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Hranice mezi devonem a karbonem (D-C) probchází v Mo-
ravském krasu uvnitř líšeňského souvrství, které má dva
základní členy: hádsko-říčské a křtinské vápence (obr. 1).
Tyto vápence se laterálně i vertikálně střídají, přičemž lze
rozlišit krajní členy litofaciálních vývojů – horákovský,

hostěnický (Kalvoda 1997) a „křtinský“ vývoj. Sled horá-
kovského vývoje začíná křtinskými vápenci a nadložními
hádsko-říčskými vápenci (skeletální kalciturbidity; fa-
men). Ve spodním tournai začíná sedimentace křtinských
vápenců (kalové kalciturbidity), na hranici mezi spodním
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a středním tournai nastupuje opět facie hádsko-říčských
vápenců (skeletální kalciturbidity), přecházející při hranici
středního a svrchního tournai do mikrobrekciovitých
a brekciovitých vápenců a březinských břidlic (Kalvoda
1997). Hostěnický – a podobně i křtinský – vývoj sestává
ve famenu i ve spodním tournai z monotónního sledu hemi-
pelagických hlíznatých křtinských vápenců, v jejichž nad-
loží spočívají karbonátové brekcie (střední tournai). Tato
práce je zaměřena na rozšíření znalostí faciálních (Kalvoda
– Kukal 1987) a mikrofaciálních (Kalvoda et al. 1999) cha-
rakteristik a složení karbonátových hornin na lokalitách

Lesní lom, Mokrá (horákovský vývoj) a Křtiny („křtinský“
vývoj).
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Studované profily (obr. 1) v Lesním lomu (49°13´18,3˝N;
16°41´46,4˝E), lomech Mokrá (49°13´44˝N; 16°46´8˝E)
a ve starém lomu u Křtin (49°17´7,3˝N; 16°44´6,3˝E)
byly vzorkovány vrstvu po vrstvě (v intervalu ~0,2–1 m)
od konodontové zóny střední Palmatolepis gracilis expansa
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kód facie vrstevnatost/stavba mikrofacie/subfacie kód alochemy/klasty

F1 kalovce převažují tenké polohy (0,5–1 cm,
max. 10 cm)

jílové kalovce
černé břidlice

F1a
F1b

F2 vápnité siltovce
a slínovce

tenké polohy (0,5–5 cm,
max. 30 cm)/laminace

mlži, gastropodi/křemenná zrna,
slídy

F3 laminovaný
kalcilutit

masivní lavice (~1 m) /milimetrové domény
o rozdílné zrnitosti či rekrystalizaci oddělené
stylolity

radiolariový lime
mudstone

MF3 radiolarie

F4 hlíznaté
kalcilutity

čočkovité (~1–10 cm), deskovité až lavicovité
(~0,2–2 m) /hlíznaté, bioturbované,
(pseudo)brekciovité; hnízda větších bioklastů
jsou vázána na bioturbace,  z nichž některé
dokládají částečné zpevnění sedimentu

radiolariový
wackestone

MF4 radiolarie, spikuly, ostrakodi,
mlži, issinelly, echinodermata,
trilobiti, cephalopodi

F5 deskovité
kalcisiltity–
kalciarenity

tence vrstevnaté až deskovité (2–20 cm)/
erozivní či ostré báze, struktury naložení,
normální gradace a laminace; paralelní
orientace alochemů, pokud to jejich geometrie
umožňuje

radiolariový
a spikulitový
wackestone

MF5a radiolarie, spikuly, jednokom.
foraminifery, issinelly, ostrakodi,
peloidy, echinodermata

peloid-foraminiferový
–issinellový packstone,

MF5b peloidy, foraminifery, issinelly,
intraklasty, krinoidi, ostrakodi,
mlži, trilobiti, mechovky

ooid-bioklastický
packstone

MF5c ooidy, intraklasty, issinelly,
brachiopodi, mlži, trilobiti,
foraminifery, mechovky



(famen) do zóny Siphonodella sandbergi (tournai; obr. 2).
Na snímcích z celkem 50 výbrusů z Lesního lomu bylo me-
todou počítání 250 náhodných bodů stanoveno procentuál-
ní zastoupení alochemů (v programu JMicrovision).
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Všechny facie a mikrofacie jsou přehledně popsány v tab. 1
a vyobrazeny na obr. 2 a 3. Na základě sedimentární stavby
a kompozičních charakteristik lze rozlišit facie pelagické
(F1, F4, částečně F2 a F3), výrazněji proudově ovlivněné
(částečně F2 a F3) a alodapické (F5). Změny v zastoupení
alochemů (obr. 3) byly analyzovány v alodapických sedi-
mentech z Lesního lomu, kde jsou tyto facie nejhojněji za-
stoupeny. Za nejvýraznější trend změn ve složení alodapic-
kých vápenců lze označit úbytek mnohokomůrkových
foraminifer po hangenberském eventu (interzóna Bispat-
hodus costatus – Protognathodus kockeli), společně s issi-
nellidními řasami, jejichž četnost však výše, na rozdíl od
mnohakomůrkových foraminifer, opět roste. Hraniční in-
terval D-C je od zóny Protognathodus kockeli do konce
zóny Siphonodella sulcata charakterizován významným
obsahem ooidů, kortoidů, agregátních zrn a intraklastů. Od
zóny Siphonodella bransoni roste výskyt echinodermát, is-
sinellidních řas, jednokomůrkových foraminifer, radiolárií
a trilobitů.
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Na základě zjištěných proporcí alochemů a podle sedimen-
tárních staveb lze usuzovat, že všechny zastoupené facie
sedimentovaly v hlubších částech karbonátového svahu.
Nekarbonátová facie F1 je spojena s kondenzovanou sedi-
mentací převážně jílových minerálů ze suspenze, a to buď

v podmínkách oxického (F1a), nebo anoxického dna (F1b).
Facie F2, s převažující siltovou terigenní frakcí, je facií re-
lativně mělkovodnější, a společně s facií F1 odrážejí pro-
středí s velmi nízkou produkcí karbonátu. Laminy tvořené
schránkami měkkýšů svědčí o občasných proudových akti-
vitách nebo výrazné kondenzaci. V prostředí s aktivní pro-
dukcí či dotací karbonátu (především mikritu) vznikaly
čisté vápence facie F3 (obr. 2), kde více či méně hojně roz-
ptýlené radiolarie a absence další fauny odráží hluboko-
vodní prostředí s kontinuální sedimentací mimo fotickou
zónu. Střídání milimetrových domén o rozdílné zrnitosti
a rekrystalizaci mikritu poukazuje na částečné proudové
ovlivnění, např. v rámci nejdistálnějších částí turbiditních
proudů (jak poukázali již Kalvoda et al. 1999) nebo kontu-
rového či jiného geostrofického proudění. Občasné issinel-
lidní řasy v pelagických hlíznatých vápencích F4 (obr. 2)
dokládají, že k sedimentaci této facie docházelo v blízkosti
fotické zóny. Nehojná brekciovitá stavba je velmi často se-
kundárně způsobena tlakovým rozpuštěním, avšak v něko-
lika polohách v tournai brekcie vyhlíží jako primární sedi-
mentární struktura erozní a redepoziční události. Facie F5
(obr. 3) byly interpretovány jako kalciturbidity (Kalvoda et
al. 1999). Nově byly rozlišeny peloid-foraminiferové/issi-
nellové (MF5b), ooid-bioklastické (MF5c) a radiolariové
a spikulitové mikrofacie (MF5a). Mikrofacie MF5b a MF5c
jsou interpretovány jako mediální/proximální kalciturbidity,
derivované z mělkého prostředí platformy (MFb) a rampy
(MF5c) ve fotické zóně (hojné issinellidní řasy), a zahrnují
Ta, Tb a Td divize Boumových sekvencí. Mikrofacie
MF5a byly derivovány z relativně hlubších částí rampy
a jsou zde vyvinuty divize Tb a Td s velmi nezřetelným
přechodem do Te (F2 nebo F4). Vývoj facií v čase (obr. 4)
ve studovaném intervalu horákovského vývoje, kalibrova-
ný konodontovou biostratigrafií, poměrně dobře odráží en-
vironmentální změny hangenberského eventu známé ze zá-
věru devonu po celém světě (Walliser 1984; v Lesním
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lomu viz Kalvoda – Kukal 1987). Podobný faciální vývoj
byl nově studován také v lomech v Mokré, kde má sled hlu-
bokovodnější charakter, interpretovaný na základě hojněj-
šího výskytu distálních turbiditů (MF5a), pelagitů (F3, F4)
a přítomností břidlic bohatých organickým materiálem
(F1b).

Díky vysoké dotaci platformních alochemů sedimento-
valy ve spodní části karbonátového svahu v pozdním fame-
nu (zóna svrchní Palmatolepis gracilis expansa a Siphono-
della praesulcata) skeletální kalciturbidity (MF5b),
odrážející high-stand shedding režim (Kalvoda et al.
1999). Přínos platformních alochemů byl silně omezen
v interzóně Bi. costatus – Protognathodus kockeli (lamini-
tová facie F3), která je celosvětově spojena s hangenber-
ským eventem s. s. Na Mokré je v přímém podloží facie F3
vyvinuta 7 cm mocná vrstva břidlic bohatých organickým
materiálem (F1b), odkazující na dnovou anoxii, spojenou
s hangenberským eventem s. s. (Walliser 1984). Náhlá ab-
sence platformních alochemů a velké množství mikritu
mohlo být spojeno s intenzivní mikritizací na platformě bě-
hem upwellingem vyvolané eutrofizace, která byla s even-
tem spojena a prokázána z mnoha světových oblastí (Peter-
hänsel – Pratt 2001). S tím byl pravděpodobně spojen
posthangenberský úbytek foraminifer a řas, které byly tur-
biditními proudy transportovány již výrazně mikritizova-
né, a to ve formě peloidů a mikritu. Nástup nekarbonátové
sedimentace (F1a) odráží navazující globální karbonáto-
vou krizi (Peterhänsel – Pratt 2001). Ostrou bázi má nad-

ložní 30 cm mocná poloha facie F2, odrážející regresní
událost, patrně ekvivalentní s eventem hangenberského
pískovce (hangenberský event s. l.), která mohla mít za ná-
sledek vynoření platformy (Kalvoda 1998). Čočky auto-
chtonní facie F4 s hojnými amonoidy, mlži a eleuthero-
zoidními ostnokožci dokládají rozpuštění karbonátových
hornin. Na druhou stranu však společně s přibývajícími
nadložními kalciturbidity (MF5c) poukazují na postupné
obnovení karbonátové produkce v samém závěru famenu
(zóna Protognathodus kockeli). Změna v zastoupení
a množství alochemů v nastupující mikrofacii MF5c byla
spojena s přechodem z platformy na distálně se svažující
rampu, která je typickým karbonátovým sedimentačním
prostředím spodního tournai (Wright 1994). Střídání mik-
rofacií MFc a MFa (a pozaďové facie F2) svědčí pro stří-
dání zdroje z výrazně mělkovodních (oolitické předbřežní
mělčiny) a hlubších částí rampy. Výrazný úbytek mnoha-
komůrkových foraminifer byl zřejmě ovlivněn nepříznivý-
mi změnami paleoekologických podmínek, při kterých
však mohly úspěšně přežívat foraminifery jednokomůrko-
vé. Na bázi tournai je celosvětově rozšířena zóna jedno-
komůrkových foraminifer, kde často, na rozdíl od profilů
v Moravském krasu, mnohokomůrkové foraminifery chy-
bějí úplně (Hance et al. 2011). Od zóny Siphonodella bran-
soni převládají mezi kalciturbidity mikrofacie MF5a a aso-
ciace pozaďových sedimentů přechází od F2+F4 k F1+F4,
což lze interpretovat jako postupné prohlubování.

V křtinském vývoji nejsou výše zmíněné sedimentární
změny patrné díky rozdílné povaze sedimentace, která byla
výrazně kondenzovaná. Lze však vysledovat podobné tren-
dy. Masivní červenavé jemně hlíznaté vápence (F4) od zó-
ny střední Palmatolepis gracilis expansa postupně tmav-
nou, což může být odrazem snižování obsahu kyslíku
dnových vod (prohlubování?). Nejsvrchnější famen je ve
Křtinách zastoupen šedými, zřetelně hlíznatými vápenci,
svědčícími pro výraznou kondenzaci díky poklesu karbo-
nátové produkce odpovídající průběhu hangenberského
eventu v horákovském vývoji. Díky vystupujícím chlad-
ným vodám méně nasyceným vůči karbonátům (Peter-
hänsel – Pratt 2001) mohlo docházet i k rozpouštění poma-
lu sedimentujících vápenců, které mohlo způsobit vznik
hiátu na hranici D-C, doloženého biostratigraficky i geo-
chemicky (Kumpan et al. 2013).
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