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Abstract

Bábek, O., 200 I: Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského
pruhu na Moravě, Český masív. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 86:161-173 (with English summary).
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This paper summarizes the occurrence of standard conodont Zones in carbonates of the Drahany (Basin
al) facies realm (Jesenec Limestone) in the northern part of the Drahany Upland. Twelve conodont
Zones covering the interval from Eifelian to upper Tournaisian, and associated conodont fauna, are dis
cussed herein. The southern part of the Konice-Mladeč Belt provides the most complete stratigraphic re
cord of "basinal" carbonate facies in the Moravian-Silesian basin of Moravia.
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Úvod
Jižní část konicko-mladečského pruhu je jedním z typových a zároveň nejlépe odkry
tých reliktů drahanského faciálního vývoje moravskoslezského "devonu" na Moravě
(SVOBODA & PRANTL 1951, CHLUpAč 1959). Na území pruhu byly definovány dvě litostra
tigrafické jednotky, které později nalezly široké použití v typových faciálních vývojích
moravskoslezského devonu a sp. karbonu: ponikevské souvrství a jesenecké vápence
(CHLUPAČ 1964, ZUKALovA & CHLUpAč 1982). Obě jednotky byly poměrně dobře biostrati
graficky zdokumentovány již záhy po svém definování díky poměrně bohatým nálezům
konodontových společenstev. Souborný stratigrafický rozsah ponikevského sou vrství pro
celou Moravu se ustálil v intervalu famen až nejsvrchnější tournai již v průběhu 60. let
(ZIKMUNDOVA 1963, 1964, 1966, 1967, ZIKMUNDovA & CHLUpAč 1963), avšak stáří jese
neckých vápenců bylo po dlouhou dobu kladeno do intervalu givet až frasn (CHLUPAČ
& SVOBODA 1963, ZUKALovA & CHLUpAč 1982). Novější výzkumy prokázaly, že jesenecké
vápence mají stratigrafický rozsah širší, než se původně předpokládalo, od givetu do
středního tournai (CRHA et al. 1989), resp. od spodního eifelu pravděpodobně až do sv.
tournai (BABEK et al. 1994). S těmito poznatky logicky vyvstává otázka, do jaké míry
a v jakém časovém intervalu se obě litostratigrafické jednotky zastupují (srv. DvoŘAK et
al. 1983). Cílem této práce je předložit výsledky podrobného biostratigrafického studia
jeseneckých vápenců na území jižní části konicko-rnladečského pruhu a přispět tak k ře
šení otázek faciálního vývoje a litostratigrafie drahanského vývoje devonu na Moravě.
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Geologická a litostratigrafická charakteristika
Pod názvem konicko-mladečský pruh je vymezen menší výchoz spodnodevonských
až spodnokarbonských sedimentů a vulkanitů, které vystupují společně se svým krysta
lickým podložím (kladecká jednotka) v severní části Drahanské vrchoviny, obklopeny
spodnokarbonskými flyšovými sedimenty kulmské facie (obr. 1). CHLUPÁČ a SVOBODA
(1963) definovali na území konicko-rnladečského
pruhu celkem tři faciální vývoje: vývoj
Moravského krasu v severní části pruhu, vývoj ludmírovský v jeho střední části, a vývoj
drahanský v části jižní (obr. 2). Mezi jednotlivými faciálními vývoji existují více či méně
výrazné rozdíly v litostratigrafii. Konicko-rnladečský
pruh se vyznačuje značnou litofa
ciální variabilitou, jejíž původ byl předmětem neméně variabilního spektra názorů.
Pestrý souhrn těchto interpretací zahrnuje rychlé faciální přechody od pobřeží do pánve
(CHLUPÁČ & SVOBODA 1963, HLADIL 1994), velké rozdíly v rychlosti subsidence jednotli
vých bloků podloží vlivem synsedimentární tektoniky (DVOŘÁK 1973, DVOŘÁK et al.
1996) či sblíženi původně oddělených, samostatných tektonostratigrafických jednotek
vlivem složité příkrovové stavby (KETTNER 1949, 1965, BÁBEK 1997, BÁBEK & JANOŠKA
1997).
Litostratigrafický sled drahanského faciálního vývoje začíná v konicko-rnladečském
pruhu devonskými bazálními klastiky, která zahrnují netříděné oligomiktní a polymiktní
konglomeráty, drobové pískovce a droby. Jejich stáří bylo odhadnuto na svrchní ems až
spodní eifel, avšak bez paleontologických důkazů (CHLUPÁČ & SVOBODA 1963). V jejich

Obr. 1. Schematizovaná geologická mapka jižní části konicko-mladečského
pruhu na Drahanské vrchovině
s lokalizací vzorkovaných profilů (převzato a upraveno podle CHLUPÁC & SVOBODA 1963).
Fig. I. Simplified geological map of the southern part of the Konice-Mladeč
Belt with location of sampled
sections (adopted and modified from CHLUPÁC & SVOBODA 1963).
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nadloží vystupuje zhruba 100 m mocný soubor vápnitých břidlic stínavsko-chabičov
ského souvrství s polohami biodetritických vápenců. Jejich stáří je přibližně svrchní ems
až spodní eifel. V nadloží stínavsko-chabičovského
souvrství se objevují jesenecké vá
pence zahrnující většinou dobře zvrstvené biodetritické krinoidové vápence, při bázi
sledu místy s příměsí křemenných zrn písčité frakce, které se střídají s polohami vápni

tých brekcií s korálovou faunou a fosfority (CHLUPAC & SVOBODA 1963). Jejich stáří je
spodní eifel až svrchní (7) tournai (BABEK et al. 1994). Na jesenecké vápence nasedají
břidlice s černými radio1ariovými silicity ponikevského souvrství. Kvůli špatnému od
krytí pochází většina dokumentovaného materiálu z ponikevského souvrství z hlubokých
vrtů KDH 5 a KDH 7 na v. okraji konicko-mladečského pruhu (CRHA et al. 1989). Ve
vrtech byly v ponikevském souvrství zjištěny polohy gradovaných vrstev drob, vápenců
a hrubozrnných vápnitých brekcií, ze kterých byla dokumentována svrchnotournaiská
konodontová fauna (DVOŘAK et al. 1996). Ponikevské sou vrství přechází plynule do fly
šové sedimentace protivanovského sou vrství.
Materiál a metodika
Biostratigrafické vzorky byly odebírány výhradně z povrchových odkryvů jesenec
kých vápenců. Vzorky o hmotnosti 1,0 až 2,0 kg byly rozpouštěny pomocí techniky po
psané JEPPssoNEm (1987). Nerozpustný zbytek byl následně sítován na sítech o velikosti
oka 0,063 mm a 3,0 mm a střední frakce byla dále vybírána bez použití jakýchkoliv se
paračních technik.
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Obr. 2. Litostratigrafické
schéma faciálního vývoje Moravského krasu v severní části konicko-mladečského
pruhu, ludmírovského vývoje v jeho střední části a drahanského vývoje v jeho jižní části.
Fig. 2. Lithost:ratigraphic
columns of the Moravian Karst Facies. Ludmírov Facies and Drahany Facies in the
northern, central and southern part of the Konice-Mladeč Belt, respectively.
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Konodontová

biostratigrafie jeseneckých

vápenců

a srovnání se standardními konodontovými zónami
Biostratigrafické
zhodnocení konodontových společenstev naznacuje, že jesenecké
vápence sedimentovaly na území konicko-mladečského pruhu v období od střední části
eifelu až do svrchního tournai. Na profilech byla prokázána přítomnost následujících
standardních konodontových zón.
Zóna Tortodus australis
Přítomnost této zóny byla v jeseneckých vápencích pro zatím prokázána jen nepřímo,
Tato zóna byla pravděpodobně zastižena na profilu Č. I v sz. části území (obr. I a 3),
v detailně zvrstvených, tmavě šedých biodetritických vápencích s krinoidy, ostny ježo
vek, tentakulity a příměsí detritického křemene. V konodontových společenstvech se ob
jevují Icriodus sp., Polygnathus angustipennatus
BISCHOFF & ZIEGLER a Po. cf.
zieglerianus WEDDlGE. Poslední jmenovaná forma odpovídá tvarem platformy a asymetrií
posteriorní části platformy originální diagnóze (WEDDIGE 1977), avšak jedná se zde o ju
venilního jedince. Vzhledem k tvarové příbuznosti s elementy ze skupiny Po. lingui
formis uvádíme pouze jeho cf. zařazení. Stratigrafický rozsah druhu Po. zieglerianus
WEDDlGE spadá do intervalu zón Polygnathus partitus - Po. costatus ve spodním eifelu.
Rozpětí druhu Po. angustipennatus BISCHOFF & ZlEGLER je omezeno na svrchní část zóny
To. australis až nejsvrchnější část zóny Po. ensensis. Stáří vzorku tedy odpovídá rozmezí
od zóny svrchní To. australis do nejsvrch. části zóny Po. ensensis ve střední a svrchní
části eifelu, popř. nejspodnější části givetu. Vzhledem k nepřítomnosti To. kockelianus
kockelianus BISCHOFF & ZlEGLER, který se objevuje poměrně hojně v mladších vzorcích
z jeseneckých vápenců (viz níže), však lze považovat toto společenstvo za nepřímo indi
kativní pro zónu To. australis. Pokud je zařazení jedince Po. cf. rieglerianus WEDDlGE
správné, může tento druh indikovat redepozici spodnoeifelského materiálu.
Zóna Tortodus kockelianus
Zóna To. kockelianus byla v jeseneckých vápencích zastižena na profilech č. 2 a 3 S.
od Dzbele (obr. 1 a 3). Na obou profilech vystupují vrstevnaté, šedé biodetritické krinoi
dové vápence, místy s bioklasty korálů, a tenké laminy načervenalých břidlic. Tato zóna
je dobře zdokumentovaná díky přítomnosti indexového taxonu Tortodus kockelianus
kockelianus BISCHOFF & ZIEGLER. Tento poddruh indikuje stratigrafický interval od báze
zóny To. kockelianus do nejspodnější části zóny Po. ensensis ve svrchním eifelu (WEDDI
GE 1977). Na profilu č. 2 byla zastižena poněkud bohatší fauna, ve které se mimo To.
kockelianus kockelianus BISCHOFF & ZIEGLER objevuje také Polygnathus cf. parawebbi
CHATTERTON, Po. pseudofoliatus WITTEKINDT a přechodná forma mezi To. australis
(JACKSON) a To. obliquus WITTEKINDT. Svrchní hranice výskytu obou koncových druhů
této přechodné formy spadá do zóny To. kockelianus, a společná přítomnost této formy
s To. kockelianus kockelianus BISCHOFF & ZIEGLERje tak pro tuto zónu určující.
Zóna Polygnathus ensensis
Přítomnost této zóny na studovaných profilech je vysoce sporná. Jediná dvě společen
stva, která by mohla nepřímo tuto zónu indikovat, byla odebrána z vrstevnatých, šedých
krinoidových vápenců na profilu č. 3 (obr. I a 3). Při bázi profilu byl zastižen To. kockelia
nus kockelianus BISCHOFF & ZIEGLER, jehož výskyt končí ve spodní části zóny Po. ensensis
(viz předchozí odstavec). Ve svrchní části profilu již tento druh zastižen nebyl. Protože se
však jedná o extrémně chudé společenstvo, je určení zóny Po. ensensis velmi nejisté.
Zóna Polygnathus varcus
Zóna Po. varcus (ZIEGLER et al. 1976) byla zjištěna na profilu
4 v dnes již zaniklém
lůmku, Z. od Ponikve (obr. I a 3), kde vystupují vrstevnaté, světle šedé, narůžovělé až
č,
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bílé krinoidové vápence s tenkými laminami břidlic. Tato zóna je dobře zdokumentována
na základě přítomnosti druhu Polygnathus timorensis KLAPPER, PHILIP & JACKSON, který
nastupuje na bázi zóny Po. varcus (ZIEGLER et aJ. 1976), a druhů Po. weddigei (WEDDlGE
1977) a Po. linguiformis cf. klapperi CLAUSEN, ZIEGLER & LEUTERITZ, jejichž svrchní hra
nice výskytu je omezena na subzónu spodní Po. varcus, resp. spodní část subzóny střední
Po. varcus. Ve společenstvu byly dále zaznamenány elementy druhů Tortodus cf. varia
bilis BISCHOFF & ZIEGLER a blížeji neurčitelné fragmenty elementů rodu Polygnathus
a Icriodus. Společenstvo z profilu 4 tedy spadá do subzóny spodní Po. varcus až spod
ní části subzóny střední Po. varcus.
č.

Zóny Schmidtognathus hermanni - Polygnathus cristatus a Klapperina disparillis
Výskyt těchto zón je v jeseneckých vápencích na konicku sporný. V chudém spole
čenstvu odebraném z tmavě šedých jemnozrnných krinoidových vápenců s tentakulity
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Fig. 3. Lithologic columns, conodont distribution a inferred conodont zonation of measured sections 1,2,3,4
and 5.
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5 na s. okraji Dzbele (obr. I a 3) se kromě jiných, druhově nezařaditel
ných Pa elementů rodu Polygnathus HINDE objevuje Polygnathus xylus STAUFFER, jehož
rozsah je omezen na interval od zóny Po. varcus až do spodní části zóny Po. asymmetri
cus. Vzhledem k stratigrafickému zařazení společenstev z vyšších částí téhož profilu (viz
níže) lze předpokládat, že stáří tohoto vzorku se bude pohybovat spíše ve svrchní části
uvedeného intervalu.
při bázi profilu č.

Zóna Polygnathus asymmetricus
Tato zóna byla zjištěna na profilu č. 5 (obr. 1 a 3) v tmavě šedých mikritických až
biodetritických vápencích s krinoidy, tentakulity a ojedinělými klasty fosforitů, které se
střídají s vykliňujícími polohami tufů. Ve druhém vzorku v pořadí nad bází profilu se ve
společenstvu objevuje druh Klapperina disparillis (ZIEGLER & KLAPPER), který indikuje
rozsah od zóny K. disparillis až po nejspodnější část zóny Po. asymmetricus v nejsvrch
nějším givetu. K doprovodné fauně dále patří Polygnathus dubius HINDE a Polygnathus
decorosus STAUFFER, který se typicky objevuje až od zóny Po. asymmetricus (KLAPPER
& LANE 1985). Stáří vzorku je tedy dáno společným výskytem K. disparillis a Po. deco
rosus a odpovídá zóně nejspodnější Po. asymmetricus ve svrchní části givetu.
Ve třetím vzorku v pořadí nad bází profilu č. 5 se objevuje druh Palmatolepis pro
versa ZIEGLER, který indikuje nástup zóny střední Po. asymmetricus a rovněž několik dal
ších, blížeji neurčitelných elementů rodu Palmatolepis, který se vyskytuje až od frasnu.
Dále byly v této zóně zaznamenány druhy Polygnathus deeorosus STAUFFER, Po. cf.
webbi STAUFFER a druh Po. xylus STAUFFER, jehož výskyt je omezen na interval od zóny
Po. varcus v givetu do zóny spodní Po. asymmetricus ve spodním frasnu. Společný vý
skyt Po. xylus STAUFFER a Pa. proversa ZIEGLER může indikovat redepozici staršího mate
riálu v zóně střední Po. asymmetricus. Mezi druhým a třetím vzorkem v pořadí nad bází
profilu č. 3 se tedy nachází hranice givetlfrasn.
Zóna Palmatolepis marginifera
Existence zóny Pa. marginifera byla v jeseneckých vápencích zcela bezpečně potvrze
na na profilech č. 6 a 7 z. od Ladína a na profilech 10 a 11 u Jesence (stratotyp jese
neckých vápenců, ZUKALOVÁ & CHLUPÁČ 1982) v šedých, jemnozrnných biodetritických
vápencích s hojnými krinoidy, ostny ježovek a peloidy, které se střídají s tenkými lami
nami břidlic (obr. 1,4 a 5). Všechna společenstva z této zóny jsou bohatá na Pa elementy
ze skupiny Palmatolepis glabra ULRICH & BASSLER a elementy poddruhu Pa. marginifera
marginifera HELMS. Na bázi profilů 6, 7 a 10 společný výskyt Pa. glabra aeuta HELMS,
Pa. glabra prima ZIEGLER & HUDDLE a Pa marginifera marginifera HELMS indikuje rozsah
zón spodní až střední Pa. marginifera. Ve vzorku z báze stratotypové lokality se objevují
druhy typické pro zónu svrchní Pa. marginifera (Polygnathus granulosus BRANSON
& MEHL) až nejspodnější část zóny Pa. trachytera (Pa. helmsi ZIEGLER), společně s druhy
Pa. glabra prima ZIEGLER & HUDDLE a Pa. glabra aeuta HELMS, typickými pro zónu
spodní až střední Pa. marginifera. Stáří tohoto vzorku odpovídá patrně nejsvrchnější části
zóny svrchní Pa. marginifera (BÁBEK et al. 1994). Ve většině vzorků jsou přítomné rede
ponované givetské až frasnské elementy, jako např. Po. decorosus STAUFFER a Po. xylus
STAUFFER.
Zóna Palmatolepis expansa
Pozdně famenská zóna Pa. expansa byla v jeseneckých vápencích jednoznačně proká
zána na profilech č. 6 a 7 z. od Ladína, na profilu č. 8 s. od Dzbele, a na profilech 9 a 11
v Jesenci (obr. 1, 4 a 5) v šedých, jemnozrnných biodetritických vápencích s hojnými
krinoidy, ostny ježovek a peloidy, které se střídají s tenkými vrstvami břidlic a normálně
gradovanými polohami vápencových brekcií s intraklasty a Iitoklasty. Konodontová spo-
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lečenstva jsou bohatá na elementy rodu Bispathodus, elementy skupiny Palmatolepis
gracilis a redeponované elementy skupiny Pa. glabra. Vzácněji je zastoupen rod Po
lygnathus, Pseudopolygnathus, /criodus a redeponované elementy rodu Ancyrodella. In
terval od zóny spodní Pa. expansa až spodní část zóny střední Pa. expansa byl zastižen ve
vzorku z báze profilu 9, ve kterém byl zastižen Polygnathus extralobatus SCHÁFFER.
a přechodná forma mezi Po. margaritatus SCHÁFFER a Po. praehassi SCHÁFFER: Společný
výskyt těchto druhů indikuje rozsah zón spodní až svrchní Pa. expansa (ZIEGLER
& SANDBERG 1984). Vzhledem k absenci dvouřadých forem Pa elementů rodu Bispatho
dus (Bi. costatus E. R. BRANSON, Bi. aculeatus aculeatus BRANSON & MEHL), které jsou
č.

Ancyrodellasp lndet.
Anc. rotundifoba rotundiloba
Icriodussp. indet
Bispathodusecu/eetusecu/eatus
Si. coststus
Bi. spínuficoslafUs

Si. cf. spínuficoslatus
Bi. stabi/is
Mesotaxisasymmetdcus
Palmetolepisgigas
Pa, delicalula a/Brk;
Pa. delicatufa deficatufa
Pa. gfabm ecuíe
Pa. gfabra dístOr1a
Pa. g/abra lepta
Pa. glabra oectinete
Pa. gfabra prima
Pa. gracílfs gracilis
Pa. gracílis gonioclymeniae
Pa. marginifera marginifera
Pa. cf. margínífera
Pa. minula minufa
Pa. perlobataschlndewolfi
Pa. aueamnnnoaoseinflexa
Pa. momooaeo
Pa. rugOS8cf. amplasensu Ziegler
Pa. subrecfa• Pa. gigas
Pa. tenuipunclafa
Pa. tnangularis
Polygnathusdecorosus
Po. deHcatus
Po. extralobatus
Po. glaber glaber
Po. margaritatus
Po. praehassi
Po. semicostatus
Po. cf. semicostatus
Po. styriacus
Po. vogesi
Po. xy/us
Po. znepolensis
Pseudopo!ygnathus sp. índet

Obr. 4. Litologické kolonky, distribuce konodontové fauny a interpretované stáří konodontových vzorků z mě
řených profilů Č. 6 až 9.
Fig. 4. Lithologic columns, conodont distribution a inferred conodont zonation of measured sections 6, 7, 8
and 9.
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velmi
pansa,
spodní
kladě

hojné v mladších vzorcích u Jesence a které indikují nástup zóny střední Pa. ex
lze předpokládat, že toto jinak poměrně bohaté společenstvo
odpovídá zóně
Pa. expansa. Přítomnost zón střední až svrchní Pa. expansa byla prokázána na zá
společného výskytu druhů Bi. costatus E. R. BRANSON, Bi. aculeatus aculeatus
BRANSON & MEHL, resp. Polygnathus znepolensis SPASSOV společně s Po. praehassi
SCHÁFFER a Po. extralobatus SCHÁFFER v dalších vzorcích odebraných z profilů č. 6, 7, 8,

9 a 11. Na profilech č. 6, 7 a 11 (stratotypová lokalita) byl zjištěn nápadný hiát zahrnující
rozsah zón Pa. trachytera až Pa. postera, resp. spodní Pa. expansa.
Zóna spodní Siphonodella crenulata
Zóna spodní Si. crenulata byla zastižena na profilech č. 11, J 2, 13 a 14 v okolí Je
sence (obr. 1 a 5), v hrubozrnných krinoidových vápencích s hojnými peloidy, které se
střídají s polohami tufů, břidlic a normálně gradovaných vápencových brekcií s intrak
lasty a litoklasty. Tato zóna je na konicku charakteristická převahou Pa elementů rodu
Siphonodella nad elementy rodů Bispathodus, Polygnathus a Pseudopolygnathus. Po
měrně hojná je redeponovaná fauna svrchního devonu (Ancyrodella a Palmatolepis). Zó
na spodní Si. crenulata je ve většině vzorků dokumentována přítomností Si. crenulata
COOPER. Některé vzorky z uvedených profilů, ve kterých chybí Si. crenulata COOPER
a nejmladším taxonem je zde Si. lobata (BRANSON & MEHL), mohou náležet nejvyšší části
předchozí zóny Si. sandbergi (SANDBERG et al. J 978). V některých velmi chudých vzor
cích (svrchní vzorek na profilu č. 10) chybí oba určující taxony, avšak i tyto vzorky kla
deme do zóny spodní Si. crenulata na základě analogie se stratotypovou lokalitou
jeseneckých vápenců (profil č. 11), kde v přímém nadloží svrchodevonských karbonátů
byla díky přítomnosti druhu Si. crenulata COOPER zdokumentována zóna spodní Si. cre
nulata. Na tomto a na některých dalších profilech byl zaznamenán výrazný hiát mezi
svrchním famenem a středním tournai.
Zóna Siphonodella isosticha - svrchní Siphonodella crenulata
Spodní část této zóny byla zastižena na profilu Č. 15 u Jesence (obr. 1 a 5) v hrubozrn
ných biodetritických vápencích s hojnými krinoidy a peloidy. V odebraném vzorku se
společně objevují Si. lobata BRANSON & MEHL, Si. isosticha-obsoleta sensu SANDBERG et
al. (1978), které nevystupují výše než do spodní části této zóny, a Gnathodus punctatus
Cooper, který nastupuje ve spodní části zóny Si. isosticha - svrchní Si. crenulata (S AND
BERG et al. J 978).
Zóna Gnathodus typicus
Nejmladší konodontová zóna na území konicko-mladečského pruhu byla zastižena na
profilu Č. 16 s. od Jesence (obr. 1 a 5) v hrubozrnných biodetritických vápencích s hojný
mi krinoidy a peloidy. Společenstvo ve vzorku z báze profilu obsahuje špatně zachované
elementy rodu Gnathodus a přeplavené starší tournaiské elementy rodu Siphonodella
a svrchnodevonské elementy rodu Palmatolepis. Nejmladší druh ve společenstvu
Gnathodus cuneiformis MEHL & THOMAS již indikuje svrchní tournai (LANE et al. 1980).
Naproti tomu Gn. punctatus COOPER se nevyskytuje výše než vrchol subzóny spodní Gn.
typicus. Jejich společný výskyt tedy indikuje subzónu spodní Gn. typicus. Vzorek ze
svrchní části profilu poskytl poměrně početnou faunu s převahou Pa elementů rodu
Gnathodus. Elementy rodu Gnathodus společně s Eotaphrus bultyncki GROESSENS a Pro
tognathodus cf. cordiformis LANE, SANDBERG & ZIEGLER indikují subzónu svrchní Gn. ty
picus (LANE et al. 1980). Vzorek obsahuje poměrně početnou přeplavenou frasnskou
(Palmatolepis rhenana BISCHOFF) a famenskou faunu (zástupci skupiny Pa. glabra
ULRICH & BASSLER, Pa. minuta minuta BRANSON & MEHL). Vzácně jsou přítomní přepla
vení jedinci rodu Siphonodella.
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Závěr
V jeseneckých vápencích byly na území konicko-mladečského pruhu zjištěny násle
dující konodontové zóny: To. australis (7), To. kockelianus, Po. ensensis (7),· Po. varcus,
S. hermanni - Po. cristatus (7), K. disparillis (?), Po. asymmetricus, Pa. marginifera, Pa.

expansa, spodní Si. crenulat9, Si. isosticha - svrchní Si. crenulata a On. typicus. Celkový
stratigrafický rozsah jeseneckých vápenců je tedy od střední části eifelu (zóna To. austra
lis) do svrchního tournai (zóna svrchní Gn. typicus).
Eifelská až frasnská konodontová společenstva se vyznačují malou početností a větši
nou špatným zachováním elementů. Tomu odpovídá rovněž vysoká míra nejistoty v do
kumentaci jednotlivých konodontových zón. Profily stáří eifel až frasn jsou omezeny na
drobné čočky vápenců uprostřed vulkanického komplexu v zsz. části studovaného území.
Značný celkový časový rozsah a zároveň malé mocnosti jednotlivých vápencových čo
ček naznačují, že eifelsko-frasnský karbonátový sled vytváří pouze podřízené polohy
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Obr. 5. Litologické kolonky, distribuce konodontové fauny a interpretované stáří konodontových vzorků z mě
řených profilů Č. 10 až 16.
Fig. 5. Lithologic columns, conodont distribution a inferred conodont zonation of measured sections 10, 11.
12, 13, 14, 15 and 16.
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v mohutném komplexu vulkanických hornin. Litologicky srovnatelný, avšak komplet
nější eifelský až svrchnogivetský karbonátový sled drahanského faciálního vývoje (zře
telně zvrstvené mikritické a biodetritické krinoidové vápence s korály a brachiopody,
střídající se s polohami tufů), který byl DVOŘÁKEM (1994) přiřazen k lažáneckým a hně
votínským vápencům vývoje platformního, byl zaznamenán ve vrtu MV 2 u Leskovce ve
střední části šternbersko-hornobenešovského
pruhu.
Svrchnofamenská až svrchnotournaiská konodontová společenstva jsou většinou vel
mi početná i druhově pestrá. Spodní část famenského sledu je charakteristická
stratigra
fickou kondenzací a výrazným hiátem mezi zónami Pa. marginifera a Pa. expansa. Ve
svrchní části famenského sledu přibývá redeponované fauny a společenstva již nejsou tak
početná. Na několika výchozech byl zaznamenán výrazný hiát mezi svrchnodevonskou
zónou střední resp. svrchní Pa. expansa a střednětoumaiskou
zónou spodní Si. crenulata,
který je časově srovnatelný
s obdobnými hiáty v okolí Hranic na Moravě (FRIÁKOVÁ
1972), Grygova (BÁBEK & SEDLÁK 2000) i v jiných částech variské Evropy (polská část
moravskoslezské pánve, BELKA 1985, Rýnské břidličné pohoří, HERBIG & BENDER 1992).

Toumaiská společenstva jsou již chudší než famenská a vyznačují se vysokou mírou
fragmentace jednotlivých elementů a hojným výskytem redeponované starší fauny. Tour
naiský karbonátový sled je rovněž znatelně mocnější než famenský, což svědčí o zvýšené
rychlosti sedimentace. Hiáty a skryté diskordance zjištěné přímo na profilech naznačují,
Tabule 1. Konodonti jeseneckých vápenců konicko-rnladečského
pruhu. 1. Ancyrodella nodosa ULRICH &
BASSLER. profil 13. zóna spodní Si. crenulata, tournai, přeplaveny jedinec 2. Polygnathus pseudofolia
tus WITTEKINDT, profil 2, vzorek I, zóna To. kockelianus, eifel 3. Polygnathus extralobatus SCHÁFFER,
profil 9, vz. I, zóna spodní Pa. expansa, famen 4. Polygnathus g/aber glaber ULRICH BASSLER, profil 6,
vz. 2, zóna střední až svrchní Pa. expansa, famen 5. Polygnathus znepo/ensis SPASSOV, profil 7, vz. 2,
zóna střední až svrchní Pa. expansa, famen 6. Palmatolepis gracilis gracilis BRANSON & MEHL, profil
7, vz. 2, zóna střední až svrchní Pa. expansa, famen 7. Klapperina disparillis (ZIEGLER & KLAPPER),
profil 5, vz. 2, zóna nejspodnější Po. asymmetricus, givet 8. Palmatolepiscmarginifera marginifera
HELMS, profil 7, vz. 2, zóna střední až svrchní Pa. expansa, famen, přeplavený jedinec 9. Palmatolepis
glabra pectinata ZIEGLER, profil 7, vz. I, zóny spodní až střední Pa. marginifera, famen 10. Bispatho
dus stabilis BRANSON & MEHL, profil 9, vz. I, zóna spodní Pa. expansa, famen 11. Bispathodus cos/a
tus E. R. BRANSON, profil 7, vz. 2, ,zóna střední až svrchní Pa. expansa, famen 12. Pseudopolygnathus
triangulus triangulus VOGES, profil 12, vz. I, zóna spodní Si. crenulata, tournai 13. Siphonodella
obsoleta HASS, profil 12, vz. 2, zóna spodní Si. crenulata, tournai 14. Eotaphrus bultyncki GROESSENS,
profil 16, vz. 2, zóna svrchní Gn. typicus, tournai; 15. Gnathodus punctatus COOPER, profil 15, spodní
část zóny Si. isosticha - svrchní Si. crenulata, tournai 16. Siphonodella duplicata (HASS), profil 14,
vz. 2, zóna spodní Si. crenulata, tournai 17. Siphonodella lobata BRANSON & MEHL, profil 14, vz. I,
zóna spodní Si. crenulata, tournai 18. Gnathodus cuneiformis MEHL & THOMAS, profil 16, vz. 2, zóna
svrchní Gn. typicus, tournai.
Plate I. Conodonts of the Jesenec Limestone from the Konice-Mladeč Belt. 1. Ancyrodella nodosa ULRlCH &
BASSLER, section 13, Lower Si. crenulata Zone, Tournaisian, reworked Pa element 2. Polygnathus
pseudofoliatus WITTEKINDT, section 2, sample I, To. kockelianus Zone, Eifelian 3. Polygnathus extra
lobatus SCHÁFFER, section 9, sample I, Lower Pa. expansa Zone, Famennian 4. Polygnathus glaber
glaber ULRICH & BASSLER, section 6, sample 2, Middle to Upper Pa. expansa Zone, Famennian 5. Po
lygnathus mepolensis SPASSOV, section 7, sample 2, Middle to Upper Pa. expansa Zone, Famennian
6. Palmatolepis gracilis gracilis BRANSON & MEHL, section 7, sample 2, Middle to Up per Pa. expansa
Zone, Famennian 7. Klapperina disparillis (ZIEGLER & KLAPPER), section 5, sample 2, Lowermost Po.
asymmetricus Zone, Givetian 8. Palmatolepis marginifera marginifera HELMS, section 7, sample 2,
Middle to Up per Pa. expansa Zone, Famennian, reworked Pa element 9. Palmatolepis glabra pecti
na/a ZIEGLER, section 7, sample I,Lower to Middle Pa. marginifera Zone, Famennian 10. Bispathodus
stabilis BRANSON & MEHL, section 9, sample I, Lower Pa. expansa Zone, Famennian 11. Bispathodus
costatus E. R. BRANSON, section 7, sample 2, Middle to Upper Pa. expansa Zone, Famennian 12. Pseu
dopolygnathus triangulus triangulus VOGES, section 12, sample I, Lower Si. crenulata Zone, Tournai
sian 13. Siphonodella obso/eta HASS, section 12, sample 2, Lower Si. crenulata, Tournaisian
14. Eotaphrus bultyncki GROESSENS, section 16, sample 2, Upper Gn. typicus Zone, Tournaisian;
15. Gnathodus punctatus COOPER, section 15, lower part of Si. isosticha - Up per Si. crenulata Zone,
Tournaisian 16. Siphonodella duplicata (HASS), section 14, sample 2, Lower Si. crenulata Zone,
Tournaisian 17. Siphonodella lobata Branson MEHL, section 14, sample I, Lower Si. crenulata Zone,
Tournaisian 18. Gnathodus cuneiformis MEHL & THOMAS, section 16, sample 2, Upper Gn. typicus
Zone, Tournaisian.
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že během svrchního famenu až svrchního tournai již karbonátový komplex na konicku
nebyl přerušován ukládáním produktů submarinního vulkanismu, což poukazuje na ob
dobí snížené vulkanické aktivity.
Srovnáním s jinými areály výskytu jeseneckých vápenců na Moravě se zdá, že jižní
část konicko-rnladečského
pruhu vykazuje největší míru podobnosti s jižní částí štern
bersko-hornobenešovského
pruhu v okolí Chabičova a Šternberka. V polohách jesenec
kých vápenců uprostřed ponikevského sou vrství byly zastiženy zóny Pa. gigas až Pa.
triangularis (frasn), Pa. marginifera (sv. famen), svrchní Si. sandbergi až Si. isosticha svrchní Si. crenulata (stř. tournai) a Scaliognathus anchoralis - Doliognathus latus (nej
svrchnější tournai) (DVOŘÁK et al. 1983). Vzhledem k masivnějšímu výskytu břidlic a si
licitů ponikevského sou vrství lze vývoj u Šternberka a Chabičova považovat za
distálnější ekvivalent karbonátového vývoje v jižní části konicko-mladečského
pruhu vy
vinutého na vrcholu a svazích vulkanické elevace nebo několika elevací (KALVODA et a!.
1996,1999).
Poděkování
Poděkování za cenné připomínky
dilovi (Praha).

a stálou inspiraci

patří 1. Kalvodovi (Brno) aJ. Hla

SUMMARY
In the southern part of the Konice-Mladeč Belt in the Drahany Upland, the following standard conodont Zo
nes were distinguished in the Jesenec Limestone oť Drahany Facies of the Moravian-Silesian Basin: To. kocke
lianus, Po. varcus, Po. asymmetricus, Pa. marginifera, Pa. expansa, Lower Si. crenulata, Si. isosticha-Upper Si.
crenulata and Gn. typicus. Presence of the following standard conodont Zones was determined indirectly 01' with
some degree of uncertainty: To. australis, Po. ensensis, S. hermanni - Po. cristatus and K. disparillis. The entire
stratigraphic range of the Jesenec Limestone thus corresponds to the middle Eifelian through upper Tournaisian
time interval. The studied carbonate complex of the southern part of the Konice-Mladeč Belt provides the most
complete succession of the Jesenec Limestone all over the Moravian-Silesian Basin. A close lithostratigraphic
and lithofacies equivalent of the southern part of the Konice-Mladeč Belt can be considered the upper Fa
mennian to upper Toumaisian sedimentary succession of the southem part of the Šternberk-Homí Benešov Belt
near Šternberk and Chabičov. This succession can be regarded a more distal equivalent of the facies succession
preserved near Konice.
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