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PALEOKRASOVÉ VÝPLNÌ TYPU RUDICKÝCH VRSTEV
NA ÈEBÍNCE A NA KVÌTNICI
Paleokarst infillings of the Rudice-type at Èebínka and Kvìtnice Hills
Jiøí Otava
Èeský geologický ústav, Leitnerova 22, 658 69 Brno, e-mail: otava@cgu.cz
(24-32 Brno)
Key words: Cenomanian, paleokarst, heavy minerals assemblages, sands
Abstract:
Coarse grained sands from the Králova Cave at Kvìtnica hill and from karstified cavities at the top of the Èebínka hill were analysed.
The assemblages of translucent heavy minerals were compared with those present at sands of the Rudice Member, of Lower Badenian
sands at Tinov area and with sandstones of Cenomanian. The comparison reflects identical composition of the observed sands with
the sands of Cenomanian and of the Rudice member. The compositional similarity is undoubtledly a reflection of the same source and
paleoclimatic conditions of origin. The differences from the Badenian sands are discussed.
The probability of Pre-Cenomanian karstification period, which left cavities now exposed at elevations between 400 and 450 m a.s.l.
and filled with Cenomanian sediments, is discussed.

Bìhem pøípravných prací a samotného mapování
na listu Tinov 24-321 byly mj. vzorkovány a analyzovány
dva vzorky rezavì hnìdých a lutohnìdých støedno a
hrubozrnných pískù ze spodních partií Královy jeskynì
(Dóm Pískù a pøekop U mravenitì). Králova jeskynì má
v souèasnosti délku polygonu pøesahující 1 km a byla
vyhloubena v laminovaných (mylonitizovaných a provrásnìných) devonských vápencích vrchu Kvìtnice. Naprostá
vìtina systému se nachází mezi nadmoøskými výkami 400
a 437,5 m (výka vchodu). Stáøí tohoto systému je stále
pøedmìtem diskuzí, do nich mìla pøispìt i znalost asociace
tìkých minerálù zdejích pískù.
Dalím místem odbìru byly vrcholové partie kopce
Èebínka poblí hranice devonských vápencù s rokytenskými slepenci a vápencovými brekciemi boskovické
brázdy. Vzorky hnìdoedých slídnatých støednì i hrubì
zrnitých pískù s valounky køemene pocházejí z paleokrasové výplnì dutin ve vápencích a jsou doprovázeny
mj. bìloedými kaolinickými zvìtralinami. Sedimenty mají
analogický makroskopický vzhled s mnohými písky a slabì
zpevnìnými pískovci a slepenci cenomanu východního
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okraje Èeské køídové tabule, jako napø. Velký a Malý Chlum,
Dolní Lhota, Vrané, Velké Opatovice a koneckoncù se dosti
podobají i rudickým vrstvám. Podobný typ sedimentu byl
popisován na Èebínce ji døíve (ert - Habarta 1969), ovem
pouze z vrtù.
Protoe v irím okolí Tinova vystupují èasto
rovnì badenské písky tvoøené materiálem redeponovaným
v rùzné míøe právì z cenomanských pískù a pískovcù (Cicha
1958), Kettner (1959), Otava (1973) bylo nutno provìøit
rovnì tyto souvislosti.
Vysledky srovnávacího studia jsou znázornìny
v tab. 1 a na obr. 1 a slovnì je mùeme shrnout do následujících závìrù:
1) Písky obou vzorkù z Královy jeskynì a vzorku
z paleokrasové výplnì ve vrcholové partii Èebínky mají
v podstatì totoné sloení tìké frakce. Dominující minerály
turmalín, kyanit, staurolit a rutil jsou typomorfní pro
asociace nacházené v rudických vrstvách a v cenomanu
pøilehle èásti èeské køídy.
2) Srovnáním analyzovaných vzorkù s písky spodního
badenu vystupujícími v okolí vynikají odlinosti obou
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Tab. 1 - Hlavní rozdíly mezi asociacemi tìkých minerálù køídy (cenoman a rudické vrstvy) a spodního badenu Tinovska.
Srovnání se studovanými písky.
Tab. 1 - Main differences between translucent heavy mineral assemblages of the Cretaceous (Rudice Member and
Cenomanian) and Lower Badenian of the Tinov area. Comparison with the analysed sands.
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Obr. 1 - Srovnání asociací prùsvitných tìkých minerálù pískù: 1a - Kvìtnice: Králova jeskynì, Dóm pískù, 1b - Králova
jeskynì, pøekop U mravenitì, 2 - vrchol Èebínky, 3 - rudické vrstvy: Rudice-Seè, 4 - cenoman: Malý Chlum.
Fig. 1 - Comparison of translucent heavy mineral assemblages of sands: 1a - Kvìtnice hill: Králova cave, Dóm pískù,
1b - Králova cave, U mravenitì, 2 - top of the Èebínka hill, 3 - Rudice Member: locality Rudice-Seè, 4 - Cenomanian:
locality Malý Chlum.

asociací (viz tab. 1)
3) Výsledky naznaèují vysokou pravdìpodobnost pøedcenomanské fáze krasovìní devonských vápencù Kvìtnice
a Èebínky ve smyslu Bosáka et al. (1989).
4) Dokonalá shoda asociací prùsvitných tìkých minerálù

cenomanu a rudických vrstev opìt navozuje otázku, zda
sedimentace obou jednotek nebyla alespoò zèásti synchronní, pøièem odlinosti mezi nimi jsou zpùsobeny
rozdílnými podmínkami sedimentace na krasovém a
nekrasovém podloí.
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