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V roce 2013 byl dokončen geologický výzkum a mapování
na území listu 24-431 Šlapanice (Tomanová Petrová et al.
2013a). Téměř celá plocha území je tvořena kvartérním po-
kryvem a miocenní výplní karpatské předhlubně a pouze
v jv. cípu vystupují sedimenty vnější skupiny příkrovů Zá-
padních Karpat. Biostratigrafické stáří sedimentů bylo sta-
noveno na základě studia foraminiferové mikrofauny
a vápnitých nanofosilií (Tomanová Petrová et al. 2013b).

Mikropaleontologické studium a stanovení relativního
stáří sedimentů Západních Karpat a karpatské předhlubně
není pro sestavení geologické mapy samoúčelné. Dále uve-
dená data buď podpořila a upřesnila, nebo vyvrátila závěry
mapujících geologů a doplnila informace ke stratigrafic-
kým rozsahům litostratigrafických jednotek. Biostratigra-
fické korelace a další interpretace uvedené v této práci se
týkají pouze území tohoto listu.
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Relativní stáří sedimentů na základě výskytu nanofosilií na
území tohoto listu bylo stanoveno z povrchových vzorků
odebraných při terénních pracích v rámci geologického vý-
zkumu a mapování v letech 2012 a 2013 a z mělkých vrtů.
Celkem bylo vyhodnoceno 27 vzorků.

V laboratoři České geologické služby v Praze-Barran-
dově byla ze sedimentů dekantací separována frakce
2–30 μm a pro přípravu preparátů byl použit kanadský bal-
zám. Vzorky byly studovány a fotodokumentace byla pro-
vedena ve světelném mikroskopu Nikon Microphot-FXA
s digitální kamerou v procházejícím a polarizovaném svět-
le imerzním objektivem 100. Fotodokumentace byla zpra-
cována pomocí programu ACT-1.

Biostratigrafické stáří sedimentů podle druhové skladby
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vápnitých nanofosilií bylo korelováno se standardními na-
noplanktonovými zónami: v paleogénu zóny NP (Martini
1971, Perch-Nielsen 1985) a NNT (Varol 1998) a v neogé-
nu zóny NN (Martini 1971, Young 1998). Srovnání chro-
nostratigrafické škály (Luterbacher et al. 2004) s NP zó-
nami se liší od závěrů Varola (1998); v této práci jsou
respektovány závěry Luterbachera et al. (2004).

Biostratigrafické korelace standardních NP zón s regio-
nálními stupni oligocénu Centrální Paratethys vycházejí ze
studie Rögla (1998) a NN zón (Lourens et al. 2004) s regio-
nálními stupni Centrální Paratethys v moravské části kar-
patské předhlubně z prací Rögla (1998), Švábenické
(2002), Ćoriće a Švábenické (2004), Tomanové Petrové
a Švábenické (2007) a Zágorška et al. (2009). Paleoenvi-
ronmentální interpretace byly převzaty z prací Perch-
Nielsen (1985), Švábenická et al. (2007) a Villa et al.
(2008). Druhy, jejichž první výskyt je znám z eocénu nebo
oligocénu a které pokračují do miocénu, mohou být sou-
částí autochtonního miocenního společenstva, ale také mo-
hou být přeplaveny ze starších vrstev. Z tohoto důvodu
jsou tyto nanofosilie jako markery nevhodné a nebyly ke
stratigrafickým interpretacím a stanovení relativního stáří
miocenních sedimentů v práci použity.
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Vápnité nanofosilie byly studovány v sedimentech ždánic-
ké a pouzdřanské jednotky vnějšího flyšového pásma Zá-
padních Karpat.
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Sedimenty obsahují většinou bohatá, druhově diverzifiko-
vaná a dobře zachovaná společenstva vápnitých nanofosi-
lií. Častá je přítomnost redeponovaných druhů ze starších
sedimentů paleogénu a svrchní křídy. Směrem do nadloží
se však kvantitativní podíl přeplavené složky snižuje. Po-
četně převládají zástupci Prinsiaceae a rodu Coccolithus.
Discoasteridi se vyskytují vzácněji. K typickým zástupcům
patří Discoaster saipanensis (obr. 1-20), D. barbadiensis
(obr. 1-21) a D. tanii (obr. 1-22), viz tab. 1.

Vyšší střední eocén je doložen přítomností druhu Reticu-
lofenestra umbilicus (obr. 1-12) a prvními výskyty druhů
Cribrocentrum reticulatum (zóna NP15, obr. 1-15) a Heli-
cosphaera compacta (zóna NP16, obr. 1-8), tab. 1. Spodní
část svrchního eocénu dokumentuje přítomnost Helico-
sphaera bramlettei (obr. 1-7) a Chiasmolithus oamaruen-
sis (zóna NP18, obr. 1-18). Výskyt druhu Isthmolithus re-
curvus (obr. 1-19) dokládá vyšší svrchní eocén, interval
zón NP19-NP20.

Nejvyšší eocén až hraniční interval eocén-oligocén vy-
mezuje poslední výskyt druhu Cribrocentrum reticulatum
(obr. 1-15). Na ochlazení sedimentačního prostředí pak
upozorňuje náhlá absence diskoasteridů a kvantitativní
navýšení druhů Lanternithus minutus (obr. 1-32), Zygr-

hablithus bijugatus (obr. 1-33) a přítomnost nápadně vel-
kých plakolitů Prinsiaceae (obr. 1-11, 12). Druhově diverzi-
fikovaná společenstva dokládají oligotrofní prostředí.
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Sedimenty poskytly většinou chudší společenstva hůře za-
chovaných nanofosilií. Preparáty obsahovaly daleko vyšší
podíl anorganické složky. Přítomnost druhů a jejich kvan-
titativní podíl odrážejí charakter sedimentačního prostředí,
kolísání hladiny a případné výkyvy salinity a přínos živin
z pevniny. V některých preparátech ze sedimentů zejména
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svrchního oligocénu tvořil dominantní složku anorganický
materiál.

V průběhu oligocénu docházelo k postupné izolaci sedi-
mentačního prostoru. Ochlazení, přítok sladkých vod
a hustotní stratifikace vodního sloupce tak umožnily speci-
fický vývoj nanoflóry s nízkou druhovou diverzitou, s roz-
vojem zástupců rodů Pontosphaera a Helicosphaera
a kvantitativním navýšením (bloom) druhů tolerantních
ke kolísání salinity a/nebo ke zvýšenému přínosu terestric-
kého materiálu. K těmto tolerantním druhům patří rody
Dictyococcites, Cyclicargolithus, Braarudosphaera, Reti-
culofenestra ornata (obr. 1-9) a Thoracosphaera spp.
(obr. 1-34, 35), které upozorňují na postupný přechod
k eutrofnímu charakteru depocentra. Spodní oligocén je
vyznačen absencí teplomilných discoasteridů. Postupně
dochází k posledním výskytům stratigraficky významných
nanofosilií (tab. 1): ve spodním oligocénu jsou to druhy
Ericsonia formosa (svrchní část zóny NP21, obr. 1-14)
a Reticulofenestra umbilicus (svrchní část zóny NP22,
obr. 1-12) a ve střední části oligocénu, v kiscellu Isthmoli-
thus recurvus (obr. 1-19) a Chiasmolithus oamaruensis
(spodní část zóny NP23, respektive interval zóny NNTo4

až NNTo6, obr. 1-18). Poslední výskyty druhů Helico-
sphaera compacta (obr. 1-8) a H. bramlettei (obr. 1-7) jsou
korelovány se spodní částí zóny NP24 a bází svrchního oli-
gocénu. Svrchní oligocén je vyznačen hojným výskytem
jedinců Cyclicargolithus abisectus (obr. 1-1) a Pontosphae-
ra enormis (interval zón NP24 a NP25, obr. 1-25). Na hra-
nici oligocén-miocén může upozornit přítomnost druhu
Triquetrorhabdulus carinatus (obr. 2-30), v literatuře je
však tento druh zmíněn již v paleogénu. V sedimentech byl
zaznamenán i vzácný výskyt Sphenolithus distentus
(obr. 1-4), který je uváděn v intervalu zón NP23 a NP24
(Aubry 1989). V některých preparátech byly zaznamenány
úlomky diatom a rostlinných pletiv.

�����

Vápnité nanofosilie byly studovány v sedimentech kros-
něnské litofacie flyšového pásma Západních Karpat
a v karpatské předhlubni.
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Stanovení relativního stáří miocenních sedimentů na zá-
kladě studia vápnitých nanofosilií nebývá snadnou záleži-
tostí. Sedimenty poskytují oryktocenózy, ve kterých kvan-
titativně dominují redeponované druhy ze starších
sedimentů svrchní křídy a paleogénu a autochtonní složka
je zastoupena vzácně nebo není přítomna vůbec. Navíc,
u některých nanofosilií, které jsou běžnou součást miocen-
ních společenstev, je znám jejich první výskyt již v eocénu
nebo v oligocénu, a proto pro biostratigrafické interpretace
významu pozbývají. To se týká především oryktocenóz
z krosněnské litofacie flyšových Karpat, ve kterých je au-
tochtonní složka výrazně kvantitativně potlačena.

V preparátech byly často nalézány úlomky diatom a rost-
linných pletiv.

Báze miocénu je na základě studií Younga (1998) vyzna-
čena prvním výskytem druhu Helicosphaera carteri
(obr. 2-13) a toto kritérium bylo aplikováno i na studované
vzorky (tab. 2). Ve spodním miocénu na území listu Šlapa-
nice lze sledovat následující posloupnost prvních (FO)
nebo posledních (LO) výskytů těchto stratigraficky vý-
znamných nanofosilií (tab. 2): FO Helicosphaera carteri
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(zóna NN1), H. ampliaperta, H. mediterranea (vyšší část
zóny NN2, obr. 2-14 a 15), Sphenolithus heteromorphus
(zóna NN4, obr. 2-26 až 29), LO H. ampliaperta a H. medi-
terranea (hranice zón NN4–NN5), FO H. waltrans (spodní
část zóny NN5, která je již korelována se středním miocé-

nem (viz Švábenická 2002 a Tomanová Petrová 2007,
obr. 2-19 a 20) a FO H. walbersdorfensis (obr. 2-21 až 24).
Pro Centrální Paratethys je charakteristický rozvoj pravdě-
podobně endemických druhů (Young 1998), které by-
ly zaznamenány i v sedimentech na území tohoto listu:
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Helicosphaera walbersdorfensis, Umbilicosphaera rotula
(obr. 2-9 a 10) a U. jafari (obr. 2-7 a 8).

Ve spodním miocénu jsou společenstva nanofosilií vel-
mi chudá. Na druhové skladbě se odráží charakter sedi-
mentačního prostředí – mělké moře o normální či kolísají-
cí salinitě. Dochází k rozvoji mělkovodních helikosfér
a malých zástupců rodu Reticulofenestra a naopak zástup-
ci rodu Discoaster, Umbilicosphaera nebo Sphenolithus,
kteří preferují otevřená moře, zde chybějí. Badenská
transgrese umožnila rozvoj mořského nanoplanktonu. Po-
četně bohatá společenstva mají výrazně vyšší druhovou
diverzitu. Objevují se zástupci rodů Umbilicosphaera,
Discoaster, větší i menší formy Reticulofenestra pseudo-
umbilicus (obr. 2-11 a 12) a další druhy. Prohloubení sedi-
mentačního prostoru a změnu k oligotrofnímu prostředí
dokládá rovněž výrazné kvantitativní navýšení zástupců
rodu Coccolithus.
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Na základě studia vápnitých nanofosilií lze na území listu
Šlapanice v sedimentech paleogénu a neogénu flyšového
pásma Západních Karpat a karpatské předhlubně rozlišit
následující výrazné horizonty (od podloží do nadloží):
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– Svrchní eocén, zóna NP19–20 s Isthmolithus recurvus
a Cribrocentrum reticulatum. Bohatší společenstva
(5–10 jedinců v jednom zorném poli mikroskopu), ve
kterých kvantitativně převažují Prinsiaceae s nápadně
velkými a široce oválnými zástupci rodu Reticulofenes-
tra. Přítomnost těchto forem může indikovat výrazné
ochlazení (Blaj 2009), což potvrzuje i náhlá absence dis-
coasteridů. Redepozic ze starších vrstev je přítomno mi-
nimálně.

– Hranice eocén-oligocén, zóna NP21 s Isthmolithus re-
curvus a Ericsonia formosa. Relativně bohatá společen-
stva (20–30 jedinců v jednom zorném poli mikroskopu)
s velkými a široce oválnými plakolity zástupců Prinsia-
ceae a pontosférami (P. multipora, P. obliquipons,
P. pulcheroides, P. sigmoidalis). Redepozice ze starších
vrstev jsou přítomny akcesoricky.

– Spodní oligocén, interval zón NP21/22 až ?NP23. Domi-
nují Prinsiaceae včetně Reticulofenestra minuta, asocia-
ce se Sphenolithus cf. distentus, Chiasmolithus altus,
Ch. oamaruensis a Isthmolithus recurvus.

– Vyšší spodní oligocén až ?svrchní oligocén (spodní
část), interval zón NP22–23 až ?NP25 (spodní část).
V preparátech převládá anorganický materiál, nanofo-
silie jsou přítomny podružně. Společenstvo s nízkou
druhovou diverzitou tvoří druhy Dictyococcites bisec-
tus, R. minuta, Cyclicargolithus floridanus-abisectus
a vzácně Helicosphaera euphratis a upozorňuje na
eutrofní podmínky. Přeplavené nanofosilie ze starších
vrstev nebo úlomky rostlinných pletiv a diatom nebyly
zjištěny.

– Svrchní oligocén, zóna NP25 s dominantním Cyclicar-
golithus abisectus, C. floridanus–abisectus a vzácně
Pontosphaera enormis dokumentují typicky eutrofní
prostředí. Přeplavené nanofosilie ze starších vrstev,
úlomky rostlinných pletiv a diatom nebyly zjištěny.
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– Miocén, zóna NN1 (vyšší část) s Helicosphaera carteri
a množstvím redeponovaných nanofosilií ze starších vrs-
tev svrchní křídy a paleogénu.

– Spodní miocén (?eggenburg–ottnang–karpat), interval
zón NN2 (vyšší část) až ?NN4 s Helicosphaera amplia-
perta, H. vedderi a malými exempláři Reticulofenestra
pseudoumbilicus (< 4 μm). V případě přítomnosti druhu
Helicosphaera scissura, jehož první výskyt je uváděn
v intervalu zón NN3–NN4 (Young 1998), lze uvažovat
o vyšší části spodního miocénu, ottnang–karpat bez pří-
tomnosti zástupců rodu Sphenolithus. V preparátech
dominuje anorganický materiál a hojné jsou úlomky
rostlinných pletiv a diatom. Oryktocenózy nanofosilií
jsou tvořeny množstvím redepozic ze starších vrstev
svrchní křídy a paleogénu. Autochtonní druhy jsou na-
lézány velmi vzácně.

– Spodní miocén (svrchní část), zóna NN4 s Helicosphae-
ra ampliaperta a Sphenolithus heteromorphus. Tak
jako v předchozím horizontu tak i zde v preparátech do-
minuje anorganický materiál a úlomky rostlinných ple-
tiv a diatom. Oryktocenózy nanofosilií jsou tvořeny
množstvím redepozic ze starších vrstev svrchní křídy
a paleogénu a autochtonní druhy jsou přítomny velmi
vzácně.

– Střední miocén (spodní část), spodní baden, zóna NN5
s Helicosphaera waltrans a Sphenolithus heteromor-
phus, ve vyšší části horizontu se objevují Umbili-
cosphaera rotula, Discoaster exilis a další miocenní
druhy dokumentují pokračující badenskou transgresi.
Oryktocenózy obsahují množství redeponovaných dru-
hů ze starších vrstev, zajímavá je přítomnost oligocen-
ních pontosfér.

– Střední miocén (spodní část), spodní baden, zóna NN5
se Sphenolithus heteromorphus v nadloží horizontu
s H. waltrans (sensu Švábenická 2002). Často i extrémně
bohaté společenstvo miocenních nanofosilií (> 50 je-
dinců v jednom zorném poli mikroskopu) tvoří zástupci
rodů Calcidiscus, Umbilicosphaera, Sphenolithus, Heli-
cosphaera, Coccolithus a další. Pro vyšší část horizontu
je charakteristický masový výskyt malých exemplářů
Helicosphaera walbersdorfensis. Vzácně jsou přítomny
redepozice ze starších vrstev oligocénu a spodního mio-
cénu.

Poděkování. Biostratigrafický servis byl proveden v rámci inter-
ního projektu České geologické služby č. 390003 Základní geolo-
gické mapování České republiky 1 : 25 000 – oblast Brněnsko,
s finanční podporou výzkumného záměru ČGS MZP0002579801.
Autorka děkuje za připomínky k textu editorovi S. Čechovi a re-
cenzentům E. Halásové a M. Bubíkovi.
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