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PETROFACIÁLNÍ ANALÝZA SEDIMENTÙ
HLINECKÉHO PALEOZOIKA
Petrofacial analyses of clastic sediments of the Hlinsko Paleozoic
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Zeyerova 12, 616 00 Brno
(13-44 Hlinsko, 14-33 Polièka)
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Abstract
The Hlinsko Paleozoic was subdivided in sixties of the last century by Vachtl (1962) into older Hlinsko-Rychmburk and younger
Mrákotín units. The units differ both in lithology and in stage of metamorphosis. Flysh-like sediments of the first unit are composed
commonly of the plagioclase greywackes and greywacke sandstones. Petrofacial analysis of sediments by method of DickinsonSuczek proved feeding of the sedimentary basin from mixed and transitional continental sources. The Mrákotín unit is composed
of chemically stable sediments with an admixture of organic matter (sandstones, claystones, silicites) deposited most probably
in shallow, intracontinental basin, occasionally flooded by marine transgression.

Od konce 19. století se øada geologù vìnovala
studiu hlineckého paleozoika. V pováleèném období to
byl zejména Vachtl (1950, 1962), jeho práce inspirovaly
ke stratigrafickým výzkumùm Horného (1956) a Konzalovou
s Vachtlem (1976), k petrografickým výzkumùm drobnozrnných slepencù Chába (1978). Poèátkem 90. let navázal
na jeho výzkumy v rámci regionálního geologického
výzkumu vedeného ÈGÚ Praha Jäger. Po jeho odchodu
z ústavu se èásteènì zachovala jeho písemná terenní
dokumentace a 123 výbrusy. Pokládám za úèelné hmotnou
dokumentaci se zpodìním zhodnotit.
V roce 1962 vyèlenil Vachtl starí hlineckorychmburskou serii a nadloní zavrásnìnou mrákotínskou
serii. Ta dìlí podloní jednotku na hlineckou (západní) a
rychmburskou (východní) èást. V mrákotínské serii nalezl
Horný (1956) silurské graptolity v rozmezí llandovery 
wenlock. Konzalová s Vachtlem (1976) v rychmburské serii
popsali zbytky niích rostlin, chitinozoí a acritarch, jejich
stáøí pokládali za spodnopaleozoické. Tím podpoøili døívìjí
Vachtlovy úvahy o jejím moném ordovickém stáøí. Pitra et
al. (1994) èlení hlinecké paleozoikum do tøí jednotek, z nich
západní (hlineckou) pokládají za podloí mrákotínské
jednotky a východní (rychmburskou) za její nadloí.
Ze 123 výbrusù Jägera pochází 104 ze vzorkù
z rychmburské serie a 3 ze vzorkù z hlinecké serie. Zbylých
16 reprezentuje sedimenty mrákotínského souvrství.
Vechny výbrusy pískovcù, které pøedevím dokumentují
významnou èást sedimentù rychmburské serie mající
flyový charakter, byly podrobnì planimetricky
analyzovány metodou Gazzi  Dickinsona (in Zuffa 1980).
Podle Vachtla (1962) tvoøí v hlinecké serii pískovce
podøízené vloky ve výraznì jílovitoprachovitých
sedimentech. Proto bylo tak z rychmburské serie
zpracováno 60 výbrusù a z mrákotínské serie pouze 1
výbrus. Ostatní výbrusy umonily celkové zhodnocení
sedimentù. I pøes výrazný nepomìr vzorkù z obou serií se
jeví opodstatnìné Vachtlovo tvrzení, e písèité sedimenty
obou serií jsou si velmi blízké sloením detritu. Pískovce

mono definovat jako ivcové (plagioklasové) droby a
drobovité pískovce se zøetelnou pøevahou køemenných a
plagioklasových zrn nad velmi jemnozrnnými litickými zrny.
Strukturnì se jeví jako málo zralé a nezralé. Mìní se v nich
mnoství jílovitoprachovité základní hmoty. Z akcesorií
obsahují klasty organické hmoty, pigment, rudní zrna, apatit,
turmalín, zirkon a ojedinìle granát. Významný rozdíl obou
serií lze spatøit v rozdílech nízkého stupnì metamorfózy
nejen pískovcù, ale zejména jemnozrnných, pøevánì
jílovitoprachovitých sedimentù.
Droby hlinecké serie projevují vìtinou bøidliènatost
zpùsobenou nápadnou blastopsamitickou strukturou,
ve které kluzné zony køemièitobiotitické obtékají zrna písku,
køemenná zrna bývají i rekrystalovaná a litická zrna, vyjma
rigidnìjích jsou málo zøetelná a pøecházejí do rekrystalované matrix. Jeden ze vzorkù lze spíe oznaèit jako
drobovou rulu se vzácným cordieritem. Jílovitoprachovité
sedimenty nabyly témìø lepidogranoblastickou strukturu
se stopami psamitické struktury. Jejich pøedstavitelem se
stal vzorek fylitické bøidlice a cordieritickobiotitického
fylitu.
Droby rychmburské serie si pøes bøidliènatou a
rohovcovitou texturu uchovaly pùvodní psamitickou
strukturu. Jejich souèasná struktura je vìtinou blastopsamitická. Mezerní hmota tvoøená pøedevím køemenem,
biotitem a podøízeným muskovitem  sericitem má
blastopeliticko-aleuritickou strukturu. Rùst upin biotitu
je provázen vznikem minerálù zoisit-epidotové skupiny,
zvýeným mnostvím rudních zrn a zlomkù organické
hmoty. V litických zrnech spíe stanovíme jejich pùvodní
zdrojovou horninu jako kataklazity, velmi jemnozrnné
nízkometamorfované bøidlice vèetnì fylitických kvarcitù,
rul ale obèas i zbytkù kyselých vulkanitù, mikrokrystalických trachytù a spilitù, vyjímeènì i epidotizovaných klastù. Monominerální a agregátní køemenná zrna
bez zøetelného undulozního zháení jsou subangulární a
nìkterá, podobnì jako nìkteré plagioplasy mají znaky
vulkanického pùvodu. Vesmìs silnì alterované krystaly
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Obr.1  Petrofaciální analýzy psamitù hlineckého (køíek) a rychmburského (teèky) souvrství.
Fig. 1  Petrofacial analyses of psammites of the Hlinsko (cross) and Rychmburk (dots) formations.

plagioklasù neumonily pøesnìjí stanovení ev. nevylouèily
monou zámìnu s ojedinìlými K-ivci. Nápadné je vìtí
mnoství akcesorického apatitu. Jílovitoprachovité èleny
flyového komplexu nabyly blastoaleuropelitickou a
blastopelitickoaleuritickou strukturu. Také v nich biotit
pøevládá nad muskovitem. V laminitech se dokonce
zachovaly zbytky vnitøních sedimentárních textur, i kdy
kromì vrstevnatosti lze pozorovat ve výbrusech velmi
ploe kosou metamorfní foliaci. Biotitickomuskovitické
fylitické bøidlice s rozptýlenými angulárními písèitými zrny,
klasty organické hmoty a krystalky sirníkù eleza jsou
ojedinìlými vlokami pùvodních kalovcù.
Výbrusy sedimentù mrákotínské serie charakterizují
pøedevím Vachtlovo køemencové a grafitické souvrství.
Øada z nich jsou mikrokrystalické silicity se smouhami
organického pigmentu, nìkdy té prùøezy mikroorganismù,
reprezentující té laminity. V nich se støídají metasilicity
s rùznì silicifikovanými muskovitickosericitickými fylity.
Obèas jeví jemnou krenulaci a velmi ploe kosou druhou
foliaci (10  20°), èím se tvoøí jemné litony. Kromì
sericitickografitických fylitù výbrusy charakterizují té
jemnozrnné a hrubozrnné ortokvarcity se silnì zplotìlými
zaoblenými køemennými zrny. Existuje i biotitický kvarcit
obohacený plagioklasy a akcesorickými granáty, zirkony a
turmalíny. Významným je výbrus staurolitickogranatického

muskovitického fylitu s cedníkovitými granáty a rotovanými
krystaly staurolitu.
Shrnutí
Hlinecko-rychmburské souvrství
Zpracováním výbrusù siliciklastik hlineckorychmburského souvrství metodou Gazzi  Dickinson a
Dickinson  Suczek (1979)  viz obr. 1 je patrné, e pøeváná
èást sedimentù pochází pøedevím ze smíených zdrojù
s pøesahem do provenience z kontinentálního bloku a
ze zralého recyklovaného orogénu. Souvrství má vìtinou
flyový character.
Mrákotínské souvsrtví
Sloení sedimentù mrákotínské serie svìdèí o pomalé
sedimentaci snad v intrakontinentální pánvi obèas zalité
moøskou transgresí. Její typickou náplní jsou køemenné
pískovce a chemicky zralé jílovité sedimenty. Zvýené
mnoství grafitoidní sloky odpovídá kyselému humidnímu
prostøedí. V takovém prostøedí docházelo k intenzivnímu
uvolòování SiO 2 a následnému vysráení silicitù
za pøítomnosti mikroorganismù. Podobný pøípad popsal té
Folk (1973).
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