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Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení
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P

v kambrických sedimentech pĜevažují facie Gp a Sp
(planárnČ šikmo zvrstvené slepence a pískovce),
které obvykle pĜecházejí do litofacie Sh a Fh (horizontálnČ zvrstvené pískovce, jílovce a prachovce).
U sedimentĤ devonského stáĜí vČtšinou dominují
litofacie Gm a Sm (masivní slepence a pískovce),
které smČrem do nadloží pĜecházejí do facie Sh
a Fh.

oprvé na možnost výskytu sedimentĤ kambrického stáĜí pod karpatskými pĜíkrovy a karpatskou pĜedhlubní upozornil Roth (1981). Skoþkovy
závČry (1980) o výskytu zralých a nezralých sedimentĤ nacházejících se pod devonskými vápenci,
Roth koreloval na základČ podobnosti s polskými
paleontologicky prokázanými kambrickými sedimenty z vrtu Goczaákovice IG-1. V létech 1997–
1998 PĜichytal – Jachowicz a Fatka – Vavrdová tuto
domnČnku potvrdili na základČ prvních nálezĤ mikrofosílií ve vrtech MČnín-1, NČmþiþky-3 a -6. KromČ výše zmiĖovaných vrtĤ byla nalezena kambrická
akritarcha ještČ ve vrtu UhĜice-17 (Mikuláš et al.
2008).
Dosud bylo popsáno více jak 80 vrtĤ z oblasti
karpatských pĜíkrovĤ a karpatské pĜedhlubnČ, které
obsahují klastické sedimenty kambrického a devonského stáĜí. Z toho pouze ve 4 vrtech byly nalezeny
mikrofosílie determinující kambrické stáĜí a v dalších 3 vrtech devonské stáĜí. Pouze ve vrtu MČnín-1
byly zjištČny sedimenty jak kambrického, tak i devonského stáĜí. Stále nevyĜešeným problémem zĤstává, jak bez paleontologického záznamu od sebe
stratigraficky odlišit þervenČ zbarvené sedimenty,
které se nacházejí pod devonskými vápenci. SedimentárnČ-petrografické studium z nČkterých dosud
zachovaných vrtných jader tzv. Old Redu (Tab. 1),
spoleþnČ se studiem karotážních záznamĤ a tČžké
minerální frakce vykazují nepatrné rozdíly.
Pro studium byl jako marker vybrán vrt MČnín 1.
U pískovcĤ kambrického stáĜí pĜevažují ménČ zralé,
zrnitostnČ špatnČ opracované arkózy a arkózové pískovce, oproti zrnitostnČ dobĜe opracovaným, zralým
kĜemenným pískovcĤm devonského stáĜí. Tato vyzrálost/nevyzrálost sedimentĤ se þásteþnČ také projevuje v karotážních záznamech vrtĤ. LitofaciálnČ

Tab. 1: Tabulka studovaných sedimentĤ Old Redu.
vrt
kambrium
MČnín-1
NČmþiþky-6
UhĜice-17
devon
MČnín-1
UhĜice-1*

rozsah (vrtaná
hloubka v m)
471.9–2100
5099–5220
3248–3306
403–471,9
3574–3831

vrt
nerozlišené
KobeĜice-3
Koryþany-3
Milešovice-1
Nikolþice-4
TČšany-1
UhĜice-6

rozsah (vrtaná
hloubka v m)
1050–1240
1806–1922
2829–3202,5
830–1506
4082–4257
1200–1357

* devon byl identifikován pouze v hl. intervalu 3596–3600 m

Další rozdíly byly pozorovány na základČ studia
prĤsvitných tČžkých minerálĤ. U sedimentĤ kambrického stáĜí je výraznČjší, polymiktní asociace tČžkých minerálĤ, vyznaþuje se zastoupením zirkonu
(20–45 mod. %), granátu (27–37 mod. %), turmalínu (9–20 mod. %), apatitu (0–19 mod. %), amfibolu
(do 8 mod. %). U vzorkĤ devonského stáĜí výraznČ
dominuje zirkon (okolo 70 mod. %), ostatní minerály jsou již zastoupeny v promČnlivém množství,
granát (0–10 mod. %), apatit (0–8 mod. %), amfibol
(do 1 mod. %). PĜi detailnČjším studiu granátu a turmalínu bylo zjištČno, že v sedimentech kambrického
stáĜí naprosto pĜevažují almandin-spessartinové
granáty (Buriánek et al. 2008). Granáty s pĜevahou
almandinové komponenty (Alm50–80) tvoĜí 66 % studovaných zrn a spessartinové komponenty (Sps50–70)
9 % studovaných zrn. Pouze 22 % granátĤ má obsa-
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dimentace v mČlkomoĜském prostĜedí, pĜedevším
v tČch þástech sedimentárního cyklu, kde se nacházejí stopy po vrtavých organizmech anebo moĜské
mikroorganismy (napĜ. Mikuláš et al. 2008).
Data získaná studiem tČžkých minerálĤ srovnávaná s daty z primárních horninových zdrojĤ naznaþují, že povrch rozsáhlého paleokontinentálního
segmentu Brunie pĜedstavoval hlavní zdroj materiálu pro klastické sedimenty spodního kambria
a spodního až stĜedního devonu na jihovýchodním
okraji ýeského masivu.
Chrakter klastických sedimentĤ stejnČ jako zmČny v chemickém složení minerálĤ tČžké frakce
naznaþují, že už bČhem spodního kambria došlo
k výrazné denudaci brunovistulika. Kambrické sedimenty prodČlaly pomČrnČ krátký a rychlý transport
v postorogenním období bezprostĜednČ po silné erozi kadomsky amalgamované svrchní kĤry. Tím se
liší od klastických sedimentĤ devonského stáĜí, které se vyznaþují vyšším opracováním klastĤ a vyzrálejší asociací prĤsvitných tČžkých minerálĤ. Charakter devonských klastických sedimentĤ naznaþuje
pokroþilou peneplenizaci povrchu þásti paleokontinentu Brunnie a pĜevažující pouštní podmínky. Na
pĜechodu ze spodního do stĜedního devonu se eroznČ-depoziþní dynamika mírnČ obnovila a to zĜejmČ
v souvislosti s poþínajícím halfgrabenovým a riftovým rozpadem Brunnie.

hy pyropové komponenty vyšší než 20 mol. %
(Prp20–49) a 4 % granátĤ grosulárové komponenty
nad 20 mol. %. PonČkud odlišné je chemické složení
granátĤ ze sedimentĤ devonského stáĜí. OpČt jsou
výraznČ zastoupeny granáty almandin-spessartinové.
Zrna s pĜevahou almandinové komponenty ale vČtšinou pĜedstavují pouze do 40 % studovaných zrn.
Granáty s Grs10–36 jsou zastoupeny v množství zhruba 78 % studovaných zrn granátĤ. Granáty s obsahem Sps komponenty v rozmezí mezi 50–83 mol. %
tvoĜí 18 % studovaných zrn. VČtšina granátĤ má
obsahy pyropové komponenty pod 20 mol. %. PĜi
studiu chemického složení turmalínĤ byly zaznamenány rozdíly mezi vzorky rĤzného stáĜí, avšak
nejsou tak velké jako rozdíly ve složení granátu.
VČtšina analyzovaných zrn turmalínu odpovídá skoryl-dravitu až hliníkem bohatému skoryl-dravitu.
Na základČ mineralogie a petrografie Ĝadíme
k sedimentĤm kambrického stáĜí vzorky z vrtných
jader: KobeĜice-3 (hloubkový interval 1110–1240
m), Koryþany-3 (1879–1922 m), Milešovice-1
(2954–3202,5), Nikolþice-4 (830–1506 m), TČšany1 (4100,5–4257 m), UhĜice-1 (3689–3831 m) a
UhĜice-6 (1284–1357 m). PravdČpodobnČ se vČtší
þást tČchto sedimentĤ ukládala v terestrickém prostĜedí a to v prostĜedích divoþících Ĝek anebo v distálních, popĜ. medálních þástech aluviálního kužele.
V tČchto sedimentech se také výraznČ projevila seLiteratura:
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