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ABSTRAKT 

Předložená práce je zaměřena na výzkum distribuce stopových prvků v karbonátových 

sedimentech i fosíliích České křídové pánve. Za účelem získání co nejvíce informací 

o složení původního karbonátu a prostředí jeho vzniku byly stopové prvky analyzovány 

především v podílech rozpustných ve zředěné kyselině. Práce se též zabývá porovnáním 

obsahu prvků v rozpustném podílu a nerozpustném zbytku, resp. celkové hornině. Ze 

získaných dat vyplývá, že ve složení původního karbonátového podílu zřejmě neexistovaly 

systematické rozdíly mezi různými oblastmi ani obdobími (cenoman až svrchní turon). 

Příměsi Sr, Mg a Mn v karbonátu byly ovlivněny diagenezí, ale obsahy a vzájemné poměry 

vzácných zemin jsou ve všech karbonátech velmi podobné a vyznačují se negativní 

cerovou anomálií. Ta může být zakryta zvýšeným obsahem klastické příměsi, 

v rozpustných podílech spíše kontaminací sekundárním fosfátem. Rozpustné podíly 

pískovců bohatých limonitem a chudých kalcitem mají naopak cerovou anomálii pozitivní, 

což svědčí o sorbci CeIV (v neupřesněné formě) na limonit. 
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SUMMARY 

The presented work is focused on research of distribution of trace elements in carbonate 

sediments and fossils in the Bohemian Cretaceous Basin. To obtain maximum information 

about the composition of the primary carbonate and its crystallization environment, the 

trace elements were analyzed mainly in fractions soluble in diluted acid. Another objective 

is the comparison of trace-element abundance in the soluble fraction and in the residue (or 

in the total mass of the samples). The results show that there are no systematic differences 

in the chemical composition of the original carbonate between various regions and 

stratigraphic positions (Cenomanian – upper Turonian). Elements like Sr, Mg and Mn in 

carbonate were affected by diagenesis, but contents and mutual ratios of the rare earth 

elements in all carbonates are similar and are characterized by negative cerium anomaly. 

The Ce-anomaly could be attenuated by elevated content of clastic matter, and in the 

soluble portions ocassionally via contamination by secondary phosphate. On the other 

hand, soluble fractions of limonite-rich and calcite-poor sandstones have positive cerium 

anomaly, which is the effect of Ce-sorbtion on limonite. 
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1 ÚVOD 

Odhaduje se, že ve svrchní části litosféry je přítomno asi 1017 t karbonátových hornin 

(z toho 2/3 vápenců a 1/3 dolomitů). Karbonátové horniny jsou nejen důležitými 

surovinami, ale mají význam také pro studium rezervoárů nafty a podzemní vody a pro 

stratigrafii, paleoklimatologii či paleobioologii. Jejich hlavní přednost oproti klastickým 

sedimentům spočívá v tom, že uchovávají mnoho informací o složení vody přímo v místě 

sedimentace. Tento záznam je do různé míry ovlivněn procesy biokrystalizace, 

sedimentace a diageneze, případně metamorfózy. 

1.1 Minerály tvořící karbonátové sedimentární horniny 

1.1.1 Karbonáty (uhličitany) 

Krystalová struktura 

Základem struktury karbonátů jsou aniontové skupiny (CO3)-2-, které mezi sebou navzájem 

nesdílí kyslíkové anionty (viz obr. 1), a kationty kovů M2+. Na struktuře karbonátů se jen 

vzácně podílejí anionty OH- nebo kationty M+. Naprosto dominujícím kationtem je Ca2+, 

druhý nejvýznamnější je Mg2+. Karbonáty reagují citlivě na změny podmínek a snadno 

rekrystalují. 

 

Obr. 1 Základní krystalová struktura karbonátů (Klein & Hurlbut, 1993) 
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1.1.1.1  Karbonáty řady kalcitu 

Kalcit je nejběžnějším karbonátem sedimentů, je hlavním horninotvorným minerálem 

chemogenních, biochemogenních nebo biogenních sedimentů mořského prostředí. Vzniká 

buď přímo z roztoku vysrážením za příhodných fyzikálních a chemických podmínek nebo 

se vylučuje z vody působením organismů (např. bakterií, řas), které jej mohou využívat pro 

stavbu schránek i vnitřního skeletu. Malá část vzniká také přeměnou méně stabilní formy 

CaCO3 - aragonitu (Petránek, 1963). Teoretické složení kalcitu je CaCO3 (je stabilní 

polymorfní modifikací CaCO3).Běžné příměsi tvoří Mg, Sr, Mn a Fe.Méně běžnými 

substituenty jsou Zn, Ba nebo Pb. Symetrie je trigonální a základním krystalovým tvarem 

je klenec (romboedr). Základem krystalové struktury jsou planární trojúhelníky CO3, které 

jsou kolmé na trojčetnou inverzní osu. Mezi rovinami aniontových skupin jsou uloženy 

ionty Ca (Mg, Fe, Mn, Sr, Zn) v šestičetné koordinaci s kyslíkem. Každý kyslík je pak 

koordinován se dvěma atomy Ca a jedním C. Skupina kalcitu zahrnuje též izostrukturní 

minerály magnezit (MgCO3), siderit (FeCO3), rodochrozit (MnCO3), otavit (CdCO3), 

sferokobaltit (CoCO3) a smithsonit (ZnCO3). Z nich se v sedimentech relativně běžně 

vyskytuje pouze magnezit (MgCO3), který vzniká metasomatickým zatlačením 

kalcitických, popřípadě kalcit-dolomitických karbonátů. Tento typ metasomatózy je vázán 

na vulkanismus oceánského dna. Teoretické složení magnezitu je ovlivněno neomezenou 

mísitelností se sideritem a do pozice Mg vstupují i Mn a Ca. 

1.1.1.2  Karbonáty řady aragonitu 

V podmínkách, které panují na zemském povrchu, se vykytují i rombické struktury 

karbonátů - řada aragonitu. Vzhledem k poměrně snadné přeměně na kalcit se s aragonitem 

setkáváme v přírodním prostředí poměrně zřídka. Podstata aragonitové mřížky spočívá 

v existenci nejednotné vrstvy karbonátových, ploše uspořádaných skupin. Atomy uhlíku 

jsou slabě vychýleny směrem ven z roviny trojúhelníku karbonátové skupiny. Vznikají tak 

těsné dvojice vrstev karbonátů, které jsou pak prokládány kationty. V rombické struktuře 

jsou těsněji uspořádány aniontové skupiny, proto do ní kationty např. Sr, Ba vstupují snáze 

než Ca. Vyšší koncentrace těchto prvků může podpořit krystalizaci aragonitu. Stroncium 

mívá s baryem negativní korelaci. Skupina aragonitu zahrnuje minerály aragonit (CaCO3), 

witherit (BaCO3), stroncianit (SrCO3) a cerusit (PbCO3). agonit (vzácně i stroncianit) tvoří 

hlavně schránky mlžů, plžů a skelety některých korálů (Petránek, 1963). Ještě v mořské 

vodě může dojít k přeměně aragonitu na kalcit, což je obvykle provázeno slabým únikem 
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příměsi Sr do okolního prostředí. Aragonit se vylučuje ale i anorganickými pochody 

především z hydrotermálních roztoků.  

Schránky tvořené uhličitanem CaCO3 mohou být tvořeny kalcitem, (nebo Mg – kalcitem) 

nebo aragonitem. Podle Bernera (1975) rozhoduje o tom, jestli bude krystalizovat kalcit 

nebo aragonit také koncentrace Mg. Zkoumal růst kalcitu a aragonitu v umělé mořské vodě 

s proměnlivým obsahem Mg2+ při různém stupni přesycení roztoku uhličitanem 

vápenatým. Růst aragonitu z přesyceného roztoku není při daném přesycení závislý 

na koncentraci Mg2+. Naproti tomu růst kalcitu je zpomalen už při nízkých koncentracích 

Mg2+ (nad 3 mmol/kg, tedy přibližně nad 70 ppm). To znamená, že pro růst kalcitu za 

přítomnosti Mg2+ je třeba vyšší stupeň přesycení CaCO3 než pro růst aragonitu (Berner, 

1975). Za přítomnosti většího množství Mg2+ je voda dříve přesycena pro aragonit než 

pro kalcit a z roztoku vypadává aragonit. 

1.1.1.3  Karbonáty řady dolomitu 

Dolomit má strukturní vzorec CaMg(CO3)2. Ve struktuře dolomitu se střídají pravidelně 

celé vrstvičky CaCO3 a MgCO3. Může vznikat jak chemogenními (př. dolomitové vrstvy 

provázející solná ložiska nebo v lagunárních uloženinách), tak diageneticými (v písčitých 

nebo vápencových horninách) procesy. Dolomit vzniká snadněji z Mg-kalcitu (pro vyšší 

obsah Mg2+) a z aragonitu (přes přechodná, neuspořádaná strukturní stádia) (Hladil, 1996). 

Postupující dolomitizací ubývá Mn a přibývá Mg. Mezi minerály řady dolomitu patří např. 

ankerit CaFe(CO3)2 a kutnahorit CaMn(CO3)2. 

Změny látkového složení karbonátů při diagenezi. Diageneze je exogenní proces 

následující po sedimentaci, při němž dochází ke zpevnění, litifikaci a částečně i změně 

chemického složení původního materiálu. K diagenezi dochází působením tlaku nadloží, 

případně i zvýšené teploty; důležitá je i úlohy fluid. Diageneze ovlivňuje v látkovém 

složení karbonátů především Mg a Mn tak, že je zvyšuje (přičemž ještě nemusí docházet 

k dolomitizaci), a Sr, jehož obsahy se se zvyšujícím stupněm diageneze snižují (Veizer, 

1983). 
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Při nadbytku CO2 reaguje karbonát s vodou na rozpustný hydrogenuhličitan: 

CaCO3 + H2CO3 <‐> Ca2+ + 2HCO3- 

Tato oboustranně probíhající reakce je podstatou krasovění vápenců. 

1.1.2 Fosfáty 

V sedimentologii znamená pojem "fosfát" obvykle různé formy fosforečnanu vápenatého. 

Vysloveně sedimentární horniny s převládajícím podílem fosforečnanu vápenatého 

označujeme jako fosfority. Podle původu můžeme fosfáty rozdělit do několika skupin: 

chemogenní (vzniklé srážením fosforečnanu vápenatého přímo z vody), biogenní 

(akumulací organických zbytků kostí, zubů nebo koprolity), diagenetického původu (ve 

formě kulovitých fosforitových konkrecí), metasomatické (vyluhováním sloučenin fosforu 

z konkrecí, fosfatických organických zbytků, apod). Konkrecionální fosfority, běžně 

provázené glaukonitem, často charakterizují kratší nebo delší přerušení sedimentace 

(Petránek, 1963). Mořské fosfáty se vyskytují především na kontinentálních šelfech 

a svazích a v místech dominance vzestupných mořských proudů. V anoxických 

podmínkách dochází k redukci fosfátů a uvolnění P do vody. Sedimentárním typem apatitu 

je frankolit  

Mezi významné horninotvorné minerály na bázi fosforečnanů patří apatit 

(Ca5(PO4)(F,Cl,OH) (nejběžnějším sedimentárním apatitem v horninách je hydroxylapatit 

a karbonát-hydroxyl apatit, ve kterém je PO4
3- částečně substituován CO3

2-.), monazit 

(Ce,La,Th,Nd,Y)PO4, méně xenotim (Y,Dy...)PO4. Tyto minerály jsou významným 

zdrojem vzácných zemin (REE). Mohou výrazně ovlivnit obsah těchto prvků už v malé 

příměsi.  

1.1.3 Silikáty  

Jedněmi z mála silikátů, vznikajícími ve velkém množství sedimentárními pochody jsou 

glaukonit a některé chlority. Glaukonit vzniká výlučně v mořském prostředí v podmínkách 

pomalé sedimentace až úplného zastavení sedimentace, za nižšího stupně prokysličení. 

Může být jak biogenního původu, tak chemogenního. Je vázán na hardgroundy ve 

vápencích, bioturbované pískovce a všechny porézní sedimenty dlouhodobě vystavené 

působení mořské vody (Kukal, 1986). Glaukonitizace, usnadněná přítomností organických 



 
 

 

5

látek, spočívá v ochuzování výchozího materiálu o Al2O3, SiO2 a Na2O a naopak 

nabohacením o trojmocné železo a draslík. 

1.2 Hlavní kationty a stopové prvky v karbonátech a jejich význam 

1.2.1 Kovy alkalických zemin 

Jsou to prvky II. A skupiny: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (tab. 1) Všechny prvky této skupiny 

mají stejné uspořádání valenční vrstvy a mají ve své valenční sféře pouze dva elektrony 

v orbitalu ns, proto mají ve sloučeninách jen oxidační číslo II. Kovy alkalických zemin 

jsou stříbrolesklé, neušlechtilé a až na berylium měkké kovy. Prvky této skupiny jsou 

velmi reaktivní a mají silné redukční vlastnosti. Jejich reaktivita stoupá s protonovým 

číslem. Při reakci s vodou vznikají hydroxidy, jejichž zásaditost a rozpustnost roste od 

amfoterního Be(OH)2 po silně zásaditý Ra(OH)2. 

Tabulka 1 Kovy alkalických zemin 

Z Značka prvku Název prvku M (g*mol-1) Iontový poloměr 
Me2+(10-10 m) 

4 Be Berylium 9,01 0,34 
12 Mg Hořčík 24,31 0,78 
20 Ca Vápník 40,08 1,06 
38 Sr Stroncium 87,62 1,27 
56 Ba Baryum 137,34 1,43 
88 Ra Radium 226,03  

Berylium se vzhledem k velmi malému iontovému poloměru v přírodě vyskytuje spíše jako 

příměs v živcích, muskovitu nebo berylu (Be3Al2Si6O18). V mořských karbonátech tedy 

může mít spíše klastický původ. 

Hořčík se kromě uhličitanů (dolomit, magnezit) v mořských sedimentech vyskytuje také 

jako podvojný chlorid carnallit (MgCl2.KCl.6 H2O), běžný v evaporitech. Dále se kationt 

Mg2+ v sedimentech uplatňuje v různých křemičitanech (chlorit, granát, glaukonit).  

Vápník se stejně jako hořčík vyskytuje v přírodě jen vázaný. Nejvýznamnější sloučeninou 

vápníku je uhličitan vápenatý CaCO3. Dalšími důležitými minerály Ca v mořském 

prostředí jsou sádrovec CaSO4.2H2O, anhydrit CaSO4 a apatit 3Ca3(PO4)2.Ca(Cl,F,OH)2. 

Primární silikáty bohaté Ca (plagioklasy, klinopyroxeny) jsou chemicky málo odolné, 

relativně stálejší jsou pouze některé amfiboly a k odolným těžkým minerálům patří též 

akcesorický titanit (CaTiSiO5). 
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Stroncium většinou doprovází hlavně Ca (Mg v menší míře) v uhličitanových, síranových 

a silikátových minerálech (např. v plagioklasu). Může vznikat též minerál celestin SrSO4, 

který se ovšem v karbonátových horninách vyskytuje pouze v řídce rozptýlené formě. 

Stroncium je u vápnitých facií výrazně chemogenním stopovým prvkem s negativními 

vztahy k Al, Ti a jiným prvkům klastického původu, což ostatně ukazují i data ze 

sedimentů české křídy. V aragonitu je mnohem více Sr než v kalcitu, ale většina 

vápencových schránek živočichů obsahuje méně aragonitu než kalcitu (Veizer, 1983). 

Přeměnou aragonitu na kalcit se můžou obsahy Sr výrazně snížit, avšak i poté mohou 

v kalcitu, který vznikl z aragonitu, zůstat výrazně vyšší.  Poměr Mg/Sr a Ca/Sr se primárně 

výrazně liší mezi biogenním a abiogenním, protože obsah Mg a Ca se mezi oběma druhy 

kalcitu příliš neliší, zatímco obsah Sr v abiogenním kalcitu je o dva až pět řádů nižší než 

v biogenním (Scott, 1992).  

Baryum se v přírodě nalézá jako příměs v K-živci, eventuelně v biotitu a také v podobě 

minerálu barytu BaSO4, který patří k chemicky poměrně odolným minerálům převážně 

hydrotermálního původu, ale vzácně se vyskytuje i biogenní baryt (Mackenzie, 2004), 

případně i chemogenní. Baryum se též dobře sorbuje na jílové minerály, hydroxidy Fe a 

Mn a organické koloidy V běžných karbonátech je barya málo, má mnohem větší iontový 

poloměr než Ca, i když existují i minerály barytokalcit a uhličitan Ba (witherit). Pokud 

koreluje obsah Ba v sedimentární hornině s obsahy K2O, můžeme předpokládat určité 

množství barya v draselných minerálech, tzn., že baryum je klastického původu.  

Radium je radioaktivní prvek s poločasem rozpadu nejstálejšího izotopu 1620 let. 

Doprovází v nepatrném množství uran (poměr U/Ra je přibližně 3 000 000 : 1), takže vznik 

chemicky významných koncentrací radia v přírodě není reálný. 

Vzájemné poměry Sr/Ca a Mg/Ca (ale i dalších prvků), stanovené přímo v jednotlivých 

přírůstkových zónách karbonátových schránek, mohou odrážet změny teploty mořské vody 

(Gagan et al., 1994; Ingram et al., 1998; Wei et al., 2000). Např. poměr Mg/Ca se ve 

skeletech recentních korálů zvyšuje o 0,0015 na 1 ° C teploty vody (Chivas et al., 1993). 

Analogicky mohou některé poměry prvků (např. Mn/Ca, Ba/Ca) reagovat na salinitu (Lea 

et al., 1989). I když za příznivých okolností mohou jisté informace o prostředí poskytnout i 

poměry uvedených prvků v hornině (vápenci), mnohem efektivnější je zatím jejich 

využívání pro srovnávání určitých zkamenělin v úzce vymezených souborech, nebo 

dokonce jen srovnávání přírůstkových zón jednotlivých schránek. 
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1.2.2 Prvky vzácných zemin a yttrium 
 
Jako prvky vzácných zemin (REE, Rare Earth Elements) je označována skupina 

lanthanoidů (Ce – Lu), v odborné geologické literatuře termín REE obvykle zahrnuje 

lanthanoidy společně s La. Podobné vlastnosti má i yttrium (Y), méně skandium (Sc). 

Většina lanthanoidů zaplňuje valenčními elektrony orbitaly 4f, přičemž vnější 5d orbitaly 

zůstávají většinou prázdné s výjimkou La, Gd a Lu, které mají jeden elektron v orbitalu 5d. 

Skupina se dále dělí na dvě podskupiny, a to LREE (Light Rare Earth Elements) – La, Ce, 

Pr, Nd, Pm (v přírodě se nevyskytuje), Sm, Eu, a HREE (Heavy Rare Earth Elements) – 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Henderson (1996) rozdělil vzácné zeminy na tři skupiny 

(LREE La-Nd, MREE Sm-Ho a HREE Er-Lu). Vzhledem k tomu, že prvky se sudým 

atomovým číslem jsou v přírodě obecně hojnější než sousední prvky s lichými atomovými 

čísly (Oddo-Harkinsonovo pravidlo, které pro vzácné zeminy platí bez výjimky), jsou 

obsahy REE v horninách i jiných přírodních materiálech často prezentovány v poměru 

k obsahu v chondritech (normalizované) V této práci byly pro normalizaci použity 

chondritické hodnoty podle Boyntona (1984). 

Reaktivita vzácných zemin se stoupajícím atomovým číslem klesá. V zemské kůře se 

vyskytují pouze ve sloučeninách, a to především v mocenství Me3+. Výjimkou je cer, který 

tvoří velmi stabilní sloučeniny i v mocenství Ce4+, a europium, jehož sloučeniny jsou stálé 

také v mocenství Eu2+. Poměr Ce4+/Ce3+ a Eu2+/Eu3+ závisí na oxidačně-redukčním 

potenciálu prostředí. Díky svému rozměru a náboji může Eu2+ vstoupit do struktury 

plagioklasu i K-živce, což se v celkovém složení horniny projeví jako +/- europiová 

anomálie. V povrchových podmínkách i na mořském dně je však stabilní především Eu3+, 

proto je europiová anomálie v sedimentech zpravidla dána již distribucí REE v primárních 

horninách. Výjimkou jsou hydrotermální vývěry v okolí středooceánských hřbetů, kde je 

výrazná pozitivní anomálie Eu (Lottermoser, 1992). Vzhledem k jevu zvanému 

lanthanidová kontrakce, kdy se zvyšujícím se protonovým číslem zůstávají iontové 

poloměry dvou sousedních trojmocných REE téměř stejné, mají tyto prvky velmi podobné 

geochemické vlastnosti (tab. 2). Při geologických procesech patří zpravidla mezi málo 

mobilní prvky a díky podobným vlastnostem do značné míry zachovávají vzájemné 

poměry.  
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V mořských sedimentech jsou obsahy REE závislé na obsazích oxidů hlavních prvků 

Fe2O3, MnO a Al2O3. Do sedimentu mohou REE vstupovat buď z mořské vody, nebo 

z klastického materiálu. Proto blízkost zdrojů terigenního materiálu přímo ovlivňuje 

obsahy REE v karbonátech tak, že je zvyšuje. Na základě strukturních vlastností některé 

minerály preferují vstup LREE (monazit, allanit), MREE (apatit, titanit) nebo HREE 

(xenotim, fergusonit). Vzhledem k mnohem vyšším obsahům Y než MREE a HREE 

v korových horninách je Y u minerálů preferujících MREE a HREE téměř vždy převažující 

prvek (Gramaccioli a Pezzota 2000). 

Tabulka 2  Iontové poloměry Ln3+ iontů pro koordinační číslo 9 

Z Značka prvku Název prvku Iontové poloměry [�] 
57 La Lanthan 1,16  
58 Ce Cer 1,14  
59 Pr Praseodym 1,13  
60 Nd Neodym 1,11  
61 Pm Promethium 1,09  
62 Sm Samarium 1,08  
63 Eu Europium 1,07  
64 Gd Gadolinium 1,05  
65 Tb Terbium 1,04  
66 Dy Dysprosium 1,03  
67 Ho Holmium 1,02  
68 Er Erbium 1,00  
69 Tm Thulium 0,99  
70 Yb Ytterbium 0,99  
71 Lu Lutecium 0,98  

 

Mořská voda je oproti chondritům většinou mírně nabohacena LREE vůči HREE, nicméně 

ne tolik jako bývají klastické sedimenty (např. NASC - viz dále), má obvykle výraznou 

negativní anomálii Ce, mírnou negativní anomálii Eu a pozitivní anomálii La (Masuda & 

Ikeuchi, 1979; Elderfield & Greaves, 1982). Dalším významným znakem stopových prvků 

v mořské vodě je zvýšený poměr Y/Ho oproti chondritům. Y a Ho mají sice téměř shodné 

iontové poloměry, ale v interakci pevných látek s vodnými roztoky se mohou chovat vý-

razně odlišně (Bau a Dulski, 1996). Výše uvedené charakteristiky jsou zpravidla lépe vyvi-

nuty v oxických vodách, kde jsou CeIV, Ho, Eu a další prvky účinněji odstraňovány sorbcí 

na oxyhydroxidy Fe a Mn   (Kawabe et al., 1991; Bau a Dulski, 1996).  
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1.2.3 Cerová anomálie 

Ochuzení nebo obohacení Ce vzhledem k sousedním prvkům skupiny lanthanidů, které se 

vyskytují pouze v mocenství Me3+
, umožňuje studovat redoxní podmínky. Hodnota 

anomálie se získá interpolací mezi normalizovanými obsahy (nejčastěji podle chondritů 

nebo „standartní“ břidlice, například NASC - North American Shale Composite - Taylor & 

McLennan, 1985) La a Nd, Pr nebo Sm. Velikost Ce4+ je velmi blízká velikosti Lu a proto 

minerály upřednostňující HREE mohou umožnit vstup ceru do své struktury. Např. 

struktura zirkonu preferuje vstup HREE nebo Y, ale zirkon mívá výraznou pozitivní 

cerovou anomálii (např. Hoskin & Schaltegger 2003). 

Vzhledem ke komplikacím způsobeným tetrádovým efektem a pozitivní anomálií La v 

mořské vodě lze za prokazatelnou negativní cerovou anomálii považovat až hodnoty 

Ce/Ce* systematicky nižší, než je přibližně 0,65 (Bau & Dulski, 1996). Cerianit (CeO2), ve 

kterém se v oxickém prostředí cer vyskytuje v mocenství Ce(IV), je těžko rozpustný a je 

přímou příčinou negativní Ce anomálie v mořské vodě (též Masuda & Ikeuchi, 1979). 

K oxidaci rozpustného Ce3+ na nerozpustný a termodynamicky stabilní Ce4+ dochází při 

pH > 7.5, sráží se Ce(OH)4 společně s Mn, Fe, Ti, Al –oxyhydroxidy. Negativní anomálie 

Ce je zachována i v mořské vodě a ve většině mořských sedimentů bez velké klastické 

příměsi – tedy především ve vápencích (Procházka, 2007). Proto mořské biogenní 

karbonáty a fosfáty jeví negativní anomálii Ce, oproti tomu sedimenty bohaté oxidy Fe, 

v případě, že se do mořské vody dostane klastický cerianit, který se na ně nasorbuje, mají 

pozitivní anomálii Ce.  

Cerové anomálie jsou ve svrchním proterozoiku a fanerozoiku normální a jejich 

nepřítomnost v sedimentech chudých klastickým podílem může indikovat anoxické eventy 

(Procházka, 2007). Velmi výrazné negativní cerové anomálie ovšem můžou vzniknout také 

v suboxických vodách na rozhraní mezi prokysličenou a anoxickou vodou, jako např. 

v Černém moři nebo Chesapeake Bay (Kakuwa & Matsumoto, 2006; Scholkovitz & 

Elderfield, 1988). Skutečnost, že obsahy Ce v mořké vodě jsou silně ovlivněny pH, 

připouští také další vysvětlení absence cerových anomálií, a to okyselení mořské vody 

nebo kyselé deště na pevnině. Dosud však nebyly různé možné příčiny přítomnosti či 

absence cerových anomálií systematicky hodnoceny.  
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I když cerová anomálie ve vápencích apod. může citlivě reagovat na anoxické eventy, 

v případě vyloženě anoxických podmínek lze očekávat především mnohem nápadnější 

faciální změny, zvláště prudký pokles karbonátové sedimentace a rozšíření černých břidlic 

s vysokým obsahem sulfidů (viz např. Quinby-Hunt et al., 1991; Kakuwa & Matsumoto, 

2006). 

Hodnoty Ce anomálie mohou být odvozeny z kteréhokoliv z těchto vztahů:  

lanthan – neodym: Ce/Ce* =  3Cen/(2Lan+Ndn) 

lanthan – samarium: Ce/Ce* = 5Cen /(4Lan+ Smn ) 

lanthan – praseodym: Ce/Ce* =  2Cen/(Lan+Prn) 

Negativní anomálii představují hodnoty Ce/Ce* < 1, naproti tomu pozitivní anomálii 

hodnoty Ce/Ce* > 1. Ideální je vypočítat Ce/Ce* podle Pr, ale je třeba přihlédnout 

k možnostem stanovení jednotlivých prvků použitou metodou. V této práci je použit 

výpočet podle Nd.  

Minerály klastického původu mohou i v malém množství výrazně ovlivnit složení 

karbonátové horniny. V sedimentárních horninách se mohou vyskytovat jak zbytky 

primárních minerálů (např. křemen, muskovit, částečně chlorit, apatit, granát, ilmenit, 

magnetit, rutil, staurolit, turmalín, zirkon, monazit), tak i procesy zvětrávání vzniklé 

sekundární minerály (illit, kaolinit, částečně chlorit, v moři též glaukonit nebo limonit). 

Z prvků, které byly analyzovány v této práci, může klastický podíl významně ovlivnit 

hlavně obsah Si, Al, Ti, Fe, ze stopových Zr, Th a lanthanoidů. 
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1.3 Česká křídová pánev 

Česká křídová pánev se rozkládá na území severní části Českého masivu, řadíme ji mezi 

platformní jednotky. Téměř celá leží na území Česka, jen malá část zasahuje do Německa 

a Polska. Rozsah pánve odpovídal zhruba permokarbonským pánvím. Pánev je protáhlá 

a orientovaná ve směru SZ-JV. Ohraničení pánve je především denudační, jen zčásti tekto-

nické. Sedimentace probíhala v období cenomanu až santonu. Mocnost sedimentů kolísá 

od několika metrů do více jak 900 m v případě nejhlubších partií české křídové pánve ve 

vrtu Kerhartice u České Kamenice (Mísař, 1983). Část sedimentů však byla odstraněna 

pozdější erozí, takže celková mocnost mohla dosahovat až 1 km. Nezvrásněné převážně 

subhorizontálně uložené křídové sedimenty spočívají transgresivně na varisky zvrásněném 

podloží nebo na permokarbonských, výjimečně triasových sedimentech. Mladší uloženiny 

ve významných mocnostech zakrývají českou křídovou pánev pouze v oblasti Českého 

středohoří a mostecké pánve, kde překrývají křídovou výplň terciérní sedimenty. 

Stejně jako ostatní jednotky platformního pokryvu je i česká křídová pánev většinou, 

s výjimkou flexur nebo vrás o velké vlnové délce, deformována pouze křehce, a to 

v blízkosti významných zlomových linií (které byly rejuvenovány během tzv. saxonské 

tektogeneze v pliocénu a pleistocénu). Vrstevnatost celé české křídové pánve je monokli-

nálně ukloněna k severu (Herčík et al. 2003). Všechny tektonické strukturní prvky plat-

formního pokryvu vznikly působením tlaku v krystaliniku a pohybem jednotlivých bloků 

podloží. Ve východní oblasti jsou dominantní prvky orientované SZ-JV směrem. Severo-

západní oblast byla tektonicky klidnější. 

V České křídové pánvi byly v minulosti těženy nebo se stále těží některé nerostné surovi-

ny. Jílovce peruckých vrstev mají využití v keramickém průmyslu. Křemenné písky se těží 

pro sklářský průmysl. Pro výrobu cementu se využívají slínovce a jílovité vápence z ložis-

ka v Úpohlavech u Lovosic. Menší význam mělo také křídové uhlí. Uran byl těžen na lo-

žisku Hamr v okolí Stráže pod Ralskem. Opuka používána už ve středověku se těžila 

v Praze na Strahově, v Břevnově, v okolí Bílé hory. Dále byla využívána ložiska Džbán 

u Rakovníka a Přibyslav u Kolína. V období gotiky se ke stavbě využívaly nazelenalé ce-

nomanské pískovce. 
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Obr. 2  Zachované křídové sedimentační prostory v Českém masivu a jeho okolí. 
Vysvětlivky: 1 – předdruhohorní podloží; 2 – trias, jura; 3 – mořské pánve: I – česká 
křídová, II – severosudetské, III – opolská, IV – dolnorakousko-jihomnoravská, V – 
bavorská, VI – wasserburgská; 4 – limnické pánve: VII – jihočeské; 5 – vnější okraj 
karpatských a alpských příkrovů; 6 – pevnina během turonu a coniaku; 7 – zlomy. (podle 
Valečka, Skoček, 1990) 

1.3.1 Geologický vývoj a stratigrafie české křídové pánve 

Geologická mapa české křídové pánve je uvedena na obr. 4. Stratigrafické členění křídy je 

uvedeno v tab. 3. Ve vývoji české křídové pánve lze rozlišit několik hlavních fází 

sedimentace (obr. 3). Stáří rudických vrstev, které se ukládaly v depresích krasového 

povrchu, je dodnes nejasné.  Spekuluje se, zda jsou tyto sedimenty spodnokřídového nebo 

cenomanského stáří (Mísař, 1983). V nejstarší fázi (?alb? – střední cenoman) byly 

vyplňovány menší deprese říčními až brakickými sedimenty toků, jež pravděpodobně 

ústily do jezerních pánví odvodňovaných k severu. Docházelo k ukládání peruckých vrstev 

charakteristických množstvím konglomerátů na bázi, křemennými slepenci, červeně 

zbarvenými pískovci a jezerními jílovci. Mocnost peruckých vrstev nepřesahuje 60 m 

a místy nejsou vyvinuty vůbec. 
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Otevírání Atlantiku a tektonické procesy v oblasti Tethydy oživily pohyby na  

mladovariských sz. – jv. zlomech labské tektonické zóny (např. železnohorský zlom nebo 

lužický přesmyk) a na vnitrosudetském zlomu. Transtenze v oblasti labské zóny způsobila 

dlouhodobý pokles dílčích segmentů variscid a vznik nejdříve malých jezerních pánví a 

pak i rozsáhlejší mořské pánve, jež se v průběhu cenomanu a turonu rychle zvětšovala 

(Uličný, 1997). Po cenomanské transgresi se moře rozšiřovalo až do spodního coniaku, 

kdy začal výzdvih oblasti. Česká křídová pánev je v souladu s labskou tektonickou zónou 

orientována sz. – jv. směrem podobně jako další křídové pánve v prostoru střední Evropy. 

Křídové sedimenty se ukládaly také v dalších pánvích na okrajích Českého masivu (obr. 2) 

a uvnitř Českého masivu se zachovaly převážně sladkovodní sedimenty v prostoru 

českobudějovické a třeboňské pánve. 

Druhá etapa vyplňování začala středocenomanskou mořskou transgresí ukládáním tzv. 

korycanských vrstev. Postupující transgresí se začaly vyplavovat sladkovodní sedimenty a 

nahrazovat lagunárními. Na bázi jsou křemenné nebo kaolinické pískovce, místy bazální 

slepence, které směrem do nadloží přecházejí plynule v glaukonitické pískovce. Na konci 

svrchního cenomanu se v pánvi začal ukládat pelagický materiál – tmavší prachovce 

a jílovce (Čech S. & kol., 1980). Mořské cenomanské sedimenty náležejí u nás podle 

stratigrafie Soukupa (1956) svrchnímu cenomanu, tj. k zóně Inoceramus pictus. Hranice 

cenoman/turon je definovaná výraznou transgresí a následným vymíráním (Švábenická, 

2003). 

Tabulka 3  Základní stratigrafické dělení křídového útvaru (Chlupáč, 2002) 

  Oddělení Stupeň Souvrství v České křídové pánvi 

maastricht   
campan   
santon březenské, merboltické 
coniac teplické, březenské 
turon bělohorské, jizerské, teplické 

svrchní 

cenoman perucké, korycanské 
alb   
apt   
barren   
hauteriv   
valangin   

křída 

spodní 

berrias   
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Ve spodním turonu došlo k dílčímu hiátu, který je nejspíše projevem eroze. Po něm 

následovala další rozsáhlá transgrese, během níž se pánev dále rozšířila a prohloubila a 

byly zaplaveny zbylé dílčí elevace, z nichž nad hladinu vystupovaly útesové facie v okolí 

Prahy, na Kolínsku a Kutnohorsku, které byly vyplňovány hemipelagickými vápenci a 

slínovci – opukami bělohorského souvrství. Na bázi se místy objevují sedimenty typu 

glaukonitických jílovců s fosfátovými konkrecemi, následují slínovce s prachovou příměsí 

a křemenné pískovce. V oblasti lužické docházelo k většímu přínosu klastického materiálu 

z lužického ostrova, čímž vznikaly dnešní kvádrové pískovce. 

Současně se na okraji pánve ukládaly jemnozrnné vápnité pískovce jizerského souvrství, 

směrem do hlubších partií pánve s větším zastoupením písčitých jílovců, slínovců různé 

zrnitosti a opuk. Sedimentace pokračovala až do svrchního turonu, kdy došlo ke změlčení 

sedimentačního prostoru a lokálním regresím. Zdvihání mořského dna vedlo ve značné 

části sedimentační pánve k úbytku až přerušení sedimentace, někde též k rozrušení a roz-

plavení již usazených vrstev (vznik bazální štěrkovité vrstvy), a to bez vynoření nad hladi-

nu moře. V severní části pánve dosahují sedimenty jizerského souvrství mocnosti až 400 

m. 

Poslední etapa začala další významnou transgresí ve svrchním turonu, která je dokumento-

vána vznikem horizontu glaukonitických hornin s fosfáty („koprolitová vrstva“). Jak uvádí 

Soukup (1960), kontaktní glaukonitická vrstva je svědectvím významného pozitivního po-

sunu pobřežní čáry, tedy transgrese svrchnoturonského moře. Vznikaly vrstvy, jejichž 

mocnost byla nápadně redukována, lokálně došlo k jejich úplnému vymizení a vytvoření 

stratigrafického hiátu a skryté diskordance. Bazální glaukoniticko-fosfátové rozhraní tep-

lického souvrství představuje nejnápadnější sedimentační mezeru v české křídě. Prachovi-

to-písčité sedimenty přecházejí do slínovců s polohami mikritových vápenců a malým za-

stoupením psamitických sedimentů. Souvrství má svrchní hranici ve spodním coniaku. V 

této době měla pánev pravděpodobně největší rozsah. 

Na hranici teplického a následného březenského souvrství lze rozlišit facii rohateckých 

vrstev. Ty jsou zastoupeny jílovci a slínovci, částečně glaukonitickými pískovci s někte-

rými polohami silně silicifikovanými, což zvyšuje jejich pevnost. V době ukládání březen-

ského souvrství v intervalu spodní coniak až spodní santon v ohárecké části pánve a cent-

rální části pánve mezi Hradcem Králové a Svitavami vrcholila subsidence a docházelo k 

většímu přínosu klastického materiálu (živců, úlomků hornin). Souvrství je místy ve 
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svrchní části erodované. Značný rozsah má facie kvádrových pískovců, jsou zastoupeny 

mělkovodní vápnité jílovce a slínovce a na bázi se místy objevují pelosideritové konkrece. 

Východní a severovýchodní okraj pánve je tvořen „flyšovou“ formací jemnozrnných váp-

nitých pískovců – tzv. tempestitů (bouřkových sedimentů). 

Ve spodním santonu dochází ke snížení hladiny moře a změně zrnitosti sedimentů. Aleu-

ropelity březenského souvrství jsou vystřídány jemnými až středně zrnitými, křemennými 

a jílovitými pískovci merboltického souvrství. Zachovaly se pouze denundační zbytky 

mořských mělkovodních křemitých pískovců v Českém středohoří, které byly zachovány 

díky překrytí terciérními vulkanity. Na konci santonu došlo k definitivní regresi a vývoj 

sedimentace v české křídové pánvi byl ukončen. (Čech & kol., 1980). 

 

Obr. 3 Stratigrafické schéma české křídové pánve (Valečka 1999 in Chlupáč et al. 2002). 
Vysvětlivky: 1 - slepence, 2 - pískovce s vložkami jílovců, 3 - pískovce, 4 - cyklické 
střídání slepenců, pískovců a jílovců, 5 - prachovce, 6 - vápnité jílovce s vložkami 
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pískovce, 7 - vápnité jílovce až biomikritové vápence, 8 - rohatecké vrstvy, 9 - slínovce 
(opuky), 10 - bioklastické vápence, 11 - glaukonitické obzory na hiátových plochách 

Biostratigrafie svrchní křídy v Českém masívu je založena na výskytu mlžů rodu 

Inoceramus. V tabulce 4 je uvedeno starší (Soukup, 1956) a nové rozdělení (Fejfar, 2005).  

Tabulka 4: Biostratigrafie svrchní křídy podle Soukupa (1956) a Fejfara (2005) 

období Soukup (1956) Fejfar et al. (2005) 
Spodní santon Inoceramus undulatoplicatus  
Svrchní coniak Inoceramus subquadratus Volvicenamus koeneni 
Spodní coniak Inoceramus koeneni a  Inoceramus 

involutus 
Cremnoceramus crassus, erectus, 
waltersdorfensis  

Svrchní turon Inoceramus deformis Mitiloides scupini 
Střední turon Inoceramus lamarcki Inoceramus lamarcki, cicalis, 

cuvierii 
Spodní turon Inoceramus labiatus Mitiloides labiatus 
Svrchní cenoman Inoceramus pictus Inoceramus pictus 

 

 

Obr. 4 Schématická geologická mapa české křídové pánve (Chlupáč et al., 2002) 
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1.3.2 Faciální dělení 

V české křídové pánvi se uplatňují dva základní typy facií, které byly závislé na přínosu 

materiálu z pevninských oblastí (Chlupáč et al. 2002). Výplň pánve je tvořena především 

klastickými sedimenty s proměnlivou zrnitostí, převládají psamitické sedimenty (více než 

50 %), sedimentace karbonátů probíhala v menší míře. 

 

 Obr. 5 Základní schéma křídového pánevního vývoje (Chlupáč et al. 2002) 

Po mořské transgresi ve spodním turonu došlo k rozdělení do dvou základních faciálních 

typů (obr. 5). Facie kvádrových pískovců je typická pro oblasti s přínosem klastického 

materiálu z pevniny. Tyto pískovce jsou relativně náchylné k hloubkové erozi a odolné 

vůči boční erozi, a proto vytvářejí typické věže skalních měst. A facie vápnitých jílovců a 

slínovců s přechody do jílovitých vápenců, která je typická pro oblasti vzdálené od pobřeží 

s minimálním přínosem pevninského materiálu. Mezi oběmi faciemi jsou často jen 

pozvolné přechody, které byly ovlivněny místními vlivy, klimatickými změnami a 

eustatickými změnami mořské hladiny. 
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V příbojové facii, která sedimentovala po transgresi ve středním cenomanu, lze zastihnout 

vývoj perucko-korycanského, jizerského a teplického souvrství. V místech přilehlých ke 

skalnatému pobřeží či ke skaliskům tvořícím ostrovní elevace (=vyvýšeniny), v dosahu 

mořského příboje, se tvořily hrubé vápnité slepence s opracovanými bloky tvrdých 

podložních hornin, vápnité sedimenty a organodetritické vápence tvořící mezerní hmotu 

slepenců a vyplňující kapsy skalního podkladu. Na facii vápnitých slepenců jsou vázány 

různé zkameněliny, přímo na blocích z podloží se nacházejí schránky ústřic, které byly k 

bloku pevně přisedlé (Chlupáč, 2002). V SZ části pánve nad hladinu vystupovala část 

bílinského krystalinika. V okolí Kolína, Kutné Hory a Čáslavi se vytvořila ostrovní zóna 

SZ-JV směru, budovaná jednotlivými elementy Kutnohorského krystalinika. Tvořily ji 

hlavně dva rozsáhlé ostrovy s členitou břežní linií, zahrnující území sz. od Miskovic a 

území čáslavské kotliny a sz. části Dlouhé meze. V okolí těchto ostrovů došlo lokálně 

(např. v z. a sz. okolí Kutné Hory) k sedimentaci písčitých organodetritických vápenců 

(Malkovský et al., 1974). 

Podle Zahálky (1924) je území české křídové pánve na základě litofaciálních změn 

sedimentů jednotlivých souvrství rozděleno vzhledem k odlišnému vývoji na oblasti: 

orlicko-žďárského faciálního vývoje 
labského faciálního vývoje 
jizerského faciálního vývoje 
lužického faciálního vývoje 
oháreckého faciálního vývoje 
vltavsko-berounského faciálního vývoje 
kolínského faciálního vývoje 
hejšovinského faciálního vývoje 
bystřického faciálního vývoje 

Všechny vzorky zkoumané v této práci pocházejí z prvních dvou stupňů svrchní křídy - 

cenomanu (98,5 – 93,3 mil. let) a turonu (93,3 – 89,3 mil. let). Hranice cenoman/turon je 

podobně jako jinde na světě, tak i v Českém masivu definovaná výraznou transgresí, kdy 

moře stouplo až o 120 m a zaplavilo tak rozsáhlé plochy epikontinentálních moří, a 

následným vymíráním. Vymírání na hranici cenoman/turon bylo jednou 

z nejvýznamnějších křídových biotických krizí a je zaznamenáno globálně (Vršťalová, 

2007). Šlo o oceánskou anoxickou událost, označovanou jako Bonarelli event (OAE II) 

(Jenkyns, 2001). Příčiny těchto událostí jsou v literatuře vysvětleny jen částečně, uvažuje 

se např. o kombinaci velké plochy šelfů (snad i díky rychlému růstu středooceánských 

hřbetů) a nízké rozpustnosti kyslíku v teplé vodě (snad se silnou pozitivní zpětnou vazbou - 
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eutrofizace a přemnožení anaerobních baktérií?) (Rozsypal a Bukovská, 1992; Meyer a 

Kump, 2008; Filippelli et al., 2003; Ingall a Jahnke, 2003).  

1.3.3 Geochemie hornin české křídové pánve 

Chemickým složením sedimentů české křídové pánve se dosud zabývalo jen málo autorů. 

Dosud publikované výsledky byly zaměřeny spíše ložiskově (např. Krutský, 1981), 

stratigraficky nebo litologicky (např. Krutský, 1975, Štaffen, 1999 a další). Krutský (1982) 

zkoumal minerální a chemické složení stovek vzorků slínovců a jílovitých vápenců české 

křídové pánve. Podle jeho výsledků je karbonátová složka tvořena výhradně kalcitem (v 

akcesorickém množství může být přítomen i dolomit nebo siderit). Z jílových minerálů 

jsou nejčastěji zastoupeny kaolinit a illit, výjimečně i montmorillonit. Z klastů primárních 

minerálů může být zastoupen křemen, akcesoricky se vyskytují živce a muskovit. Dále se 

vyskytuje glaukonit, který je místy limonitizovaný, a limonitizaci velmi často podléhá i 

pyrit; hlavní složkou limonitu je goethit. Z těžkých minerálů byly stanoveny zirkon, granát, 

rutil, turmalín, sillimanit, amfibol a minerály Ti. Obsahy hlavních oxidů ve vápencích a 

slínovcích a jejich hlavní minerální nositele shrnul Krutský (1982) takto: CaO – 10 – 47 % 

(kalcit), MgO - 0,2 – 1,5 % (dolomit, jílové minerály), SiO2 – 12 – 45 % (jílové minerály, 

klastický křemen, amorfní SiO2), Al2O3 – 1 – 5 % (jílové minerály), Fe2O3 – 1 – 5 % (pyrit, 

sekunrární oxidy, jílové minerály), TiO2 – 0,2 – 0,7 % (jílové minerály), MnO - < 0,03 % 

(oxidy, karbonát), Na2O – 0,05 – 0,3 %, K2O – 0,4 – 2,2 % (illit, živce), P2O5 – 0,05 – 1,5 

% (fosfátové konkrece), síra (přepočet na SO2) – 0,2 – 1,5 % (pyrit a další sulfidy). 

Krutský (1971) studoval zastoupení vybraných stopových prvků v křídě ohárecké oblasti. 

Sr a Ba jsou v pozitivní korelaci s CaCO3 , podle autorů je tedy vázáno na karbonátový 

podíl nejen Sr, ale i Ba. Pro Zn a Pb se předpokládá vazba na jílové minerály (Zn je podle 

autorů vázán hlavně na illit). 
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Stanovením mnoha stopových prvků v klastických sedimentech různých jednotek Českého 

masívu, včetně České křídové pánve, se zabývali Čadková a Mrázek (1987). Pro analýzy 

použili vzorky hornin bez vysokého podílu uhlíkatých látek, sulfidů, karbonátů a 

chemogenních sedimentů.  Obsah stopových prvků (Ba, Be, Cr, Cs, Cu, Eu, Ga, Hf, La, Li, 

Lu, Nb, Pb, Rb, Sc, Sm, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zn, Zr), kromě B a částečně i Sn, je v 

pískovcích nižší než v jemnozrnnějších sedimentech.  

V litogeochemické databázi České geologické služby jsou k dispozici pouze analýzy velmi 

nečistých (kolem 30 % CaO) vápenců ze čtyř lokalit. Ze stopových prvků, které byly 

zkoumány i v této DP, byly stanoveny Sr, Ti, Zr, Pb a U. 
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2 ODBĚR VZORKŮ A CHARAKTERISTIKA LOKALIT 
 
2.1 Úpohlavy 

Lokalita se nachází v Ohárecko-Kolínské oblasti české křídové pánve v okresu Litoměřice. 

V dosud činném lomu tvořily jílovité vápence až donedávna surovinu pro výrobu 

portlandského cementu (Krutský, 1989). Na lokalitě jsou odkryty horniny spodní části 

teplického souvrství (Čech et al. 1980). Karbonátové horniny jsou zastoupeny převážně 

jílovitými vápenci ze svrchního turonu a slínovci z báze coniaku. 

 

Obr. 6 Slinité vápence báze teplického souvrství těžené jako cementářská surovina. Lom 

Úpohlavy. (Foto R. Grygar, 2001)  

Na bázi lomu, kterou tvoří nejsvrchnější část jizerského souvrství, jsou tmavošedé vápnité 

jílovce vzniklé v relativně anoxických podmínkách a poměrě bohaté na organickou hmotu 

a pyrit, který se zvětráváním přeměňuje na limonit a sádrovec (Krutský, 1971). Na ně 

nasedá mocná lavice bělošedého jílovitého vápence o mocnosti 8 m, náležící teplickému 

souvrství. Celé souvrství je bohaté glaukonitem, koprolity („koprolitová vrstvička“ v 

jílovcích ve výšce 3 m nad bází lomu dokládá transgresi svrchnoturonského moře) a 

biodetritem tvořeným kosterními pozůstatky bezobratlých s bohatou druhovou 

rozmanitostí i s dobře zachovalými makrofosiliemi (jehlice živočišných hub a 

ramenonožci, dírkovci, dále pak mlži, ježovky a amoniti) (Ekrt et al. 2001). Úlomky 
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kosterních zbytků obratlovců (Chondrichthyes, Osteichthyes, Euryapsida) tvoří 

bioklastický fosfát. Ve výšce 2,5-11 m nad koprolitovu vrstvičkou se zřetelně střídají 

jílovité vápence s vápnitými jílovci, relativně chudými na fosilní bezobratlé. Tyto vrstvy 

mají oproti spodním partiím profilů odlišný faciální vývoj, asi daný míšením teplých 

mořských proudů z mediteránní oblasti s chladnými mořskými proudy z boreální oblasti 

(Čech at al., 1994; Hradecká, Šábenická, 1998; Weise at al., 2004). Z vápnitých jílovců 

pocházejí i vzorky ježovky a jehlic ježovky, které poskytl R. Labuťa. Svrchní část 

souvrství (obr. 6), odkud jsou odebrány vzorky vápenců s názvem Úpohlavy 1 a 2, je 

zastoupena šedými až světle šedými jílovitými vápenci s vysokým obsahem uhličitanu 

vápenatého (72-89 %), který se těží jako cementářská surovina (z průmyslového hlediska 

je nejdůležitější oblastí jihovýchod ložiska, především ložisko Úpohlavy-Chotěšov). 

2.2 Miskovický lom  

Lokalita se nachází asi 1 km na VJV od obce Miskovice západně od Kutné hory. Mocnost 

křídových sedimentů korycanského až bělohorského souvrství o ploše asi 8 km2 dosahuje 

maximálně 30 m. Na ostrov křídových vápenců jsou vázány krasové jevy. Zvláštností 

Miskovického krasu je dlouhtrvající a stále aktivní režim podzemního odvodňování s 

pseudozávrty vyvinutými v mohutných nadložních sprašových souvrstvích (Lipský, 1990). 

Stěny opuštěného jámového lomu jsou tvořeny několika subfaciemi biodetritických 

vápenců. Masívní organodetritické lavice v podloží jsou od hrubozrnných biosparitových 

vápenců (ze kterých byl odebrán vzorek) odděleny dvěma slepencovými polohami, které 

jsou tvořeny valounky hornin okolního kutnohorského krystalinika (1–2 cm velkými). 

Detrit částečně zkrasovělých vápenců je tvořen především úlomky rudistů, ústřic, ježovek, 

mechovek a stélek řas čeledi Corallinaceae (Klein 1962). Nedokonale zachovalé 

nanofosilie nalezené 1 m pod bází intraformačního slepence (Švábenická, 2007) odpovídají 

vyšší části spodního turonu. Lokalita má značný význam, protože umožňuje korelaci 

hranice cenomanu a spodního turonu a je též perspektivní pro studium bouřkových 

sedimentů a epifauny přisedlé k balvanům krystalinického podloží (Klein, 1962), což je 

charakteristické pro příbojovou facii. 

2.3 Miskovická vápenka  

V celém lomu nad údolím Bylanky, 800 m jv. od Miskovic, s délkou stěny téměř 200 m a 

výškou 5–6 m vystupují výhradně hrubé biodetritické vápence. Profil zastihuje faciální 

vývoj obdobný vývoji vrstev miskovického lomu. Petrograficky lze popisované horniny 
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charakterizovat jako hrubozrnné biosparitové vápence s bioklasty o velikosti od desetin 

milimetru až po několik centimetrů. Kromě bioklastů obsahuje hornina také zrnka křemene 

a slíd a úlomky rul místy o velikosti až 10 mm. Lze identifikovat zbytky mlžů (zvláště 

ústřic a rudistů), mechovek, ježovek a korálů (Klein 1962). Podle makroskopického 

vzhledu byly odebrány vzorky vápence s co nejnižší klastickou příměsí. Vzorek 

Miskovická vápenka A byl odebrán z vrstvy 2 m nad bází lomu a Miskovická vápenka B 

z polohy přibližně 1,5 m nad bází, jak je znázorněno na obr. 7. 

 

Obr. 7 Polohy odběru vzorků na lokalitě Miskovická vápenka 

2.4 Mezholezská vápenka 

Mezholezský lom (obr. 8) je VJV od Mezholez (JZ od Miskovic), u křižovatky silnic 

Mezholezy - Bylany, Nová Lhota. Lomová stěna je až 10 m vysoká a 150 m dlouhá. Stejně 

jako na lokalitě Miskovice, i ve stěnách opuštěného mezholezského jámového lomu jsou 

obnaženy různé subfacie světle šedavých biodetritických a v nižších polohách písčitých 

vápenců. Početné jsou vrstvy bouřkových sedimentů - tempestitů. Hranice cenomanu a 

turonu odpovídá poloze s výrazným skalním dnem (hardgroundem), který se vyskytuje ve 

spodní části sledu vrstev, při dně lomu. Vápence, těžené v menší míře již od středověku, 

byly ve větším rozsahu exploatovány v území mezi Miskovicemi, Mezholezy a Bylany po 

roce 1919, zejména pak ale v 50. a 60. letech minulého století. Vzorek byl odebrán z horní 

části stěny, tedy z vrstev náležejících turonu. 



 
 

 

24

 

 

Obr. 8 Fotografie lomu písčitých vápenců u Mezholez: vlevo (Svoboda, 1963); vpravo 
(Štěpánková, 2009) 

2.5 Plaňany – lom 

Plaňany leží asi 10 km západně od Kolína. V dosud činném lomu jsou odkryty ortoruly a 

amfibolity kutnohorského krystalinika včetně pegmatitových žil. Deprese v krystalinickém 

podloží zde vyplňují sedimenty příbojové facie, naležející svrchnímu cenomanu až 

spodnímu turonu (Žítt et al., 1997). V prohlubních předkřídového povrchu jsou zachovány 

příbřežní křídové sedimenty (svrchní cenoman – spodní turon) (Soukup, 1966 a Ziegler, 

1982). Bazální křídové vrstvy jsou tvořeny lavicemi vápnitých pískovců a výše 

položenými relikty slepenců a písčitých biodetritických vápenců s korály a mlži náležející 

příbojové facii. Následují písčito-jílovité vápence až vápnité slínovce s belemnitem 

Actinocamax, schránkami ježovek Codiopsis doma (odběr vzorku provedl R. Labuťou) a 

ústřicemi rodu Exogyridaea (odběr vzorku provedl též R. Labuťa). Fotografie ústřice je na 

obr. 9. Vrstevní sled pokračuje polohou glaukonitického až silně glaukonitického písčitého 

slínovce s množstvím kosterních zbytků ryb a koprolitů. Výše leží šedozelené slínité 

glaukonitické pískovce se zbytky spongií, tzv. scyphiová opuka (Ziegler, 1982). 

2.6 Nová Lhota (Mezholezy) 

Lokalita se nachází 300 m s. a sv. od obce Nová Lhota (JZ od Kutné hory). V drobných 

stěnových lůmcích ve vápnitých pískovcích podél skalní římsy nad údolím říčky Vrchlice 

byl těžen pískovec pro stavební účely. Na lokalitě jsou na několika profilech odkryty 

mořské svrchnocenomanské křemenné (kvádrové) pískovce a vápnité pískovce (Urbánek, 

1959). Pískovce obsahují četnou makrofaunu (ústřice a rudisty), která je zpravidla 

nahromaděná ve vrstvách, tvořených materiálem ze splachů z mělčích částí okraje křídové 



 
 

 

25

pánve. Jeden z lůmků se proslavil kosterním nálezem dinosaura z čeledi Iguanodontidae 

(Fejfar et al., 2005). Lze zde najít jak zbytky bezobratlých, jako jsou až jeden metr mocné 

akumulace rudistů druhu Radiolites sanctaebarbarae Počta (obr. 9) a schránky ústřic 

zastoupené především druhem Rhynchostreon suborbiculatum Lamarck, tak kosti 

obratlovců a zuby žraloků a kostnatých ryb. Přímo ze stropu převisu (pozice B na obr. 10) 

byl odebrán vzorek ústřice (označen jako ústřice Mezholezy), vzorek rudisty byl sebrán ze 

země pod převisem. 

       
 

Obr. 9 Fotografie zkamenělin: vpravo rudista Radiolites sanctaebarbarae, Nová Lhota; 
vlevo ústřice rodu Exogyra (foto: A.Štěpánková, 2009) 

 

Obr. 10  Lůmek u obce Nová Lhota (foto Anna Štěpánková, 2009) 
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2.7 Vysoká 

Vzorek byl odebrán na poli z lokality na východním svahu kóty Vysoká z 

jednotky stratigraficky blíže nespecifikované. (vzorek poskytl pro účely této DP V. 

Procházka). 

2.8 Vrt HV- 3 (Letohrad) 

Vrtné jádro je rozřezáno po přibližně 15 ti cm krocích. Materiál poskytl Z. Štaffen. 

Popis části vrtného jádra zhotovený Z. Štaffenem (upraveno):  

Těsně pod hranicí 79,2 m je vrstva silně kalcifikovaného prachovce, lokálně až karbonátu. 

V hloubce 79,2 – 84,0 m je vápnitý prachovec, místy až vápenec, vzorek části vrtného 

jádra z hloubky 84,0 m odpovídá hranici cenoman/turon, kde je jasně patrna 10 cm mocná 

ostrá kontaktní vrstva. Pod tímto rozhraním je glaukonitický pískovec a níže glaukonitický 

pískovec s hrubšími úlomky až štěrkem. 

Označení vzorkůJednotlivé vzorky použité v této práci jsou označovány především názvem 

lokality a příp. druhem vzorku, protože číslování vzorků karbonátů je málo přehledné. 

Čísla vzorků uvádí tabulka 5. 

Tabulka 5: Číslování jednotlivých vzorků 

č.  vzorek 
15  HV-3 (79,20) 
16  HV-3 (80,80) 
17  HV-3 (82,50) 
18  HV-3 (84,00) 
19  HV-3 (85,70) 
20  HV-3 (87,50) 
21  HV-3 (88,40) 
22  HV-3 (88,50) 

č.  vzorek 
1  Miskovice Vápenka B  
2  Úpohlavy 2 
3  Vysoká 
4  ústřice – Plaňany 
5  Miskovice 
6  Miskovice vápenka A 
7  Úpohlavy 1 
8  ježovka - Úpohlavy 
9  Mezholezská vápenka 
10  ústřice - Mezholezy 
11  ústřice Exogyra - Kutná Hora
12  živočišná houba – Úpohlavy 
13  jehlice ježovky – K.Hora 
14  rudista - Mezholezy 
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3 METODIKA PRÁCE 

Výběr vzorků byl zvolen tak, aby bylo možné porovnat distribuce stopových prvků v 

karbonátovém materiálu o různém stupni „znečištění“ klastickou příměsí. Od různých 

druhů zachovalých skeletů mořských organismů, které by neměly obsahovat žádnou 

klastickou příměs (kromě povrchové kontaminace materiálu okolními horninami), přes 

karbonátové horniny, až po převážně klastické sedimenty“nečistý“ materiál z vrtu 

Letohrad HV–3. Byly použity vzorky z cenomanu a turonu, protože možnosti studia 

mladších karbonátů včetně návaznosti výsledků na existující informace jsou značně 

omezené. 

3.1 Příprava vzorků 

Vzorky byly po mechanickém očištění drceny v čelisťových drtičích. Při drcení bylo dbáno 

na snížení rizika kontaminace. Po homogenizaci a zmenšení objemu na 0,5 kg metodou 

kvartace byla část vzorku rozemleta v ocelovém prstencovém mlýnu a poté byly 

odstraněny železné piliny magnetem. Prášek o hmotnosti 2-5 g byl ještě rozmělněn 

v achátové misce na analytickou jemnost (velikost zrn do 1 µm, na rentgenfluorescenčí 

analýzy i trochu hrubozrnnější). 

3.1.1 Rozklad vzorků kyselinou 

Pro účely analýzy metodou AAS a ICP-MS byl materiál převeden do roztoku Jako 

"rozpustný podíl" jsou označeny frakce rozpuštěné ve zředěné kyselině chlorovodíkové. 

Do kádinek o objemu 25 ml bylo naváženo přibližně 1,5 g prášku a přidáno 15 ml 15% 

HCl. Vzhledem k bouřlivému průběhu reakcí kyseliny s karbonátovým podílem (bublání, 

šumění) byla kyselina přidávána postupně, a to po 5 ml 15% HCl. Kádinky byly přikryty 

hodinovým sklem. Poté byl roztok na plotně pozvolna zahříván až na teplotu 60 ºC, kde 

byl za stálého promíchávání krouživým pohybem po dobu 15 min rozpustný podíl 

rozkládán až do skončení vývinu CO2. Po uplynutí uvedené doby již nejevily vzorky žádné 

známky probíhajících reakcí. Do roztoku byl také destilovanou vodou spláchnut materiál, 

který se dostal na spodní stranu krycího skla. Obsah kádinek byl zfiltrován přes husté 

papírové filtry Whatman průměru 125 mm (předtím propláchnuté destilovanou vodou) do 

odměrných baněk o objemu 200 ml. Stěny kádinek byly opláchnuty horkou destilovanou 

vodou. Výsledný roztok byl po vychladnutí zředěn destilovanou vodou na 200 ml. Z 
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některých vzorků bylo ještě stejným způsobem rozpuštěno více prášku, aby se získal 

dostatek nerozpustného zbytku na rentgenfluorescenční analýzu. 

3.1.2 Totální rozklad vzorků kyselinou (bez HF) 

Protože přístroj, na němž byly provedeny analýzy ICP-MS (viz dále), může analyzovat jen 

roztoky neobsahující HF (z důvodu, že by rozleptala zmlžovač, mlžnou komoru i injektor) 

bylo nutno rozkládat vzorky bez použití této kyseliny. Základní postup je podle Weisse  et 

al. (1983). Do kádinek o objemu 25 ml bylo naváženo přibližně 1 g prášku. V kádince byl 

nejprve vzorek rozkládán až do skončení vývinu CO2 stejným způsobem, jako byly 

získávány rozpustné podíly. Poté byl roztok odpařen. Odparek byl znovu rozpouštěn v 10 

ml 15% HCl a výsledná směs byla znovu odpařena a opět bylo přidáno 10 ml 15% HCl. Po 

vychladnutí byl roztok zfiltrován do odměrných baněk o objemu 200 ml. Stěny kádinek 

byly opláchnuty horkou destilovanou vodou. Filtrační papír byl spálen v platinových 

miskách v peci za teploty 900 °C a obsah misek byl roztaven nad plamenem (teplota 

dosáhla přes 1000, možná až 1200 °C) s 1 g směsi boraxu (Na2B4O7· 10H2O) s uhličitanem 

sodným Na2CO3 v poměru 3:1. Vhledem k nedokonalému roztavení vzorků č. 4996, č. 

4994 a č. 5002 byl přidán ještě 1 g tavné směsi. Po vychladnutí misek byla směs 

rozpuštěna v 10 ml 15% HCl. Po důkladném promíchání byl roztok zfiltrován a přidán 

k původnímu roztoku a výsledný roztok byl zředěn destilovanou vodou na 200 ml. I když 

na filtračním papíru zůstalo jen zanedbatelné množství blíže neurčeného zbytku, ve 

výsledném roztoku bylo možno pozorovat zákal. 

3.2 Použité analytické metody 

3.2.1 Rentgenofluorescenční analýza (RF) 

Rentgenofluorescenční analýzy vzorků vápenců (prášky reprezentující celou horninu) i tří 

nerozpustných zbytků (ze vzorků vápenců, v nichž byl jejich podíl nejvyšší) byly 

provedeny v Centrálních laboratořích VŠCHT Praha na spektrometru ARL 9400 s Rh 

lampou (60 kV). Vzorky analyzovala S. Randáková. Šlo o standartní analýzy, které 

umožňují zjistit prvky s protonovým číslem větším než 10 (tj. od sodíku) v ideálním 

případě už od obsahu 10 ppm, někdy však mez detekce přesahuje i 100 ppm (zvláště v 

případě vzácných zemin). Zkameněliny nebyly analyzovány vzhledem k předpokládanému 

vysokému podílu organického uhlíku. V analýzách vápenců je dopočítán CO2 k CaO a 



 
 

 

29

MgO, v  analýzách nerozpustných zbytků nebyl CO2 dopočítáván, pro předpoklad, že  

všech přešel při rozpouštění do roztoku.  

3.2.2 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 

Stanovení stopových prvků provedl T. Vaculovič pomocí ICP-MS na Ústavu chemie PřF v 

Brně. Analyzovány byly všechny vzorky použité pro účely této DP. Měření byla provedena 

na přístroji Agilent 7500 CE s použitím vodných kalibračních roztoků Astasol (R) z 

Českého meteorologického institutu. Tento hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným 

plazmovým zdrojem je vybaven kvadrupólovým analyzátorem pro oddělení jednotlivých 

izotopů, kolizní celou a elektronovým násobičem pro detekci izotopů. Nosným plynem zde 

bylo helium s průtokem 1 l.min-1. Jako prvek o známé koncentraci bylo ve vzorcích 

s převahou karbonátu použito Sr a koncentrace ostatních stopových prvků byly 

normalizovány podle stanovení Sr na AAS. Hodnoty blanku byly od hodnot vzorků  

odečteny, přestože neobsahoval žádné významné množství kontaminantu. Roztoky vzorků 

z vrtu HV-3 byly vyhodnoceny bez použití známé koncentrace nějakého prvku. 

3.2.3 Laserová ablační spektrometrie (LA-ICP-MS) 

Laserová ablace (LA) umožňuje analýzy ICP-MS i bez převádění vzorku do roztoku. Ve 

vzorku ústřice z Kutné Hory byla provedena liniová analýza ve dvou úsečkách přes celou 

tloušťku schránky. Šířka ablatované oblasti byla 75 µm, rozlišení v podélném směru asi 

100  µm .Obsahy prvků byly normalizovány na předpokládaný hmotnostní obsah 40 % Ca, 

který byl měřen podle izotopu 44Ca (vnitřní standard). Pro vzácné zeminy nebyl k dispozici 

pevný karbonátový standard, v němž jsou známy jejich obsahy. Proto jsou vyčíslené obsa-

hy REE (prakticky jen La a Ce, velmi omezeně Pr a Nd - ostatní převážně pod mezí detek-

ce) správné, jen pokud jde o jejich vzájemné poměry. Absolutní obsahy byly vypočítány za 

předpokladu, že poměr intenzit měřených izotopů REE k intenzitě 44Ca odpovídá i poměru 

množství příslušných atomů, což nemusí platit zcela přesně. 

3.2.4 Plamenová atomová absorpční spektrometrie (FAAS) 
 
Atomová absorpční spektrometrie je roztoková metoda založená na měření absorpce svě-

telného záření volnými atomy studovaného materiálu. Metodou FAAS byly v rozpustných 

podílech (rozložených v 15% HCl dle postupu uvedeného výše) stanoveny tyto prvky: Ca, 

Mg, Mn, Fe a Sr. Analýzy byly provedeny na přístroji firmy VARIAN (typ SpectrAA 280 
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FS) v Laboratořích geologických ústavů PřF UK v Praze (V. Vonásková, L. Jílková, O. 

Šebek). 

3.2.5 Mössbauerova spektroskopie 

Mössbauerova spektroskopie je rezonanční spektroskopická technika (bezodrazová emise a 

rezonanční absorpce). Mössbauerův jev je speciálním druhem interakce mezi gama 

zářením a jádry měřeného vzorku, který je pozorovatelný jen na určitých nuklidech. Na 

vzorek dopadá svazek gama fotonů a detektor sleduje intenzitu prošlého nebo odraženého 

paprsku v závislosti na energii gama svazku, která se mění v úzkém rozsahu pohybem 

zdroje pomocí lineárního motoru. Dopplerův jev pak způsobí změnu energie dopadajících 

fotonů. Svazek gama musí mít energii odpovídající jaderným přechodům zkoumaného 

vzorku. Metoda je vhodná především pro 57Fe, 57Co, 129In, 119Sn  a 121Sb. Touto metodou 

byly stanoveny oxidační stavy železa v nerozpustných zbytcích vzorků Miskovice vápenka 

B, Úpohlavy 1 a Úpohlavy 2, v nichž bylo nerozpustného podílu dostatečné množství pro 

provedení analýzy. Vzorky byly měřeny na spektrometru Wissel ve společné laboratoři 

MFF UK, PřF UK, ÚACH AV ČR a FZÚ AV ČR v Praze-Tróji, analyzoval D. Nižňanský. 

3.2.6 Mikroskopie 

Ze vzorku Mezholezská vápenka byl zhotoven přikrytý výbrus a ze vzorku ústřice z Kutné 

Hory byl zhotoven nepřikrytý výbrus (vzhledem k pozdějšímu využití pro metodou LA-

ICP-MS). Metodou polarizační mikroskopie byly zkoumány oba výbrusy. Výbrusy byly 

zhotoveny v Laboratořích geologických ústavů Přf UK J. Škorpíkovou.  



 
 

 

31

4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE 

4.1 Obsah nerozpustného podílu a jeho složení 

Protože nerozpustný podíl obsahuje především klastickou, event. organickou příměs a 

naopak karbonáty jsou soustředěny v rozpustném podílu, je rozlišení těchto složek 

základem geochemické charakteristiky zkoumaných sedimentů. 

Pokud jde o vápence, vyšší klastický podíl ve vzorku Miskovice vápenka B se podle 

obsahu SiO2 dá připsat vyššímu zastoupení křemene, zatímco vzorky z Úpohlav obsahují 

kromě křemene také významný podíl silikátů, vzhledem ke zvýšeným obsahům SiO2 i 

Al2O3. Tyto údaje o složení hornin potvrzují i analýzy nerozpustných zbytků. 

Relativně vysoké nerozpustné podíly obsahují i všechny zkameněliny (kromě ústřice 

z Plaňan), což je zřejmě způsobeno vysokou organickou příměsí.  

Největší klastickou příměs mají všechny vzorky z vrtu HV-3 (Letohrad). Obsahy 

nerozpustného zbytku se pohybují od 60 % ve vzorku z nejmenší hloubky až po 99 % ve 

vzorek z nejhlubší partie analyzovaného profilu (vzhledem k tomuto se dají klasifikovat 

spíše jako pískovce, resp. prachovce – dle petrografického popisu glaukonitické pískovce 

(Z. Štaffen, nepublikovaná data), v případě vzorku z hloubky 88,5 m se jedná o 

rozplavenou rulu z podloží cenomanu. 

Tabulka 6: Podíly zbytku nerozpuštěného v 15% HCl ve zkoumaných vzorcích. 

 název vzorku 

č. % 
ner.podí
lu 

Úpohlavy 1 7 15,8 
Úpohlavy 2 2 13,4 
Vysoká 3 4,5 
Miskovice 5 3,4 
Miskovice Vápenka A 6 2,1 
Miskovice Vápenka B  1 24 

vá
pe

nc
e 

Mezholezská vápenka 9 3,7 
živočišná houba – Úpohlavy 12 38,6 
ježovka Úpohlavy 8 3,3 
jehlice ježovky – Kutná Hora 13 73,1 
ústřice exogyra – K. Hora 11 46,1 
ústřice – Plaňany 4 5,6 
ústřice – Mezholezy 10 30,6 

fo
sí

lie
 

rudista – Mezholezy 14 28,6 
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 Vrt HV – 3 (hloubka [m])   
79,20 15 59,3 
80,80 16 86,8 

pra-
cho-
vce 82,50 17 95,5 

84,00 18 96,1 
85,70 19 94,4 
87,50 20 93,9 
88,40 21 93,5 pí

sk
ov

ce
 

88,50 22 99,0 

Mössbauerovská spektra ukazují, že ve vzorcích nerozpustných zbytků č. 1,2 a 7 je veškeré 

železo (v rámci citlivosti měření, která při nízkých obsazích Fe není velká) v krystalické 

formě a zřejmě je vázáno na kyslík. Zastoupení dvojmocného a trojmocného železa 

ukazuje tabulka: 

Tabulka 7: molární zastoupení Fe2+ a Fe3+ v nerozpustných zbytcích podle Mössbauerovy 
spektroskopie (% celkového Fe) 

vzorek 7 - Úpohlavy 1 2 - Úpohlavy 2 1 - Miskovice 
Vápenka B 

Fe2+ 14 14,1 26,7 
Fe3+ 86 85,9 73,3 

 
Z převahy trojmocného železa lze usoudit, že Fe je vázáno především v 

oxidech/hydroxidech, případně i jako substituce za Al3+ v glaukonitu. Glaukonit je 

poměrně hojný ve všech vápencích v lomu Úpohlavy (zde vzorky č. 2,7).  

4.2 Distribuce prvků 

V rozpustném podílu pískovců jsou vysoké obsahy Fe, které jsou zřejmě způsobeny 

částečným rozpuštěním limonitu, stejně jako velmi vysoký obsah Fe v rozpustném podílu 

rozplavené ruly (přitom obsah Fe v celkových horninách není zvlášť vysoký).  

Kvantitativní stanovení Sr (a jiných stopových prvků) celkové horniny a rozpustného 

podílu se velmi dobře shoduje, potvrzuje to předpoklad, že Sr je soustředěno hlavně 

v karbonátovém podílu. V nerozpustném podílu je stroncia málo (viz tab. 8). 
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Tabulka 8:  Srovnání vybraných prvků v nerozpustném a rozpustném podílu méně čistých 

vápenců (obsahy v ppm). 
  Úpohlavy 1 Úpohlavy 2 Miskovice 

Vápenka B 

Fe 24196 6903 3504 

Mg 9599 3245 2509 

Mn 197 209 129 

Sr 106 643 264 

nerozp. 

P 172 541 90 

     

Fe 3926 4590 2596 

Mg 1718 1824 2641 

Mn 179 192 118 

Sr 633 643 312 

rozp. 

P 383 397 51 

Žádný ze vzorků není dolomitizovaný, ale obsahy stroncia přesto nejsou příliš vysoké. 

U vzorků z vrtu se obsahy Sr zřetelně snižují směrem do hloubky. To je dáno snižujícím se 

karbonátovým podílem. 

Obsahy Mg a Sr se v karbonátovém podílu zkamenělin a vápenců příliš neliší, přestože by 

bylo možno očekávat, že zkameněliny mají lépe zachované původní nižší obsahy Mg a Mn 

a vyšší Sr. Obsah Mn je dokonce výrazně vyšší ve vzorcích zkamenělin, až na vzorek 

ústřice z Plaňan. To naznačuje, že použité vzorky zkamenělin jsou chemicky přinejmenším 

stejně nebo spíš více chemicky alterované než vápence. Toto se dá odůvodnit faktem, že 

analyzované fosílie jsou vázány na příbojovou facii, proto má okolní materiál více 

klastického podílu, což umožnilo díky lepší propustnosti intenzivnější interakci s různými 

roztoky ve srovnání s málo propustnými vrstvami vápenců. 

Diagenetické pochody se však zřejmě neprojevily na obsazích a zvláště vzájemných 

poměrech vzácných zemin, s výjimkou ústřice kontaminované sekundárním fosfátem. To 

lze očekávat na základě literárních údajů o nízké mobilitě REE, ale také o tom svědčí 

výsledky této práce. Proto je distribuce vzácných zemin vyhodnocena podrobněji. 

Při rozkladu vzorků v 15% HCl by nemělo dojít k rozpouštění odolnějších minerálů 

klastického původu, které by mohly obsahy REE silně ovlivnit (hlavně monazit, allanit, 

eventuelně zirkon). 
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Všechny vzorky jsou obohaceny LREE i po normalizaci chondritickými hodnotami (obr. 

11). 

a)       b) 

              
c)       d) 

               
e) 

                         

Obr. 11 Obsahy REE normalizované chondritickými hodnotami (Boynton, 1984) v horninách 

s vysokým podílem karbonátové složky (a,b,c,d,e) - vzorky částí vrtu HV-3 s vysokým obsahem 

klastického podílu (f,g,h) Vysvětlivky: (červená čára – totální rozklad, modrá čára – rozpustný 

podíl) 
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f)       g) 

              

h) 

 

Obr. 12 Obsahy REE normalizované chondritickými hodnotami (Boynton, 1984) ve vzorcích z vrtu 

HV-3 s vysokým obsahem klastického podílu (červená čára – totální rozklad, modrá čára – 

rozpustný podíl) 

Je zřejmé, že se vzrůstajícím podílem klastické složky přibývá všech lanthanidů. Čistší 

karbonáty se obecně vyznačují výraznější negativní cerovou anomálií (např. Procházka, 

2007), což s výsledky analýz provedených v rámci této práce souhlasí. Za prokazatelnou 

cerovou anomálii lze považovat hodnoty Ce/Ce* systematicky nižší než 0,65 (Bau 

a Dulski, 1996). Ty jeví většina vzorků z Kutnohorska. Oba vzorky vápenců a ježovka 

i živočišná houba z Úpohlav a ústřice z Kutné hory mají negativní anomálii Ce slabší.  
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V totálně rozložených vzorcích je hodnota Ce/Ce* ve všech případech vždy více blízká 1 

v porovnání s hodnotami z rozpustného podílu. Avšak rozdíl je malý (viz obr. 13). 

 
Obr. 13 porovnání hodnot Ce/Ce* rozpustných podílů a totálně rozložených vzorků 

Ve vzorcích z vrtu je v rozpustném podílu slabá pozitivní cerová anomálie, jejíž hodnoty se 

mohou považovat za významné vzhledem k tomu, že tytéž vzorky totálně rozložené mají 

hodnoty Ce/Ce* velmi blízké 1. Pozitivní cerová anomálie a s ní dobře korelující hodnoty 

obsahů Fe naznačují přítomnost cerianitu, který mohl s největší pravděpodobností ulpět na 

limonitu, ale v kyselém prostředí se snadno rozpustí (spolu s částečným rozpuštěním 

limonitu) a tím se cer uvolní do roztoku (Agai, 1998). 
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Tabulka 9: poměry Ce/Ce* v rozpustných podílech analyzovaných vzorků. 

 název vzorku č. vz. Ce/Ce* 
Úpohlavy 1 7 0,74
Úpohlavy 2 2 0,79

Vysoká 3 0,47
Miskovice 5 0,41

Miskovice Vápenka A 6 0,46
Miskovice Vápenka B 1 0,56

vá
pe

nc
e 

Mezholezská vápenka 9 0,42
živočišná houba – Úpohlavy 12 0,75

ježovka Úpohlavy 8 0,73
jehlice ježovky – Kutná Hora 13 0,62

ústřice exogyra – K. Hora 11 0,69
ústřice – Plaňany 4 1,09

ústřice – Mezholezy 10 0,36

fo
sí

lie
 

rudista – Mezholezy 14 0,53
  
 Vrt HV – 3 (hloubka [m])   

79,20 15 0,90
80,80 16 1,18

pra-
cho-
vce 82,50 17 1,22

84,00 18 1,32
85,70 19 1,30
87,50 20 1,22
88,40 21 1,18pí

sk
ov

ce
 

88,50 22 1,28

 

     

Obr. 14. Obsahy Fe a hodnoty Ce/Ce* v rozpustných podílech z vrtu HV-3. 

Vzorek ústřice z Plaňan nemá negativní cerovou anomálii vůbec. Oproti ostatním 

zkamenělinám, ale i vápencům má vysoké obsahy P, což indikuje přítomnost nějaké formy 

fosfátu. Tímto fosfátem byla schránka kontaminována asi až po sedimentaci. Naopak 

klastická příměs je ve zkamenělinách nepravděpodobná. 
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Minerálem, který se může vyskytovat v rozpustném podílu a ve kterém je obsah ceru (i 

jiných REE) běžně mnohem vyšší než v karbonátech, je apatit. Obsahy některých 

stopových prvků v apatitu v různých vyvřelých a přeměněných horninách Českého masívu 

publikoval Povondra (1992). Příspěvek klastického apatitu k obsahu ceru v rozpustném 

podílu lze odhadnout např. podle poměru P/Ce. Hodnoty tohoto poměru pro průměrné 

složení apatitu z hlavních typů hornin zkoumaných Povondrou (1992) ukazuje tabulka 8. 

I když byl výběr vzorků poněkud zkreslen ve prospěch velkých (sbírkových) krystalů 

apatitu, výsledky Povondry (1992) se mnoho neliší od složení horninotvorného apatitu 

např. z běžných granitů a pararul (Procházka, 2010 a odkazy tamtéž).  

Jako sedimentární se apatit v České křídové pánvi hromadí ve fosfátovách konkrecích 

a koprolitech. Tyto sekundární fosfáty analyzovali Dobeš et al. (1987). Poměr P/Ce 

z průměrných hodnot P a Ce je rovněž v tabulce 8. 

Tabulka 10: Obsah Ce a poměr P/Ce (z průměrných hodnot) z analýz apatitů z různých typů hornin 

(Povondra, 1992) a v konkrecích a koprolitech České křídové pánve (cenoman-turon) (Dobeš et al., 

1987) 

 horniny Ce 
(ppm) P/Ce

Granit 399 447
Pegmatity 457 467
Metamorfity 386 431
Konkrece a koprolity 480 392,5
 

Rozdíl v poměru P/Ce v klastickém a sekundárním apatitu v České křídové pánvi tedy není 

nijak významný. Z poměru P/Ce lze odhadnout podíl fosfátů na celkovém obsahu Ce 

v hornině. Nízký poměr P/Ce v rozpustných podílech vápenců i fosílií svědčí 

o významném podílu kalcitu na obsahu REE, zatímco nízký poměr P/Ce v totálně 

rozložených vzorcích naznačuje vazbu Ce v nerozpustném podílu na oxyhydroxidy Fe, 

případně (zvláště v horninách z vrtu) též v monazitu (viz tab. 9). 
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Tabulka 11: Poměr P/Ce v rozpustných podílech a v totálně rozložených vzorcích 

karbonátů. 

   rozpustný podíl totální rozklad 

 název vzorku 
č. vz. 

P [ppm]
Ce 

[ppm] P/Ce
P 

[ppm] 
Ce 

[ppm] P/Ce
Úpohlavy 1 7 383,1 9,35 40,96 576,09 9,35 61,59
Úpohlavy 2 2 397,0 12,5 31,75 541,17 12,5 43,28
Vysoká 3 < 3,88       
Miskovice 5 < 3,38  62,85 3,38 18,57
Miskovice Vápenka A 6 < 1,81  50,63 1,81 27,94
Miskovice Vápenka B  1 50,7 7,13 7,11 90,34 7,13 12,67vá

pe
nc

e 

Mezholezská 
vápenka 9 < 1,75  83,36 1,75 47,51
živočišná houba – 
Úpohlavy 12 219,0 6,75 32,45      
ježovka Úpohlavy 8 < 4,78       
jehlice ježovky – 
Kutná Hora 13 323,3 1,2 270,24      
ústřice exogyra – K. 
Hora 11 566,3 1,63 347,66      
ústřice – Plaňany 4 6119,8 62,53 97,87      
ústřice – Mezholezy 10 122,3 0,84 145,73      

fo
sí

lie
 

rudista – Mezholezy 14 64,7 1,66 39,05      

 

Sekundární fosfáty analyzované Dobešem et al. (1987) mají většinou výraznou pozitivní 

anomálii Eu, naopak cerová anomálie v nich nebyla zjištěna (i když v nealterovaných 

primárních biogenních fosfátech se obecně může vyskytovat - např. Grandjean et al., 1987; 

Shields a Webb, 2004). Také horninotvorný apatit cerovou anomálii nemá. Příměs apatitu 

ať už klastického, nebo sedimentárního-diagenetického původu tedy může významně 

ovlivnit hodnotu Ce/Ce*. Pro kontaminaci ústřice z Plaňan sekundárním fosfátem svědčí i 

pozitivní anomálie Eu. Naprostá většina ostatních vzorků má anomálii Eu negativní, i když 

její hodnocení je někdy problematické kvůli obtížně měřitelným nízkým obsahům Gd i Tb. 

 



 
 

 

40

Tabulka 12: poměry Y/Ho v rozpustných podílech zkoumaných vzorků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poměr Y/Ho lze vzhledem k velice nízkým obsahům Ho hodnotit jen stěží. Dosavadní 

výsledky naznačují, že ve většině zkamenělin je vyšší než ve vápencích a výrazně 

převyšuje chondritickou hodnotu (přibližně 28), zatímco v pískovcích a prachovcích je 

blízký chondritům (včetně rozpustného podílu). 

Z dalších prvků, které byly měřeny, lze vyzdvihnout hlavně vysoký obsah Pb (příloha 2) 

(zvláště ve srovnání s analýzami nečistých křídových vápenců v Litogeochemické databázi 

– Gürtlerová et al., 1997) v nerozpustných podílech vápenců (projevuje se v totálně 

rozložených vzorcích, ale ne v rozpustných podílech, i když nebyl potvrzen RF analýzami 

nerozpustných zbytků). Arsen (sledovaný v zemědělsky využívaných karbonátech) měl v 

ICP-MS analýzách roztoků příliš vysoký detekční limit kvůli interferenci s molekulovým 

fragmentem CaCl. Obsah As v původním karbonátu byl však zanedbatelný i podle 

ablačních analýz ústřice z Plaňan. 

Leštěným výbrusem vzorku ústřice z Kutné hory byly vedeny dvě liniové analýzy metodou 
LA-ICP-MS. Jsou patrny na obr. 15. První profil o délce 11,7 mm je veden z vnější strany 
schránky směrem k vnitřnímu okraji. Druhý profil, o délce 14,9 mm, začíná v místě 
ukončení prvního a vede zpět k vnějšímu okraji, avšak šikmým směrem. To bylo 

lokalita Y/Ho 
úpohlavy 1 39,05 
úpohlavy 2 30,93 
Vysoká 26,82 
Miskovice 28,07 
Miskovice váp A 28,33 
miskovice váp B 25,74 
Mezholezská váp 45,12 
ž. houba Úpohlavy 37,69 
ježovka úpohlavy 41,29 
jehlice K.hora 37,36 
ústřice K.Hora 35,87 
ústřice Plaňany  28,08 
ústřice Mezholezy 40,46 
rudista Mezholezy 38,88 
HV-3 79,2 26,80 
HV-3 80,8 28,32 
HV-3 82,5 25,52 
HV-3 84,0 25,08 
HV-3 85,7 25,49 
HV-3 87,5 28,02 
HV-3 88,4 22,04 
HV-3 88,5 23,23 
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Obr. 15  Sken výbrusu ústřice mezi zkříženými polarizátory. Jsou též patrné vypálené 
úsečky liniových analýz (viz přílohu 3) (snímek pořídil V. Procházka) 
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provedeno, aby na jednotlivé vrstvy připadlo více bodů. Nejsou hodnoceny As, Y a 

všechny HREE, jež byly velmi často nebo dokonce ve většině bodů pod mezí detekce. 

Jistou vypovídající hodnotu mají obsahy prvků Si, Ca, Mn, Fe, Zn, Sr, Ba, Pb a z prvků 

vzácných zemin jen La, Ce. Průběhy obsahů některých prvků spolu dokonale korelují, a je 

vidět výrazná oscilace sudých a lichých bodů (lépe patrné v profilu č. 2). Ve vnitřní vrstvě, 

uprostřed a vnější vrstvě je vidět výrazné nabohacení o všechny prvky nad mezí detekce, 

kromě Si, Ca a Sr. Tyto vrstvy jsou jemnozrnnější, s mnoha uzavřeninami, makroskopicky 

bělejší. 

Tabulka 13: mediány prvků z úsečkových LA-ICP-MS analýz ústřice 

 

Z měřených profilů vyplývá, že zvláště obsahy Fe a Mn jsou ve většině schránky 

mnohonásobně nižší, než podle analýz roztoku schránky. Nicméně variabilní zastoupení 

zón s výrazně jemnozrnnějším kalcitem výrazně bohatším jak homogenními tak 

i heterogenními příměsmi by mohlo obsahy těchto prvků v roztoku vysvětlit. 

Celkově lze shrnout, že variace ve složení karbonátových hornin i celkových vzorků fosílií, 

které by mohly odrážet paleoenvironmentální rozdíly ať už časové, nebo prostorové, zatím 

nebyly zjištěny. Anoxické i jiné eventy, které by mohly ke změnám různých sledovaných 

prvků vést, se mohly projevovat také sedimentací úplně jiných hornin, které s čistými 

vápenci, na něž byla zaměřena tato práce, dost dobře srovnávat nelze. Podobné složení 

různých karbonátů podporuje názor Štaffena (1999), podle nějž je nejvýznamnějším 

parametrem pro chemostratigrafickou korelaci v České křídové pánvi obsah CaCO3 

v sedimentu.
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5 ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na získání dat o distribuci stopových prvků ve vápencích české 

křídové pánve. Pro minimalizaci vlivu kontaminace klastickými minerály bylo používáno 

též rozpouštění práškového materiálu ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Klastický podíl 

je bohatší všemi analyzovanými stopovými prvky kromě Sr. Karbonátový podíl rovněž 

může mít srovnatelné obsahy Mg a Mn jako klastický. Karbonátové schránky mají 

většinou mnohem více Mn než vápence (horniny). Obsahy Mg a Sr v karbonátových 

fosíliích a horninách jsou srovnatelné, i když by se obecně dalo očekávat, že zkameněliny 

budou mít lépe zachovalé původní nízké obsahy Mg a Mn a vysoké Sr. Možným 

vysvětlením je, že použité vzorky zkamenělin pocházejí převážně z příbojové facie, a byly 

více vystaveny působení různých roztoků po sedimentaci než málo propustné vápence. 

Výsledky potvrdily význam lanthanoidů, neboť se zdá, že i po diagenezi zůstaly zachovány 

jejich původní vzájemné poměry včetně negativní cerové anomálie, s výjimkou jediné 

schránky kontaminované zřejmě sekundárními fosfáty. Cerová anomálie pravděpodobě 

měla ve všech původních karbonátech (ať už z cenomanu, nebo turonu) podobnou 

hodnotu, nicméně je důležité analyzovat karbonát co nejméně ovlivněný klastickou 

příměsí.  

Úsečkové analýzy schránky ústřice pomocí LA-ICP-MS ukázaly, že Fe i Mn mají ve 

většině objemu schránky mnohem menší koncentrace než podle analýzy roztoku, ale jejich 

koncentrace (spolu s mnoha stopovými prvky) jsou mnohonásobně vyšší v určitých zónách 

(hlavně na obou okrajích), kde je kalcit výrazně jemnozrnnější a bohatý na blíže neurčené 

(snad organické) uzavřeniny. Nicméně poměry vzácných zemin se zdají být podobné jako 

podle analýzy roztoku, což potvrzuje jejich dobré zachování v podmínkách sedimentů 

České křídové pánve. 
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