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Během základního geologického mapování 1 : 25 000 na
území listu Jedovnice 24-411 (Otava ed. 2013) nás zaujaly
relikty sedimentů v západní srazové pásce jen několik sto-
vek metrů z. od hranice listů Jedovnice 24-411 a Blansko
24-322. Po zkušenostech z mapování na listu Jedovnice
bylo pravděpodobné, že jde o vysoko položený relikt křídy,
cenomanu blanenského prolomu. Při podrobnějším zpra-
cování starých mapových a textových pramenů se ukázalo,
že tento drobný relikt má neobyčejně pestrou historii. Mů-
žeme pominout nejstarší mapování Reichenbacha (1834)
a Procházky (1899) do méně podrobných měřítek, která
tento drobný ostrůvek nezaznamenala. Ani pozdější mapy
podrobnějších měřítek – Zapletal (1923) a zejména Kettner
a Mann (1951) – výskyt u studánky U tetřeva nezachytily.
Až na listu Adamov (GK M-33-106-A-b) autoři Mitrenga
a Rejl (1982) zakreslili do těchto míst ostrůvek sedimentů,
které tehdy označili jako neogenní štěrky s rohovcovou

brekcií. Paradoxně tak vlastně jediným, kdo ostrůvek ceno-
manu v minulosti správně umístil i litologicky charakteri-
zoval, byl Bosák (1978) během zpracovávání reliktu olo-
mučanské jury. Poslední dvě oficiální mapy – tedy tištěná
Geologická mapa Brna a okolí 1 : 50 000 (Hanžl et al.
1999) a mapa edice 1 : 25 000 list Blansko (Hanžl ed.
2007) – kladou relikt do neogénu, přičemž v prvé mapě
jsou klastika označena jako bazální štěrky a písky badenu,
zatímco v mapě Blansko 1 : 25 000 jsou řazena k ottnangu
jako jílovitopísčité štěrky s polohami jílů.
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Studované lokality se nacházejí v jz. sousedství současně
vedeného okrajového zlomu blanenského prolomu při z.
hranici Moravského krasu (obr. 1).
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Studánka U tetřeva leží necelý kilometr z. od Olomu-
čan (obr. 2), přibližně v polovině vzdálenosti ke Svitavě,
v nadmořské výšce 415 m. Přesné koordináty WGS jsou
N 49° 19´46,92˝ a E 16° 39´17,28˝ (dokumentační body
v databázi ČGS BO532 a BO533). Relikt sedimentů ce-
nomanu tvoří desítky metrů široký a stovky metrů dlou-
hý pruh přibližného směru SZ-JV, protínající údolíčko
nad studánkou. Samotná studánka U tetřeva je lokalizo-
vána na bázi cenomanských sedimentů při jejich kontak-
tu se střednězrnnými amfibol-biotitickými granodiority
brněnského masivu. Dnešní mocnost sedimentů ceno-
manu můžeme odhadnout spíše na metry než na desítky
metrů. Ze strukturního pohledu leží relikt jz. od součas-
ně kreslené linie okrajového zlomu blanenského prolo-
mu (obr. 1).
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Na výchozech (obr. 3) v mírně rozvolněných subhorizontál-
ních lavicích převažují pískovce s polohami slepenců. Písko-
vec je křemenný, středně zrnitý, velmi zralý. Průměrná veli-
kost zrn se pohybuje okolo 0,5 mm, největší velikost zrn v ose
a je 6,6 mm. Opracovanost klastů je střední až nízká, dominu-
jí polozaoblená zrna, se středním stupněm vytřídění. V pís-
kovci naprosto převažují zrna monokrystalického křemene
(obr. 4). Velká část křemenných monokrystalických zrn obsa-
huje až zaoblená a silně znečistěná jádra, která byla již dříve
regenerována v angulární zrna. Mikropóry mezi intenzivně
stěsnanými zrny zaplňuje masivní bazální křemen, který jako
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by vytvářel pro více zrn povlakové lemy. Dále jsou v pískovci
až okolo 10 mod. % obsaženy klasty silicitů, většinou obrůs-
tané mikrokrystalickým křemenem. Mnohé kryptokrystalické
silicity jsou částečně přeměněné v agregáty chalcedonu a jsou
zřetelně rezavě žlutě zbarvené oxidy či hydroxidy železa.

K objasnění geneze a stratigrafického zařazení reliktních
pískovců značně přispěla analýza průsvitné těžké frakce
pískovců (obr. 5) a její porovnání s dalšími výskyty v okol-
ním regionu (obr. 6). Typomorfní minerály psamitů slad-
kovodního cenomanu (peruckých vrstev perucko-korycan-
ského souvrství) jsou známy již dlouhou dobu (Krystek
1959, Skoček 1959). Zmínění autoři popisovali především
hojné zastoupení staurolitů a kyanitů. V našich vzorcích
jsou nejběžnějšími mezostabilními minerály průsvitné těž-
ké frakce právě kyanit a staurolit, jejichž obsahy jsou běžně
v řádu desítek mod. %. K charakteristickým mezostabilním
minerálům patří též andalusit a sillimanit, jejich mod. obsa-
hy jsou však vždy pod 10 %. Z ultrastabilních minerálů je
pro sedimenty cenomanu běžný turmalín a rutil, někdy
i zirkon. Takový charakter průsvitné těžké frakce v napros-

té většině případů umožňuje jednoznačné rozlišení od
mladších i starších sedimentů studované oblasti.
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Geologické mapování při z. okraji Moravského krasu (Ota-
va ed. 2013) umožnilo rozřešit zařazení denudačního relik-
tu, který ve starších mapách buď chyběl, nebo byl střídavě
řazen do badenu, cenomanu nebo ottnangu. Studium aso-
ciací průsvitné těžké frakce jednoznačně potvrdilo přísluš-
nost k tzv. sladkovodnímu cenomanu, konkrétně k peruc-
kým vrstvám perucko-korycanského souvrství. Vzhledem
k umístění studovaných lokalit (obr. 1 a 2) můžeme před-
pokládat, že tzv. okrajový zlom blanenského prolomu vedl,
resp. vede o několik set metrů dále k JZ, než je znázorňová-
no na stávajících geologických mapách.

Poděkování. Studie vznikla v průběhu prací na mapovacím pro-
jektu ČGS 390003 Základní geologické mapování České republi-
ky 1 : 25 000, oblast Brněnsko. Díky projektu ČGS 339500 vznikly
preparáty a fotodokumentace studovaných vzorků pro archivaci.
Autoři děkují za připomínky recenzentům dr. Stanislavu Čechovi
a dr. Zdeňkovi Štaffenovi a dr. Jaroslavu Hakovi za doplnění
a zkvalitnění anglického resumé a popisků obrázků.
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