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Ploužnický obzor je součástí semilského souvrství a strati-
graficky se řadí do střední části stephanu C (Prouza – Tás-
ler 2001). Tuto facii rozsáhlého jezera o mocnosti téměř
100 m, na povrch vycházející v jižní části podkrkonošské
pánve (obr. 1), ověřil vrt Sm1 (lokalita Smita u Ploužnice,
j. od Lomnice nad Popelkou) při mapování území listu
03-431 Lomnice nad Popelkou v roce 2009. Litologie
a předběžné litologické interpretace a data prvkové geo-
chemie z tohoto vrtu byly shrnuty v kratším článku Stár-
kové et al. (2012).

Pro ploužnický obzor jsou typické dvě hlavní polohy
většinou světle šedých lakustrinních karbonátů, ve spodní
poloze pak karbonátů se silicity. Ve vrtu Sm1 byly tyto dvě
hlavní polohy potvrzeny a navíc byla identifikována i řada
dalších poloh s menšími podíly karbonátové složky
(obr. 2). Cílem tohoto příspěvku je bližší petrografický po-
pis a charakteristika různých typů jezerních karbonátů vy-
vinutých v závislosti na různých depozičních a diagenetic-
kých podmínkách. Přestože jde o významný korelační
horizont podkrkonošské pánve, bližší petrografické popisy
nebyly dosud publikovány. Martínek (in Blecha et al.
1997) se zabýval především genetickou interpretací karbo-
nátů.
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Ze čtyřiceti pěti vzorků odebraných z karbonátických
poloh jádrového vrtu Sm1 byly vyhotoveny zakryté i neza-
kryté výbrusy a studovány optickým petrologickým mikro-

skopem. Ve vybraných leštěných výbrusech bylo minera-
logické složení karbonátů ověřováno na mikrosondě (ca 40
bodových analýz) na společném pracovišti Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity a České geologické služby
v Brně na přístroji Cameca SX-100.

Další vybrané vzorky byly studovány na katodoluminis-
cenčním zařízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze – cold stage CL firmy Cambridge Image
Technology LTD, typ CLmk4 s použitím napětí 12 kV
a proudu 300 μA, doplňující měření byla provedena na ka-
todoluminiscenci v České geologické službě s použitím na-
pětí 17–20 kV a proudem 300–400 μA. Katodoluminis-
cenční barvy karbonátů se pohybují od modré k červené
(Boggs – Krinsley 2006). U kalcitů uvádějí tito autoři širší
spektrum barev – oranžovožluté, zelené i modré, u dolomi-
tu pak žluté a červené.

Luminiscenci karbonátu v CL zařízení určuje především
relativní dostatek Mn2+ a trojmocné ionty vzácných zemin
(aktivátory), blokátorem luminiscence je pak Fe2+ (Mar-
schall 1988, Machel 2000).
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Karbonáty vzorků ploužnického obzoru vrtu Sm1 (hlu-
bokého 81,0 m) pozorované v mikroskopu a při katodo-
luminiscenci jsou z hlediska struktury i chemického slo-
žení velmi variabilní. Převažuje dolomit nad kalcitem
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a Mg kalcitem, ojediněle se vyskytuje magnezit. Kromě
chemogenního a částečně i klastického původu byl proká-
zán i organogenní původ některých karbonátových kom-
ponent.

Hlavní složky karbonátů ze vzorků profilu ploužnického
obzoru můžeme rozdělit do tří základních skupin: karboná-
tový matrix, karbonátové klasty a karbonátový cement.
Většina karbonátového materiálu je tvořena mikritem
a mikrosparitem. Horniny prošly během diageneze rekrys-
talizací, silicifikací a cementací, proto jsou různé formy
karbonátového sparitu velmi rozšířenou komponentou kar-
bonátů zastoupených ve vrtu Sm1. Karbonátové součástky
vykazují spektrum výrazné luminiscence od nejsvětlejších
žlutých odstínů přes tmavší varianty k jasně oranžové až
šedooranžové.
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Je poměrně běžnou součástí svrchní karbonátové polohy
(4–18 m, viz obr. 2) karbonátických pískovců, prachovců
i jílovců. Rovnoměrně rozptýlený mikrit i dolomikrit tvoří
matrix jednotlivých lamin i vrstviček. Mikrit se mnohde
vyskytuje ve směsi s jílovými minerály. Jeho luminiscenční
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barvy mohou být pak tmavší žluté. Mnohde je v matrixu
patrný též mikrosparit, který je však již neomorfní. Často je
karbonát v matrixu přítomen i jako jemnozrnná klastická
příměs prachové frakce.
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Tvoří je většinou ooidy, peloidy a bioklasty. Intraklasty
jsou vzácnější. Ooidy a peloidy velikosti až 2 mm tvoří často
laminy s podpůrnou strukturou ooidů a peloidů, jež dosa-
hují mocnosti až několika milimetrů. Nejčastější jsou tyto
polohy v metráži 57,0–62,0 m, částečně i v poloze okolo 17 m
vrtu Sm1 v příbřežní jezerní facii. Ooidy jsou často kon-
centrické (obr. 3). Ojediněle mohou mít i peloidální jádro.
Pokud je jejich původní výplň rekrystalována, v centru se
objevuje sparit nebo dolosparit, směrem k okrajům pak
mikrit nebo dolomikrit. Bioklasty – schránky ostrakodů –
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jsou často tvořené kalcitem až Mg kalcitem a v luminiscen-
ci mají žlutohnědé odstíny (obr. 4). Pokud jsou ooidy a bio-
klasty rekrystalované, nejčastěji v dolomit, jejich katodo-
luminiscenční barvy jsou většinou oranžové (obr. 5).
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Tvoří jej hnízda, čočky, nodule, konkrece, jednotlivé plo-
voucí krystaly v matrixu nebo protínající se krystaly nebo
enklávy krystalů, rekrystalované laminy i výplně žilek.
Nejvýrazněji se karbonátová cementace projevuje ve spodní
karbonátové poloze vrtu Sm1.

Cement tvořící hnízda a čočky je často sparit nebo dolo-
sparit, stejně jako u nodulí. Ve druhé hlavní karbonátové
poloze ploužnického obzoru (spodní) jsou kromě kalcito-
vých nodulí také časté nodule tvořené různými formami
křemene (nejčastěji chalcedonickým křemenem a mikro-
křemenem), někdy ve směsi s kalcitem. Okraje křemen-
ných nodulí tvoří kalcit, jenž je později nahrazován a zatla-
čován dolomitem.

Hnízda dolomitů často zatlačují kalcitový matrix nebo
cement. Naopak v některých případech je patrná i pozdější
dedolomitizace.

Zvláštním typem cementu jsou vláknité karbonáty
s krystaly orientovanými kolmo na původní laminy větši-
nou organické hmoty s mikritem (tzv. microbial mats;
obr. 6) a blízké laminy s podpůrnou strukturou bioklastů.
Zde jde patrně o rekrystalované primární karbonáty tvořící
izopachové nárůsty nad sebou zhruba v mocnosti 0,5 mm
a vytvářející tenké laminy a vrstvičky makroskopicky patr-
né. Tence sloupečkovité krystaly jsou místy nehomogenní,
tvořené čistým dolomitem a dolomitem s příměsmi. Lumi-
niscence dolomitu s větším množstvím Mn je výrazně sil-
nější (obr. 7). Z analýzy a pozorování na mikrosondě je
zřejmé, že nejmladší je nejtmavší magnezit zatlačující do-
lomit v centrální části sloupcovitě utvářené laminy (ve
svrchní polovině obr. 7).

Do skupiny cementačních karbonátů patří i v luminiscenci
jasně žluté nejmladší sparitové výplně tenkých žilek, jež
vznikly při křehké i plastické deformaci během pozdní diage-
neze. Ve spodní karbonátové poloze se však vyskytují i žilky
z nejranějšího diagenetického stadia, které postihují pouze si-
licifikované nodule a polohy – viz obr. 8. Pro pozdější diage-
nezi jsou charakteristické také karbonátové výplně bioturbací
(obr. 9) a nejmladší žilky postihující všechny komponenty.
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Velká část karbonátů ploužnického obzoru je reprezento-
vána mikritickými karbonáty (kalcitem i dolomikritem),
které jsou masivní nebo laminované a mají jen nevýznam-
nou příměs větších klastů. Jde o produkty sedimentace ze
suspenze v nízkoenergetickém prostředí jezerního před-
břeží. Méně jsou přítomny mikritické karbonáty s podpůr-
nou stavbou ooidů a peloidů. Ty tvoří tenké polohy mocné
milimetry až centimetry, jež jsou produkty sedimetace
v příbřežní zóně nebo mělčí vodě. Některé klastické lami-
ny se vyskytují izolovaně uvnitř mikritických karbonátů;
zde může jít o redepozici hrubšího materiálu do předbřežní
zóny. Střídání předbřežních a příbřežních facií je velmi
časté a svědčí o častých oscilacích jezerní hladiny řádově
v metrech, decimetrech i centimetrech. Ve spodní karboná-
tové poloze převažují předbřežní a hlubokovodnější karbo-
náty, kdežto ve svrchní poloze a v dalších tenkých polo-
hách mimo tyto dva hlavní karbonátové intervaly se
vyskytují příbřežní a mělkovodnější karbonáty.

Diagenetické jevy v karbonátech ploužnického obzoru
jsou velmi pestré. Mezi nejranější patří silicifikace, křemen
ve formě mikrokřemene a chalcedonického křemene tvoří
nodule, nodulární laminy a souvislé polohy známé mezi
místními sběrateli jako tzv. jaspisy. Další diagenetickou
fází je sparitový tmel vyplňující schránky ostrakodů a tvo-
řící enklávy nebo samostatné polohy se sloupcovitým vý-
vojem, případně žilky v mikrokřemeni. Pozdější fází je neo-
morfní rekrystalizace na mikrosparit a dolomikrosparit,
s níž současně může být dolomitizace, kde dolomit zatlačuje
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kalcit, má formu dolomikritu, dolomikrosparitu i samostat-
ných větších idiomorfních krystalů. Na některých místech
byla pozorována i dedolomitizace – pseudomorfózy kalci-
tu po dolomitu. Nejpozdější je vyplnění křehkých puklin
kalcitovým sparitem.

Poděkování. Výzkum byl součástí interních projektů České geolo-
gické služby č. 390001 a 334100 v rámci finanční podpory vý-
zkumného záměru ČGS Ministerstvem životního prostředí ČR
(MZP002579801). Za pomoc při práci s katodovou luminiscencí
děkujeme doc. J. Zachariášovi, Ph.D., a dr. V. Štědré, Ph.D.
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