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Abstract
Occasional excavations in the center of Brno enabled observations of Miocene sediments. Karpatian gray calcareous clays contained
characteristic marker foraminifers Pappina breviformis and Uvigerina graciliformis. Badenian strata have transgressively overlapped
metabazite of the Cadomian Brno Massif. The Badenian sediments consisted of remnant of sands, block accumulation, and overlaying
calcareous clays with mollusc and coral fauna. Clastic rocks represent infralittoral facies, calcareous clays circalittoral ones.
Miocene sediments are disturbed by landslide of unknown age.
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První mikrobiostratigrafické výsledky na základì
dírkovcù pøinesly pøekvapivé zjitìní spodního miocénu
ve stavebním výkopu na Kopeèné ulici, pøièem vápnité
jíly transgredující pøímo na metabazitový skalní podklad
byly jednoznaènì spodnobadenské. Pro objasnìní
úloných pomìrù na lokalitì bylo podniknuto v pøedjaøí
2005 nìkolik revizních návtìv. Západní stìna výkopu
mezitím postoupila a kontakt badenských jílù s ústøicemi
a jílù se spodnomiocenní faunou byl dobøe odkryt. Tento
kontakt mìl povahu odluèné plochy sesuvu a ca 0,5 m
mocné plasticky deformované zóny. Níe je uvedena
litologie, stratigrafie a fosilní záznam jednotlivých lokalit
a interpretace vývoje studovaného profilu.

Leitnerova

Úvod
V roce 2004 bylo na ulici Kopeèná a pøilehlých jiních
svazích návrí pilberku a Petrova v Brnì vyhloubeno
nìkolik prùzkumných achtic a rozsáhlejí stavební výkop
(obr. 1). Tyto odkryvy dovolily studovat miocenní
sedimenty karpatské pøedhlubnì, které jinak v centru Brna
nevystupují na povrch.
Nejzajímavìjí pozorování byla uèinìna v stavebním
výkopu atriového komplexu u styku ulic Kopeèná
a Pekaøská. V z. stìnì výkopu vysoké a 7 m byl odkryt
skalní podklad tvoøený metabazity brnìnského masívu, pøes
které transgredují miocénní jíly s hojnými ústøicemi na bázi.
Celý profil je pøekryt asi 3m mocným souvrstvím naváek
s morovými jámami.
Na jaøe 2004 byl pøíleitostnì odebrán vzorek
vápnitého jílu (téglu) z prùzkumné achtice A2 firmy
Geotest na ulici Studánka. Pozdìji tého roku byla
navtívena a dokumentována achtice D5 Geotestu na
Kopeèné ulici u ermíøského klubu. Tato achtice zastihla
pro baden na území Brna ménì obvyklou litologii, a to
jemnozrnný vrstevnatý pískovec.
Záchranný výzkum (tj. terénní dokumentaci
a vzorkování ) provedli dva z autorù (M.B. a P.P.). Vzorky
odebrané pro mikropaleontologické úèely byly zpracovány
standardními postupy v laboratoøi ÈGS v Brnì (plavení na
sítech 0,063 mm). Determinaci a interpretaci dírkovcové
fauny provedli výe uvedení autoøi, ostatní spoluautoøi
pøispìli vyhodnocením sbìrù makrofauny (.H.),
izolovaných zbytkù ichtyofauny (R.B.) a paleoichnologického záznamu (R.M.).

A2

Obr. 1. Situaèní mapka studovaných lokalit v centru Brna:
K - stavební výkop na Kopeèné ulici, A2 a D5 - prùzkumné
achtice Geotestu.
Fig. 1. Situation map of localities studied in the center of
Brno: K - construction site on the Kopeèná street, A2 and
D5 - test pits of the Geotest company.
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Obr. 2. Západní stìna stavebního výkopu na Kopeèné ulici v Brnì s vyznaèením vzorkù a horninových tìles: 1 
metabazit brnìnského masivu, 2  vápnité jíly (tégly) spodního badenu, 3  gravitaènì deformovaná zóna jílù
s tenkými èoèkami pískù, 4  tìlo sesuvu tvoøené vápnitými jíly karpatu, 5  makroskopicky neporuené vápnité jíly
karpatu, 6  antropogén (naváky, morové jámy). Foto: M. Bubík.
Fig. 2. Western wall of the excavation on the Kopeèná street in Brno with indicated samples and rock bodies: 1 
metabazite of the Brno Massif, 2  calcareous clay (tegel) of the Lower Badenian, 3  gravitationally deformed zone,
layer of clays with thin lens of sands, 4  landslide body of calcareous clays (Karpatian), 5  externally undisturbed
calcareous clays (Karpatian), 6  anthropogenic sediments (dump, plague pits). Photograph: M. Bubík

Stavební výkop u spojky ulic Kopeèná a Pekaøská
Karpat
Mikropaleontologicky prokázané sedimenty karpatu tvoøí
v západní stìnì základového výkopu na Kopeèné
korytovitou strukturu a podloí jejího s. køídla (tìlesa 4 a 5,
obr. 2). Jiní køídlo pøekrývá typické vápnité jíly badenu.
Tyto pomìry a kluzná plocha na bázi korytovité struktury
indikují, e korytovitá struktura a snad i celá s. èást stìny
pøedstavuje sesuv (viz níe).
Sedimenty karpatu mìly pøevánì povahu edých,
hnìdoedì a lutohnìdoedì navìtralých vápnitých jílù.
Na výe zmínìnou kluznou plochu byla vázána nesouvislá
èoèkovitá poloha bìlavì edého køemenného jemnozrnného a drobnì tìrèíkového písku. V bezprostøedním
podloí korytovité struktury byly v jílech pozorovány
rudohnìdé smouhy a pásky povahy pestrých vrstev.
Bìlavé jemnozrnné písky (vzorek 72/04 na obr. 2)
obsahovaly redeponovanou faunu aglutinovaných
foraminifer a úlomky jehlic hub. Taxony Rhizammina sp.,
Bathysiphon sp., Glomospira gordialis (J. & P.),
Pseudonodosinella troyeri (Tapp.), Ammobaculites
fragmentarius Cush., Karrerulina sp., Gaudryina
oblonga Zasp., Recurvoides sp., Haplophragmoides cf.
kirki Wick., Trochammina alcanensis Stelck aj. pøedstavují
spíe hlubokovodní faunu (batyál) a stratigraficky je moné
je hodnotit jako spodní (?) køídu. Druh G. oblonga se

v karpatském flyi vyskytuje v intervalu barremalb
(GerochNowak, 1984).
V bezprostøedním nadloí odluèné plochy sesuvu
(vz. 17/05 na obr. 2) byla zaznamenána mikrofauna
interpretovaná jako pseudoasociace mikrofaun karpatu a
badenu. Z karpatu v tomto pøípadì Pocházejí Uvigerina
graciliformis Papp & Turn., hojné boliviny  B. fastigia
Cush., B. plicatella Cush., B. hebes (MacFad.), B. dilatata
Rss., Pappina sp. aj. Spodní baden zastupují druhy
Amphistegina mammilla (Ficht. & Moll.), Globigerinoides
quadrilobatus (d`Orb.) a úlomky zoárií mechovek.
Globigerinoides bisphericus Todd zjitìn nebyl.
Ve spoleèenstvu dírkovcù z neporueného vápnitého jílu tìlesa 5 (vz. 69/04 na obr. 2) dominuje bentos
reprezentovaný druhy Bulimina elongata d`Orb., B. striata
d`Orb., B. schischkinskayae Sam., Praeglobobulimina
pupoides (d`Orb.), Uvigerina graciliformis Papp & Turn.,
U. pygmoides Papp & Turn., Pappina breviformis (Papp &
Turn.), Bolivina dilatata Rss., B. antiqua d`Orb., B. hebes
(MacFad.), B. fastigia Cush. nad planktonem: Globigerina
diplostoma (Rss.), G. ottnangiensis (Rögl),
G. praebulloides Blow. Schránky dírkovcù jsou drobné.
Bentos zastupují vesmìs euryoxybiontní rody (boliviny
a buliminy). Vedle dírkovcù se vyskytly pyritizované
centrické rozsivky, ostny jeovek, kosti ryb a vzácnì
fragmenty zoárií mechovek. Spoleèenstvo je pro karpat
typické a dokládá prostøedí vnìjího elfu s kolísavým
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mnostvím kyslíku ve vodì. Obdobnou mikrofaunu
obsahoval poruený jíl tìlesa 4 (vzorek 71/04 na obr. 2).
Baden
Mikropaleontologicky prokázané sedimenty spodního
badenu transgredují na svaitý a nerovný povrch
metabazitù brnìnského masivu u základù zaniklého kostela.
Smìrem k J vystupují metabazity a k povrchu. K severu
badenské sedimenty zapadají pod korytovité tìleso (sesuv)
tvoøené jíly karpatu (viz výe). Stavební aktivity poèátkem
roku 2005 odkryly u s. konce základù kostela i relikt
klastických sedimentù. Na bázi transgredujícího badenu
byly místy v prohlubních povrchu skalního podkladu
zachovalé jen asi 4 cm mocné svìtle edohnìdé
støednozrnné vápnité písky s intraklasty zelenoedých jílù.
Písky lze oznaèit jako nezralé a patnì vytøídìné. Upomínají
na brnìnské písky východní èásti Brna. Z pískù byla
získána bohatá mikrofauna spodního badenu a redepozice
z karpatu. Badenská mikrofauna je zastoupena mìlkovodními
taxony jako napø. Amphistegina mammilla (Ficht. & Moll.),
Porosononion granosum (d`Orb.) a Ammonia vienensis
(d`Orb.). Kromì foraminifer se vyskytly èetné fragmenty
zoárií mechovek, destièky svijonocù, ostny regulárních
jeovek a obratle hadic charakterizující prostøedí
infralitorálu. Hojné redepozice z karpatu jsou zastoupeny
druhy Pappina breviformis (Papp & Turn.), Uvigerina
graciliformis Papp & Turn., Bolivina fastigia Cush.,
Globigerina ottnangiensis Rögl , G. cf. pseudociperoensis
Blow atd. Mimo èoèku pískù nasedaly bezprostøednì na
skalní podklad lutavì edé slíny, které èoèkovitì naduøují
z 20 cm a na 70 cm v místì nahromadìní blokù metabazitu.
Nejvìtí blok mìl v prùmìru 100 cm. Bloky pøedstavují osyp
pøíbojového srubu. Slíny patrnì vznikly provápnìním jílù
bìhem diageneze. Obsahovaly vylouené a zkøídovatìlé
schránky zejména planktonních dírkovcù Globigerina
bulloides d`Orb., G. praebulloides Blow, G. diplostoma
Rss., Globigerinoides cf. bisphericus Todd, Globorotalia
sp. Z bentických druhù lze uvést napø. Nonion communis
(d`Orb.), doprovázené hojnými úlomky ostnù jeovek
a jehlic hub. Smìrem k J (a vzhùru proti sklonu skalního
podkladu) i tyto slíny záhy vyklínily a na skalní podklad
nasedaly pøímo zelenoedé a edé vápnité jíly (tégly)
s hojnými velkými ústøicemi. Maximální zachovalá mocnost
tìchto jílù v záøezu byla 172 cm.
Jíly poskytly bohatou spodnobadenskou
mikrofaunou dírkovcù (vz. 73/04 na obr. 2). Dominuje
plankton, zèásti s pyritizovanými schránkami,
reprezentovaný globigerinami, globigerinoidy G. trilobus
(Rss.) a G. quadrilobatus (d`Orb.) a globorotaliemi. Bentos
zastupují Uvigerina macrocarinata Papp & Turn., Melonis
pompilioides (Ficht. & Moll.), Siphonodosaria adolphina
(d`Orb.), S. scabra (Rss.), Lenticulina inornata (d`Orb.),
L. cultrata (Mont.), Pullenia bulloides (d`Orb.) aj.
Z makrofauny byly v záøezu nejnápadnìjí velké,
vìtinou rozlámané misky ústøic Pycnodonte cf. hoernesi
(Rss). Tento druh byl patrnì endemitem badenských téglù
moravské èásti karpatské pøedhlubnì (Schultz  ústní
sdìlení 2005). Sbìrem na lokalitì a separací z hrubé frakce
výplavu byla získána dalí makrofauna mìkkýù:
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Neopycnodonte navicularis (Brocchi)  hojnì, Hinnites
crispus (Brocchi)  hojnì, Barbatia barbata (Linné),
Anadara diluvii (Lamarck), Megaxinus sp., ?Aequipecten
sp., Nuculana cf. fragilis (Chemnitz), ?Turbonilla sp.
a Alvania sp. Dále byli relativnì èastí koráli Trochocyathus
sp. (urèení  J. Hladil), úlomky mechovek Hornera sp.,
ostny regulárních jeovek a izolované zbytky ichtyofauny
(otolity, zuby). Koráli a mli jsou badenského stáøí.
Z paleoekologického hlediska dominuje sesilní
bentos a filtrátoøi. Zjitìné druhy svìdèí pro èistou, teplou,
a dobøe provzdunìnou vodu s normální moøskou salinitou.
Patrný je jistý nesoulad mezi poadavky zastoupených
druhù na substrát (vìtinou písèitý nebo pevný)
a charakterem sedimentu (jíly). Z tafonomického hlediska
jsou nápadné i rozdíly ve zpùsobech zachování fosilií
(nìkteré prvky oválené, u jiných zachovány jemné
skulptury, kromì pùvodních schránek a koster i vnitøní jádra
zèásti tlakovì deformovaná). Pøinejmením èást uvedené
fauny je tedy subautochtonní èi alochtonní. Ústøice druhu
Neopycnodonte navicularis jsou zastoupeny výhradnì
pravými (volnými) miskami, zatímco levé (pøitmelené)
chybìjí. Solitérní koráli rodu Trochocyathus jsou podle
Hladila (1976) souèástí spoleèenstev ahermatypních
scleractinií, vytváøejících spolu s ostatními slokami
sesilního i vagilního bentosu korálové louèky a ploché
biohermy pravdìpodobnì v hloubkách 20120 m, s optimem
okolo 30 m.
Schránky mìkkýù jsou porueny bioerozí.
V nìkterých velkých miskách ústøic jsou vrtby
Gastrochaenolites isp. zpùsobované vrtavými mli. Úlomky
tenkoskoøepatých mlù jeví relativnì èetné mikrobiální
vrtby. Podle nìkolika pøevládajících morfotypù spadá
asociace patrnì mezi ichnocenózy Palaeoconchocelis
starmachii a Reticulina elegans. To by odpovídalo
prostøedí hluboké eufotické zóny s dominancí eukaryotních
mikroorganismù  hlavnì èervených a zelených
jednobunìèných øas (Glaub et al. 2002).
Ichtyofauna je zastoupena nehojnými zbytky
kostnatých ryb a ralokù. Identifikován byl otolit
myctophida Diaphus cf. taaningi Norman a drobný zub
raloka Deania sp. Tyto taxony jsou povaovány za
hlubokovodní (obvykle mesopelagiál, zasahují vak i hlubí
neritikum a epipelagiál, popø. i vyí batypelagiál).
Geodynamické jevy
Korytovitá struktura v s. èásti záøezu tvoøená jíly karpatu
je interpretována jako sesuv (tìlo sesuvu). Je to nejjednoduí vysvìtlení pøevrácené superpozice (karpat na
badenu) pod jejím j. køídlem. Celá korytovitá struktura byla
oddìlena od podloí hladkou odluènou plochou,
pozorovanou pøímo na nìkolika místech po vypadnutí bloku
jílù. Spádnice plochy mìly støední úklony a smìr zhruba
k V (dovnitø výkopu). Vyplývá z toho, e záøez odkrývá ji
jen okraj akumulace, její hlavní masa byla odtìena. Na
kontaktu karpatských a badenských sedimentù byla pod
odluènou plochou asi 0,5 m mocná deformovaná zóna
rozklouzaných jílù s tenkými neprùbìnými polohami
hnìdoedých støednozrnných jílovitých pískù. Tyto písky
mìly pøiblinì stejný charakter jako písky na bázi badenu.
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Jedna z poloh byla deformovaná vleènou vrásou
s amplitudou ca 10 cm. Jiná vloka písku byla jen mírnì
zvlnìná. Deformovaná zóna se od podloních badenských
jílù lií hnìdavým odstínem. Neprùbìné polohy bìlavých
pískù na odluèné ploe v s. èásti záøezu byly patrnì
vyvleèené sesuvem. V podloí odluèné plochy s písky
vystupují vápnité jíly karpatu obdobné jako v tìle sesuvu.
V záøezu nebylo moné rozhodnout, zda jsou tyto jíly in
situ nebo pøedstavují jen hlubí èást sesuvu v rámci
imbrikované stavby. Je nutno poznamenat, e jíly v podloí
èinily dojem neporueného sedimentu, zatímco jíly v tìle
sesuvu byly zjevnì rozklouzané a prohnìtené. Kromì
odluèné plochy omezující popisované tìlo sesuvu byla
pozorována podobnì orientovaná plocha poruující
badenské tégly pøímo pod s. pilíøem zaniklého kostela. Je
pravdìpodobné, e dalí dílèí odluèné plochy zùstaly skryty
pozorování uvnitø deformované zóny.
Kopeèná  achtice D5
V hloubce asi 1,5 m byl pozorován drolivý edý jemnozrnný
jílovitovápnitý pískovec s hojnými upinkami biotitu
a drobnými intraklasty edého jílu. Pískovce byly tence
vrstevnaté, zejména ve svrchní èásti. Tato vrstevnatost se
uklání k SV (smìr a sklon spádnice: 58/30°). Nií èást
pískovce byla ménì zøetelnì vrstevnatá a obsahovala
zaoblený závalek vápnitého jílu. Podloí pískovce tvoøil
zvìtralý edý, rezavì skvrnitý vápnitý jíl (tégl).
Z jílù bylo získáno typické téglové spoleèenstvo bez
mìlkovodních prvkù s dominancí planktonních dírkovcù
nad bentickými, a s úlomky ostnù jeovek. Spodní baden je
doloen pøítomností vùdèích druhù Orbulina suturalis
Brön., Praeorbulina glomerosa circularis (Blow),
Globigerinoides quadrilobatus (d`Orb.) a Vaginulinopsis
pedum (L.). Dále byly zaznamenány taxony
Globigerinoides trilobus (Rss.), G. bisphericus Todd,
Globigerina div. sp., Globorotalia div. sp., Siphonodosaria
scabra (Rss.), Stilostomella adolphina (d`Orb.), Bulimina
subulata Cush. & Parker, Lenticulina melvilli (Cush. &
Renz), Spirorutilus carinatus (d`Orb.), Sigmoilinita tenuis
(Czjzek) a dalí. Sloení spoleèenstva je témìø identické se
spoleèenstvem ze sondy A103 z ulice Kopeèná (Petrová
 Hanák 2004). Spoleèenstvo dokládá prostøedí vnìjího
elfu (cirkalitorál) a svrchního batyálu s dobøe
prokyslièenou vodou. Chybí køemité mikrofosílie (rozsivky,
jehlice hub, radiolárie) charakterizující nejhlubokovodnìjí
tégly v Brnì, napø. v cihelnì v Královì Poli (Brzobohatý
1982).
Studánka  achtice A2
Profil achtice nebyl bìhem hloubení dokumentován.
K dispozici byl pouze pøíleitostnì odebraný vzorek jílu
vytìeného z achtice. Jíl byl za vlhka plastický, svìtle
zelenoedý, rezavì skvrnitý, vápnitý (tégl). Z jílu bylo
získáno bohaté a diferzifikované spoleèenstvo spodního
badenu s Orbulina suturalis Brönn., s hojnými
Globigerinoides trilobus (Rss.) a G. quadrilobatus
(d`Orb.), dále s Globigerina bulloides d`Orb.,
G. diplostoma Rss., Globorotalia bykovae (Ais.),
Angulogerina esuriensis Horn., Siphonodosaria scabra

(Rss.), S. consobrina (d`Orb.), Stilostomella adolphina
(d`Orb.), Martinottiella karreri (Cush.), Globocassidulina
oblonga (Rss.), Cassidulina laevigata d`Orb., Pullenia
bulloides (d`Orb.), Bolivina antiqua d`Orb., Bulimina
striata d`Orb., Lenticulina inornata (d`Orb.), L. cultrata
(Mont.), L. melvilli (Cush. & Renz), Marginulina hirsuta
d`Orb aj. Sloení dírkovcového spoleèenstva je podobné
jako v achtici D5 a rovnì chybí køemité mikrofosílie.
Diskuse
Pøíleitostné výkopy na Kopeèné ulici doplòují znalosti
o miocénu v Brnì a zároveò vyvolávají nové otázky. Bìlavé
písky vyvleèené podél odluèné plochy sesuvu ve
stavebním výkopu na Kopeèné obsahují redeponované
køídové aglutinované foraminifery. Podobné redepozice
nejsou v sedimentech karpatu známé a v badenu jsou
relativnì vzácné (napø. v brnìnských píscích, Bubík 
Petrová 2004). Bìné jsou naopak v klastických
sedimentech ottnangu (napø. v Knínièkách, Líni, ve vrtu
Nosislav 3 aj.). Nejblíe byla podobná klastika s obdobnou
faunou nedávno pozorována napø. na jv. úboèí Èerveného
kopce. Obdobnì jíly s pestøe zbarvenými smouhami pod
kluznou plochou sesuvu upomínají na tzv. pestré jíly
ottnangu rozíøené mezi Ivanèicemi a Líní.
Badenské sedimenty ve stavebním výkopu jsou
zastoupeny erozními zbytky klastik litologicky
srovnatelných s brnìnskými písky, blokovou akumulací
s balvany a 1m v prùmìru a edými vápnitými jíly (tégly).
Vápnité jíly pøedstavují pøevládající facii badenu i ve
studovaných achticích a dalích lokalitách popsaných
v irím okolí døíve (Petrová  Hanák 2004). Relativnì
neobvyklým sedimentem v této oblasti jsou vrstevnaté
pískovce z achtice D5. Profil achtice bohuel nedovolil
rozhodnout, zda znaèný úklon vrstevnatosti je zpùsoben
deformací sedimentárního sledu, nebo se jedná o ikmé
zvrstvení (?výplò distribuèního kanálu). Nízká strukturní
i chemická zralost (hojný biotit, intraklasty jílù, angulární
klastický køemen) napovídá, e zdrojem nejsou pláové
písky, ale spíe splachy zvìtralin z pøilehlé soue.
Z paleobatymetrického hlediska pøedstavují badenské
sedimenty na Kopeèné dvì rùzná prostøedí:
1) infralitorál (relikty pískù s hojnými úlomky zoárií
mechovek a mìlkovodními dírkovci ve stavebním výkopu)
2) cirkalitorál a batyál (téglová spoleèenstva
s dominancí planktonních dírkovcù z vápnitých jílù vech
tøí lokalit).
Paleobatymetrické informace doplòují mikrobiální
vrtby v miskách mlù z badenských jílù. Vrtby indikují
hlubokou eufotickou zónu, která zhruba odpovídá
v prùzraèné vodì cirkalitorálu (hloubka a 200m). Rovnì
nalezené izolované zbytky ryb a ralokù pøedstavují spíe
hlubokovodní prvky (pøedevím mesopelagiál, vzácnìji
hlubí neritikum a epipelagiál, popø. i vyí batypelagiál).
Jejich paleobatymetrická interpretaèní hodnota je vak
komplikována napø. noèními migracemi myctophidù
(a k hladinì). Navíc v blízkosti podmoøských kaòonù,
jakým byl v miocénu nesvaèilský kaòon, obvykle dochází
k výstupu hlubinných vod doprovázeného vertikální
migrací nektonu a planktonu. Relativnì èetná makrofauna
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velkých ústøic a daích mìkkýù v téglech stavebního
výkopu sice vzbuzuje pøedstavu mìlkovodního prostøedí,
recentní pøíbuzné rody a druhy mlù mají vak vesmìs
pomìrnì velké batymetrické rozpìtí (napø. Neopycnodonte
cochlear 27  1500 m, Barbatia i pøes 200 m  Záruba 1996,
Bagdasarjan et al. 1966). Velké ústøice na lokalitì Kopeèná
(Pycnodonte cf. hoernesi) patrnì nepocházejí z akumulací
typu ústøièných slapù, které podle souèasných poznatkù
vznikají pøevánì v brakických vodách delt, zálivù, lagun
a mangrovových moèálù (Krobicki et al., 2004). Lze
pøedpokládat, e volné pravé misky po smrti ústøic
pøitmelených na skalních klifech opadávaly dolù do jemných
sedimentù. Ty vak sedimentovaly podle veho ve znaèné
hloubce (cirkalitorál). Otázkou zùstává rovnì ostatní
alochtonní mìkkýí fauna ijící na písèitých substrátech.
Aèkoli se zèásti jedná o druhy písèitých substrátù, klastická
pøímìs v téglu je mizivá. To ve upozoròuje na velké
morfologické rozdíly dna spodnobadenského sedimentaèního prostøedí, které studovaný profil reprezentuje.
Z hlediska svahových deformací je zajímavý sesuv
poruující miocénní sedimenty ve stavebním výkopu na
Kopeèné. Kromì charakteristických deformací (prohnìtení,

vleèné vrásy, kluzné plochy) se projevuje i poruením
superpozice (karpat nad badenem). Jeho stáøí lze vymezit
jako pobadenské a starí ne støedovìk. Aèkoli nelze
vylouèit terciérní stáøí sesuvu, pleistocénní stáøí se jeví
jako nejvíce pravdìpodobná varianta v souvislosti
s periglaciálním klimatem, táním permafrostu atd.
Závìr
V centru Brna byl mikropaleontologicky doloen karpat ve
facii edých vápnitých jílù. Karpat ve stejné facii a místy
i shodné pozici ve vrstevním sledu byl doloen ji døíve v
Brnì na Kamenném vrchu (Hrádek et al., 1989). Ve
stavebním výkopu na ulici Kopeèná tyto jíly tvoøí sesuv
pøesunutý na sedimenty spodního badenu. Baden
transgreduje na metabazity brnìnského masivu. Bìlavé
køemenné písky vyvleèené sesuvem by mohly pøedstavovat
jetì starí sedimenty (ottnang?). Baden je zastoupen
reliktem klastik (nevytøídìné písky a bloková akumulace)
a charakteristickými vápnitými jíly (tégly). Z paleobatymetrického hlediska klastika pøedstavují sedimenty
infralitorálu uloené na poèátku sedimentace a tégly
cirkalitorálu uloené ji bìhem vyího stavu hladiny.
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