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Abstract 

Nehyba, S., 1996: Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz.
části karpatské předhlubně. Ac/a Mus. Moraviae, ScL geol., 82:79-92. 
Results oj sedimentological study o! the Lower Miocene, chert containing gravels in the Southwestern 
par/ o! the Carpathian F oredeep. 
Presence of chert pebbles is a typical feature of the Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) coarse
grained sediments in the SW part of the Carpathian Foredeep. Cherts were found in the alluvial-fluvial
deposits, in the deltaic deposits and in the shallow marine deposits. Petrological and morphometrical
(shape, roundness) studies confirm the source of coarse clasts from the nearest surroundings. The source
of the cherts is located in the "Krumlov Forest". Chert clasts were eroded from the source and transport
ed towards E, SE and SW by fluvial systems. Fluvial sediments were again eroded and redeposited dur
ing the transgression of the Lower Miocene sea. These processes were very efficient close to the margins
of the basin. In this area newly eroded coarse clasts were delivered from the primary source by sea abra
sion at the same time. Strong influence of wave action was recognised both on outcrops (sedimentary
structures) and on pebbles. The rate of deposition played an important role, affecting the pebbles by the
depositional processes.
Key words: Lower Miocene, chert pebbles, fluvial transport, shallow marine deposits, redeposition.
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Úvod

Výrazným znakem spodnomiocenních hruběji klastických poloh v sirsim okolí
Miroslavi je četný výskyt rohovců. Tyto sedimenty se nacházejí v nejrůznějších pozicích.
Nachází se v nadloží vítonických jílů, přímo na krystaliniku, ale i uvnitř rzehakiových
vrstev. Především v posledně jmenovaných vrstvách jsou polohy štěrků s vysokým podí
lem rohovců a křemene časté. Jejich postavením se zabýval především Dv o ř á k (1956);
Cicha, Paulík, Tejkal (1957); Krystek, Tejkal (1968); Dornič (1972);
Dlabač (1975,1976); Čtyroký (1991) a o jejich postavení existují různé představy.
K pochopení procesu, kterým tyto horniny prošly, jsem se pokusil přispět použitím ně
kterých sedimentárně-petrografických technik a srovnáním výsledků se sedimentologic
kými poznatky.
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Depoziční prostředí sedimentů spodního miocénu
v jz. části karpatské předhlubně

Spodnomiocenní sedimenty (eggenburg, ottnang) zájmového území karpatské před
hlubně jsou produkty depozice v terestrickém, přechodném a marinním prostředí.
Sedimentologické studium především vrtných jader a vzácných odkryvů umožnilo rozli
šit 3 základní segmenty (N e h y b a 1995). Hraniční povrchy jednotlivých segmentů od
ráží podstatnou změnu podmínek sedimentace a depozičního prostředí. Bazální segment
(segment 1) je tvořen aluviálně-f1uviálními sedimenty. Střední segment (segment 2) je
představován deltovými sedimenty. vývoj segmentu ukazuje na postup delty směrem do
pánve. Nejvyšší segment (segment 3) je představován mělkomořskými sedimenty ulože
nými při transgresi. Jeho součástí jsou i rzehakiové vrstvy. Segmenty odrážejí jednotlivé
fáze progradace a retrogradace, tedy změn relativní hladiny, které jsou v podstatné míře
ovlivněny rychlostí a charakterem přinášeného sedimentu (N e h y b a 1995).

Prvotní otázkou bylo, jak jsou rohovce rozmístěny v rámci jednotlivých segmentů.
Tyto informace mohlo v současnosti poskytnout pouze studium vrtných jader z vrtů řady
PMK. Pozice hodnocených vrtů je na obr. 1.

Orientační petrografické studium a studium zaoblení

V odebraných vzorcích z vrtných jader bylo provedeno orientační petrografické stu
dium nejhrubší zmitostní frakce (1-3 mm). Pod binokulámím mikroskopem byly odli-
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Obr. I. Lokalizace studované oblasti.
Fig. I. Location of the studied area and drill wells.
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šeny základní skupiny hornin a současně posouzeno jejich zaoblení a tvar (T u c ker
1988).

Orientační petrografické studium (tabulka 1) ukázalo, že skladba hornin je velmi
proměnlivá a to i v rámci jednotlivých segmentů (viz směrodatná odchylka). Obecně je
nejvyšší zastoupení křemene a magmatických hornin (kyselé magmatity - převážně
aplit). Stabilní horniny (křemen + rohovec + kvarcit) tvoří přes 50 %. Tento fakt spolu
s vysokým zastoupením kyselých vyvřelin, tvořených také převážně křemenem, ukazuje
na zdroj z intenzivně zvětralého krystalinika. Podstatné je, že rohovce se nacházejí ve
všech třech vymezených segmentech, nejsou tedy typické jen pro nejvyšší segment,

Tab. l. Výsledky orientačního petrografického studia.
Tab. I. Informative petrography of the coarsest grain-size fraction from core samples (1-3 mm).

vrt metráž křemen rohovec břidlice kvarcit megmatit metamorfit
(rn) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

PMK 1 79,8 67,2 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0
87.4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Segment I PMK5 168.2 25,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0
168.3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PMK5A 150,8 3, I 0.0 0,0 0,0 96,9 0,0
157,2 40,3 1.4 4,1 4,1 52,8 1,4

a. průměr 39,27 16,90 0,68 0,68 42,82 0,23
s. odchylka 35,41 37,17 1,53 1,53 36,15 0,52
PMK2 78.0 23,4 11,3 0,0 0,0 52,0 13,3

78.3 11.3 0,0 0,0 9,5 73,5 5,7
79,3 95,8 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1

PMK5 116,7 30,0 10,0 0,0 10,0 50,0 0,0
119,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141,2 52,3 4,9 0,0 1,0 40,8 1,0

Segment 2 PMK5A 66,2 49,0 0,0 0,0 47,0 4,0 0,0
69,0 75,9 0,0 0,0 0,0 13,8 10,3
74.1 12,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0
95,8 62,2 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0

104,8 83,3 0.0 0,0 16,7 0,0 0,0
121.4 42,2 0,0 1,4 0,0 56,4 0,0

PMK6 46,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60,4 16,6 49,9 0,0 0,0 33,3 0,0
60,8 37,5 12,5 0,0 25,0 0,0 25,0
61.4 50,7 42,9 2,5 2,6 1,3 0,0
68,0 75,0 0,0 0.0 0,0 25,0 0,0
68.5 40,0 20.0 0,0 0,0 40,0 0,0

a. průměr 47,65 13,97 0,22 6.21 28,75 3,19
s. odchylka 28,87 25,41 0,64 12,06 27,09 6.51
PMK 1 16.0 72,7 13,0 1,3 1,3 10.7 0,0

34,6 30,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0
PMK2 13.8 19,3 0,0 0,0 19,3 62,5 0,0

55,9 64,2 11,3 0,0 3,8 15,1 5,7
Segment 3 PMK5A 23,8 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

47,1 16,7 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0
48.2 50,1 28,5 0,0 14,3 0,0 7,1

PMK6 16,8 38,3 50,0 0,0 8,2 3,5 0,0
a. průměr 42,66 12,85 10,58 5,86 26,48 1,60
s. odchylka 18.96 16.91 27.49 6,93 27,51 2,79

81



jehož součástí jsou i písky s Rzehakiemi. Vzhledem k tomu, že ze statistického pohledu
se jedná o relativně malý počet analýz, nelze jednoznačně usuzovat na případné trendové
změny. Po srovnání průměrných hodnot pro jednotlivé segmenty je naznačeno rostoucí
zastoupení stabilních hornin (především křemene a kvarcitu) směrem do nadloží. Naopak
směrem k bázi roste zastoupení hornin magmatických. Můžeme uvažovat o růstu zra
losti klastického materiálu (např. McBridge, Picard 1987) a výsledky lze dát do
souvislosti s mechanismem transportu i předpokládaným depozičním prostředím.
Dosažené výsledky vcelku dobře souhlasí s výsledky analýz těžkých minerálů (N e h Y: 
ba 1995). Segment I je petrograficky relativně nejchudší (horniny nejbližšího okolí),
segment 2 má již širší petrografické spektrum a segment 3 představuje ještě širší zdrojo
vou oblast.

Zajímavé výsledky poskytlo posouzení orientační petrografie v rámci jednotlivých
vrtů. Především nejvýraznější zastoupení rohovců je ve dvou víceméně sousedních vr
tech PMK 5 a PMK 6. Jedná se o okolí Vedrovic (okraj Krumlovského lesa), kde byly
nalezeny také největší balvany rohovců v povrchových odkryvech. To potvrzuje jejich
předpokládaný zdroj z této oblasti. Zastoupení rohovců pak klesá jak ve směru
k Miroslavi (PMK 1 a 2), tak i ve směru k Novým Bránicím (PMK 5A). Také v rámci
jednotlivých vrtů výrazně kolísá zastoupení stabilních hornin (34,6-81,3 %). Podstatné
změny v zastoupení jednotlivých skupin hornin v rámci vrtů i v rámci vyčleněných seg
mentů, ukazují na blízký zdroj hrubších klastik. Lze tedy předpokládat, že sedimentární
procesy se projevily určitou měrou pouze na jistém stupni .Jiomogenizace" jemnější
frakce písčité, jak ukázalo studium těžkých minerálů. Navíc je velmi pravděpodobné pře
pracování a redepozice starších sedimentů (platí zvlášť pro segmenty 2 a 3).

Studium zaoblení ukázalo, že hrubé klasty mají velmi rozdílné zaoblení (tabulka 2).
Nejvýraznější jsou v rámci všech segmentů klasty subangulární. Z pohledů rozdílu mezi
segmenty je výrazná změna v zastoupení klastů ostrohraných (angular) a zaoblených
(rounded). Ač angulární klasty převažují ve všech třech segmentech, směrem do nadloží
roste relativní zastoupení zaoblených klastů. Nejvíce zaoblených je tedy v rámci seg
mentu 3 a nejméně v rámci segmentu 1. V rámci segmentu 3 je téměř shodné zastoupení
ostrohraných a zaoblených klastů. Tyto výsledky jsou ve shodě s představami o depozič
ním prostředí jednotlivých segmentů. Výsledky petrografického studia a studia zaoblení
byly srovnány v jednotlivých vrtech. Vysoké zastoupení angulárních klastů je především
ve vrtech PMK 2 a PMK 5A. Oba tyto vrty (zvlášť PMK 2) mají také nejvyšší podíl
méně stabilních hornin (především granitoidů). Lze usoudit, že horniny stabilní (hlavně
rohovec a křemen) podlehly opakovaně resedimentaci. Platí to především pro rohovce,
které mají nejvyšší zastoupení ve vrtech PMK 5 a PMK 6. Pro tyto vrty je také typické
nejvyšší zastoupení zaoblených klastů. Tyto předpoklady jsou ve shodě s výsledky mor
fometrického studia.

Morfometrické studium

Morfometrie patří ke klasickým metodám studia psefitické frakce a byla určena
řada morfometrických charakteristik (koeficientů). Použitá terminologie a metodika je
popsána v práci Ne h y b a (1990) a interpretace vychází z prací Brock (1974);
Dobkins, Folk (1974); Els (988); Gale (1990); Hart (1991); Howard (1992);
Illenberger (1991); King, Buckley (1968); Krumbein (1941); Krystek
(1975); Kuhn et. a]. (1993); Marschalko (1975); Minaříková (1968); Ping,
Congxian (1992); Sarkisjan, Klimova (1955); Smalley (1966); Sneed,
Folk (1958); Va s s , Elečko (1977); Waag, Ogren (1984) aZingg (1935).
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Výsledky morfometrického studia rohovců vychází z vlastních měření a z interpre-
tace měření Kučery (1978) a Šk o d y (1986). Lokality jsou situovány generelně S, SZ
a SVod Miroslavi. Výjimkou je lokalita Oleksovice ležící lV od obce. Ve všech přípa-
dech se jedná o povrchové odkryvy. Rozmístění hodnocených lokalit je vidět z přilože-
ných obrázků.

Zaoblení a tvar valounů byly posuzovány jako nezávislé veličiny (P e tt i j oh n
1957). Mezi vhodné tvarové charakteristiky patří především tvarové třídy Zingga, tva-
rové třídy Sneed, Folka, index OP ("oblate-prolate"), koeficient plochosti, maximální
projekční sféricita (sféricita Sneeda, Folka), případně kombinace těchto indexů.

Tab. 2. Výsledky studia zaoblení.
Tab. 2. Roundness of the coarsest grain-size fraction from core samples (1-3 mm).

vrt metráž velmi ostrohr. ostrohranný poloostrohr. polozaobl. zaoblený dokon. zaobl.
(m) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

PMKI 79,8 ° 0,0 44,4 56,6 0,0 ° 87,4 ° 100,0 0,0 0,0 0,0 ° PMK5 168,2 100 0,0 0,0 0,0 0,0 ° 168,2 ° 25,0 50,0 25,0 0,0 ° Segment I PMK5A 150,8 ° 7,4 83,5 5,8 3,3 ° 157,2 ° 32,5 50,5 14,3 2,7 ° a. průměr 16,67 27,48 38,07 16,95 1,00 ° s. odchylka 37,27 34,65 29,72 19,76 1,42 ° PMK2 78,0 ° 75,0 7,0 9,0 9,0 0,0
78,3 ° 80,8 15,4 0,0 3,8 0,0

PMK5 111,3 ° 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0
116,7 ° 14,3 35,7 35,7 14,3 0,0
119,1 ° 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
141,2 ° 13,3 71,5 15,2 0,0 0,0

Segment 2 PMK5A 66,2 ° 50,0 38,0 4,0 8,0 0,0
69,0 ° 39,1 60,9 0,0 0,0 0,0
74,1 ° 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0
95,8 ° 0,0 65,8 31,6 2.6 0,0

104.8 ° 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0
121,4 ° 44,6 43,2 4,1 2,7 5,4

PMK6 46,2 ° 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
60,4 ° 50,0 16,6 16,7 16,7 0,0
60,8 ° 12,5 25,0 50,0 0,0 12,5
61,4 ° 35,4 26,6 6,3 19,0 12,7
68,5 20 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0

a. průměr 1,18 33,85 32,37 20,45 4,48 7,68
s. odchylka 4,71 28,27 21,91 28,65 6,31 23,44

PMK I 16,0 ° 7,4 22,2 30,9 33.3 6,2
34,6 ° 35,3 29,4 0,0 23,5 11,8

PMK2 13,8 ° 14,3 71,5 0,0 7,1 7,1
55,9 ° 35,4 33,3 10,4 14,6 6,2

Segment 3 PMK5A 23,8 ° 25,0 25,0 50,0 0,0 0,0
47,1 ° 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
48,2 ° 6,7 20,0 20,0 46,7 6,6

PMK6 16,8 ° 1,1 79,1 17,6 2,2 0,0
a. průměr 0,00 15,65 35,06 22,36 22,18 4,74
s. odchylka 0,00 13,56 25,06 18,61 18,29 4,04
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Měření průměrné velikosti (obr. 2) ukazuje, že největší rohovce se vyskytují při
okraji Krumlovského lesa (Maršovice, Trboušany, Vedrovice) a velikost se postupně
zmenšuje k V a JV (k Miroslavi a Oleksovicím). To by mohlo znamenat transport gene
relně k JV, V a Sv.

Tvarové třídy Zi n n g a (1935) ukazují ve studovaných valounech rohovců nejvyšší
zastoupení obvykle sférických tvarů, zastoupení diskovitých a vřetenovitých tvarů je
místy také vysoké. Ve smyslu Smalley (1966) se jedná o poměrně rané stadium opraco
vání a nejblíže konečnému stadiu jsou spíše lokality na JZ (Olbramovice, Markův vrch -
Miroslav) a na SV (Němčičky, Trboušany, Nové Bránice).

Tvarové třídy Sneeda, Folka ukazují na převahu zastoupení sféricko-čepelovitých,
sféricko-sloupcovitých, čepelovitých případně sférických tvarů. Výjimkou je lokalita
Oleksovice s převahou tvarů sloupcovitých. Některé tvarové třídy jsou podle Dobkins,
Folka (1970) typické pro určitá prostředí. Hodnoty nejbližší vlnovému vlivu byly zjiš
těny na lokalitách Maršovice, Vedrovice a na lokalitách při okrajích Krumlovského lesa.
Naopak nejsilnější fluviální postižení lze zjistit na J-JV sledované oblasti na lokalitách
Miroslav, Oleksovice, Olbramovice, Suchohrdly, Němčičky. Tvarový poměr (FR) to po
tvrzuje.

Hodnoty koeficientu plochosti jsou hluboko v poli fluviálního prostředí
(Marschalko 1975). Pro vlnové prostředí jsou typické mnohem vyšší hodnoty.
Hodnota koeficientu (obr. 3) roste směrem k S a SZ (od Suchohrdel a Miroslavi
k Pravlovu, Trboušanůrn), tedy k předpokládanému okraji pánve. Vass, Elečko
(1977) prokazují růst tohoto koeficientu ve fluviálním prostředí ve směru transportu.

Obdobně lze interpretovat hodnoty maximální projekční sféricity (obr. 4), která
klesá směrem k JV-JZ (od Olbramovic, Suchohrdel k Maršovicím, Vedrovicím). Podle
Sneeda, Folka (1958) tento index roste s délkou transportu. Průměrné hodnoty jako
celek odpovídají prostředí fluviálnímu (D o b k i n s, F o I k 1970; G a I e 1990), přičemž
na některých lokalitách (Maršovice, Vedrovice) se už blíží plážovému. Také hodnoty OP
indexu ukazují na fluviální prostředí (Gale 1990), stejně jako diagram OP vs. maxi
mální projekční sféricita.

Lze shrnout, že tvarové charakteristiky rohovců nabývají hodnot plážových a uka
zují větší délku transportu s přiblížením k předpokládanému okraji pánve - dnešnímu vý
chodnímu okraji Krumlovského lesa. Současně roste jejich průměrná velikost.

Z charakteristik zaoblení se používá jak zaoblení Wentwortha, tak i zaoblení
Krumbeina. Lze konstatovat, že průměrné hodnoty zaoblení Wentwortha (obr. 5) jsou na
některých lokalitách poblíž hranice plážových hodnot (K ing, B u c k I e y 1968;
M a r s c h a I k o 1975) a rostou generelně od JV k SZ (od Maršovic k Novým Bránicím).
Zastoupení dobře opracovaných valounů, modální třída, max. i min. hodnota zaoblení
také rostou v tomto směru a naopak klesá zastoupení špatně zaoblených valounů.
Diagram elongace vs. koeficient zaoblení (obr. 6) udává zastoupení "plážových" valounů
v rozmezí 2,5 % až 39,5 % a "říčních" 5,1 % až 27,1 %. Lze sledovat mírný růst charak
teristik vlnění ve směru k okrajům Krumlovského lesa.

Je možné konstatovat, že rohovcové valouny na sledovaných lokalitách ukazují ur
čité společné znaky (s určitou výjimkou Oleksovic). Domnívám se, že nejprve došlo
kjejich transporu ve fluviálním prostředí generelně k Va JV. Následnou progradací sedi
mentární pánve byly fluviální sedimenty rozplaveny a docházelo ke změnám jejich tvaru
a zaoblení. Tyto změny byly intenzivnější a dlouhodobější poblíž okraje pánve, kde do
cházelo k přínosu primárního materiálu, který pocházel přímo z eroze (abraze) pobřeží
(hrubé bloky rohovců a krystalinika). Nově přinášený fluviální materiál byl přepracová
ván činností vlnění. To odpovídá výsledkům studia texturních znaků profilů i komplex-
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ního hodnocení vrtů. Převážná většina studovaných lokalit v nejbližším okolí
Kumlovského lesa má texturní znaky ukazující na depozici v rámci břežního pásma sedi
mentární pánve. Tyto sedimenty spodního miocénu odpovídají segmentu 3 (N e h y b a
1995).

Tendenci ke sférickému tvaru, který je bližší spíše fluviálnímu prostředí lze (vedle
primárního původu - "hlízy") vysvětlit pozorováním Wa ag, O gre n (1984). Na vlnově
velmi energetických balvanitých plážích často vede pokračování abraze k růstu zastou
pení sférických tvarů tím, že dochází k opracování hran po celém povrchu, místo rovno-
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Obr. 6. Vztah elongace vs. koeficient zaoblení pro některé studované lokality.
Fig. 6. Relationship between elongation and roundness coefficient for some studied pebbles.
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měrného obrušování (diskovité valouny písčitých pláží). U štěrků rzehakiových vrstev
bylo působení tohoto mechanismu krátkodobé a došlo k rychlému pohřbení valounů.

O složitých podmínkách resedimentace a vzájemného mísení materiálu z různých
zdrojů svědčí, že morfometrické charakteristiky získané pro nepříliš vzdálené lokality
v okolí Maršovic a Vedrovic se navzájem značně liší.

Výsledky byly srovnány s měřeními metamorfitů (ruly) na lokalitách lZ a V od
miroslavské hrásti (Višňové, Morašice, Tvořihráz). Tyto výsledky jsou rovněž uvedeny
na obr. 2-5. Průměrná velikost studovaných klastů je na těchto lokalitách větší. V rámci
tvarových tříd Zingga převládá zastoupení bud" diskovitých (Višnové, Tvořihráz) s vyso
kým zastoupením sférických a vřetenovitých tvarů nebo vřetenovitých (Morašice) s vy
sokým podílem čepelovitých tvarů. Tvarová zralost je poměrně malá. V rámci tříd
Sneeda, Folka převažují čepel ovité nebo sloupcovité valouny a zastoupení tvarových
tříd odpovídá spíše fluviálnímu prostředí (podobně i hodnoty koeficientu plochosti a di
agram OP vs. max, projekční sféricita). Průměrné hodnoty maximální projekční sféri
city kolísají kolem hraniční hodnoty s mírnou převahou vlivu vlnění. Charakteristiky
zaoblení ukazují na poněkud vyšší zaoblení než u rohovců a hodnoty odpovídají spíše
plážovým.

Výsledky studia morfometrie ukazují tedy na částečný rozdíl hodnot získaných z ro
hovců a metamorfitů. Rozdíl v sedimentačních procesech obecně sv. ajz. od miroslavské
hrástě je ještě zřetelnější při porovnání vrtných profilů. Sedimentace hrubých písků byla
pravděpodobně rychlá a to asi znemožnilo lepší opracování. K upřesnění těchto úvah by
mohlo vést studium většího množství spodnomiocenních psefitických sedimentů lV od
Miroslavi.

Závěr

Spodnomiocenní (eggenburg, ottnang) hrubě klastické sedimenty v jz. části km-pat
ské předhlubně jsou typické výskytem valounů rohovců. Rohovce se nacházejí ve všech
třech vymezených segmentech, nejsou typické jen pro nejvyšší segment, jehož součástí
jsou i rzehakiové písky.

Zdroj rohovců je kladen do Krumlovského lesa, kde jsou (např. v okolí Vedrovic)
popsány jejich největší balvany. Během spodního miocénu došlo nejprve k jejich tran
sportu k V a lV a depozici ve t1uviálních sedimentech. Během následující transgrese
byly tyto fluviální sedimenty částečně erodovány a redeponovány, přičemž docházelo ke
změnám tvaru a zaoblení valounů. Tyto změny byly intenzivnější a dlouhodobější poblíž
okraje pánve, kde byl také dodáván primární materiál pocházející z eroze pobřeží.
Důležitou roli hrála rychlost depozice. Výsledkem těchto procesů je, že na jednotlivých
lokalitách jsou zastiženy sedimenty s rozdílnou mírou zastoupení materiálu z primárního
zdroje a redeponovaného klastického sedimentu.

Výsledky studia valounů rohovců jsou srovnány s výsledky studia valounů meta
morfitů lZ od miroslavské hrásti.

SUMMARY

Chert pebbles are a typical feature of the Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) coarse grained se
diments in the surroundings of Miroslav. The various sedimentological techniques were used for the better un
derstanding of their position. Cherts were found in all 3 segments recognized by sedimentology (Ne h y b a
1995). Basal segment (segment I) is fonned by alluvial-fluvial deposition. Middle segment (segment II) repre
sents deltaic deposits and the upper segment (segment III) is represented by shallow-rnarine deposits.
Oncophora beds are part of segment 3. The broad regional correlation with deposits around Znojmo in the
Czech Republic andin Lower Austria proved that the deposition ofLower Miocene sediments occurred during
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gradual transgression of the sea. Selected segments reflect loeal progradational and retrogradational phases (re
lative sea level changes). Individual cycles were directed mainly by amount, velocity and character of material
transported into the basin. The position of studied area close to the margins of basin played an important role.

The first step was a petrological study and study of the roundness of the coarsest fraction of grain-size in
samples from drilled cores. Quartz and magmatic rocks (mainly aplite) were the most abundant. Stable rocks
(chert + quartzite + quartz) form more than 50%. This points to the source from deeply weathered crystalline.
The broader spectrum of rocks and the higher petrological maturity are typical for the upper segments, especi
ally for segment 3. Distribution of chens in all three segments is very important.

Petrology together with morphometrical (shape, roundness) study of pebbles confirms the source of the
coarse clasts from the nearest surroundings. Morphometrical studies were done on numerous outerops. The
source of the cherts is located in the Krumlov Forest. Chert clasts were eroded from the source and transported
towards E and SE during the period of fluvial deposition. Fluvial sediments were again eroded and redeposited
during the gradual transgression of the Lower Miocene sea. These processes were very efficent close to the
margins of the basins. In this area newly eroded coarse clasts were delivered from the primary source at the
same time. Strong influence of wave action was recognised both on localities (sedimentary structures) and on
pebbles. The mixing of new eroded clasts with redeposited pebbles from older sediments was a common pro
cess. The rate of deposition played an important role affecting the pebbles by the depositional processes.

Podporováno grantem GA ČR Č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kon
tinentálního prostředí".
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