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Sedimenty na „pasivním“ okraji karpatské předhlubně na
Prostějovsku jsou známy svou složitou geologickou stav-
bou (Zágoršek et al. 2012, Hladilová et al. 2014), kterou
spolu s přehledem výzkumů týkajících se zájmové lokality
shrnuli v článku Zborník et al. (2013). Vrt Brus 1 byl vy-
hlouben za účelem zjištění pozice těles řasových karboná-
tů, ale rovněž s cílem ověřit výskyt starších miocenních se-
dimentů (nejspíše karpatu), které popsali ve vrtu MH-10
situovaném nedaleko Slatinek Bubík a Dvořák (1996).
Celková hloubka vrtu činila 20 m. Z regionálně geologic-
kého hlediska se lokalita nalézá v karpatské předhlubni, na
povrchu vystupují jíly s polohami písků spodního badenu.
Předneogenní podloží tvoří břidlice, prachovce a droby
myslejovického souvrství drahanského kulmu (obr. 1).
V miocenních sedimentech vyčlenili Zborník et al. (2013)
ve vrtu Brus 1 ve směru od podloží do nadloží 10 litofacií.
Ve spodní části profilu to byly jílovité prachy až prachov-

ce, přecházející do písčitých prachovců až prachovitých,
velmi jemnozrnných písků, polohově pískovců. Ve svrchní
části profilu byly popsány písčité a prachovité vápence až
vápnité prachovce s polohou písčitého řasového vápence.
Následující text předkládá biostratigrafické a paleoekolo-
gické zhodnocení sedimentů karpatu a spodního badenu ve
vrtu Brus 1 z pohledu studia foraminiferových společenstev.
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Z vrtu Brus 1 bylo k paleontologickému studiu odebráno
15 vzorků (tab. 1). Vzorky byly vyplaveny standardními
metodami na sítech o velikosti 2 mm, 0,9 mm a 0,063 mm.
Fauna z výplavů byla zkoumána a identifikována pod op-
tickým mikroskopem NIKON SMZ 745T, fotodokumenta-
ce vybraných společenstev provedena přístrojem NIKON
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Sediments of the Lower Badenian Sediments of the Karpatian

Taxa/depth (cm) 150 270 330 450 580 690 750 850 1150 1350 1550 1690 1750 1910 1980

Ammonia beccarii (Linne) 1 1 2 2 1 3 11

Ammonia viennensis (d`Orbigny) 1 1 3 5 20 20 28 37 12

Ammonia tepida (Cushman) 1 3 5 4

Ammonia sp. 2 1 7

Amphistegina haueriana
Neugeboren

1

Astacolus aff. crepidulus (Fichtel &
Moll)

1 1 2

Asterigerinata planorbis
(d`Orbigny)

6 9 42 18 16 14 12 12 1 2 7 2

Bolivina antiqua d`Orbigny 6 2 1 1 2 2 1

Bolivina dilatata Reuss 17 11 3 7 7 5 6 28 36 2 5 2 2

Bolivina hebes Macfadyen 4 4 5 5 4 6 1 2 2

Bolivina plicatella Cushman 3 2

Bolivina sp. 5 4 4 1 2 1 2 2 4 1 3

Bulimina elongata d`Orbigny 1 1

Bulimina schischkinskayae
Samoylova

1 1

Cibicidoides ungerianus
(d`Orbigny)

1 1 1

Cibicidoides sp. 1

Dentalina sp. 1

Elphidium crispum (Linne) 23 18 44 15 11 3 10 1 7 16 65 15

Elphidium fichtelianum (d`Orbigny) 8 7 9 6 1 4 4 3 1 5 9 2

Elphidum flexuosum (d`Orbigny) 33 29 16 11 3 5 1 6 1

Elphidium cf. subtypicum Papp 1 1 8

Elphidium sp. 4 8 6 3 3 3 4 3 3 1 1 4 7 11

Eponides sp. 1

Fontbotia wuellerstorfi (Schwager) 1

Fursenkoina acuta (d`Orbigny) 2 3 2 2

Hanzawaia boueana (d`Orbigny) 11 9 10 25 51 51 52 38 27 23 25 15 3 1 10

Hanzawaia sp. 2 1

Hansenisca soldanii (d`Orbigny) 1 2

Heterolepa dutemplei (d`Orbigny) 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1

Islandiella sp. 1

Laevidentalina elegans (d`Orbigny) 1

Laevidentalina sp. 1

Lagena sp. 1

Lenticulina inornata (d`Orbigny) 2 4 1 6 2

Lenticulina macrodisca (Reuss) 1 2 3

Lenticulina melvilli (Cushman &
Renz)

1

Lenticulina vortex (Fichtel & Moll) 1

Lenticulina sp. 2 2 1 1 1 1 3



SMZ 1500. Přehled determinovaných a sečtených forami-
nifer předkládá tab. 1. V ní nejsou uvedeny konkrétní počty
jedinců rodu Planostegina, protože byly zachyceny v hrub-
ší frakci (0,9 mm a 2 mm) než studovaná společenstva fora-
minifer a nebylo je tudíž možné relevantně kvantitativně
vyhodnotit se společenstvy z běžně studované frakce
0,063 mm. Jejich výskyt je v tabulce uveden pouze v rela-
tivním zastoupení. Poměr plankton-bentos (p/b) vyjádřený
v % byl vypočten jako procentuální podíl planktonních
druhů ve společenstvu podle vzorce: p/(p + b) × 100. Paleo-
ekologické interpretace jsou založeny zejména na práci
Murraye (2006), biostratigrafie je vyhodnocena podle Ci-
chy et al. (1998).
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Společenstva získaná z jílovitých prachů až prachovců,
příp. jemnozrnných písků z vrtu Brus 1 obsahují relativně
bohatá a obvykle nepříliš diverzifikovaná společenstva fo-
raminifer, v nichž výrazně dominuje bentosní složka spole-
čenstva (tab. 1), poměr plankton-bentos kolísá v rozmezí
0–4 %, výjimečně dosahuje k 8 % v hloubce 8,5 m (obr. 2).

Od báze profilu směrem do nadloží dominují mělkovod-
ní jedinci především druhů Ammonia viennensis (Orb.),
Porosononion granosum (Orb.) a Elphidium div. sp. Jejich
četnější výskyt je ukončen v hloubce 1690 cm a dominující
složkou společenstva se Elphidium div. sp. stává opět
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Sediments of the Lower Badenian Sediments of the Karpatian

Taxa/depth (cm) 150 270 330 450 580 690 750 850 1150 1350 1550 1690 1750 1910 1980

Melonis pompilioides (Fichtel &
Moll)

1

Neoponides schreibersi (d`Orbigny) 3 2 1

Neoponides sp. 1

Nonion commune (d`Orbigny) 1 7 2 9

Nonion sp. 1

Pappina breviformis (Papp et
Turnovsky)

5

Pararotalia aculeata (d`Orbigny) 6 2 2 1 1 3

Porosononion granosum
(d`Orbigny)

6 3 9 4 5 7 4 4 3 10 11 22 3 15

Pseudotriloculina consobrina
(d`Orbigny)

1

Pyramidulina raphanistrum (Linne) 2 1 1

Quinqueloculina hauerina
d`Orbigny

1

Reussella spinulosa (Reuss) 2 6 4 1 2 13 2

Stilostomella sp. 1 1

Textularia pala Czjzek 1 5 1

Textularia sp. 3 1

Uvigerina pygmoides Papp &
Turnovsky

1

Uvigerina sp. 1

Planostegina div. sp. x x x x x x

Cassigerinella boudecensis Pokorny 1

Globigerina ottnangiensis Rögl 1

Globigerina praebulloides Blow 1 7 1 1 2

Globigerina tarchanensis Subbotina
& Chutzieva

1

Globigerina sp. 1 2 2 2 1

Globorotalia sp. 1 1

neurčeno 1

SUMA 127 108 104 117 117 108 129 106 102 101 105 105 98 139 91



v nejsvrchnější části profilu v metráži 150–450 cm.
V hloubkovém intervalu 450–1550 cm výrazněji narůstá
procentní podíl druhu Hanzawaia boueana (Orb.). Velké
foraminifery rodu Planostegina – zejména Planostegina
costata (Orb.) – byly masivně pozorovány v hloubkovém
intervalu 750–1150 cm, ojediněle v hloubce 1350 cm. Ve
stropě vrtu v hloubce 150–270 cm se relativně hojně setká-
váme s bolivinami, jejich maximální výskyt byl zazname-
nán v hloubce 1150–1350 cm. Aglutinované foraminifery
byly zaznamenány sporadicky.

Kromě foraminifer obsahovaly výplavy z vrtu Brus 1
i další fosilie, zejména ostnokožce (destičky a ostny ježo-
vek), kteří se v profilu vyskytují hojněji v horní části v in-

tervalu 150–330 cm. Zejména ve střední části profilu,
v hloubce 580–1350 cm, se početněji objevují fragmenty
jehlic křemitých hub. Méně často byly pozorovány rybí
zoubky, šupiny a otolity a schránky ostrakodů. Většina
fragmentů rybích zbytků byla nalezena ve spodní části pro-
filu v hloubce 1690–1980 cm. Mechovky se vyskytují v ce-
lém profilu, vyšší procento bylo zaznamenáno v hloubko-
vém intervalu 150–750 cm. Schránky měkkýšů se ve
výplavech objevují vzácně, ojedinělé úlomky byly pozoro-
vány v hloubce 150 cm, 330 cm a 1980 cm.
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Společenstva neobsahovala mnoho stratigraficky průkaz-
ných druhů foraminifer. Nicméně na základě charakteru
společenstva a výskytu několika stratigraficky zajímavých
jedinců byl vyčleněn úsek patřící do karpatu (1350–1980 cm).
Ve stropě karpatu (obr. 4) byl zastižen druh Pappina brevi-
formis (Papp et Turn.), který svým výskytem zasahuje i do
nejspodnějšího badenu sensu Cichy et al. (1998). Sedimen-
ty úseku 1350–1980 cm byly do karpatu zařazeny na zá-
kladě výskytu ojedinělých schránek foraminifer Cassigeri-
nella boudecensis Pok., Globigerina ottnangiensis Rögl,
druhu ostrakoda Cytheridea paracuminata Koll. a charak-
teru společenstva (drobné schránky, pro karpat typické
kůstky, zoubky, otolity a šupiny kostnatých ryb, vzácnější
výskyt mechovek oproti svrchním polohám). Toto rozhraní
sedimentologicky odpovídá hranici litofacií Mm a Mf (pra-
chy a prachovce sensu Zborníka et al. 2013). Podle charak-
teru společenstva řadí ke karpatu sedimenty z vrtu MH-10
u nedalekých Slatinek z hloubky 0,0–20,5 m rovněž Bubík
a Dvořák (1996).

Svrchní, nadložní část profilu v intervalu 150–1150 cm
od masového výskytu planostegin je řazena již do spodního
badenu sensu Cichy et al. (1998). Vzhledem k tomu, že
planktonní druhy jsou stěžejní pro biostratigrafické zařa-
zení společenstva k jednotlivým zónám, nelze v tuto chvíli
na základě foraminifer upřesnit stratigrafickou pozici spo-
lečenstev v rámci spodního badenu.
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Na základě studia společenstev foraminifer lze generali-
zovat, že v celém profilu vrtu Brus 1 byly zachyceny s vy-
sokou abundancí mělkovodní foraminifery, především
taxony Hanzawaia boueana (Orb.), Asterigerinata pla-
norbis (Orb.), Ammonia viennensis (Orb.), Porosononion
granosum (Orb.), Elphidium div. sp. a Planostegina div.
sp., které obývají teplé marinní vody. Murray (2006) pro
takováto společenstva předpokládá hloubku vnitřního
šelfu (první desítky metrů). V recentních mořích obývají
cibicidi, elfidia a velké foraminifery obvykle hloubky
20–70 m, což je ve shodě s Filipescu a Gîrbacea (1997),
kteří obdobná společenstva popsali ze spodního badenu
v Transylvánské pánvi.
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Schránky foraminifer, zejména na bázi profilu, jsou zkří-
dovatělé, místy bez skulpturace, což může ukazovat na sil-
nější proudění ve vodním prostředí. Podobně opracované
schránky byly pozorovány i v nedalekých vrtech v oblasti
Přemyslovic a Hluchova (Zágoršek et al. 2012, Hladilová
et al. 2014). Tyto výsledky (stav schránek ovlivněný silněj-
ším prouděním) jsou v rozporu se sedimentologickými zá-
věry Zborníka et al. (2013), kteří v rámci litofacie FA1
(prachy až prachovce, polohově jemně písčité) interpreto-
vali relativně chráněné místo depozice, nicméně přínos
klastického materiálu spojují s bouřkovou činností, která
dynamiku prostředí sedimentace může zvyšovat. Nelze
ovšem vyloučit ani vliv redepozice.

Lze předpokládat, že sedimenty spodní části vrtu obsa-
hující hojná a málo diverzifikovaná společenstva s jedinci
rodů Ammonia a Elphidum se ukládaly v mělkých moř-
ských vodách s nestálou salinitou, popř. ve vodách brakic-
kých. Zejména Ammonia viennensis (Orb.), která je tole-
rantní k obsahu kyslíku i soli ve vodě a může ukazovat až
na brakické prostředí (Murray 2006), byla hojněji zazna-
menána ve spodní části profilu v hloubce 1750–1910 cm
(obr. 3). Poté, zřejmě po zlepšení životních podmínek,
nastupují společenstva s dominancí druhů Asterigerina-
ta planorbis (Orb.) a Hanzawaia boueana (Orb.), jejichž
počet výrazněji narůstá v hloubkovém intervalu
450–1150 cm.

V hloubkovém intervalu 1150–1550 cm pravděpodobně
došlo ke snížení obsahu kyslíku ve vodním sloupci, což do-
kládá vyšší podíl euryoxybiontních jedinců rodu Bolivina
(B. dilatata Rss., B. hebes MacFad., B. antiqua Orb., B. pli-
catella Cush.) a Reussella spinulosa (Rss.), popř. Pappina
breviformis (Papp et Turn.) při současné absenci oxických
indikátorů podle Kaiha (1994) (obr. 4).

Velké foraminifery, ve vrtu Brus 1 zastoupené planoste-
ginami, žijí na vápnitých píscích a pískovcích v subtidální
oblasti, často na okraji rifů v oblasti s vyšší energií (Filipes-
cu – Gîrbacea 1997). Obvykle sdílejí pevný substrát s jiný-
mi velkými foraminiferami jako např. amfisteginami, jak
popisují např. Filipescu a Gîrbacea (1997); v případě vrtu
Brus 1 však amfisteginy zastiženy nebyly, naopak byl za-
znamenán masový výskyt planostegin a hanzawaií (Mur-
ray 2006) vázaný na písčitý prachovec (Zborník et al.
2013). Hojný výskyt amfistegin pozorovali Zágoršek et al.
(2012) ve vrtech u nedalekých Přemyslovic (vrty Př-6, -7
a -8), kde naopak nebyly shledány planosteginy.

V hloubkovém intervalu 750–850 cm byla dokumento-
vána společenstva směsného charakteru, složená jednak
z mělkovodních, ale i z hlubokovodních taxonů, resp. je-
dinců obývajících teplé a chladnější vody. Obdobná spole-
čenstva byla pozorována i jinde na Prostějovsku (Hladi-
lová et al. 2014). Směsná společenstva jsou zastoupena
společenstvy složenými z rodů Hanzawaia-Asterigerina-
ta-Lenticulina. Směs jedinců obývajících šelf až popř. ba-
tyál ukazuje na míšení společenstev z batymetricky různých
prostředí. Může ukazovat na lokální mírné prohloubení
pánve s chladnějšími vodami, do kterých byly následně,
např. bouřkovou činností, přineseny mělkovodní schránky.
Ze sedimentologického hlediska v tomto hloubkovém in-
tervalu autoři uvádějí občasný zvýšený přínos písčitého

materiálu do pánve (Zborník et al. 2013), což by mohlo
také dokládat redepozici mělkovodních druhů.

Bázi litofacie FA2 (písky, pískovce a vápence), odpoví-
dající metráži 750 cm, spojují Zborník et al. (2013) se
změlčením depozičního prostředí. Tomu odpovídá i fau-
nistický obsah, o čemž svědčí silná dominance elfidií
v metráži 150–450 cm. V hloubkovém intervalu
150–580 cm byla pozorována zejména velmi mělkovodní
až lagunární elfidia zastoupená např. druhy Elphidium
crispum (L.), Elphidium flexuosum (Orb.), Elphidium fich-
telianum (Orb.), postupně klesá četnost amonií a druhů
Hanzawaia boueana (Orb.) a Asterigerinata planorbis
(Orb.). Tato společenstva jsou vázána na vápnité jemno-
zrnné pískovce až řasové vápence (Zborník et al. 2013).

Další etapa související pravděpodobně se zhoršenou do-
tací kyslíku ve vodě nastala v sedimentech odpovídajících
hloubkovému intervalu 150–270 cm, kdy byl zaznamenán
četnější výskyt bolivin.
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Mikropaleontologické zhodnocení společenstev z vrtu
Brus 1 doložilo v celém profilu relativně bohatá a diverzifi-
kovaná společenstva mělkovodních foraminifer, v nichž
naprosto dominovaly bentosní taxony Hanzawaia boueana
(Orb.), Asterigerinata planorbis (Orb.), Ammonia viennen-
sis (Orb.), Porosononion granosum (Orb.) a Elphidium
div. sp. Lze předpokládat marinní prostředí s občasnými
výkyvy v obsahu soli a kyslíku ve vodě. Dokumentovaná
společenstva směsného charakteru, složená jednak z měl-
kovodních, ale i z hlubokovodních taxonů, resp. jedinců
obývajících teplé a chladnější vody, mohou ukazovat na lo-
kální mírné prohloubení pánve s chladnějšími vodami, do
kterých byly následně přineseny mělkovodní schránky.
Společenstva elfidií vázaná na prostředí jemnozrnných pís-
kovců a řasových vápenců vykazují ryze mělkovodní až la-
gunární charakter.

V hloubkovém intervalu 1150–1350 m na základě ojedi-
nělého výskytu schránek foraminifer Cassigerinella bou-
decensis Pok., Globigerina ottnangiensis Rögl a Pappina
breviformis (Papp et Turn.) byla stanovena hranice kar-
pat–spodní baden.
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