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Při naftovém průzkumu bylo koncem 20. století v oblasti
střední části karpatské předhlubně provedeno několik hlu-
bokých vrtů. Mezi vrty studované v tomto příspěvku patří
Gottwaldov-1, 2, Holešov-1, Hulín-2, Kroměříž-1, 2,
Slušovice-1 a Tlumačov-1, 2 (obr. 1). Zmiňované vrty do-
sáhly hloubky téměř 5000 m a pronikly račanskou jednot-
kou flyšových příkrovů a výplní karpatské předhlubně až
do krystalinického podloží. Výplň karpatské předhlubně ve
vrtech tvoří sedimenty karpatu. V současné době jsou vrtná
jádra uschována ve skladu jader Moravských naftových
dolů, a.s.

V minulosti již byly používány analýzy průsvitných těž-
kých minerálů pro zhodnocení provenience sedimentů
kulmské facie (Otava 1988, Hartley – Otava 2001). Stu-
dium složení detritických granátů bylo použito při pro-
venienčním zhodnocení magurského flyše (Otava et al.
1997, 2000).

Ze studovaných vrtů bylo odebráno celkem 42 nových
vzorků, z toho 41 ze sedimentů karpatu a jeden z podlož-
ních krystalinických hornin brunovistulika. Vzorky sedi-
mentů karpatu tvořil jemnozrnný, místy slabě zpevněný pí-
sek až silt, vzorek krystalinika pararula. Separací vzorků

v těžké kapalině tetrabrometanu (C2H2Br4) byl získán kon-
centrát těžkých minerálů. Z odebraných vzorků byly pro-
vedeny analýzy chemismu granátů (387 analýz ze sedi-
mentů karpatu a 15 analýz z podložního krystalinika) na
přístroji CAMECA SX100 na pracovišti elektronové mik-
roskopie a mikroanalýzy Ústavu geologických věd Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci
s R. Škodou, P. Gadasem a R. Čopjakovou. Nově získaná
data byla srovnána se staršími analýzami detritických gra-
nátů uvažovaných potencionálních zdrojových hornin
z publikovaných prací (Otava et al. 1997, 1998, 2000, Čop-
jaková et al. 2001, Čopjaková 2007, Stráník et al. 2007).
Mezi uvažované zdroje sedimentů karpatu bylo nutno ved-
le hornin brunovistulika zahrnout jak sedimenty karpatské-
ho, tak i variského flyše, konkrétněji sedimenty magurské
jednotky a slezské jednotky karpatského flyše, dále sedi-
menty z. i v. části drahanského a jesenického kulmu. Vý-
sledky analýz byly vyneseny do ternárních diagramů, zná-
zorněných formou rozložených tetraedrů (Otava et al.
1997). Vrcholy ternárních diagramů tvoří čtyři hlavní kon-
cové členy granátů – tj. almandin (Alm), pyrop (Prp), gro-
sulár (Grs) a spessartin (Sps).
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Složení detritických granátů sedimentů karpatu s vysokou
pravděpodobností vylučuje jako zdroj podložní krystali-
nické horniny brunovistulika. Podložní krystalinikum ob-
sahuje především Prp-Alm-Sps granáty, zatímco v sedi-

mentech karpatu převládají granáty Prp-Alm, Grs-Alm
anebo čistě Alm. Naproti tomu detritické granáty pocháze-
jící ze sedimentů karpatu vykazují značnou podobnost
s detritickými granáty slezské jednotky, konkrétně např.
s pískovci krosněnské facie (obr. 2). Distribuce detritic-
kých granátů sedimentů karpatu a slezské jednotky tvoří
při znázornění v ternárním diagramu liniový trend Prp-Grs.
Ve srovnání s tímto obrazem má distribuce granátů psami-
tů magurského flyše spíše trend Prp-Sps, resp. má obecně
vyšší rozptyl.

Podobným způsobem byly ternární diagramy detritic-
kých granátů sedimentů karpatu srovnávány s daty pub-
likovanými pro moravskoslezský kulm (Otava 1988,
Hartley – Otava 2001, Čopjaková et al. 2001, Čopjaková
2007). Ukazuje se, že distribuce detritických granátů
získaných ze sedimentů karpatu z vrtných jader zpra-
covávaných vrtů Kroměřížska a Zlínska má nejvyšší po-
dobu s mladší až nejmladší částí drahanského a jesenic-
kého kulmu. Podobnost byla shledána v podobně
zvýšených koncentracích pyropové a grosulárové slož-
ky, vytvářejících linii (obr. 4). Porovnáme-li analyzova-
né granáty sedimentů karpatu se starší částí moravsko-
slezského kulmu, vidíme výrazně nižší překryv, protože
rozložení poměrně široké škály detritických granátů po-
krývá plochu ternárního diagramu Grs-Prp-Sps více-
méně rovnoměrně (obr. 3). Pro upřesnění můžeme speci-
fikovat, že do „starší“ části moravskoslezského kulmu
zahrnujeme v případě Drahanské vrchoviny souvrství
protivanovské a rozstáňské včetně bouzovského kulmu
a rovněž spodní část myslejovického souvrství. V rámci
kulmu Nízkého Jeseníku sem patří souvrství hornobene-
šovské a moravické.
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Za potenciálně zdrojové horniny sedimentů karpatu kar-
patské předhlubně ze studovaných vrtů Zlínska a Kromě-
řížska (obr. 1) nemůžeme považovat horniny podložního
krystalinika náležející brunovistuliku. Rovněž nepravdě-
podobným se jeví přímý transport z jednotek krystalinika
v. okraje Českého masivu v erozním řezu podobném re-
centnímu. Nejpravděpodobnějším zdrojem byly starší, pře-
devším flyšové formace. Z variského flyše Nízkého Jesení-
ku a Drahanské vrchoviny má nejpodobnější složení
asociace detritických granátů jeho nejvyšší, resp. nejmlad-
ší části, tedy svrchní část myslejovického a hradecko-
-kyjovické souvrství (obr. 4). Otevřenou zůstává otázka
původu většího množství zrn detritických Grs-Alm graná-
tů, které poněkud vybočuje z dosud analyzovaných sedi-
mentů nejmladší části moravskoslezského kulmu. V oblas-
ti flyše Západních Karpat se rýsuje výrazně vyšší podoba
asociace detritických granátů karpatu s psamity slezské
jednotky, konkrétně krosněnskými pískovci, nežli s psami-
ty magurské skupiny příkrovů (viz obr. 2).

Poděkování. Studium bylo prováděno v rámci grantu GA ČR
205/09/0103. Autoři děkují editorovi V. Žáčkovi a recenzentům
S. Opluštilovi a T. Sidorinové za připomínky, které vedly k upřes-
nění údajů a zkvalitnění textu.
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