
Sedimentologický popis jádra vrtu 4420-G Mužský 
147,00 – 147,80 -> Výrazně střípkovitě rozpadavý šedý jílovitý prachovec do podloží 

hrubnoucí do prachovce (přibližně od 147,60). Hojná fauna zlatavé barvy 

– fosfatická?? Nejsou zřetelné žádné ichnostavby ani sedimentární 

struktury 

147,80 – 148,17 -> Šedé prachovce s vložkami jemně až střednězrnných okrových pískovců 

místy se zrny až 1 mm velkými. Směrem do podloží se zvyšuje množství 

pískovců na úkor prachovců. Nezřetelná sedimentární struktura (index 6), 

nepozorované žádné ichnostavby. V sedimentu je glaukonit a fosfatické 

konkrece.  

148,17 – 148,75 -> Jemnozrnný šedomodrý výrazně bioturbovaný (index 5-6) pískovec 

s fosfatickými nodulemi, glaukonitem a klasty až 2 mm velké, většina ale 1 

mm. Sediment obsahuje diagenetický karbonát, do podloží se zvýrazňuje. 

148,75 – 149,40 -> Okrový střednězrnný výrazně bioturbovaný (Index 5-6; domichnia?) 

pískovec, obsahuje karbonát, svrchní hranice ostrá (do nadloží od ní je 

zjemňující se karbonát?) 

149,40 – 150,60 -> Hrubozrnný bioturbovaný do podloží se zjemňující (střednězrnný od 

150,00) pískovec. Horní hranice je v karbonatické noduli obsahující hojné 

schránky a hrubozrnná písková zrna. Zbytky fauny na 150,50. 

150,60 – 151,05 -> Šedý výrazně karbonatický střednězrnný bioturbovaný (index 5-6) 

pískovec (s domichnii?) 

151,05 – 158,92 -> Okrově šedý výrazně bioturbovaný (index 5) jemno- až střednězrnný 

pískovec. Poměrně hojná fauna na metrážích 153,20; 153,47; 154,70; 

155,80; 157,45.  

Karbonát tvoří diagenetické nodule na těchto metrážích: 151,30; 151,50; 

151,60; 152,20; 152,45; 152,70-153,20 (na spodní straně ostrý přechod, 

do nadloží postupný přechod); (153,30; 153,40; 153,50; 153,62; 153,70; 

153,80 – nevýrazné), 153,85-154,15; 154,25; 154,40; (154,60- nevýr.); 

154,80 – 155,5 (Karb. převážně vyplňuje chodby); 155,50 – 156,10; 

156,30; 156,55-65; 156,85 – 157,00 (nevýr.); 157,05-157,10; 157,10-

157,75 (karb. vyplňuje chodby); 157,80; 157,90 - 158,35; 158,35- 158,50 

(?), 158,70 – 158,75. 

Velmi hojné jsou vložky prachovců. Ty se často shlukují do „skupin“, které 

se střídají s méně pravidelnými částmi -> podíl prachových složek se 

v rámci jádra mění. Tyto prachové polohy jsou na těchto metráží: 151,15-

151,57 (,15; ,25; ,28; ,32; ,43; ,48; ,47); 152,30; 153,35 - 153,70 (nevýr.); 

154,35 (nevýr.); 154,45-55 (nevýr.); 155,20 – 155,55 (,20; ,25; ,35; ,50 (?); 

,55); 156,10 – 156,35; 157,10 – 157,86 

Velmi časté jsou ichnostavby, mezi neobvyklé patří ty na metrážích - 

152,80, 154,15 (protáhlé); 154,30; 154,85; 155,15; 156,23; mezi obvyklé 

pak patří zástupci na metrážích: 155,25; 155,35. Serpulidní červ na metráži 

157,70. 

Tato facie poté postupně přechází do další bez výrazného skoku. Glaukonit 

na 154,70 a 151,25 



158,92 – 161,70 –> Šedý střednězrnný, do podloží se zjemňující bioturbovaný (index 6) 

pískovec. Výrazné ichnostavby na metrážích 160,30 a 159,15. Jemné 

lamelování prachovcem na 159,65 – 159,75. Karbonát tvoří výrazné 

konkrece na metrážích 158,97; 159,45-55; 160,15; 160,30; 160,60-160,80 

(výrazně svisle rozpukaný a ohraničen ostrými hranami na obou 

přechodech, obsahuje i sparitickou žílu); 161,35-70 (spodní hranice jsou 

karbonátem vyplněné chodby, horní ohraničení je ostré). Na metráži 

160,95 náznak prachovitých lamin. 

161,70 – 162,89 -> Do podloží se zjemňující středně- až jemnozrnný pískovec a karbonátovou 

cementací, výrazné nodule na metráži 162,80; do podloží zvyšující se 

množství prachových lamin, výrazně bitourbovaný (index 5-6 -> bez 

sediment znaků). Na 162,50 dobře viditelné ichnostavby – chodby 

ohraničené jílem, uvnitř vyplněné sedimentem a karbonátem; Výrazné 

prachové laminy na 162,50 a 162,60.  

162,89 – 162,96 -> šedý bioturbovaný (index 6) prachovitý jemnozrnný pískovec. Chodby 

vyplněné karbonátem a stěny z jíl. minerálů. Svrchní hranice ostrá (ne 

úplně zachovalá – zlomení vrtného jádra) spodní postupná. 

162,96 – 163,53 -> bílošedý, výrazně bioturbovaný (index 5-6) jemnozrnný pískovec 

s laminami prachu – od nadloží do podloží jich přibývá (minimum na 

163,00 – 163,25). Karbonátová cementace, ten také často vyplňuje chodby, 

vyšší cementace na 163,15 a 163,42 (myšleny nodule), chodby poměrně 

výrazné -> obvyklé jako u předcházejících věcí. Spodní hranice je ostrá (od 

163,45 přibývá větších zrn -> nejspíš kvůli bioturbaci 

163,53 – 163,95 ->  hrubozrnný, do podloží se výrazně zjemňující (střednězrnný) výrazně 

bioturbovaný (index 5-6 -> není vidět sed. stavby) šedý pískovec. V horní 

části místy prachové laminy (asi kvůli bioturbaci). Na 163,56 glaukonitické 

zrno; 163,53-62 (+~65) vápnitá konkrece, pískovec poměrně porézní. Obě 

hranice ostré. 

163,95 – 164,65 ->  šedý bioturbovaný (index 5-6) hrubozrnný (1 mm) do podloží se 

zjemňující (střednězrnný) pískovec cementovaný karbonátem 

s nevýraznou ichnostavbou. Karbonátové nodule – 163,95; 164,05-164,10. 

Horní i spodní hranice ostrá, na spodní jsou časté schránky, prachovcové 

vložky na 164,45. 164,25 je hrubozrnný vložka s karbonátovou nodulí a 

ichnostavbou. 

164,65 – 165,50 -> Šedé, od 165,30 okrové výrazně bioturbované (homogenní -> index 6) 

hrubozrnné (2 mm) do podloží se zjemňující (od 165,25 -> poté 

jemnozrnné) pískovce. Ichnostavba nezřetelná, karb. Nodule na 165,00-

165,05 a 165,20 -> v té je i 1. hrubozrnná vložka - „rozežraná hranice?“ -> 

nad tím střednězrnný písek. Na spodní hranici velká akumulace schránek, 

hrubozrnné pískovce porézní 

165,50 – 165,55 -> okrový asi bioturbovaný hrubozrnný neporézní (vyplněný výplachem? -> 

nejspíš byl porézní) pískovec bez ichnostavby a sedimentárních znaků; obě 

hranice ostré 

165,55 – 166,95 ->  okrový (karbonát modrošedý. 166,25-166,60 šedý) asi bioturbovaný (5-6) 

-> nejsou zřetelné žádné sed. struktury jemno- až střednězrnný pískovec 



(zrnitost se ale mění, v úseku 166,25-166,45 je vyšší podíl prachových 

lamin). Výrazná nodule je v úseku 165,80 – 166,15 -> v noduli jsou zrna ~1 

mm velká -> volně roztroušena. Spodní i svrchní hranice je ostrá. 

 Zrnitost -> vložka hrubozrnného 165,70 (ze strany – taková půlka 

půlměsíce), 165,77 hrubozrnné ichno?; Od nadloží střednězrnný až 

jemnozrnný (166,15 – 166,25); 166,25- 166,45 střednězrnný s klasty 1 

mm, v úseku jsou časté prachové laminy, na 166,30 úlomky schránek, Na  

166,35-166,40 karbonatická nodule, na 166,47 – 166,53 hrubozrnný 

pískovec (?hranice?); 166,53-166,63 – střednězrnný pískovec, do podloží 

přibývají klasty ~1mma stává se z něj hrubozrnný pískovec (do podloží se 

zjemňuje – od 166,65) s pár úlomky schránek. Poté už jen střednězrnný. 

166,57 glaukonitické zrno. Všechny přechody uvnitř „facie jsou neostré“, 

vně jsou ostré. Celá jednotka je cementovaná karbonátem. Na spodní 

hranici jsou prachové laminy.  

166,95 – 167,91 -> světle okrový bioturbovaný (index 5-6), do nadloží hrubnoucí pískovec – 

hrubozrnný do 167,20, pak střednězrnný -> zjemňuje se do podloží, 

cementovaný karbonátem -> nodule na 167,02- 167,20; 167,70-167,75 -> 

nodule šedo-modré, první nodule obsahuje na metráži 167,13 více 1 mm 

zrn. Spodní hranice vyznačená prachovými laminami a hojnými 

schránkami, fosílie na 167,51 

167,91 – 168,57 -> Na horní hranici je vyšší počet 1 mm klastů, je ale nezřetelná, pár 1 mm 

klastů. Šedý. Nejspíš bioturbovaný (index 6 -> není vidět žádná 

sedimentární stavba) střednězrnný pískovec, cementovaný karbonátem 

bez nodulí, až na konci jedna – 168,47-57, pouze 1 ophidiomorpha? 

(domichnium? podle mě) na 168,45; Obě hranice ostré, spodní je 

definovaná zvýšeným množství schránek a změnou barvy karbonátu – 

z tmavé na světlou, není ale pozorována výrazná změna zrnitosti, okolo 

hranice ale zrna 1 mm 

168,57 – 171,43 -> jemnozrnný světle šedý, výrazně bioturbovaný (index 5-6) pískovec 

cementovaný karbonátem, ichnostavba nevýrazná (pouze domichnia na 

169,90); 1. bílé „ďubky“ 171,35-171,40;  

karbonatické nodule na: 168,75 (nevýr), 169,90-170,05; 170,18 (nevýr.)

 , 170,27 (nevýr); 170,33-170,37, 170,47*, 170,55*,170,63, 170,75, 

170,97, 171,05, 171,15-171,20, 171,25, 171,35; (* = nevýrazný). 

Spodní hranice postupně přechází do dalšího celku, kde hranice je tvořená 

prachovými laminami. Malinkaté laminy v celém pískovci, ale nevýrazné 

(výrazné jen na 168,75) 

Bílé „ďubky“ jsou buď serpulidní červi, nebo úlomky schránek 

171,43 – 174,55 -> světle šedý (ale tmavší než předchozí skupina, do podloží tmavnoucí) 

výrazně bioturbovaný (index 5-6) jemnozrnný pískovec, velmi hojné bílé 

„ďubky“ a „čárky“, cementace karbonátová, ďubky místy s častými 

domichnii, velmi hojné karbonátové nodule: 171,45, 171,55, 171,80, 

171,98-172,13, 172,15-172,23, 172,35, 172,40-172,45, 172,65-172,75, 

172,77-172,82, 172,85, 172,97-173,07, 173,11, 173,26-173,34, 173,36-

173,44, 173,56-173,68, 173,80-173,84, 173,89-173,94, 174,13; Hranice 



jsou postupné, , do podloží přibývají hojné biogenní struktury, víc prachu 

oproti zbylému celku na 171,85.  

174,55 – 183,75 -> šedý výrazně bioturbovaný  (index 5-6) jílovo-prachovitý jemnozrnný 

pískovec, vápnitý, ichnostavba není výrazná (často podřadná) – bílé ďubky, 

v tmavých částech chybí domichnia, karbonátové nodule méně časté než u 

předchozí jednotky: 174,55-174,65, 174,75, 174,87, 175,00-175,12, 

175,40, 176,14, 177,25, 177,45, 177,77, 178,10-178,15, 178,17-178,25, 

178,60-178,67, 179, 40-179,50, 179,65-179-75, 179,95, 180,36-180,42, 

180,55 (chodby). 180,95, 181,40-181,74 (dolní hranice je ostrá, nahoru je 

přechod postupný – pak výplň chodeb), 183,00-183,37; Hranice jsou 

nevýrazné – konvenčně stanovené, dělení založené na barvě sedimentu: Od 

hranice do 175,12 světle šedé, směrem do podloží tmavne, a zjemňuje se, 

poté jsou v sedimentu hlavně prachovce bez domichnií? (ty se vrací ke 

konci jednotky), jen bílé ďubky; nejtmavší (a nejjemnější) je metráž ~ 

176,35, poté sekvence zase lehce hrubne (~176,85; pohmatem ale stejně 

hrubé jako předchozí jednotka, prostě je světlejší) a zjemňuje se do 178,45 

(podle pohmatu je zde metráž poměrně hrubá, akorát je v hrubějším 

materiálu obsaženo více prachu), sekvence nakonec hrubne k metráži 

179,00-179,15 (i podle pohmatu sedí), sediment pak získává tmavší barvu 

ale hrubne (~180,45), 181,05 je jemnější a poté zrnitost roste až ke spodní 

hranici sekvence (zrnitost se mění pouze se změnami zastoupení 

jemnozrnného písku a prachu/jílu); „transgresní nodule“ na 181,25 a 

183,35 -> spodní hranice je velmi ostrá, horní hranice je postupný přechod. 

První nodule (181,25) je výrazně bioturbovaná, nahoru to ale z podloží 

hrubne? Fosfát na 183,70. Ke spodní hranici pak mizí bílé ďubky.  

183,75 – 184,63 -> šedý jemnozrnný výrazně bioturbovaný (index 5-6) pískovec, 

cementovaný karbonátem ale porézní na 183,75-88 a 184,15-184,50 (tyto 

partie výrazně rozpukány podle vrstevnatosti). Pouze domichnia? na pár 

místech (184,11, na stejné metráži fosfatické zrno), v pískovcích časté 

prachovité vložky, obě hranice neostré, ale byli možná ostré a pak 

bioturbované? – není ale zastižený žádný zrnitostní přechod, dolní hranice 

pozvolná. 

184,63 – 185,93 -> okrovo šedý výrazně bioturbovaný jemnozrnný pískovec s příměsí prachu 

na 184,85, 184,70; cementace karbonátová; hojné ichnostavby; nodule na 

185,60-185,70 a 185,75-185,93; obě hranice pozvolné, žádný výrazný 

litologický přechod. Do podloží méně prachu. 

185,93 – 189,35 -> šedý do podloží světlejší výrazně bioturbovaný (index 5-6) jemnozrnný 

prachovo-jílovitý pískovec cementovaný karbonátem, bioturbace 

(viditelná) ubývá do podloží (na začátku velmi výrazná); 186,30; 187,25; 

187,35; 187,40; 187,45; 187,50; 187,60; 187,77; 187,87-187,95; 188,70-

188,75; 188,76-188,84; 188,86-188,94; 189,10-189,15; 189,20-189,23; 

Hranice pozvolné, vyšší bioturbace do 186,60 pak je hornina světlejší, 

vložka prachovců (laminy) na 187,17; 183,65; 188,85; 188,95; na 186,00 a 

186,55 byla nalezena glaukonitizovaná fauna 

189,35 – 196,56 -> světle šedý do nadloží se zjemňující (tmavnoucí) výrazně bioturbovaný 

prachovco-jílovcový (víc prachu -> jsou v něm prachové laminy – „šmicky“) 

jemnozrnný pískovec; nejdřív víc prachu, ale do podloží postupně hrubne 



(mizí „šmicky“), výraznější prachová lamina na 193,45; karbonátová 

cementace, ichnostavba poměrně nezřetelná, bílé „ďubky“ na 193,65-

193,85; prachovco-jílovcové části výrazně kompaktizovány -> nodule tyto 

části více zmáčkly (189,45); nodule na 189, 35-189,45; 189,47-189,55; 

189,62-189,66; ~189,76; 190,15-190,17; 190,50-190,60; 190,85 (fosfát); 

191,00-191,08; 191,10-191,15; 191,17 (chodby); 191,40-191,50; 191,70*; 

191,80*; 191,90*; 192,05; 192,40; 192,60-192,85 (lamina jílu na 192,75); 

193,03-193,08; 193,33-193,43; 193,46-193,60; 193,80; 193,90*; 193,95; 

194,17-194,25; 194,27-194,30; 194,34-194,41; 194,85-194,93; 195,58-

195,65; 195,89-195,94 (horní hranice je pozvolná); 196,00-196,07; 

196,20-196,30; 196,37-196,46; 196,50-196,55; Pro výpočet kompakčního 

koeficientu lze použít foto na 194,30; hranice pozvolné 

196,55 – 199,07 -> šedookrový výrazně bioturbovaný (index5-6) jemnozrnný až 

střednězrnný pískovec, cementovaný karbonátem – ten tvoří nodule 

(méně hojné) na 196,86-196,90; 197,23*, 197,75-197,80 ; 198,00-

198,15; 198,20-198,30; 198,90-199,07. Ichnostavba celková je výrazná, 

každopádně jednotlivé chodby nejsou moc vidět, obvykle palaeophycové? 

(domichnia?); hranice neostré, jedná se pouze o přechody, od hranice 

postupný úbytek prachu až do 196,90; poté v matrix volně rozsypána hojná 

zrna akcesorických těžkých minerálů s křemennými klasty až 1 mm, místy 

2 mm (197,35-197,55) velkými; glaukonit na 197,25 ale asi prostupuje 

v malém množství celkovou písčitou frakci, nazelenalá zrnka vidět na víc 

místech. Výrazné prachovcové laminy na 197,10*, 197,20* 197,30, 197,96, 

198,36; glaukonitizovaná fauna na 197,26 

199,07 – 199,37 -> okrovošedý výrazně bioturbovaný jemnozrnný až střednězrnný pískovec, 

karbonátová cementace, na 199,13-199,23 rozpukán horizontálně 

(podobné 183,75 – 184,63); nodule žádná, spodní hranice ostré, horní 

pozvolná, v pískovci volně roztroušená zrna akcesorických těžkých 

minerálů a zrna křemene až 1 mm velká 

199,37 – 199,41 -> světle šedý jemnozrnný bioturbovaný (index 6) pískovec, cementovaný 

karbonátem; hranice jsou ostré (je tmavší a jemnězrnější než ostatní) 

199,41 – 204,50 ->  okrový světlešedý výrazně bioturbovaný (index 5-6) jemnozrnný 

pískovec, cementovaný karbonátem, ichnostavba výrazné, ale pouze 

obvyklá domichnia? (palaeohycus?), nodule na 200,10-200,30; 200,40; 

200,45; 200,60*; 201,25-201,33; 201,52-201,72; 201,86-201,97 (mezi 

všemi 201,xx nodulemi karbonátová výplň chodeb); 202,40; 202,55-

202,75; 203,50; 204,00-204,15 (výplň chodeb); 204,15-204,25; 204,27-

204,37; 204,50; prachovité laminy na 199,75; 200,50; 204,15; v horní části 

hojné akcesorické těžké minerály, ale do podloží ubývají, to stejné se děje 

s křemennými zrny, ta jsou menší než 1 mm; tato jednotka se postupně 

zjemňuje do podloží, hranice jsou pozvolné 

204,50 – 206,72 ->  okrovošedý bioturbovaný (5-6) jemnozrnný pískovec s častými 

prachovcovými laminami, karbonátová cementace, ichnostavba nevýrazná 

(únikové chodby?), nodule na 204,50; 204,55-204,60; 204,85-204,89; 

204,95-204,98; 205,05-205,06; 205,10-205,15; 205,45-205,67; 206,12-

206,17; 206,18-206,21; 206,24-206,29; hranice pozvolné, vytříděný;  



206,72 – 217,85 -> světlešedý až šedý výrazně bioturbovaný (index 5-6) jemnozrnný pískovec 

s vyšším obsahem prachu, do podloží tmavne, vápnitá cementace, celková 

ichnostavba nezřetelná -> je celkově prožraný, ale ubývá množství 

viditelných chodeb, nodule na: 206,80; 207,05; 207,15-207,25; 207,27-

207,35; 207,40-207,45; 208,04-208,12; 208,15; 208,33; 208,46-208,54; 

208,76-208,95 (má přechodné hranice); 209,15; 209,25-209,55 (vložky 

jílu uvnitř); 210,28-210,35; 210,87-210,95; 211,26-211,58 (vložky jílu); 

211,70; 211,75-211,84; 211,86-211,99; 212,04-212,09; 212,16-212,21; 

212,36; 213,20*; 213,30*; 213,40*; 213,53; 213,70-213,85; 213,87; 

214,30; 214,35; 214,40*; 214,53-214,58; 214,64-214,75; 214,87; 215,13; 

215,15-215,26; 215,45; 215,50-215,60*; 215,65-215,68*; 215,75*; 

215,85*; 215,90*; 216,60-68; 216,75-98; 217,20*; 217,20-40*; 217,55-65; 

217,76-85;  

jílové shluky jsou na 206,75; 207,80; 208,12; 208,35; 208,45; 208,65; 

208,75; 209,20; 209,35; 209,48; 210,53; 211,25; 211,45; 211,60; 211,85; 

212,40; 213,90; 214,45; 214,60; 214,75; 215,15; 215,70; 216,55; 216,75; 

217,40; 217,75; 217,90; shluky obvykle vyplňují místo mimo karbonát – 

stlačené během kompakce; nejdřív světlý, ale pak postupně tmavne až do 

209,20, pak světlá do 209,85, zase tmavne do 211,65, pak o něco světlejší 

až do 215,15, pak postupně tmavne až k hranici. K výpočtu kompakce lze 

použít chodby na 207,25; 207,65; 209,40; 209,95; 210,15; 210,35 (?); 

214,65; 

217,85 – 232,00 -> šedý až tmavě šedý výrazně laminovaný bioturbovaný (index 4 -> 5 je na 

220,05-220,45 a 221,95-222,75) jemnozrnný pískovec, do podloží se 

zjemňující – na 228 bych ho dokonce označil už za prachovec, tato facie je 

méně provápnělá než ty předchozí, ichnostavba není výrazně vidět (pouze 

palaeophycus?), lze místy vidět původní laminy, nodule na: 217,93; 217,98; 

218,05; 218,55*; 218,75*; 218,95-219,05; 219,25-219,50; 219,68-219,75; 

219,85; 220,15; 220,22-220,30;  220,37; 220,50-220,57; 220,70-220,76; 

220,79-220,83; 221,46; 221,51-221,55; 221,72-221,90; 222,25; 222,35-

222,45; 222,55; 223,14; 223,35; 223,55-223,60; 223,88-224,07; 224,90*; 

225,10-225,30; 225,72-225,85 (neostré hranice);229,15-229,20; 229,55-

229,67; 230,15-230,30; 231,15-231,45; hranice jsou postupné (přechody); 

vytříděné -> obvykle laminy písčitější; nejdřív světlejší, pak to ztmavne 

(218,20) ale pak maličko zesvětlá (219,35), to zase ztmavne (219,15) ještě 

zesvětlá na (219,80-220,15), nakonec ale stále tmavne do podloží 

(poslední výjimka na 220,95—221,80) 

226,00 -228,00 ->  hornina je stejná jako metráže okolo, šedý bioturbovaný (index 4) 

prachovitý pískovec až prachovec. Částečně hrubne na metrážích 227,45 a 

226,75. Časté jsou zbytky lamin, karbonátová nodule na 226,15-226,30. 

Puklina vyplněná hematitem na 227,75-228,00. 

 

Doplněno 16.4. 


