
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

70

Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení 
kambrických a devonských sediment

H. Gilíková1, J. Hladil2, D. Buriánek1, J. Leichmann3, J. Otava1, S. Nehyba3

1 eská geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno, helena.gilikova@geology.cz 
2Geologický ústav AV R, v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, hladil@gli.cas.cz 
3Ústav geologických v d P F MU, Kotlá ská 2, 611 37 Brno, leichman@sci.muni.cz  

oprvé na možnost výskytu sediment  kambric-
kého stá í pod karpatskými p íkrovy a karpat-

skou p edhlubní upozornil Roth (1981). Sko kovy 
záv ry (1980) o výskytu zralých a nezralých sedi-
ment  nacházejících se pod devonskými vápenci, 
Roth koreloval na základ  podobnosti s polskými 
paleontologicky prokázanými kambrickými sedi-
menty z vrtu Gocza kovice IG-1. V létech 1997–
1998 P ichytal – Jachowicz a Fatka – Vavrdová tuto 
domn nku potvrdili na základ  prvních nález  mik-
rofosílií ve vrtech M nín-1, N m i ky-3 a -6. Kro-
m  výše zmi ovaných vrt  byla nalezena kambrická 
akritarcha ješt  ve vrtu Uh ice-17 (Mikuláš et al. 
2008).

Dosud bylo popsáno více jak 80 vrt  z oblasti 
karpatských p íkrov  a karpatské p edhlubn , které 
obsahují klastické sedimenty kambrického a devon-
ského stá í. Z toho pouze ve 4 vrtech byly nalezeny 
mikrofosílie determinující kambrické stá í a v dal-
ších 3 vrtech devonské stá í. Pouze ve vrtu M nín-1
byly zjišt ny sedimenty jak kambrického, tak i de-
vonského stá í. Stále nevy ešeným problémem z -
stává, jak bez paleontologického záznamu od sebe 
stratigraficky odlišit erven  zbarvené sedimenty, 
které se nacházejí pod devonskými vápenci. Sedi-
mentárn -petrografické studium z n kterých dosud 
zachovaných vrtných jader tzv. Old Redu (Tab. 1), 
spole n  se studiem karotážních záznam  a t žké 
minerální frakce vykazují nepatrné rozdíly. 

Pro studium byl jako marker vybrán vrt M nín 1. 
U pískovc  kambrického stá í p evažují mén  zralé, 
zrnitostn  špatn  opracované arkózy a arkózové pís-
kovce, oproti zrnitostn  dob e opracovaným, zralým 
k emenným pískovc m devonského stá í. Tato vy-
zrálost/nevyzrálost sediment  se áste n  také pro-
jevuje v karotážních záznamech vrt . Litofaciáln

v kambrických sedimentech p evažují facie Gp a Sp 
(planárn  šikmo zvrstvené slepence a pískovce), 
které obvykle p echázejí do litofacie Sh a Fh (hori-
zontáln  zvrstvené pískovce, jílovce a prachovce). 
U sediment  devonského stá í v tšinou dominují 
litofacie Gm a Sm (masivní slepence a pískovce), 
které sm rem do nadloží p echázejí do facie Sh              
a Fh. 

 Tab. 1: Tabulka studovaných sediment  Old Redu. 

Další rozdíly byly pozorovány na základ  studia 
pr svitných t žkých minerál . U sediment  kamb-
rického stá í je výrazn jší, polymiktní asociace t ž-
kých minerál , vyzna uje se zastoupením zirkonu 
(20–45 mod. %), granátu (27–37 mod. %), turmalí-
nu (9–20 mod. %), apatitu (0–19 mod. %), amfibolu 
(do 8 mod. %). U vzork  devonského stá í výrazn
dominuje zirkon (okolo 70 mod. %), ostatní minerá-
ly jsou již zastoupeny v prom nlivém množství, 
granát (0–10 mod. %), apatit (0–8 mod. %), amfibol 
(do 1 mod. %). P i detailn jším studiu granátu a tur-
malínu bylo zjišt no, že v sedimentech kambrického 
stá í naprosto p evažují almandin-spessartinové  
granáty (Buriánek et al. 2008). Granáty s p evahou
almandinové komponenty (Alm50–80) tvo í 66 % stu-
dovaných zrn a spessartinové komponenty (Sps50–70)
9 % studovaných zrn. Pouze 22 % granát  má obsa-

P

vrt
rozsah (vrtaná 
hloubka v m) vrt

rozsah (vrtaná 
hloubka v m)

kambrium nerozlišené        
M nín-1 471.9–2100 Kobe ice-3 1050–1240

N m i ky-6 5099–5220 Kory any-3 1806–1922
Uh ice-17 3248–3306 Milešovice-1 2829–3202,5

devon Nikol ice-4 830–1506
M nín-1 403–471,9 T šany-1 4082–4257
Uh ice-1* 3574–3831 Uh ice-6 1200–1357

* devon byl identifikován pouze v hl. intervalu 3596–3600 m
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hy pyropové komponenty vyšší než 20 mol. % 
(Prp20–49) a 4 % granát  grosulárové komponenty 
nad 20 mol. %. Pon kud odlišné je chemické složení 
granát  ze sediment  devonského stá í. Op t jsou 
výrazn  zastoupeny granáty almandin-spessartinové. 
Zrna s p evahou almandinové komponenty ale v t-
šinou p edstavují pouze do 40 % studovaných zrn. 
Granáty s Grs10–36 jsou zastoupeny v množství zhru-
ba 78 % studovaných zrn granát . Granáty s obsa-
hem Sps komponenty v rozmezí mezi 50–83 mol. % 
tvo í 18 % studovaných zrn. V tšina granát  má   
obsahy pyropové komponenty pod 20 mol. %. P i
studiu chemického složení turmalín  byly zazna-
menány rozdíly mezi vzorky r zného stá í, avšak 
nejsou tak velké jako rozdíly ve složení granátu. 
V tšina analyzovaných zrn turmalínu odpovídá sko-
ryl-dravitu až hliníkem bohatému skoryl-dravitu. 

Na základ  mineralogie a petrografie adíme
k sediment m kambrického stá í vzorky z vrtných 
jader: Kobe ice-3 (hloubkový interval 1110–1240 
m), Kory any-3 (1879–1922 m), Milešovice-1 
(2954–3202,5), Nikol ice-4 (830–1506 m), T šany-
1 (4100,5–4257 m), Uh ice-1 (3689–3831 m) a 
Uh ice-6 (1284–1357 m). Pravd podobn  se v tší 
ást t chto sediment  ukládala v terestrickém pro-

st edí  a to v prost edích divo ících ek anebo v dis-
tálních, pop . medálních ástech aluviálního kužele. 
V t chto sedimentech se také výrazn  projevila se-

dimentace v m lkomo ském prost edí, p edevším         
v t ch ástech sedimentárního cyklu, kde se nachá-
zejí stopy po vrtavých organizmech anebo mo ské 
mikroorganismy (nap . Mikuláš et al. 2008). 

Data získaná studiem t žkých minerál  srovná-
vaná s daty z primárních horninových zdroj  naz-
na ují, že povrch rozsáhlého paleokontinentálního 
segmentu Brunie p edstavoval hlavní zdroj mate-
riálu pro klastické sedimenty spodního kambria               
a spodního až st edního devonu na jihovýchodním 
okraji eského masivu. 

Chrakter klastických sediment  stejn  jako zm -
ny v chemickém složení minerál  t žké frakce         
nazna ují, že už b hem spodního kambria došlo          
k výrazné denudaci brunovistulika. Kambrické sedi-
menty prod laly pom rn  krátký a rychlý transport 
v postorogenním období bezprost edn  po silné ero-
zi kadomsky amalgamované svrchní k ry. Tím se 
liší od klastických sediment  devonského stá í, kte-
ré se vyzna ují vyšším opracováním klast  a vyzrá-
lejší asociací pr svitných t žkých minerál . Charak-
ter devonských klastických sediment  nazna uje 
pokro ilou peneplenizaci povrchu ásti paleokonti-
nentu Brunnie a p evažující pouštní podmínky. Na 
p echodu ze spodního do st edního devonu se eroz-
n -depozi ní dynamika mírn  obnovila a to z ejm
v souvislosti s po ínajícím halfgrabenovým a rifto-
vým rozpadem Brunnie. 
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