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Závìr
Podle geofyzikálních mìøení na lokalitì Hostim
vytváøí krystalinikum v podloí pestrých jílù asymetrickou
kernou depresi hlubokou pøes 60 m. Vìtí bazální èást
jílovité výplnì pøedstavuje nejspíe hluboké pøedbadenské
tropické zvìtraliny in situ. Svrchní èást pestrých jílù tvoøí
fluviálnì redeponované jíly spodního badenu. V jejich
nadloí leí pøevánì písèité sedimenty postupnì se
prohlubujícího spodnobadenského moøe. Denudaèní relikt
moøských pískù a tìrkù pøevyuje zarovnaný povrch na
krystaliniku SZ odtud.

Ve vývoji okolního reliéfu hrály dùleitou roli
pohyby na zlomech. Na nejvýznamnìjím zlomovém
systému vznikla jednak asymetrická údolí, jednak rozvodní
svahy vázaných na zlom. Amplitudy vertikálních
tektonických pohybù byly ve srovnání s horizontálními
rozmìry ker velmi malé. Charakter údolí Nedveky je znaènì
promìnlivý, co je dáno pøedevím rozloením relativnì
pokleslých a zdviených ker a rùznou odolností hornin.
Prùbìh údolí je výraznì disharmonický s dneními pomìry
a je nejspíe výsledkem epigeneze.
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Abstract:
Marine sediments (basal sands and gravels with calcareous clays, thickness up to 35 m) were found in the depression north from
Mokrá near Brno. The calcareous clay contains a very rich foraminifera assemblage. Dominant plankton species with Praeorbulina
glomerosa circularis (Blow) can be compared to assemblages of the uppermost part of the Grund Formation in the Lower Austria and
indicate age of the Earliest Badenian. These sediments also date several morphological phenomena in the southern part of the
Moravian Karst (Drahany Upland).

Úvod
Okolí lomù závodu Cementárny Mokrá
(Èeskomoravský cement a. s.) v Mokré je podobnì jako
celé území Moravského krasu sledováno trvale i z pohledu
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terciérní geologie. Vybízí k tomu pozice na jiním okraji
Drahanské vrchoviny v blízkosti tzv. sz. okrajového zlomu
karpatské pøedhlubnì spojená s rozsáhlými lomovými
odkryvy. Starí mapování i popisy starích profilù a vrtù
upozoròovaly na monou pøítomnost neogenních (popø.
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i ottnangských èi  tortonských) sedimentù v depresích
v okolí lomù, resp. pøináely údaje o pøítomnosti neogenních ústøic v puklinách paleozoických vápencù
lomových stìn (Hladil a kol. 1987, Brzobohatý 1996, inter
alii). Pøesnìjí stratigrafické doklady vak dosud chybìly
a stratigrafické úvahy vycházely èistì z paleogeografických
interpretací.
V souèasné dobì je dokonèován projekt uvedené
firmy Mokrá XI, v jeho rámci bylo v roce 1999 odvrtáno
22 vrtù. Byly situovány v prostoru 1 km dlouhé a maximálnì
300 m iroké deprese mezi Západním a Støedním lomem
zaèínající ve vrcholové ploinì Mokerského lesa ve výi
témìø 430 m n. m. a smìøující nejprve k JV, poté k J a JZ k s.
okraji Mokré. Vrty ovìøují mladou výplò deprese nejen
z tìebních dùvodù, ale sledují i monost vyuití skrývky
jako doplòkové suroviny pøi výrobì cementu. Byly vrtány
do paleozoického podloí, nejhlubí dosáhl hloubky
53,15 m. Následující geologické poznatky vyplývají ze
vstupních litologických popisù vrtù a mikropaleontologických analýz odebraných vzorkù.
Profil
Výplò studované deprese tvoøí tøi jasnì oddìlené
èleny. V nadloí paleozoických vápencù leí pøevánì 5 -10
m (výjimeènì a 30 m) mocné hnìdoluté místy svìtle edé,
petromiktní, jen obèas vytøídìné a vìtinou nezpevnìné,
popø. slabì zpevnìné vápnité písky a tìrky. Jsou tvoøeny
pøevánì valouny vápencù, drob, bøidlic, ojedinìle i krystalických hornin, dále ostrohrannými klasty pøedevím
vápencù a bøidlic jen vzácnì dosahujících i dm rozmìrù.
Místy, zvlátì pak pøi bázi, mají ráz zcela netøídìných sutí.
Jemnozrnné polohy jsou zpravidla vrstevnaté, zpevnìné,
s èetnými póry a kavernami. Tato klastika jsou prakticky
sterilní, vzácné nálezy spodnobadenského planktonu
v jediném vzorku z jílovité polohy bude nutno jetì ovìøit.
Na klastika ostøe nasedají svìtle zelenoedé, støípkovitì rozpadavé, slabì jemnì slídnaté, jen výjimeènì slabì
vrstevnaté, silnì vápnité jíly (tégly) místy s ojedinìlými
valouny paleozoických hornin. Jsou doloeny v 7 vrtech,
z nich morfologicky nejvýe poloený byl vrtán ve výce
425 m n. m. Mocnost jílù nepøesahuje 4,6 m, èasto jsou
zachovány jen dm polohy, místy chybìjí úplnì.
Sled zavrují (nehledì na málo mocné pùdní èásti
profilu) vesmìs do 10 m (výjimeènì 15 m) mocné kvartérní
svahoviny, v nich pøevládají chaoticky uloené bloky
a úlomky paleozoických vápencù a valouny kulmských
hornin v rezavì hnìdé jílovité nebo písèité matrix, dále
rezavì hnìdé jílovité hlíny, vzácnì jsou zastoupeny i málo
mocné spraové hlíny.

Mikropaleontologie
Vápnité jíly (tégly) obsahují vesmìs velmi bohatou
mikrofaunu (foraminifera, ostrakoda, jehlice hub, úlomky
ostnù jeovek, vzácnì té úlomky schránek mìkkýù
a úlomky otolitù) ve výplavech vìtinou zcela pøevaující
nad anorganickou slokou. U foraminifer dominuje
v naprosté vìtinì plankton nad bentosem (9 : 1). Diverzifikovaný plankton zastupují jak globigeriny, tak globigerinoidi a globorotálie, místy je èastá (a v è. 2) i Praeorbulina glomerosa circularis (Blow). V bentózní sloce
jsou èetnìjí Melonis pompilioides (F. et M.), Pullenia
bulloides (Orb.), Cibicidoides div. sp., Heterolepa
dutemplei (Orb.), Bulimina buchiana Orb., Martinotiella
communis (Orb.), Uvigerina pygmoides Papp et Turn.,
Lenticulina inornata (Orb.), L. cultrata (Montf.),
Nodosaria hispida (Sold.), Laevidentalina elegans (Orb.)
aj. Toto spoleèenstvo dokládá jednoznaènì stáøí nejspodnìjího badenu (chybí Orbulina suturalis, Lenticulina
echinata, diverzifikovaná lagenidová fauna) a plnì
odpovídá spoleèenstvu 3. intervalu ve smyslu vábenickáÈtyroká (1999), který lze èásteènì korelovat s vyí èástí
grundských vrstev Dolního Rakouska.
Závìr
Akceptujeme-li toto srovnání, pak vyslovenì transgresivní uloení bazálních klastik profilu a ostré nasedání
nadloních vápnitých jílù (minimálnì diasthema) ukazuje
na to, e pøípadné ekvivalenty nejvyích èástí grundských
vrstev v okolí Brna jsou spojeny v této oblasti s transgresivními tendencemi. Mezi karpatem a nejniím badenem
je zde tedy skuteènì hiát, na rozdíl od Dolního Rakouska,
kde je uvnitø grundských vrstev uvaována sedimentace
nepøeruená (Cicha 1995, Cicha-Ètyroká 1998).
Pøítomnost denudaèních reliktù spodního badenu
ve studované depresi dokládá její pøedbadenské stáøí
a pøináí chronostratigrafické údaje i pro úvahy geomorfologické týkající se vývoje øíèní sítì v irím okolí (Musil
1998) (nejvyí výskyt spodního badenu ve sledovaných
vrtech leí cca 850 m jv. od jeskynì Pekárna).
Profily vrtù budou dále podrobnì studovány
z pohledu srovnání bazálních klastik s obdobnými klastiky
v podloí spodnobadenských pelitù (napø. Kamenný vrch
v Brnì, výplnì nìkterých údolí Drahanské vrchoviny)
s cílem plnì je charakterizovat a vytyèit rozdíly oproti
brnìnským pískùm a jejich ekvivalentùm (heterochronita ?,
odliné litostratigrafické jednotky ?). Dalí mikropaleontologická studia vápnitých jílù spolu s revizí spoleèenstev spodnobadenských pelitù v obdobných pozicích
mohou upøesnit tektonické a paleogeografické interpretace
iniciální fáze vývoje spodnobadenské pøedhlubnì.
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PØEDBÌNÉ VÝSLEDKY POSLEDNÍCH
STRATIGRAFICKÝCH VÝZKUMÙ tzv. "GAULT-FLYE"
RAÈANSKÉ JEDNOTKY NA MORAVÌ
Preliminary results of the recent stratigraphic research of the so-called
"Gault-Flysch" of the Raèa Unit in Moravia
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(25-24 Turzovka)
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Abstract:
Recent research of Cretaceous black flysch of the Raèa Unit tentatively named as the "Gault Flysch" enabled to extend the upper range
of this formation upward to the early part of the Turonian. Relatively low tectonically disturbed section through the "Gault Flysch"
near Bílá in the Moravskoslezské Beskydy Mts. provided agglutinated foraminifera of following levels: ?Lower Cretaceous (without
significant fauna), Albian-Cenomanian (Plectorecurvoides alternans Zone), Turonian (with Uvigerinammina praejankoi). Overlying
Kaumberg Formation contains Turonian assemblage with Uvigerinammina praejankoi and U. cf. jankoi. The evidence of the
Turonian in the "Gault Flysch" opens the question of simultaneous co-existence of the black flysch and variegated beds facies within
the Raèa Unit.

Úvod

Studovaný profil

O nejstarích sedimentech raèanské jednotky mimo
oblast kurovického bradla byly donedávna k dispozici jen
kusé informace. V geologické mapì 25-24 Turzovka (Pesl et
al. 1990) jsou oznaèeny dosti vágnì jako "vrstvy spodnostøednìkøídové typu lhoteckých a tìínsko-hradiských
slezské jednotky". Celkem nedávno bylo pro tyto sedimenty
adaptováno neformální jméno "Gault Flysch"(gault-fly)
pøejaté z alpské geologie (Bubík et al. 1993, vábenická et
al. 1997). Pøevládající litologií jsou tmavoedé a èerné pelity
s vlokami turbiditních drobových nebo kvarcitických
pískovcù. Kromì spodní køídy v rozsahu barrem-hauteriv
a alb byl bìhem výzkumù vábenické et al (1997) doloen
také cenoman na lokalitách Tesák a Mikulùvka. Poslední
výzkumy "gault-flye" probìhly v sezónì 1996 a byly
zamìøeny pøedevím na dlouhý profil u Bílé, relativnì ménì
poruený ve srovnáním s ostatními výskyty, které
pøedstavují pøevánì tektonické drtì.

Profil se nachází v Moravsko-slezských Beskydech
3 km jinì od Bílé v údolí bezejmenného potoka ústícího do
Velké Smradlavé 375 m pod Maxovou vodní nádrí.
Sedimenty "gault-flye" jsou odkryty v nepøerueném
140 m dlouhém záøezu lesní silnièky a dále proti proudu
byly studovány v izolovaných záøezech potoka v úseku
dlouhém dalích 210 m.
Aèkoli vrstevní sled se jeví jako málo poruený
s celkem stálými smìry úklonu k JJZ, pøevrácená pozice
hieroglyfù v úseku profilu 65 a 110m prozrazuje upinovou
stavbu. Nápadná drobná tektonika poruující vrstevní sled
je patrnì mladí a ménì významná (viz obr. 1). Ve srovnání
s jinými dosud studovanými lokalitami, kde jsou sedimenty
gault-flye èasto postieny tektonickým drcením a budináí
(Rajnochovice, Salajka) má vak tento profil výjimeènì
pøíznivì zachovalý sled.
Sedimenty ve studovaném profilu lze charakte-
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