Hantk.), Biapertorbis sp., Asterigerinoides 
guerichi (Franke), Nonionella sp. a Cibicides sp. Plankton 
je zastoupen druhy Dipsidripella danvillensis (H. et W.), 
Globoturborotalita gnaucki (B. et B.), G. ouachitaensis 
(H. et W.), Globigerina offi  cinalis (Subb.) a Paragloborotalia 
nana (Bolli). Ve výplavu jsou velice hojné úlomky kostí 
a šupin ryb, méně často se vyskytují cysty prasinofytních 
řas Leiosphaera? a Pterospermella.

Do nadloží následují deskovité laminované hnědé 
silicifi kované nevápnité jílovce rohovcového členu. Na po-
vrchu výrazně bělavě navětrávají. Jejich nadloží tvoří dynó-
wské slínovce s charakteristickou litologií světle hnědých 
(barva bílé kávy) kokolitových slínovců až vápenců, místy 

Obr. B20. Plošné odkryvy v menilitovém souvrství v Nivkách (lo-
kalita 4a); kontakt světlých dynówských slínovců (vlevo) s tmav-
šími jílovci šitbořických vrstev (vpravo). Autor Z. Stráník, 1974.

Obr. B21. Zelenošedé šešorské slíny v zářezu u Nikolčického 
hřbitova. Autor M. Bubík, 2015.

Obr. B22. Hnědošedé slabě vápnité jílovce šitbořických vrstev 
v zářezu u Nikolčického hřbitova. Autor M. Bubík, 2015.
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laminovaných, místy bioturbovaných. Na povrchu rovněž 
výrazně bíle navětrávají. 

V nadloží slínovců se objevují hnědošedé destičkově 
rozpadavé nevápnité jílovce šitbořických vrstev (obr. B22). 
Po několika metrech do nadloží lze nalézt i vápnité polohy 
těchto jílovců. Obsahují foraminiferovou faunu s  nižší 
diverzitou a  převahou planktonu nad bentosem. Z  ben-
tických foraminifer jsou hojní zástupci rodů Cibicides 
a  Globocassidulina doprovázení buliminidy (Bolivina 
a Bulimina). Planktonické foraminifery jsou zastoupeny 
druhy Tenuitella brevispira (Subb.), Globigerina offi  cinalis 
(Subb.) a  řadou dalších druhů, které jsou však nejspíše 
redeponované ze starších členů eocénu a oligocénu: Pseu-
dohastigerina naguewichiensis (Mjatliuk), Catapsydrax 
unicavus Bolli, Tenuitella cf. gemma (Jenkins) aj. Rovněž 
aglutinovaný bentos je nejspíše redeponovaný z němčic-
kého souvrství: Rhabdammina cylindrica Glaess., Ammo-
discus? sp. Foraminiferová fauna celkově dobře odpovídá 
ochuzeným společenstvům šitbořických vrstev známým 

z  jiných lokalit Moravy. Hojné redepozice mikrofauny 
nejsou překvapením, když uvážíme masivní redepozici 
popisovanou Stráníkem et al. (1974).

Závěrem je vhodné zmínit, že právě v Nikolčicích 
byly poprvé na našem území popisovány horniny menilito-
vého souvrství. Věhlasný geolog Ami Boué z Paříže (1822) 
popisoval výskyt hnědavých vápnitých jílovců s vložkami 
silicitů v Nikolčicích a silicity srovnával s menilitem z okolí 
Paříže. Povšiml si hojných fosilních zbytků, které pova-
žoval za zbytky hmyzu a menilitovým vrstvám přisoudil 
sladkovodní původ. Dnes je bez původního sbírkového 
materiálu těžké rozhodnout, zda skutečně našel zbytky 
hmyzu, které se vzácně v menilitovém souvrství vyskytují 
nebo za zbytky hmyzu považoval izolované kosti a šupiny 
ryb. Hojné zbytky ryb z Nikolčic nakonec přitáhly pozor-
nost Heckela (1850), který odtud popsal např. nový druh 
ryby Anenchelum leptospondylum, charakteristický pro 
dynówské slínovce.

5.  Křepice
Dynówské slínovce ždánické jednotky
M. Bubík
(GPS: 48°47‘27,8“N, 16°40‘48,5“E)

Na z. okraji Křepic nedaleko hřbitova byl při stavbě 
vinných sklepů vytvořen zářez ve  svahu nad nimi (obr. 
B23). V zářezu je odkryt profi l částí menilitového souvrství 
s dynówskými slínovci a bází šitbořických vrstev. V roce 
1991 byla lokalita zařazena do  exkurze Mezinárodní 
nanoplanktonové asociace INA a před tím důkladně mi-

kropaleontologicky zhodno-
cena J. Krhovským (Krhovský 
1991). Výchoz v Křepicích je 
pozoruhodný z hlediska se-
dimentologických fenoménů 
a zajímavých paleoekologic-
kých poznatků zjištěných 
především na základě studia 
vápnitého nanoplanktonu. 
Během následujících let byla 
část odkryvu odtěžena a za-
stavěna, takže západní profi l 
2/90 studovaný Krhovským 
již neexistuje (obr. B24).

Dynówské slínovce 
v  odkryvu mají charakter 
světle hnědavých slínovců 
s  přibývajícími rezavými 
skvrnami a  pásky do  nad-
loží. Ve vyšší části slínovců 
se vyskytují pásky a  laminy 
jemnozrnných pískovců, la-
miny menilitových rohovců 
a rudohnědě zbarvené jílovité 
laminy. Výše převládají světle 
šedé porézní silicifi kované jíly, 
místy laminované s laminami 

menilitových rohovců s práškovými agregáty jarositu. V této 
části vrstevního sledu se vyskytují četné skluzové vrásy, které 
ukazují na nestabilitu dna způsobující gravitační ploužení 
a skluzy (obr. B24 a B26). Nejvyšší částí vrstevního sledu jsou 
nedeformované šedé nevápnité jíly s laminami prachovce, 
pískovce a povlaky jarositu a limonitu (obr. B25).

Obr. B23. Situační mapa lokality: Křepice.
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Mikropaleontologické studium dynówských slínovců 
zjistilo vedle vápnitého nanoplanktonu výskyt rybích šupin 
sleďovitých ryb, hladké typy ostrakodů vázané na písčité 
laminy a velmi vzácně i foraminifery nejisté autochtonity 
(Krhovský 1991). V červenohnědě zbarvených jílovitých 
laminách byly zjištěny pouze úlomky diatom. Vápnitý 
nanoplankton v  slínovci je zastoupen dominantním 
druhem Reticulofenestra ornata doprovázeným ještě 
druhy Transversopontis fi bula a T. latus. Místy jsou běžné 
druhy Pontosphaera latelliptica, Reticulofenestra cf. hillae, 
R. clathrata a R. cf. daviesi. Další druhy jsou velice vzácné 
a je pravděpodobné, že jsou redeponované ze starších se-
dimentů, což je neoddiskutovatelná skutečnost v případě 
křídových druhů. Oligocenní nanoplanktonové spole-
čenstvo s  dominancí R. ornata ve  stratigrafi cké úrovni 
dynówských slínů, tj.  zhruba uprostřed stupně kiscell, 
patří stejnojmenné akmezóně. Tato akmezóna je jedním 
z nejvýznamnějších korelačních horizontů v evropském 
marinním oligocénu a  lze ji korelovat od alpské molasy 
po Východní Karpaty (Krhovský 1991).

Z paleoekologického hlediska byly velice zajímavé 
výsledky pozorování porézních silicifi kovaných jílovců 
s tenkými laminami menilitového rohovce. Rohovec velmi 
pravděpodobně vznikl diagenezí z diatomitu. Vzhledem 
k nestabilitě opálu se nezachovaly morfologicky průkazné 

zbytky diatom. Na okrajích lamin a v okolním silicifi kova-
ném jílovci se zachovaly dutinky po kokolitech R. ornata 
s dokonale odlitými detaily morfologie, ukazující na velmi 
rychlou diagenezi opálu, který obklopil kokolity ještě bez 
známek rekrystalizace, která je jinak v karbonátových se-
dimentech běžná. V dalším průběhu diageneze byly silicity 
odvápněny a kokolity se zcela vyloužily (Krhovský 1991).

Během exkurze INA v r. 1991 došlo ještě k jednomu 
zajímavému objevu. V úlomku dynówského slínovce byli 
na  lokalitě nalezeni velice drobní patrně juvenilní mlži 
z  okruhu druhu Korobkoviella kiktenkoi Merlin a  Len-
ticorbula? sp. (Čtyroký 1993). Význam nálezu je přede-
vším paleobiogeografi cký. Uvedení mlži byli popsáni ze 
Střední Asie a později nalezeni v ukrajinských Karpatech 
a  ve  waschberské zóně Rakouska (Ottenthal). Všechny 
tyto výskyty jsou vázány na stejnou stratigrafi ckou úroveň 

– acmezónu R. ornata a ukazují na propojení uvedených 
oblastí v  rámci rozsáhlého brakického moře, pro které 
se v  literatuře používá označení solenovské moře (viz 
Čtyroký 1993). 

Obr. B24. Schéma litologie a textur v profi lech menilitovým 
souvrstvím v Křepicích studovaných Krhovským (1991).

Obr. B25. Nejvyšší část dynówských slínovců ve svahu za vinnými 
sklepy v Křepicích. Autor M. Bubík.

Obr. B26. Silicifi kované jílovce s limonitem zbarvenými pásky 
deformované skluzovými vrásami. Autor M. Bubík.
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6.  Pouzdřany
Typová lokalita boudeckých slínů pouzdřanské jednotky
M. Bubík
(GPS: 48°47‘27,8“N, 16°40‘48,5“E)

 

V hlubokém oboustranném zářezu železniční trati 
v  místě zastávky Pouzdřany se nachází významná geo-
logická lokalita (obr. B27). Zářez je typovou lokalitou 
boudeckých slínů pouzdřanské jednotky.

Historie stratigrafi ckého studia boudeckých slínů 
je poměrně komplikovaná. Rzehak (1895) označil tyto 
slíny jako „Blaugrauer Pausrammer Mergel“ (modrošedý 
pouzdřanský slín) a považoval je za součást jeho němčic-
kých vrstev, které řadí k nejvyššímu eocénu až nejnižšímu 
oligocénu. K němčickým vrstvám zároveň řadil i eocenní 

pouzdřanské souvrství pouz-
dřanské jednotky a  „nikol-
čický zelený jíl“ ždánické 
jednotky (viz Pokorný 1956). 

Pokorný (1955) na  zá-
kladě foraminiferové bio-
stratigrafi e doložil, že „šedé 
pouzdřanské slíny“ jsou vý-
razně mladší a  jejich stáří 
určil jako střední až svrchní 
oligocén a  po  dalším stu-
diu jako svrchní oligocén 
(Pokorný 1956). Cicha et al. 
(1965) pojmenovali toto 
souvrství jako boudecké 
slíny v  rámci popisu nově 
vymezeného pouzdřanského 
příkrovu/jednotky a zařadili 
je do akvitánu (spodní mio-
cén). Jako typovou lokalitu 
vybrali zářez trati ve stanici 
Pouzdřany. V  rámci zavede-
ní regionálních stupňů pro 
oblast Paratethydy Cicha 
(1975) zařadil boudecké slíny 
do  egeru a  profil na  úbočí 
nedalekého návrší Kolby 

vybral jako faciostratotyp stupně eger. Stráník et al. (1981) 
na základě dalšího podrobného biostratigrafi ckého studia 
profi lu na  Kolbách zařadili boudecké slíny do  egeru až 
eggenburgu (foraminiferové zóny N4–N5, nanoplanktono-
vé zóny NN1–NN2). Tím celá anabáze neskončila a zatím 
posledním příspěvkem je práce Krhovského et al. (1995), 
ve které jsou boudecké slíny korelovány s eggenburgem, 
zejména na základě sekvenčně stratigrafi ckých úvah.

V  železničním zářezu v  Pouzdřanech nevystupují 
boudecké slíny ve výchozech. Jejich malá odolnost k zvě-

Obr. B27. Situační mapa lokality: Pouzdřany – železniční zastávka.

Obr. B28. Pouzdřany – železniční zastávka, v popředí vpravo jsou 
hromady boudeckých slínů. Autor M. Bubík.

Obr. B29. Světle šedé boudecké slíny a úlomek dolomitové kon-
krece, Pouzdřany – železniční zastávka. Autor M. Bubík.
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trávání to nedovoluje. Zářez je sesvahovaný a zatravněný, 
mělce pod drnem a sutí však vystupují boudecké slíny. 
Příležitost ke studiu slínů byla během posledních terénních 
úprav při budování vysokorychlostního koridoru v r. 1998. 
V současnosti (2005) je relativně čerstvá hornina přístupná 
na malém valu podél j. okraje trati, kam byla deponova-
ná zřejmě po úpravách přístupové cesty na  j. nástupiště 
(obr. B28). Zcela převažují monotonní světle šedé slíny 
(obr. B29). Méně časté jsou úlomky konkrecí šedého do-
lomitu, které na rozdíl od slínu odolávají zvětrávání. 

Mikrofauna boudeckých slínů je velmi bohatá a vedle 
planktonických a bentických foraminifer jsou hojné i kře-
mité mikrofosílie (jehlice silicispongií, radiolarie, diatomy) 
a zuby ryb. Mezi bentickými foraminiferami jsou nápadní 
poměrně velcí jedinci Bathysiphon taurinensis Sacco, Reti-

culophragmium acutidorstum (Hantk.), R. rotundidorsatum 
(Hantk.). DEiverzifi kovaný vápnitý bentos je zastoupen 
druhy Pyramidulina latejugata (Guemb.), Lenticulina 
zuratkensis Pokorny, Marginulina hirsuta Orb., Grigelis 
sp., Siphonodosaria adolphina (Orb.), Uvigerina farinosa 
Hantk., Bulimina striata Orb., B. arndti Hagn, Bolivina spp., 
Pullenia sp., Gyroidinoides sp. atd. Z planktonu se vyskytují 
Globigerinoides primordius B. et B., Cassigerinella boude-
censis Pokorny atd. Stráník et al. (1991) na  nedalekých 
Kolbách zjistili v boudeckých slínech druh Globigerinoides 
altiaperturus Bolli, který dokládá eggenburgské stáří svým 
prvním výskytem. Ojediněle byla zjištěna makrofauna 
tenkostěnných měkkýšů (Rzehak 1895). Ta však dodnes 
čeká na zhodnocení.

7.  Novosedly
Šlír laaského souvrství (karpatská předhlubeň)
P. Tomanová Petrová
(GPS: 48°50‘05,5“N, 16°31‘14,5“E)

 

Plošně rozsáhlá cihelna v  Novosedlech (obr. B30 
a B31) patří nadnárodní společnosti Wienerberger. Jsou 
v ní těženy tmavě až světle šedé, kusovitě nebo blokově 
rozpadavé vápnité písčité jíly až jílovce, popř. prachovce 
karpatu náležející laaskému souvrství (obr. B32). Jsou 
odkryty v mocnosti kolem 30 m. Nejvyšší polohy karpatu 
jsou zjevně zvětralejší a jsou mírně nazelenalé. Vrstevna-
tost je místy zdůrazněna hojnou příměsí zuhelnatělého 
rostlinného detritu na  vrstevních plochách (Hladilová 

– Zdražílková 1989). V  nejvyšší části profi lu je patrné 

horizontální uložení. V  se-
verovýchodní části odkryvu 
bylo pozorováno zřetelné 
provrásnění. Poul a Melichar 
(2010) prokázali v  těžebně 
zvrásnění sedimentů vel-
kého měřítka související 
s vrásněním Dunajovického 
hřbetu. Osa vrásy vykazuje 
orientaci ve  směru SSZ–JJV 
a uklání se směrem k JJV (osa 
vrásy 156/21). Sklon vrstev-
natosti sedimentů karpatu se 
mění od  subhorizontálního 
po vertikální. 

Paleomagnetická mě-
ření potvrdila, že sedimen-
ty v  novosedelské cihelně 
prošly deformační etapou 
dokumentovanou Poulem 
a  Melicharem (2010) a  sou-
visející s otvíráním vídeňské 
pánve v  systému levostran-
ných horizontálních zlo-
mů. Deformace se projevily 
paleorotacemi proti směru 
hodinových ručiček (Márton 

et al. 2011) až o velikosti prvních desítek stupňů. Rotace 
spojená s tektonickými pohyby započala před 12 mil. let 
a přetrvávala v období dlouhém 8 mil. let. Tyto pohyby 
svědčí o  tektonickém neklidu nejen v  sedimentech kar-
patské předhlubně, ale také v jejím platformním podloží 
v tomto období.

V  jílovcích karpatu jsou zaznamenána relativně 
chudá společenstva mořských dírkovců relativně mělko-
vodního prostředí (obr. B33) s typickými zástupci druhů 
Uvigerina graciliformis Papp et Turn., Pappina primiformis 

Obr. B30. Situační mapa lokality: Novosedly – hliniště.
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(Papp et Turn.), P. breviformis (Papp et Turn.), Ammonia 
beccarii (L.), Elphidium div. sp., Porosononion granosum 
(Orb.), Hansenisca soldanii (Orb.), Bolivina dilatata 
Rss., Bulimina sp., Stilostomella scabra (Rss.), Heterolepa 
dutemplei (Orb.), doprovázených fragmenty jehlic hub. 
S planktonnickými druhy foraminifer se prakticky nese-
tkáváme. V  sedimentech se vyskytují špatně zachované 
misky mořských mlžů Nucula mayeri Hörn, Pseudamu-
ssium denudatum Rss., Macoma elliptica (Broc), Pinna sp., 
Nuculana sp., Yoldia sp., gastropodů Lunatia sp., Tudicla 
sp., Th eodoxus sp., Terebralia sp., Pirenella sp., Hinia sp., 
Turritella sp., Mitrella sp. a nautilidního hlavonožce Aturia 
aturi (Bast). Nově byla ve v. svahu těžebny pozorována po-
loha jílovitých písků se závalky prachovitých jílů, které se 
za sucha projevují jako tmavý pruh způsobený prosakující 
vodou. Na tuto polohu je vázána výše zmíněná makrofau-
na břichonožců a mlžů. Písčitou polohu lze interpretovat 
jako redeponovaný mělkovodnější sediment (tempestit?). 
V šedém „šlíru“ se měkkýši vyskytují jen místy a nehojně. 
Loděnky se v odkrytém sledu zdají být spíše vzácné a nově 
nebyly zjištěny.

O  existenci novosedelské těžebny se zmiňuje již 
Špalek (1937), který však jíly řadí do  spodního helvetu 
a uvádí hojné loděnky Aturia aturi (Bast) a vzácně ježovku 
Brissopsis ottnangensis Hörn.

Směrem k S  (od  těžební jámy) na svahu k. 259 je 
v nadloží jílovců karpatu uložená 3–4 m mocná poloha 
žlutých a rezavě žlutých středně zrnitých písků, v nejvyšší 
části s  výrazným červenorezavým zvětrávacím horizon-
tem, představujícím přerušení sedimentace a  intenzivní 
zvětrávání před transgresí spodního badenu. V  nadloží 
zvětrávacího horizontu jsou uloženy hrubozrnné štěrky 
spodního badenu, na  bázi ještě s  hojným narezavělým 
jílovitým tmelem. Ve vyšších částech je tmel ve štěrčících 
písčitý a valouny mají typické karbonatické krusty na po-
vrchu. Lokálně se vyskytují izolované valouny i o průměru 
kolem 30 cm. Ve valounovém materiálu štěrků převládají 
béžové, šedé a tmavošedé karbonáty, které podle mikro-
fauny pocházejí převážně z jury.

Obr. B31. Pohled na těžebnu jílů v Novosedlech. Autor M. Bubík.

Obr. B32. Typický vzhled laminovaných vápnitých jílů laaského 
souvrství („šlír“), Novosedly. Autor M. Bubík.

Obr. B33. Společenstvo foraminifer s Uvigerina graciliformis Papp 
et Turn. z jílů laaského souvrství na lokalitě Novosedly. Autor P. 
Tomanová Petrová.
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