78

KONODONTOVÁ BIOSTRATIGRAFIE HÁDSKO-ØÍÈSKÝCH
VÁPENCÙ U GRYGOVA
Conodont biostratigraphy of the Hády-Øíèka Limestone near Grygov
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Abstract:
Three representative sections of Hády-Øíèka Lmst., Líeò Fm., located near Grygov, Central Moravia, were studied with respect to
conodont biostratigraphy, conodont biofacies and carbonate microfacies. A major part of the carbonate unit was deposited within the
Lower, Middle and Upper Pa. expansa Zone and presumably also in the lowest part of Si. praesulcata Zone, creating a prominent
coarsening upward succession of deeper-water skeletal and intraclastic calcarenites and calcirudites (gravity-flow deposits). Carbonate
deposition was interrupted in early Si. praesulcata Zone. Following a long-term hiatus, which developed presumably due to sea-level
fall related to Gondwana glaciation, the overlying skeletal-peloidal calcarenites started to be deposited in latest Si. sandbergi Zone or
earliest Lower Si. crenulata Zone. Carbonate sedimentation persisted in the area at least to the latest part of Si. isosticha - Upper Si.
crenulata or the earliest part of Lower Gn. typicus Zone.

Ostrùvek devonských a spodnokarbonských pøedflyových sedimentù u Grygova je v rámci moravskoslezské
oblasti tradiènì øazen k faciálnímu vývoji Moravského
krasu. Sled devonských a spodnokarbonských sedimentù
zaèíná bazálním klastickým souvrstvím, které spoèívá na
pøeddevonském krystalinickém podloí brunovistulika
podél úhlové diskordance. Nadloní karbonátový komplex
macoského souvrství zahrnuje laánecké vápence a dolomity, ekvivalenty èelechovických vápencù, a vilémovické
vápence. Jejich stáøí odpovídá intervalu od eifelu do
nejsvrchnìjího frasnu. Na hranici frasn/famen pøechází
macoské souvrství konkordantnì do nadloního souvrství
líeòského, které se laterálnì zastupuje z grygovskými
bøidlicemi stáøí famen a tournai. Na bázi líeòského
souvrství se objevují hnìvotínské vápence a v jejich
nadloí vápence hádsko-øíèské (zóna Pa. marginifera a
støední tournai), které byly v okolí Grygova v minulosti
hojnì tìeny a jsou proto pomìrnì dobøe odkryté.
Pøedflyový sedimentární sled je zakonèen ponikevským
a moravskoberounským souvrstvím stáøí svrchní tournai
(Dvoøák 1991). Díky pomìrnì dobrému odkrytí a výhodnému stratigrafickému rozsahu pøedstavují hádsko-øíèské
vápence u Grygova vhodný materiál pro studium hranice
devon-karbon v karbonátovém vývoji. Vápence byly
ovzorkovány na konodontovou faunu a petrografické
studium ve tøech instruktivních profilech (Sedlák 1999).
Na profilu (1) vystupuje cca 20 m pravé mocnosti
lavicovitých a tence vrstevnatých, svìtlých, jemnozrnných vápencù s mezivrstevními laminami svìtlehnìdých
bøidlic. Vápencové vrstvy èasto nesou stopy trakèní
proudové paralelní laminace, ojedinìle gradaèního
zvrstvení a amalgamace s ostrými, erozními vrstevními
bázemi. Mikroskopicky se jedná o wackestone s fragmenty
krinoidù a ostnù jeovek, hojná je diagenetická silicifikace,
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která se projevuje i makroskopicky v podobì rohovcových
èoèek. Z tohoto profilu bylo odebráno celkem 6 konodontových vzorkù o hmotnosti 1 a 1,5 kg, které poskytly
celkem 122 urèitelných platformních elementù (aritm. prùmìr
20,3; min. 4; max. 82 elementù na vzorek) a 226 ramiformních
a neurèitelných platformních elementù (tab. 1). V prvních
4 vzorcích indikuje pøedevím pøítomnost druhù Polygnathus praehassi Schäfer, Po. experplexus Sandberg &
Ziegler a Po. styriacus Ziegler svrchnofamenskou zónu
spodní Pa. expansa. Ve vzorku 5, zhruba 19 m nad bází
profilu, se objevuje Po. znepolensis Spassov, který indikuje
zaèátek zóny støední Pa. expansa. Na profilu (1) byly tedy
zastieny biozóny spodní a støední Pa. expansa. Zdejí
konodontová spoleèenstva jsou charakteristická výraznou
pøevahou elementù rodu Polygnathus nad elementy rodu
Palmatolepis a ve srovnání s ostatními profily (viz níe)
velmi nízkým procentuálním zastoupením elementù
epipelagického rodu Bispathodus.
Na profilu (2) bylo namìøeno necelých 8 m pravé
mocnosti lavicovitých a tence vrstevnatých, svìtlých
jemnozrnných vápencù s mezivrstevními laminami bøidlic.
Nìkolik dm mocné vrstvy se rychle a pomìrnì pravidelnì
støídají s vrstvami o mocnosti pouhých nìkolika cm za vzniku
uspoøádaných vrstevních shlukù, které lze oznaèit jako
cykly s mocností vrstev klesající do nadloí (thinningupward cycles). Vápencové vrstvy jsou ve svých svrchních
èástech ojedinìle paralelnì laminované. Èastý je výskyt
èoèek rohovcù. Mikroskopický popis odpovídá jemnozrnnému, èasto silicifikovanému wackestone s fragmenty
krinoidù. Profil byl ovzorkován 7 konodontovými vzorky
o hmotnosti 1 a 1,5 kg, z kterých bylo vyseparováno celkem
243 urèitelných platformních elementù (aritm. prùmìr 34,7;
min. 4; max. 84 elementù na vzorek) a 595 ramiformních
a neurèitelných platformních elementù. Zóna spodní
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Tab. 1 - Poèty konodontových elementù ve vzorcích z hádsko-øíèských vápencù u Grygova. Èerná výplò políèek znaèí
stratigraficky prokazatelné redepozice elementù.
Tab. 1 - Conodont element abundances in samples from the Hády-Øíèka Limestone near Grygov. Black cells indicate
reworking of already extinct taxa.
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Pa. expansa byla pravdìpodobnì zastiena v prvních 5
vzorcích, jak naznaèuje výskyt druhù Bispathodus stabilis
(Branson & Mehl) Morph. 2, Po. cf. experplexus Sandberg
& Ziegler a Po. cf. extralobatus Schäfer. Ve vzorku 6,
pøiblinì 6,5 m nad bází profilu se poprvé a v pomìrnì
hojném poètu objevují dvouøadé formy rodu Bispathodus:
Bi. costatus (E. R. Branson) Morph. 1 a 2, které indikují
nástup zóny støední Pa. expansa a v nadloním vzorku i druh
Bi. jugosus Branson & Mehl, který nastupuje ve støední
èásti tée zóny. Na profilu (2) byly tedy zastieny konodontové zóny spodní a støední Pa. expansa. V konodontových spoleèenstvech profilu (2) pøevaují elementy
skupiny Palmatolepis gracilis a rodu Bispathodus, které
se vyznaèují mesopelagickým nebo epipelagickým stylem
ivota.
Klíèovou lokalitou pro stanovení hranice devon/
karbon je profil (3) - klasická lokalita "lom U dráhy" popsaná
ji Kettnerem (1933). Na bázi profilu o celkové pravé
mocnosti zhruba 45 m vystupují lavicovité, svìtle edé,
ojedinìle paralelnì laminované jemnozrnné karbonáty
s hojnými rohovci. Mikroskopicky se jedná o wackestone
s fragmenty krinoidù, mlù, mechovek, ostrakodù, radiolárií
a foraminifer s hojnými projevy silicifikace a dolomitizace.
Smìrem do nadloí se v nich objevuje pozitivní gradace
a jetì výe pozvolna nastupují hrubozrnné, pozitivnì
gradované krinoidové kalciturbidity, ojedinìle s Ta-b
Boumovými sekvencemi, a masivní nebo gradované,
intraklastové úlomkotokové brekcie. Celý sled je typický
výrazným do nadloí hrubnoucím (CU) trendem. Z tohoto
vrstevního sledu bylo odebráno 7 konodontových vzorkù,
které poskytly celkem 397 urèitelných platformních elementù
(aritm. prùmìr 56,7; min. 16, max. 102 elementù na vzorek)
a 626 ramiformních nebo neurèitelných platformních
elementù. S výjimkou nejníe odebraného vzorku, ve kterém
se jetì neobjevují dvouøadé formy rodu Bispathodus,
náleí vechna spoleèenstva zónì svrchní Pa. expansa, jak
indikuje spoleèný výskyt druhù Bi. ultimus (Bischoff), Bi.
jugosus (Branson & Mehl), Bi. ziegleri (Rhodes, Austin &
Druce) a Pa. perlobata postera Ziegler. V posledním
famenském vzorku odebraném z vrstvy è. 46 mùe Siphonodella cf. praesulcata Sandberg ji indikovat stejnojmennou nejmladí devonskou zónu. Pøeváná vìtina
konodontových spoleèenstev svrchnofamenské èásti
profilu (3) se vyznaèuje výraznou pøevahou elementù rodu
Bispathodus a Palmatolepis a svým sloením odpovídají
palmatolepis-bispathodové biofacii (Sandberg 1976).
S nástupem hrubozrnnìjích facií v nejvyí èásti sledu se
ve spoleèenstvech stále více zvyuje procento elementù

rodu Polygnathus, co patrnì indikuje zmìlèení zdrojové
oblasti gravitaènì resedimentovaných karbonátù.
Pøiblinì 26 m nad bází profilu na svrchnofamenský
sled nasedají náhle podle skryté diskordance deskovité a
lavicovité, masivní nebo paralelnì laminované, jemnozrnné
a støednì zrnité, èasto silicifikované vápence typu lime
mudstone, wackestone a grainstone s krinoidy, peloidy,
ooidy, vzácnì køemennými zrny. Jejich stáøí je støední tournai.
V nejvyí èásti profilu, zhruba 42 m nad jeho bází, jsou
tyto vápence rychle vystøídány jemnozrnnými, èasto
paralelnì zvrstvenými a gradovanými kalcirudity a brekciemi s krinoidy, peloidy, intraklasty a litoklasty fosforitù
a terigenních køemenných zrn. Z tournaiského sledu bylo
odebráno rovnì 7 vzorkù. První vzorek náleí díky pøítomnosti druhù Si.duplicata sensu Hass a Si. lobata
(Branson & Mehl) nejsvrchnìjí èásti zóny Si. sandbergi
a zónì spodní Si. crenulata. To znamená, e mezi vrstvou
è. 46 a 47 chybí necelých 5 konodontových zón. V nadloních vzorcích ji Si. duplicata sensu Hass chybí a objevuje se druh Si. crenulata (Cooper), který indikuje nástup
zóny Si. crenulata. Stratigrafický rozsah vzorkù se tak
posouvá do intervalu spodní Si. crenulata a Si. isostichasvrchní Si. crenulata. Z jemnozrnných brekcií v nejvyí
èásti profilu (3) byly odebrány poslední dva vzorky, ve
kterých se mimo jiné novì objevují druhy Gnathodus
punctatus (Cooper) a Gn. cf. cuneiformis Mehl & Thomas,
které indikují nejvyí èást zóny Si. isosticha - svrchní
Si. crenulata a bázi následující zóny spodní Gn. typicus.
V tìchto konodontových spoleèenstvech se hojnì objevuje
redeponovaná fauna frasnu a famenu.
Konodontová spoleèenstva hádsko-øíèských
vápencù naznaèují, e pøeváná èást mocnosti této
litostratigrafické jednotky u Grygova náleí svrchnofamenské zónì Pa. expansa a patrnì také nejspodnìjí èásti
zóny Si. praesulcata. Po svrchnofamenském sledu následuje
dlouhodobý hiát, který trvá po celý zbytek zóny
Si. praesulcata a poté a do nejsvrchnìjí èásti zóny
Si. sandbergi. Tento hiát na hranici devon/karbon, který je
velmi rozíøeným jevem nejen na Moravì (Kalvoda et al.
1999) ale také v Polsku (Belka 1985) a západní Evropì
(Van Steenwinkel 1993), indikuje s nejvìtí pravdìpodobností pád moøské hladiny a zmìny v oceánské
cirkulaci, spojené s kontinentálním zalednìním Gondwany.
Obnovená sedimentace v zónì spodní Si crenulata èasovì
odpovídá nástupu kalciturbiditní sedimentace i v jiných
oblastech (Rýnské bøidlièné pohoøí, Herbig & Bender 1992),
a pravdìpodobnì tak reaguje na eustatický vzrùst moøské
hladiny v této zónì.
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Mineralogy and genetic conditions of the barite veins from Tinov
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Abstract:
Hydrothermal barite vein mineralization was studied at four localities in surrondings of Tinov (20 km NW from Brno). Veins have
strike NW-SE and crosscut rocks of the Moravian Svratka Dome. Veins consist predominantly of calcite and barite, less frequently
of fluorite, quartz, dolomite, aragonite, hematite, goethite, chlorite. Traces of sulfides (chalcopyrite, galena, sphalerite, marcasite,
tetrahedrite, bravoite and pyrite) are present, too. Homogenization temperatures of the fluid inclusions range between 45 and 125 °C.
Cryometric measurements indicate Ca-Na-Cl and Na-Cl types of fluid. Salinity of the trapped solutions fluctuates very much (0-24 wt.
% NaCl equiv.) dependently on evolution of mineralization. Oxygen and carbon isotopic composition of the parent fluid ranges
between -3,5 and +5,5 per mil SMOW and between -6 and -10 per mil PDB, respectively. Mineralogical, geochemical, fluid inclusion
and stable isotope data reveal basinal brines as parent fluid of the investigated mineralization.

Úvod
Výskyty rùzných typù hydrotermální barytové
mineralizace jsou charakteristickým minerogenetickým
fenoménem celé svratecké klenby moravika. Baryt zde
vystupuje jednak jako souèást polymetalických paragenezí
(Borovec, vaøec, aj.), jednak na samostatných ilách
spoleènì s karbonáty a fluoritem (okolí Marova a Tinova).
Výskyty v blízkém okolí Tinova byly studovány z hlediska
mineralogie a geneze v rámci diplomové práce autora
(Dolníèek 1999). Hlavní výsledky nových výzkumù jsou
pøedmìtem tohoto pøíspìvku.
Barytové íly byly sledovány na lokalitách Døínová
(èinný lom), Kvìtnice (staré toly po tìbì barytu, oputìné
lùmky a výchozy), Dolní Louèky (èinný lom) a tìpánovice
(oputìné lomy). íly proráejí jak horniny jádra svratecké
klenby moravika - svrateckou rulu a devonské sedimenty
kvìtnického vývoje - tak horniny morávního pøíkrovu (fylity
skupiny Bílého potoka).

Pøehled dosavadních mineralogických výzkumù je
pomìrnì chudý. Starí práce mají popisný charakter typu
nálezových zpráv. Nìkolik loiskovì zamìøených prací
pochází z edesátých let, kdy probíhal v okolí Tinova
loiskový prùzkum zamìøený na polymetalické a fluoritbarytové zrudnìní (s negativním výsledkem). Novìji íly
pro jejich nespornì nebilanèní charakter detailnìji studovány nebyly. Nejvíce informací podávají práce Rzehaka
(1911), Mátla (1960), Hoffmana - Trdlièky (1971) a diplomové práce Scharma (1960) a Jandy (1988).
Mineralogie
Ve vech typech hornin mají íly smìr pøevánì
SZ - JV a sklon v rozmezí 50 - 90° s úklonem k SV i JZ.
Kontakt il s okolní horninou je ostrý. Hydrotermální
alterace (kaolinizace a vybìlení rul a fylitù, prokøemenìní
vápencù) se projevují do vzdálenosti maximálnì 20 cm od
íly. Velmi charakteristické je zabarvení boèních hornin
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