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SPODNÍ BADEN V JINÍ ÈÁSTI KARPATSKÉ PØEDHLUBNÌ
Preliminary results of the investigations at the Karpatian / Lower Badenian boundary
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Abstract
New very impressive results were found from the shallow wells in the southern part of the Carpathian Foredeep. Karpatian/Lower
Badenian sediments (expected Grund Formation) were studied helping by foraminifers and nannofossils.

Úvod
Z hledisek moného vyèlenìní a bliího stratigrafického definování grundského souvrství na jiní Moravì
byly v poslední dobì pøedmìtem studia v j. èásti karpatské
pøedhlubnì sedimenty spodního a støedního miocénu
ve stratigrafickém rozsahu karpat  spodní baden (srv. Cicha
2001, Rögl et al. 2002, Roetzel et al.1999, vábenická 
Ètyroká 1999, vábenická 2002a, b). V dalí etapì výzkumu
byl na základì regionálnì-geologického zpracování
Adámka (2002) navren a realizován mìlký vrtní prùzkum
v okrajové jihovýchodní  spodnobadenské èásti karpatské

pøedhlubnì. Zámìrem bylo provrtat v rámci omezených
technických moností sedimenty spodního badenu a ovìøit
jejich tìsné ?karpatské podloí  terminální karpat (Jiøíèek
1995), resp. iváòské vrstvy (Adámek 2002). Vedle litologického hodnocení bylo zásadní zejména mikropaleontologické posouzení provrtaných sedimentárních
komplexù, jejich stratigrafie a pøípadné litostratigrafické
zaøazení. V této technicky a finanènì limitované pilotní
èásti programu mìl být ovìøen také strukturnì-tektonický
model karpatské pøedhlubnì (obr. 1). Pøi v. hranici dílèí,
spodnobadenské pánve bylo v této první, ovìøovací etapì
prací odvrtáno v loòském roce celkem 10 mìlkých vrtù
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Obr. 2  Strukturnì-tektonický model jv. èásti karpatské pøedhlubnì. Miocén karpatské pøedhlubnì: 1  spodní baden;
2  ?karpat-sp. baden; 3  ?ottnang-karpat; 4  eggenburg: pelity/klastika. Mezozoikum  jura: 5  karbonátový vývoj;
6  pánevní vývoj: kurdìjovské vápence. Flyové pásmo: 7  pouzdøanská jednotka; 8  pøesunutí pouzdøanské jednotky;
9  zlomy.
Fig. 2  Structural-tectonic model of the SE part of the Carpathian Foredeep. Miocene of the Carpthian Foredeep: 1 
Lower Badenian; 2  ?Karpatian-L. Badenian; 3  ?Ottnangian-Karpatian; 4  Eggenburgian: pelites/clastics. Mesozoic
 Jurassic: 5  Carbonate platform sediments; 6  Basinal development: Kurdìjov member. Flysch nappes: 7  Pouzdøany
Unit; 8  overthrust of the Pouzdøany Unit; 9  faults.
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v hloubkovém rozsahu 5  9,2 m. Vzorky a na výjimky
(málo efektivní pouití jádrovnice) byly odebrány pøi pouití
nekového vrtáku. Vrty byly situovány (obr. 2) na lokalitách
pøi obcích Nový Pøerov (Pøerovský vrch), Pasohlávky (sever
a Lopota), Vranovice a Nosislav (Kyndlíøky). Výbìr lokalit
byl v této první fázi z èasových dùvodù omezen.
Výsledky mikropaleontologických studií
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Mìlké vrty: Pasohlávky (sever-6), Pasohlávky (sever-7),
Pasohlávky (Lopota-západ 9), Nový Pøerov
(Pøerovský vrch-3), Nový Pøerov (Pøerovský
vrch-4).
Miocenní stáøí na základì studia nanofosilií bylo
zjitìno ve vrtech Pasohlávky-6 (int. 6,25-6,30 m, NN2-NN4),
Pasohlávky-7 (8,25-8,30 m, NN2-NN4), Pasohlávky-9 (int.
7,5-7,6 m, NN1-NN4), Pøerovský vrch-3 (int. 1,5-1,6 m a 8,58,6 m, NN2-NN4), Pøerovský vrch-4 (int. 1,5-1,6 m, NN1NN4 a 7,4-7,5 m, NN2-NN4). Jednalo se pøevánì o modravì
edé a lutavì zelené, slabì vápnité jílovce. Sedimenty
obsahovaly velmi chudá spoleèenstva vìtinou patnì
zachovaných vápnitých nanofosilií (1-3-5, max. 10 jedincù
v jednom zorném poli mikroskopu). V oryktocenózách
pøevládají redepozice ze svrchní køídy a paleogénu. Miocén
je doloen helikosférami (Helicosphaera carteri,
H. ampliaperta, H. scissura, H. rhomba, H. mediterranea)
a velmi vzácným výskytem druhù Umbilicosphaera rotula,
Pontosphaera multipora, Reticulofenestra haqii,
R. minuta, Syracosphaera sp.
Vápnité nanofosilie dokládají spodní miocén
v rozsahu zón NN1-NN4, nìkdy pøesnìji NN2-NN4  pokud
je pøítomen druh Helicosphaera ampliaperta. Podle BáldiBeke (1980) a Nagymarosy (1985) rozvoj helikosfér a mizivý
výskyt ostatních forem nanofosilií mùe ve spodním
miocénu indikovat mìlké prostøedí epikontinentálního moøe.
S výjimkou stratigraficky nezaøaditelného spoleèenstva z vrtu Pasohlávky-6 (6,25-6,30 m) byla vechna
spoleèenstva z výe uvedených vrtù na základì studia
dírkovcù zaøazena do karpatu (laaské souvrství). Èetnìjí
jedinci Ammonia beccarii (L.) z vrtu Pøerovský vrch-3 (1,51,6 m) dokládají mìlèí prostøedí sedimentace (infralitorál).
Výskyt euryoxybiontních taxonù jako napø. Uvigerina
graciliformis Papp  Turn., U. acuminata Hos., Pappina
breviformis (Papp  Turn.), Bulimina elongata dOrb.,
B. schischinskayae Sam., Bolivina dilatata Rss., Bol.
plicatella Cush., Bol. antiqua dOrb., Bol. hebes MacFad.,
Praeglobobulimina pyrula (dOrb.) dokládají pro karpat
typický nií obsah kyslíku ve vodì.
Mìlké vrty: Nosislav-1, Nosislav-2 (lokalita Kyndlíøky) a
Vranovice-10.
Sedimenty obsahovaly vìtinou dobøe zachované
vápnité nanofosilie s výskytem 5-50 jedincù v jednom
zorném poli mikroskopu. Miocenní spoleèenstva obvykle
charakterizuje dominantní pøítomnost malých plakolitù rodu
Reticulofenestra (R. minuta, R. haqii, R. pseudoumbilicus)
a hojnìjí výskyt stratigraficky významného druhu Helico-
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Obr. 2  Lokalizace studovaných vrtù.
Fig. 2  Situation of the studied wells.

sphaera waltrans spolu s Helicosphaera carteri, H.
vedderi a H. walbersdorfensis. Ojedinìle byl zaznamenán
výskyt H. mediterranea, H. scissura-ampliaperta,
H. ampliaperta, H. rhomba a H. euphratis. Asociaci doplòují nanofosilie Sphenolithus heteromorphus (kvantitativní
zastoupení tohoto druhu je v jednotlivých vzorcích
rozdílné), Calcidiscus premacintyrei, C. leptoporus,
Umbilicosphaera rotula, Coccolithus miopelagicus,
Syracosphaera sp., Rhabdosphaera sicca, Discoaster
adamanteus, D. cf. musicus a D. variabilis (vzácný).
Objevují se zde i zástupci rodu Scyphosphaera sp. (S. aff.
ventricosa, S. aff. intermedia  vìtinou v úlomcích).
Za souèást miocenního spoleèenstva zde mùeme
povaovat i nìkteré druhy, které jsou známy ji v paleogénu
a jejich poslední výskyt je uvádìn v prùbìhu miocénu,
jako jsou Pontosphaera multipora, Coccolithus pelagicus,
Coronocyclus nitescens (kulaté formy), Micrantholithus
vesper nebo Cyclicargolithus ex gr. floridanus.
Miocenní nanofosilie tvoøí pøiblinì 50-70% oryktocenózy, zbytek èiní redepozice ze svrchní køídy a paleogénu.
Pro rekonstrukci vývoje sedimentaèní oblasti karpatské
pøedhlubnì je jistì významná pøítomnost nanofosilií, které
byly pøeplaveny ze sedimentù svrchního oligocénu,
pøípadnì oligomiocénu, jako jsou druhy Reticulofenestra
recta nebo Cyclicargolithus abisectus, a které dokládají
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interval zón NP24-NP25. Velmi vzácnou pøítomnost nìkterých helikosfér, jako jsou druhy H. ampliaperta, H. mediterranea nebo H. rhomba, jejich poslední výskyt je uvádìn v zónì NN4 (Martini 1971, Young 1998), zde mùeme
pouít buï jako doklad pro nejvyí èást zóny NN4 (poslední výskyt druhu R. ampliaperta definuje hranici zón
NN4/NN5) nebo ji mùeme interpretovat jako pøeplavený
materiál ze spodnomiocenních vrstev.
Relativnì hojný výskyt druhu H. waltrans v asociaci se Sphenolithus heteromorphus a dalími rody nanofosilií umoòuje vymezit stratigraficky krátký úsek, a to
svrchní èást horizontu Helicosphaera waltrans (vábenická
2002a, b), který je korelován se spodní èástí zóny NN5.
Problém nastává v korelaci standardních nanoplanktonových zón a ostatních zonací s regionálními stupni
Centrální Paratethys (vábenická 2002a).
Pro stratigrafické korelace a dalí interpretace mùe
být významný mìlký vrt Nosislav-1. V hloubce 5,50 m
(zelenavé, vápnité a plastické jílovce) zde byl v bohatém
vzorku pozorován relativnì hojný výskyt Helicosphaera
waltrans v asociaci se Sphenolithus heteromorphus
(vzácný) a H. ampliaperta. Mikrofauna s praeorbulinami a
Globigerinoides bisphericus Todd dokládá nejvyí karpat,
pøíp. nejspodnìjí baden (vabenická & Ètyroká, 1999)
v biofacii grundských vrstev. Typickými zástupci této
biofacie jsou dále èetné globorotálie vyskytující se spolu
s Uvigerina graciliformis Papp  Turn. a Pappina
breviformis (Papp  Turn.). Nástup taxonu Orbulina
suturalis Brön byl zaznamenán a v nadloí v hloubce 3,90
m. Ve srovnání s výe uvedenými podloními sedimenty je
toto spoleèenstvo nanofosilií s Helicosphaera waltrans,
Sphenolithus heteromorphus a Discoaster variabilis
chudí. Podle Rögla (1969) je svrchní hranice karpatu
definována prvním výskytem druhu Orbulina suturalis
Brön, avak v pojetí Rögla et al. (2002) se první výskyt
Orbulina suturalis Brön klade od poèátku zóny M6
(Berggren, W. A.  Miller, K. G., 1988), tedy do svrchní
èásti spodního badenu, resp. spodního støedního badenu.
Nadloní spoleèenstva z hloubek 3,9-4,0 m, 2,8-2,9
m a 2,0-2,4 m (slabì vápnité, zelenavì edé a lutavì edé
jílovce) obsahují velmi bohatou a dobøe zachovanou dírkovcovou faunu se stratigraficky významným druhem Orbu-

lina suturalis Brön doprovázeným èetnými globigerinami,
globigerinoidy, globorotáliemi a globigerinellami.
Pravdìpodobný výskyt druhu H. waltrans ji v nejvyím karpatu mùe indikovat i materiál z vrtu Nosislav-2
(1,70-1,80 m). Jedná se o lutozelenavé a lutozelenavì
edé vápnité jílovce. V chudém spoleèenstvu nanofosilií
zde byl zjitìn H. waltrans spoleènì s H. carteri, H.
vedderi, vzácnými exempláøi H. mediterranea a H. rhomba
(poslední výskyt obou poslednì jmenovaných druhù je
uvádìn v zónì NN4), dále s Coronocyclus nitescens,
Umbilicosphaera rotula a Calcidiscus premacintyrei.
Ve stejné hloubce bylo zjitìno spoleèenstvo s globorotaliemi a globigerinoidy; takový typ mikrofauny je korelován s nejvyím karpatem sensu Rögla et al. (2002).
Charakter druhového sloení spoleèenstva nanofosilií dokládá prohloubení sedimentaèního bazénu a
podmínky otevøeného moøe.
Obdobná situace je rovnì ve vrtu Vranovice-10.
Spoleèenstvo z metráe 6,5-6,6 m (vápnité, lutì zelené a
zelenavì edé jílovce) s globorotáliemi, globigerinoidy a
praeorbulinami svým mikrofaunistickým sloením odpovídá
faunì z hloubky 5,5-5,6 m vrtu Nosislav-1 a je tudí øazeno
do nejsvrchnìjího karpatu a nejspodnìjího badenu
(sensu Rögl et al., 2002). Výe leící vzorek s Orbulina
suturalis Brön z hloubky 4,9-5,0 m lze paralelizovat
se spoleèenstvy z hloubek 3,9-4,0 m, 2,8-2,9 m a 2,0-2,4 m
vrtu Nosislav-1.
Závìr
Spoleèenstva z lokalit Pasohlávky (vyjma
Pasohlávky-6) a Nový Pøerov jsou øazena do karpatu (laaské
souvrství). Z biostratigrafického hlediska byly i pøes
omezené technické monosti zajímavìjí výsledky
mikropaleontologických studií na lokalitách Nosislav
(Kyndlíøky) a Vranovice. Na obou tìchto lokalitách byly
zjitìny mikrofauny ukazující na monost zaøazení jak
do spodního, tak i støedního miocénu (viz komentáø výe).
Vzhledem k tomu, e vzorky byly odebírány pomocí nekového vrtáku ve formì drti, nelze zcela vylouèit smíení
faun. Proto pøi budoucím upøesòování jak litologických,
tak i faunistických hranic, bude ádoucí vyuít prùbìného
vzorkování pomocí vrtních  poèvových jader.
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