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Ve vulkanosedimentární výplni permokarbonské podkrko-
nošské pánve, na mapovém listu 1 : 25 000 Lomnice nad
Popelkou, jv. od obce Ploužnice (obr. 1), byl v roce 2009
ve střední části semilského souvrství v souboru jezerních
facií ploužnického obzoru vyhlouben jádrový vrt s označe-
ním Sm-1 (podle nedaleké kóty Smita). Přinesl téměř
100% výnos.

Ploužnický obzor, jehož ekvivalentem je štěpanicko-
-čikvásecký obzor v s. části pánve, podle Prouzy a Táslera
(2001) patří stratigraficky do střední části semilského sou-
vrství stephanu C (obr. 1). Představuje jezerní facii s jem-
nější sedimentací (maximální dosažené mocnosti až
100 m) v jinak převážně hrubozrnných říčních sedimen-
tech semilského souvrství. Výzkumem facií ploužnického
obzoru a jejich genetickými interpretacemi se již dříve za-
bývali Blecha et al. (1997) ve výchozových partiích v okolí
obcí Ploužnice a Kyje. Současný výzkum umožňuje, díky
zastiženému sledu téměř kompletního profilu ploužnické-
ho obzoru, ucelenější pohled na vývoj ploužnického jezer-
ního systému a doplňuje znalosti také o data prvkové geo-
chemie.
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Bylo vrtáno systémem W. L. při průměru 93 mm do hloub-
ky 40 m a po zapažení dále průměrem 76 mm. Ve vrtu bylo
zároveň provedeno i karotážní měření s krokem měření
5 cm. Jádro bylo dokumentováno makroskopicky s ohle-
dem na vyčlenění mikrofacií, poté byly odebrány vzorky
na mikroskopické studium. Metodou katodoluminiscence
bylo zjištěno, že většina karbonátů je raně diagenetického
původu. V místech odběrů vzorků na mikroskopické petro-

logické studium provedl I. Knésl měření přenosným RFA
(rentgen-fluorescenční analýza) spektrometrem Alpha
(výrobce: Innov-X Systems Ltd., Woburn USA). K základ-
nímu statistickému zpracování výsledných analytických
dat pak dále použil statistických funkcí programu MS
EXCEL 2000.
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V nejspodnější části vrtu (76–81 m, viz obr. 2) převažují
hnědofialové a červenohnědé pískovce a prachovce. Místy
jsou patrné bioturbace, laminy, mázdry, čeřinovité, čočko-
vité i šikmé zvrstvení. Vrstvy centimetrových, maximálně
však decimetrových mocností mají většinou pozvolné pře-
chody, báze jsou převážně horizontální, subhorizontální,
ploché nebo mírně zvlněné.

V laminovaných prachovcích se vyskytují rybí šupiny.
Sedimenty zmiňovaného úseku jsou interpretované jako
příbřežní jezerní facie. V podobném prostředí se usazovaly
i sedimenty z intervalů 67–63 m, 56–47 m, 37–19 m,
11–0 m. Zde jsou někdy více horniny hnědě i šedě zbarve-
ny. Místy převažují prachovce, ale přítomnost pískovců
s čeřinami poukazuje na mělké příbřežní prostředí.

Jako sedimenty příjezerních bahenních plošin jsou inter-
pretovány intervaly 76–72 m a 70–66 m, kde převažují pra-
chovce a pískovce červenohnědých, hnědých a hnědošedých
barev, laminované, masivní, s čeřinami, bioturbované,
místy s pedogenními karbonátovými nebo silicitovými no-
dulemi, jež dosahují místy velikosti až 6 cm. V těchto inter-
valech nebyla nalezena žádná fauna.

Stratigrafický interval 70–81 m zastihl ve svrchní části
tenké polohy brekcií až slepenců s nadložními rytmicky
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se střídajícími tenkými (centimetrovými) polohami pra-
chovců a jemně zrnitých pískovců. Může jít o malé deltové
těleso spojené s výrazným záplavovým eventem.

Jako sedimenty hlubších předbřežních jezerních partií
jsou interpretovány převážně šedé laminované prachovce,
slínovce a jílovce s faunou (ostrakodi) a s horizonty diage-
netických karbonátových nodulí a vrstviček v intervalu
63–56 m. Zde také došlo k velmi intenzivní silicifikaci
(mikrokřemen i chalcedonický křemen různých forem
s hematitovými lemy a pigmentací, včetně červenohně-
dých nodulí známých mezi místními sběrateli jako tzv. jas-
pisy (obr. 3). Spodní část je také velmi silně vápnitá (viz
obr. 2).

Několik metrů mocné „meziloží“ (sensu Prouza a Tásler
2001), oddělující dva výrazné jezerní sledy, tvoří převážně
červenohnědé středně a jemně zrnité pískovce s polohami
hrubozrnných pískovců a laminovaných prachovců (inter-
val 37–48 m). Horniny jsou místy laminované, častěji ma-
sivní, bioturbované, s hojnými pedogenními karbonáto-
vými nodulemi. Tento sled je zde interpretován jako
uloženiny říčních koryt a niv.

Horninami nejsvrchnějšího intervalu jsou střídající se
šedé prachovce, jílovce, slínovce a vápence, často masivní,
bioturbované, s kořeny, ostrakody a fragmenty flóry. Zvrst-
vení je místy laminované, zvlněné laminované i mázdřité.
Ojediněle se vyskytují na vrstevních plochách synerezní
praskliny. Tento úsek 18–15 m je intepretován jako ulože-
niny palustrinní, tedy jezerně bažinné.

Z vertikálního profilu (obr. 2) je zřejmé, že jezerní hladina

značně fluktuovala. Největších hloubek dosahovalo jezero
ve spodní části vrstevního sledu (intervalu 81–48 m), za-
tímco ve svrchní části převažují facie příbřežní (36–0 m).
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Zvýšené obsahy Ca poukazují na polohy karbonátů, slí-
novců a vápnitých pískovců a horizonty karbonátových no-
dulí. Kalcit i dolomit jsou většinou ve formě primárního
mikritu (vápence, slínovce), raně diagenetických tmelů ve
vápnitých pískovcích a pedogenních nodulích. Přítomny
jsou i pozdně diagenetické fáze (některé sparitové a dolo-
sparitové tmely i diagenetické nodule). Stroncium se před-
nostně váže v aragonitu, nárůst jeho koncentrace může in-
dikovat rychlejší precipitaci CaCO3 ve slanější vodě
během teplejšího období (De Deckker – Forester 1988,
Zhou et al. 2009). Poměr Sr/Ca je zvýšen v příbřežních fa-
ciích (57–48 m) a v nadložních nivních/fluviálních faciích
s pedogenní karbonátovou cementací. Postupný nárůst
Sr/Ca v intervalu 57–48 m může být interpretován jako po-
stupný nárůst teplot a aridizace a souvisí pravděpodobně
s dočasným zánikem (nebo přinejmenším výrazným ústu-
pem) jezera odpovídajícího spodní části ploužnického ob-
zoru. V ostatních částech profilu zůstává poměr Sr/Ca níz-
ký a téměř konstantní.

Obsah K je v jezerních sedimentech obvykle detritického
přínosu (Young – King 1989), ve vrtu Sm-1 to ve většině
sedimentárního sledu odpovídá tomuto předpokladu. Je zde
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dobrá korelace s obsahy Ti, ale např. v polohách bohatších
na kalcit a dolomit roste K tam, kde Ti klesá. V těchto pří-
padech jde o tvorbu autigenních minerálů bohatých na K,
což je běžné v hydrologicky uzavřených jezerech se zvýše-
nou salinitou (např. interval 71–65 m; Valero-Garcés et al.
1996). Podobná negativní korelace je i v některých písči-
tých polohách (27–19 m).

Obsahy Ti a Zr velmi dobře korelují (viz tab. 1), odrážejí
množství těžkých minerálů a jsou tak dobrými příznaky
obsahu detritického materiálu přinášeného do jezerního
systému (Jones 1984). Snížené obsahy Ti a Zr jsou ve vět-
šině poloh se zvýšeným obsahem Ca, kde došlo k „naředě-
ní“ detritického materiálu autigenními precipitáty. Zají-
mavý je interval 48–41 m, kde jsou ve vápnitých
pískovcích zvýšené obsahy jak Ti, tak Ca. Je to způsobeno
říční sedimentací, kde je vyšší detritický přínos ve srovnání
s jezerními, zároveň v tomto případě je tento interval také
intenzivně cementován kalcitem.

Q����

Ploužnický obzor semilského souvrství (sled převážně je-
zerních pískovců, prachovců a jílovců) má podle Prouzy
a Táslera (2001) dvě polohy pastelově zbarvených jílovců
a prachovců s polohami a čočkami silicitů, vápenců a vul-
kanoklastik. Tyto dvě polohy, označované rovněž jako
svrchní a spodní, jsou odlišovány např. v geologické mapě
1 : 50 000 (list Jičín 03-43). Jádrový vrt Sm-1 hluboký 81 m
zastihl téměř úplný sled ploužnického obzoru s oběma
hlavními polohami. V obou je charakteristická fluktuace
jezerní hladiny, časté přechody hlubokovodnějších a měl-
kovodnějších facií. Předbřežní facie jsou vyvinuty ve
spodní části vrstevního sledu, ve svrchní naopak dominují
příbřežní a bažinné facie. Časté fluktuace hladiny a značné
výkyvy v obsazích K spolu s výskytem dolomitu a pseudo-
morfóz po sádrovci (Blecha et al. 1997) ukazují na to, že
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K Ca Ti Mn Fe Zn Rb Sr Zr Ba Pb

K 1,000 -0,391 0,558 -0,386 0,816 0,444 0,913 -0,329 0,124 0,531 0,411

Ca -0,464 1,000 -0,719 0,707 -0,513 0,063 -0,571 0,671 -0,596 -0,401 0,030

Ti 0,544 -0,614 1,000 -0,535 0,650 0,096 0,715 -0,582 0,621 0,300 0,211

Mn -0,266 0,759 -0,399 1,000 -0,303 0,383 -0,465 0,437 -0,426 -0,110 0,266

Fe 0,831 -0,509 0,756 -0,303 1,000 0,488 0,899 -0,333 0,152 0,543 0,612

Zn 0,454 -0,003 0,299 0,241 0,517 1,000 0,414 -0,142 -0,226 0,322 0,449

Rb 0,851 -0,558 0,671 -0,395 0,850 0,454 1,000 -0,422 0,282 0,499 0,422

Sr 0,055 0,364 -0,118 0,319 -0,001 0,234 -0,034 1,000 -0,453 -0,333 0,008

Zr 0,147 -0,361 0,579 -0,249 0,275 0,070 0,271 -0,038 1,000 0,241 -0,051

Ba 0,147 0,373 -0,145 0,248 0,049 0,161 0,076 0,024 -0,101 1,000 0,398

Pb 0,546 -0,252 0,509 -0,108 0,692 0,379 0,538 0,168 0,226 0,125 1,000

karbonátové polohy klastické sedimenty



jezerní systém ploužnického obzoru byl většinu času hyd-
rologicky uzavřený a v některých obdobích se zde projevo-
vala i zvýšená salinita. Postupně rostoucí poměr Sr/Ca
v závěru sedimentace spodní části vrstevního sledu a velmi
zvýšený poměr Sr/Ca v nadložních říčních sedimentech
ukazuje na výrazné oteplení a ústup jezera díky aridizaci.
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SP/2e6/97/08 MŽP a 390001 ČGS.
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