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Anotace: 
 
Pavlovské vrchy jsou budovány převážně mezozoickými bradly, která jsou začleněna do 
příkrovů externích Západních Karpat. Během mladšího alpínského vrásnění vápence 
prodělaly složitý tektonický vývoj, během kterého byly zvrásněny podle principu vzniku 
zlomově ohnutých vrás (fault-bend folds). Vrásová (antiklinální) stavba vykazuje flat-ramp-
flat geometrii, kdy odlepení (flat) jsou situována na bázi klentnického souvrství, v litologické 
pozici nadložních „hlíznatých vápenců“ a na diskordantním rozhraní svrchní jura\svrchní 
křída. Rampy vznikají převážně v masivních ernstbrunnských vápencích. Přesmyky 
jednotlivých vrás jsou v mapě paralelní s plochami vrstevnatosti a osami antiklinál; jejich 
průběh je ve směru SV-JZ. Jednolitá vrásová stavba je porušena příčnými levostrannými 
pohyby (SZ-JV), jejichž důsledkem bylo přestavení jednotlivých částí antiklinály do linie s 
en-echellon uspořádáním a průběhem ve směru S-J. Bylo provedeno nové geologické 
mapování a kinematická analýza byla použita pro sestavení nové geologicko-tektonické mapy 
území Pavlovských vrchů (příloha A). 
 
The Pavlov Hills are situated in the NW margin of the outer units of the Carpathian Flysh 
belt. The Pavlov Hills are formed by Jurassic to Cretaceous preflysh sediments incorporated 
into nape sheets of Carpathian Flysh Belt (Ždánice and Pouzdřany Units). Tectonic structure 
is made by flat–ramp–flat geometry of the thrusts. Detachments are at the base of the 
Klentnice Formation (Oxfordian, upper Jurassic), in “nodular limestone” and in the Klement 
and Palava formations (upper Cretaceous). Competent limestone is cross-cut by ramps. Radial 
faults (sinistral) in NW–SE direction divide the limestone body into several blocks of N–S 
en–echelon arrangement. Thrusts are subparalell to bedding and striking in NE–SW direction 
and slightly dip to the SE. Strike of thrust faults in NE–SW direction (not NS direction). 
Results of the fault–plane geometry and kinematical analysis were used for the construction 
of a new geological map (see Appendix A) showing new tectonic model of the area. 
 
Klíčová slova: Pavlovské vrchy, vápence, flat-ramp-flat, fault-bend fold, antiklinála 
 
Keywords: Pavlov Hills, limestone, flat-ramp-flat, fault-bend fold, anticline 
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Kapitola 1 
 

Úvod 
 
Pavlovské vrchy se leží na jižní Moravě v bývalém okrese Břeclav (Jihomoravský kraj) 
v oblasti styku Českého masivu a Západních Karpat (obr. 1). Na severu začínají u Dolních 
Věstonic a pokračují směrem k jihu až do sousedního Rakouska, kde jsou označovány jako 
Leiseberge. Vlastní studované území zahrnuje pouze moravskou část této struktury a je na 
severu omezeno vodními nádržemi Nové Mlýny I–III a na jihu státní hranicí s Rakouskem. 
Území pokrývá mapové listy 34–12 Pohořelice a 34–14 Mikulov. 
 

 
Obr.1: Poloha studovaného území (vyznačena modrým kolečkem) na styku Českého masivu a Západních Karpat 
je dobře patrná na leteckém snímku (www.yahoo.com) 
 

Geomorfologicky jsou Pavlovské vrchy tvořeny víceméně průběžným pásmem bradel ve 
směru JJV–SSZ (obr. 2). Nejvyšším bodem je kóta Děvín (550 m n.m.), která vystupuje téměř 
400 m nad vodní hladinu novomlýnských nádrží. Výška jednotlivých vrchů se na našem 
území od S k J zmenšuje. Jejich východní svahy jsou většinou mírně ukloněné, kdežto 
západní až severozápadní svahy jsou strmé (obr. 2 až 4). Tvar jednotlivých bradel odráží jak 
jejich násunovou stavbu, kterou nabyly při alpínských horotvorných pohybech, tak i následné 
erozivní procesy, mezi nimiž byly i procesy mořské abraze a gravitačního rozvolňování. 
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Obr.2: Severní a západní svahy bradel jsou strmě ukloněné. Pohled na vrch Děvín (vzdálenější elevace 
s televizním vysílačem) a Pálava (bližší elevace) od západu. 
 

 
Obr. 3: Jihovýchodní svahy Pavlovských vrchů jsou převážně ukloněny mírněji. V popředí je Sirotčí hrad. 
V pozadí vrch Děvín. 
 

 
Obr. 4: Vrch Děvín (550 m n.m.) s nápadným kuestovitým reliéfem dokumentujícím asymetrii svahů 
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Z geologického hlediska je zájmová oblast situována na styku dvou regionálně-
geotektonických celků: středoevropských variscid na SZ, které zde zastupuje Český masiv, a 
alpsko-karpatským orogénem na JV. Ke sblížení zmíněných celků došlo během alpinského 
vrásnění, kdy docházelo k zániku paleooceánu Tethys, který se rozprostíral mezi variscidami 
a africkým kontinentem. Mezi zmíněnými hlavními bloky se nacházela celá řada dílčích 
mikrokontinentů, mezi nimiž byly specifické mobilní zóny. Jednou z blízkých mikrodesek 
byla ALCAPA. Paleogeograficky mělo území mezi variscidami a mikrokontinenty charakter 
převážně mělkého moře s tropickým klimatem. V moři sedimentovaly velké mocnosti 
mělkovodních vápenců, v distálnějších oblastech pak hlubokovodní vápence, vápencové 
turbidity a vápnité jílovce. 

Mobilní zóna mezi dnešním územím Českého masivu a Alcapou (alpsko-karpatská 
deska) byla aktivována během mladšího alpinského vrásnění, kdy docházelo k subdukci 
oceánské kůry a později i částečně kontinentální kůry variscid pod rodící se Karpaty. Při 
zmíněných horotvorných pohybech, vznikl rozsáhlý pásemný akreční klín (obr. 5) tvořený 
velkým množství dílčích jednotek – příkrovů externích Západních Karpat. Dle 
sedimentačního záznamu lze tvrdit, že až během spodního miocénu byly sedimenty příkrovů 
finálně odloučeny od podloží a zvrásněny (Krejčí & Stráník, 1992). Pokud se v příkrovech 
s flyšovým materiálem vyskytují vápencové bloky, jedná se o šupiny (jindy o olistolity), které 
byly inkorporovány z podloží pohybujícím se příkrovem (Roth, 1980). Dosunutí příkrovů do 
současné pozice proběhlo hlavně během karpatu (Stráník et al,. 1999), dokazují to sedimenty 
stáří neogénu zavrásněné mezi vápencové šupiny a zjištěny ve vrtu Pálava-1.  

 
 

 

Obr. 5: Kinematika Alpsko-Karpatsko-Panonského regionu v průběhu staršího a středního miocénu. BR – 
brennenský zlom, LA - Lavanttalský zlom, MU - Mur-Mürz zlom, PA - periadriatická linie, SE - salzach-
ennstalský zlom, SP - simplon zlom, TO - taurský-východní zlom. VIE - Vídeňská pánev (Decker & Pereson, 
1996). 
 
 

Vlastní studované území (Pavlovské vrchy) leží na západním okraji vnějšího flyšového 
pásma Západních Karpat, kde se stýkají tři dílčí regionálně geologické celky: jsou to jednak 
dvě příkrovové jednotky – pouzdřanský a ždánický příkrov se sedimenty jurského až 
neogenního stáří (Stráník et al., 1999), jednak karpatská předhlubeň stáří neogenního. 
Pavlovské vrchy jsou budovány především sedimenty ždánického příkrovu. 
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Obr. 6: Stratigrafické schéma litostratigrafických jednotek pouzdřanského a ždánického příkrovu se srovnáním 
s autochtonními jednotkami (podle Stráníka et al., 1999, Adámka, 2001 a vlastních výzkumů sestavil Poul, 
2004) 
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Pavlovské vrchy jsou tvořeny především jurskými a křídovými horninami, které tvoří 
„skalní jádra“ bradel začleněná do „obalových“ terciérních sedimentů ždánické jednotky. 
Jurské horniny jsou zastoupeny vápnitými jílovci (klentnické souvrství) a organodetritickými 
vápenci (ernstbrunnské vápence). Mezi křídové sedimenty patří především glaukonitické a 
písčité jílovce klementského souvrství a jílovce souvrství pálavského. Terciérní sedimenty 
příkrovů jsou zastoupeny především siliciklastickými horninami flyšového charakteru, 
v předhlubni pak víceméně mělkomořskými jíly a písky. Stratigrafické schéma obou 
příkrovových jednotek a autochtonního mezozoika je znázorněno na obr. 6. 

Pro tektoniku Pavlovských vrchů je charakteristická existence šupinovité stavby se 
stratigrafickými inverzemi a duplicitami (Stráník et a.l, 1999 aj.). Příkrovy, které budují 
stavbu Pavlovských vrchů se začaly vyvíjet v tzv. ždánickém a pouzdřanském sedimentačním 
prostoru, které Buday et al. (1967) předpokládal asi 20 km jihovýchodně od nynější pozice. 
Plocha nasunutí jurských sedimentů nad mladší horniny bývá v mapách orientována severo-
jižně, ostatní zlomy jsou v publikovaných kresleny paralelně či kolmo na tuto hlavní 
přesmykovou plochu. 

 
1.1 ŽDÁNICKÁ JEDNOTKA 
Sedimenty ždánické jednotky lze generalizovaně rozdělit na sedimenty mezozoické (jurské a 
křídové) a horniny kenozoické. 
 
1.1.1 Jura 
 
Klentnické souvrství 
Nejstarší horninou v rámci Pavlovských vrchů jsou sedimenty v dnešním pojetí z velké části 
odpovídající klentnickému souvrství (Eliáš, 1992), nebo „klentnickým vrstvám“ 
v dřívějším pojetí Jüttnera (1940). S klentnickém souvrstvím lze na základě litologie i 
stratigrafie srovnat autochtonní horniny označené Eliášem (1977) jako „mikulovské slíny“ 
(Stráník et al,. 1968). Pro účely mapování se Eliášovo rozdělení jeví jako nevhodné, a proto 
bylo vypracováno dělení jednodušší, avšak použitelné při terénních výzkumech. 

Klentnické souvrství (kimeridge–střední tithon) je charakterizováno jako černošedé 
vápnité jílovce (obr. 7), velmi jemně zrnité, s příměsí slíd a křemene, šedé až tmavě šedé, 
jemné až velmi jemně zrnité, tlustě až tence vrstevnaté vápence – šedé až světlešedé, 
hrubozrnné až jemné mikritické, s glaukonitem, pyritem aj. Zároveň jsou to i šedé, šedohnědé 
jemně až velmi jemně zrnité vápnité břidlice a také pískovce tvořené až ze 40–50 % zrny 
křemene. Souvrství je charakteristické velkým množstvím fosilií. 
 
„Hlíznaté vápence“ 
Při terénních pracích je vytyčení přesné hranice „klentnických vrstev“ a ernstbrunnských 
vápenců velmi obtížné a v hraničních intervalech je často problematické určit, do které 
jednotky daná hornina patří. Zároveň nastávají problémy, jak správně korelovat popisy 
vrtných profilů z okolí Pavlovských vrchů s povrchovými výchozy. Tato otázka byla 
podrobněji diskutována Poulem (2004), který na základě dřívějších poznatků doporučil 
vymezení hraničních „hlíznatých vápenců“. 

Problém se pokoušel řešit již Glaessner (1931), který hlíznaté vápence na rozhraní počítal 
do klentického souvrství; naopak Jüttner (1933) je považoval za bázi ernstbrunnských 
vápenců. Na různou mocnost hraničních sedimentů mezi klentnickým souvrstvím a 
ernstbrunnskými poukázal Andrusov (1958). Hraniční sedimenty popsal při vrtném průzkumu 
i Stráník et al. (1962), který je označil jako tzv. „vrstvy na přechodu“ –  hraniční zóna mezi 
„klentnickými vrstvami“ a ernstbrunnskými vápenci. Tyto horniny však v geologických 
mapách dosud vyčleňovány nebyly (Abel, 1910, Jüttner, 1940, Havlíček et al,. 1988, Čtyroký 
et al., 1988, Čtyroký et al., 1995). 
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Obr. 7: Klentnické souvrství  (bradlo Pálava – jižní 
svah). 

Obr. 8: „Hlíznaté vápence“ (Svatý kopeček – sever). 

  

 
  
Obr. 9: „Hlíznaté vápence“ – přechod do 
ernstbrunnských vápenců (Janičův vrch – lom). 

Obr. 10 : Ernstbrunnské vápence (Svatý kopeček –  
lom Mariánský mlýn). 

  

 
  
Obr. 11: Facie vápenců červené barvy – vápence 
Janičova vrchu (Janičův vrch – lom). 

Obr. 12: Stěna neptunické žíly – vápence Janičova 
vrchu (Janičův vrch – lom). 
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Vymezení „hlíznatých vápenců“, jak je chápáno v této práci, je založeno především na 
litostratigrafickém popisu. Jedná se o vápence šedé až tmavě šedé barvy, písčito–jílovité, 
s uzavřeninami až partiemi slabě zvrásněných laviček až partií světlešedých 
organodetritických vápenců a tmavošedých písčitých vápnitých jílovců. Šedé vápence jsou 
hrubě až velmi hrubě psamitické, někdy až drobně psefitické. Velmi často jsou silně 
tektonicky postiženy (obr. 8) tektonickou kliváží a zlomy. Šedé klasty vápence jsou tmeleny 
žluto–béžovým jílovcovým tmelem. Vápence jsou nejen hlíznaté (hlízy jsou velké i několik 
desítek cm), ale i masivní. Mladší masivní (obr. 9) vápence přecházejí pozvolně do vápenců 
ernstbrunnských. Hornina by mohla svým stářím, stratigrafickou pozicí i litologií odpovídat 
kurdějovským vápencům – rytmity, které byly během vzniku tektonické stavby Pavlovských 
vrchů deformovány (Poul, 2004). 

Ernstbrunnské vápence 
Jako ernstbrunnské vápence byly označovány horniny, které jsou světle bílé, mikritické až 
intrabiomikritické, masivní úzce i široce lavicovité, občasně klastické, složené z bílých 
zaoblených klastů v bílé mikritové matrix. Klastický vápenec je světlešedý až bílý, hrubý až 
jemně zrnitý, složený z ooidů, litoklastů a bioklastů. Barva těchto hornin je velmi světlá, bílá 
přecházející až do světle modravého nádechu, někdy jsou vápence rovněž lehce béžové, 
narůžovělé nebo lehce našedlé (obr. 10). Diskordantní rozhraní mezi ernstbrunnskými vápenci 
a svrchnokřídovými sedimenty bývá poktyto tenkou vrstvičkou limonitu (obr. 13) 
 
1.1.2 Křída  

 
V puklinách v ernstbrunnských vápencích se vyskytují velmi variabilní a faciálně různorodé 
horniny. Jedná se o vápence tmavě zelené, červené a hnědé barvy, dále zelené až oranžové 
často glaukonitické pískovce a glaukonitické jílovce (obr 11, 12 a 14). Jílovce byly objeveny 
již Jüttnerem (1922), který popsal glaukonitickou brekcii v lokalitě Janičův vrch; považoval ji 
za svrchnojurskou. Její vznik vysvětlil vtlačením glaukonitických jílovců do tektonicky 
porušených vápenců. Naopak výplně puklin tvořené nazelenalým, načernalým až narezavělým 
pískovcem určil jako za svrchnokřídové (Jüttner, 1933).  
 

  

 

Obr. 13: Vrstvička hnědého 
až načervenalého limonitu–
xanthosideritu (Pokorný 
1958) – geochemické 
rozhraní mezi ernstbrunn-
skými vápenci a klement-
ským souvrstvím (lokalita 
Soutěska) 
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„Vápence Janičova vrchu“ 
Nově se problematikou sedimentů v puklinách ernstbrunnských vápenců začal zabývat Poul 
(2002, 2004). Byla zjištěna celá řada dosud nepopsaných sedimentů, které tvoří výplně 
neptunických žil. Jedná se o sedimenty velmi variabilní, ale jejich pozice jim zajistila pouze 
omezenou mocnost, která se pohybuje pouze v decimetrech. Bylo navrženo označovat tyto 
sedimenty jako novou litostratigrafickou jednotku – vápence Janičova vrchu, která tvoří 
vzhledem k omezenému mapování pouze člen klementského souvrství (Poul, 2004). Stáří 
tohoto členu je paleontologicky doloženo (Bubík – ústní sdělení) na svrchní cenoman až 
svrchní turon. Nález popisovaných hornin (obr. 14) posouvá počátek sedimentace 
klementského souvrství už do cenomanu (Poul & Bubík, in prepp). 
 

Nejstarší facií vápenců Janičova vrchu je facie červených vápenců, které v sobě uzavírají 
psamity tvořené bílým ernstbrunnským vápencem. Stratigrafické zařazení je obtížné, neboť 
byla zjištěna pouze přeplavená tithonská fauna (Soták, Bubík ústní sdělení). Mladšími 
sedimenty jsou detritické černé vápnité pískovce a písčité vápence hnědé barvy, které 
přecházejí až do hnědých či černých vápnitých jílovců. Jedná se o vrstvičky omezené 
mocnosti, které přecházejí do zelených glaukonitických vápnitých jílovců a vápenců (obr. 16). 
Tyto vápnité jílovce byly Eliášem označeny za speciální typ ernstbrunnských vápenců (Eliáš, 
1992).  

 
 

Klementské souvrství 
Klementské souvrství (dle Stráníka et al,. 1996 svrchní turon–svrchní campan) je tvořeno 
zelenavě šedými silně písčitými vápnitými jílovci a ve spodních sekvencích i vápenci 
s čočkami pískovce s glaukonitem i bez něho, místy se v souvrství vyskytují i závalky jílovce. 
Horniny klementského souvrství vznikaly v oblasti pevninského šelfu v postupně se 
prohlubujícím, málo prokysličeném mořském prostředí (Stráník et al,. 1996).  

Sedimenty klementského souvrství jsou reprezentativně odkryty nad vstupem do jeskyně 
Na Turoldu, kde jsou zachyceny v mocnosti kolem 10 m (obr. 15). Klementské souvrství 
nasedá transgresivně na ernstbrunnské vápence. Obě jednotky jsou vzájemně odděleny tenkou 
vrstvičkou limonitu (obr. 13), která byla druhotně vytvořena na tomto výrazném 

 

 
Obr. 14: Deformované glaukonitické silně vápnité pískovce náležející vápencům Janičova vrchu (lom Mariánský 
mlýn), v sedimentu byla popsána svrchnocenomanská mikrofauna (Poul & Bubík, in prepp). 
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geochemickém rozhraní (Poul, 2004). Nejnižší sekvence souvrství jsou karbonátové, na ně 
navazuje sekvence psamiticko–pelitická (zelenavě šedé písčité silně vápnité jílovce s čočkami 
glaukonitického a křemitého pískovce).  
  

 

Obr. 15: Roubíkovitý rozpad 
vápnité facie pískovce - 
klementského souvrství (lom Na 
Turoldu nad jeskyní Na Turoldu) 

  
 
Pálavské souvrství 
Nadložní pálavské souvrství (Stráník et al., 1996) má stáří svrchního campanu až středního 
coniacu. Je tvořeno šedými jílovci, které zelenavě až šedě zvětrávají a mají značnou písčitou 
příměs. Souvrství je rozšířeno na východních svazích Pavlovských vrchů. Podle Stráníka et 
al. (1999) lze toto souvrství srovnávat s jílovcovou částí písčito-glaukonitické série 
v autochtonní svrchní křídě. Mocnost nepřesahuje 90 m (Stráník, 1991, Stráník et al., 1999). 

 
1.1.3 Kenozoikum 
Nejstarší jednotkou popsanou v rámci ždánického příkrovu spadající alespoň částečně do 
terciéru je němčické souvrství (maastricht–spodní oligocén), které je podle Stráníka et al. 
(1999) v Pavlovských vrchách zastoupeno jen svými mladšími členy (střední eocén–spodní 
oligocén). Němčické souvrství (obr. 17) je charakterizováno pestrými jílovci 
a hemipelagickými sedimenty, které jsou završena šešorskými slíny (priabon). Během jejich 
sedimentace následovalo prohlubování oblasti a sedimentace anoxického menilitového 

  

Obr. 16: Zelený glaukonitický vápenec 
tvořící sedimentární výplň puklin 
v lavicovitém ernstbrunnském vápenci 
(Janičův vrch), ?spodnokřídové 
sedimenty. 
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souvrství (oligocén). Po sedimentaci tohoto souvrství došlo v popisované oblasti k aktivaci 
alpínských horotvorných pohybů a postupnému změlčování moře a sedimentaci typických 
flyšových sedimentů ždánicko-hustopečského souvrství (egeru).  

 1.2 POUZDŘANSKÁ JEDNOTKA 
 
Sedimenty pouzdřanské jednotky se ukládaly na vnější straně ždánického prostoru, tj. blíže 
k předpolí. Sedimenty pouzdřanské jednotky byly zastiženy pod Pavlovskými vrchy naftovým 
vrtem Strachotín–2 (Adámek, 1986). Pouzdřanská jednotka je rozdělena do několika 
litostratigrafických jednotek. 

Pouzdřanské souvrství (svrchní eocén–spodní pliocén) je tvořeno z hnědých silně 
vápnitých jílovců a slínů, s čočkami prachu, ve svrchních partiích převládají nevápnité jílovce 
se sádrovcem. Následující uherčické souvrství (spodní oligocén–eger), které je tvořeno 
modrými nevápnitými jílovci. Nejsvrchnější litostratigrafickou jednotkou pouzdřanského 
příkrovu, která byla v Pavlovských vrchách prokázána je křepické souvrství (eggenburg). 
Toto souvrství je charakterizováno jako zelenošedé a hnědošedé nevápnité jílovce (podle 
Stráníka et al., 1999). 

 
1.3 KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ 
 
Před čelem příkrovů externích Západních Karpat transgredovaly na karbonáty autochtonního 
mezozoika polohy sedimentů stáří eggenburg. Sedimentace začala bazálními klastiky 
slepenců, následují vápnité jílovce a prachovce. Mladší sedimenty ottnangu jsou 
charakterizovány jako hnědošedé jílovce s proměnlivou prachovou příměsí. Další 
sedimentační cyklus začal sedimenty stáří karpatu (podle Stráníka et al,. 1999). Karpat je 
charakterizován sedimenty typu písků a štěrkovitých písků, vápnitých jílovců s polohami 
prachů (šlíry) a  šedých vápnitých jílů a prachovců a písků.  

  

Obr. 17 Rozpadavé sedimenty 
menilitového souvrství (nad Pernou) 
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Kapitola 2 
 

Přehled geologických výzkumů 
 
Přehled geologických výzkumů oblasti Pavlovských vrchů a okolí zpracovávalo v minulosti 
několik autorů. Názory uveřejněné v pracích do roku 1934/1935 velmi pečlivě popsal Stejskal 
(1934, 1935). Přiblížení nejstarších zmínek o geologii Pavlovských vrchů je obsaženo i ve 
Skutilově rešeršní práci (Skutil, 1949) zaměřené především na krasové jevy. Celkové shrnutí 
v kontextu geologie Západních Karpat publikovali Andrusov (1959, 1965) a Roth (1980). 
Z novějších prací o geologických výzkumech Pavlovských vrchů lze jmenovat práci Stráníka 
et al. (1999), naposledy rešerši týkající se výzkumů daného území sestavil Poul (2002, 2004). 

 
2.1 STRATIGRAFIE 

 
Nejstarší geologické výzkumy započaly již na začátku 19. století, kdy Boué (1830) při svých 
cestách po Habsburské monarchii přiřadil bílé masivní vápence z okolí rakouského 
Ernstbrunnu do období jury (calcaire Jurassique). O možné existenci křídových sedimentů 
v zóně Washbergu uvažoval již Suess (1852), který jejich svrchnokřídové stáří dokládal 
nálezem hlavonožce Belemnitella mucronata. 

Podrobnější dělení jurských vápenců předložil Abel (1899), který rozdělil stratigraficky 
starší horniny (jílovce, vápnité jílovce) na „klentnický slín“ (Klentnitzer Mergel) a svrchní bílé 
masivní vápence za „štramberské vrstvy“ (Stramberger Schichten), také rozdělil 
svrchnokřídové sedimenty na stratigraficky starší „inocerámový slín“ (Inoceramen Mergel) a 
mladší „mukronátové vrstvy“ (Mucronaten Schichten). Později v geologické mapě v měřítku 
1:75 000 Abel (1907, 1910, obr. 18) zavedl pro nejstarší jurské horniny v Pavlovských 
vrchách název „klentnické vrstvy“ (Klentnitzer Schichten), které považoval za 
spodnotithonské. Mladší „štramberské vrstvy“ (Stramberger Schichten) považoval za 
svrchnotithonské. 

Na hranici mezi sedimenty náležejícím „klentnickým a štramberským vrstvám“ byly 
v roce 1926 H. Schönem zjištěny sedimenty tzv. „glaukonitické brekcie“(Stejskal 1935), 
které Schön považoval za tektonické rozhraní zmíněných vrstev. Později se touto otázkou 
zabývali Jüttner a Glaessner. Jüttner (1933) spojil vznik této brekcie s tektonickým 
roztříštěním rytmicky se střídajících sedimentů, které náležejí do „klentnických a 
štramberských vrstev“ s tím, že do nadloží progradují „vrstvy (vápence) štramberské“. Na 
rozdíl od ostatních autorů Glaessner (1931) vysvětlil vznik brekcie sedimentární cestou. 
Glaessner současně vytvořil nový název pro turonské sedimenty dříve označované jako 
„inocerámový slín“; neboť je přejmenoval na „klementské vrstvy“ (Klementer Schichten). 
Mezi „klementskými vrstvami“ a „mukronátovými vrstvami“ předpokládal stratigrafický hiát 
(coniac až santon). Tato domněnka byla vyvrácena až vrtným průzkumem o 60 roků později 
(Stráník et al., 1991). Glaessner (1931) také přejmenoval „štramberské vrstvy“ novým 
termínem – „ernstbrunnský vápenec“ (Ernstbrunner Kalk) podle rakouského Ernstbrunnu – 
místa, kde byla hornina popsána dříve (Boué, 1830). Nové geologické mapování Pavlovských 
vrchů a okolí provedl Jüttner (1939, obr. 19). 
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  “flyš a flyšoidní horniny“ 
  „svrchní křída“ 
  „štramberské vrstvy“ 
  „klentnické vrstvy“ 
  „granit“ 

  
Obr. 18: Výřez z mapy Auspitz–Nikolsburg 1:75 000 
(Abel, 1907) ukazuje rozšíření jednotlivých 
litostratigrafických jednotek 

Obr. 19: Výřez z podrobné geologické mapy 
„Geologische Karte des Unteres 
Tahayalandes“ v měřítku 1:25 000 (Jüttner, 
1940). 

  
Nové stratigrafické objevy byly získány během provádění průzkumných strukturních vrtů 

Pálava 1, Pálava 2 a Pálava 3 (Stráník et al. 1962). Vrtný průzkum následoval po zmapování 
Pavlovských vrchů v měřítku 1:10 000 (Matějka & Stráník, 1961). Později bylo nově 
definováno pálavské souvrství (Stráník et al. 1996), které nasedá na souvrství klementské 
kontinuálně a bez hiátu a které obsahuje Glaessnerem (1931) definované „mukronátové 
vrstvy“. 

 
 

1 km 

1 km 
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Petrologií vápenců a vápnitých jílovců se zabývali především manželé Eliášovi: např. 
Eliáš (1961, 1981, 1992), Eliáš & Eliášová (1984, 1985, 1986) a Eliášová (1990). Eliášovi 
publikovali několik sedimentárních modelů (viz např. obr. 22) vzniku akumulací 
ernstbrunnských vápenců a klentnického souvrství, které velmi často vycházejí z poznatků 
získaných na lokalitách v okolí Štramberku. Rovněž byly vyčleněny nové typy facií jurských 
jílovců a vápenců (např. Eliáš, 1992).  

  
Obr. 20b: Výřez z geologické mapy Pavlovských 
vrchů v měřítku 1: 25 000 (Čtyroký et al., 1995). 
Vysvětlivky viz obr. 20a 

Obr. 21: Schematizovaná část geologické mapy 
Čtyrokého et al. (1995). Tektonická stavba je řešena 
převážně zlomy o orientaci S–J a V–Z. 

  

1 km 

MIKULOV 

Klentnice 

Perná 

Horní 
Věstonice 
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Obr. 22: Model sedimentace ernstbrunnských vápenců a klentnického souvrství (Eliáš, 1992). Vysvětlivky: 1 – 
vápence pavlovské karbonátové plošiny, 2 – turbidity a fluxoturbidity klentnického souvrství, 3 – sesuvy a 
creepové sedimenty ernstbrunnských vápenců, 4 - turbidity a fluxoturbidity ernstbrunnských vápenců, 5 – 
hemipelagické sedimenty 
 

Eliášův sedimentární model byl založen na existenci hypotetické pavlovské karbonátové 
plošiny, na jejímž úpatí se z turbiditních proudů ukládaly nejprve horniny klentnického 
souvrství, na něž sjížděl materiál ernstbrunnských vápenců. Ernstbrunnské vápence jsou dle 
Eliáše (1992) na bázi tvořeny turbidity a brekciemi, kdežto horní partie vznikly sedimentací 
organického detritu i růstem korálového útesu (srovnej Eliáš 1961 a 1992). V masivních 
partiích ernstbrunnského vápence byly nalezeny i autochtonně rostlé korály (Eliášová 1990). 
Sedimentace ernstbrunnských vápenců byla podle Eliáše a Eliášové (1985) ukončena až 
v hauterivu, avšak podle Houši a Řehánka (1987) nemohou ernstbrunnské vápence dosahovat 
tohoto stáří, protože fosilie Cadosina semiradiata olzae NOWAK, která byla nalezena Eliášem 
a Eliášovou (1985), je pouze spodnotithonského stáří. 

 
Na základě nových nálezů navrhl Poul (2004) dvě nové litostratigrafické jednotky: jednak 

vápence Janičova vrchu (jako člen klementského souvrství) stáří svrchní cenoman až spodní 
turon, jednak již dříve zmiňované hraniční vrstvy nově označené jako „hlíznaté vápence“, 
které by měly svojí stratigrafickou pozicí a stářím odpovídat autochtonním kurdějovským 
vápencům. 

 
Během 80. let proběhlo nové geologické mapování, které prováděl a financoval Ústřední 

ústav geologický v měřítcích 1:25.000 a 1.50.000 (Čtyroký et al., 1988; Havlíček et al., 
1988a). Mapové podklady byly zkresleny a recidovány do nové geologické mapy 
Pavlovských vrchů (Čtyroký et al., 1995, viz obr. 20 a 21). 
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2.2 TEKTONIKA 
 
Nejstarší strukturně geologické poznatky o stavbě Pavlovských vrchů pocházejí z 19. století. 
Jeden z prvních názorů vyjádřil F. E. Suess, který považoval Pavlovské vrchy za hrásti, jež 
však nespojoval s karpatským obloukem. Bylo to především z důvodu nálezu mapovatelného 
rozšíření granitických hornin (viz Abelovu mapu na obr. 18). Později však bylo zjištěno, že se 
jedná pouze o valounový materiál ždánicko-hustopečského souvrství. Oproti tomu 
Petrascheck v roce 1914 navrhl šupinovou stavbu vrchů (Stejskal, 1934); současně velkým 
překvapením bylo Rzehakovo zjištění (v roce 1918), že mezozoické sedimenty leží na 
terciéru. Šupinovou stavbu vrchů (viz obr. 24) popsal i Glaessner (1931). 

Poněkud protichůdné názory publikoval především Jüttner (1922), který na základě 
stratigrafické inverze jurských sedimentů nad terciérem zamítl hrásťovou představu a v roce 
1933 publikoval model šupinové stavby vápenců Pavlovských vrchů (viz obr. 23), které 
vycházejí na povrch mezi mladšími (terciérními) sedimenty. S těmito názory naopak 
nesouhlasil Stejskal (1935), který předpokládal tektonickou pozici jurských sedimentů za 
tektonickou trosku (čejčské série), která byla dalekosáhle nasunuta po horizontální smykové 
ploše (obr. 25). Stejskal rovněž předpokládal rozsáhlé zvrásnění terciérních sedimentů, na 
kterých leží jurské vápence. Správně rozpoznal zlomy sz.–jv. směru, které protínají celou 
oblast Pavlovských vrchů, a tak se jako jeden z prvních autorů pokusil komplexně vyřešit 
tektonickou stavbu oblasti. 

V roce 1939 Jüttner (Jüttner 1940, příloha) vydal svoji geologickou mapu Pavlovských 
vrchů a okolí v měřítku 1:25 000 (obr. 19); mapa sice není řešena tektonicky, avšak nastiňuje 
šupinovou stavbu vápenců. Mnohem více tektonických schémat je však obsaženo 
v samotných vysvětlivkách k mapě (Jüttner 1940), kde je představen vznik bradel jako bloků 
vytrhaných z podloží a zavrásněných do terciérního flyše (obr. 23). 

 

 

 
 
Obr. 23: Vznik vápencových bradel zavrásněním bloků jury (K, modře) do flyšových hornin (hnědě) podle 
Jüttnera (1940) 
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Obr. 24: Geologický řez znázorňující tektonické šupiny v okolí Niederfellabrunnu v Dolním Rakousku 
(Glaessner, 1931, oproti originálu 2x zvětšeno). 
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Pokorný (1959) v Soutěsce zjistil přítomnost „glaukonitických vrstev“ dříve pokládaných 
za paleogén a přiřadil je k neokomu (svrchní křída), což potvrdilo stratigrafickou inverzi 
v Soutěsce~Děvíně. Glaukonitické horniny svrchní křídy potvrzující stratigrafickou inverzi 
byly zastiženy i vrtem Pálava 1 (Stráník et al., 1962), ve kterém tak byla doložena násunová 
stavba Pavlovských vrchů. Strukturně geologickým výzkumem mezozoických hornin se 
zabýval i Zapletal (1961); předložil několik geologických řezů (viz obr.27), jeho interpretace 
je založena na křehké tektonice.  

Obr. 28–30 vycházejí z vrtného průzkumu na svazích Pavlovských vrchů; obr. 28 správně 
vystihuje antiklinální stavbu Stolové hory (Stráník et al., 1962). 

 

 
 

Obr. 25 : Geologická mapa Pavlovských vrchů s geologickým řezem znázorňujícím vrásovou stavbu podložního 
flyše a dalekosáhlé nasunutí jurských vápenců (Stejskal, 1935).  
Vysvětlivky: 1 – útesy (jura), 2 – němčické vrstvy, 3 – menilitové břidlice, 4 – křepické slepence, 5 – 
hustopečské slíny a ždánické pískovce, 6 – kloboucké slepence, 7 – šlír, 8 – litothamniové vápence, 9 – terasy, 
10 – spraše, sprašové hlíny, sutě, 11 – aluvium 
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Další poznatky v souladu se šupinovou stavbu (obr. 31) byly zjištěny při hloubení 
hlubinného vrtu Bulhary–1 (Stráník et al. 1968). V tomto vrtu bylo zjištěno několikanásobné 
opakování sledu mezozoika i terciéru. Současně bylo zjištěno, že se v autochtonu vyskytují 
litologicky obdobné horniny jako v alochtonu (Pavlovské vrchy).  

Novější názory na příkrovovou stavbu Pavlovských vrchů ztvárnil Stráníkův model z roku 
1979. V tomto modelu na rozdíl od předcházejících převládají křehké struktury (zlomy, 
násuny) nad vrásami kenozoických hornin (obr. 32). Zlomy jsou však často orientovány 
subvertikálně a geologické řezy nejsou oddeformovatelné.  
 

 
Obr. 26: V roce 1933 byl publikován geologický profil v místě vrchu Děvín (Jüttner, 1933), který zobrazuje 
stratigrafickou inverzi klentnického souvrství na křídových sedimentech. Tektonické pojetí je velmi blízké 
dnešnímu řešení stavby. Ü – zlom, Kl – „klentnické vrstvy“, E – ernstbrunnský vápenec, Ok – svrchní křída, At 
– starší terciér (paleogén), Schl – svahoviny 
 

 
Obr. 27: Profil přes Stolovou horu (Zapletal, 1961): stavba je na rozdíl od Stráníkova pojetí (Stráník et al., 1962) 
interpretována kerně pomocí strmých zlomů. 
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Obr. 28: Geologický řez přes Stolovou horu, v kterém Stráník et al. (1962) správně interpretoval antiklinální 
stavbu zmíněného bradla. 

Obr. 29: Geologický řez přes bradlo Pálava (Stráník et al., 1962). 

Obr. 30: Geologický řez přes Děvín (Stráník et al., 1962) nerespektuje morfologický tvar šupin vápenců (spodní 
šupina je ve skutečnosti ukloněna asi o 20° mírněji než šupina horní). 
 

Shrnutí poznatků a nové názory na vznik Západních Karpat publikoval v monografii Roth 
(1980). Ve svojí práci kladl velký důraz na rotace jednotlivých dílčích bloků alpského a 
karpatského orogenu, rovněž považoval za stěžejní jednotlivé fáze vrásnění, které jsou 
doloženy regionálními hiáty. Za nejdůležitější „karpatské“ zlomy označil směr 
schattenbersko–bulharský systém (S–J) a také zlomy směru SZ–JV s levostrannými pohyby. 

V roce 1988 byly publikovány geologické mapy v měřítkách 1:25 000 a 1:50 000 
(Čtyroký et al., 1988, 1995; Havlíček et al., 1988, viz obr. 20). Tektonická stavba je řešena 
především zlomy směru S–J a V–Z, autoři vycházejí především z vertikálních a 
subvertikálních pohybů na zlomech. Geologické řezy přiložené k mapám nejsou bohužel 
balancované (obr. 33).  
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Výzkum spojený s rešerší provedl v roce 1999 Stráník et al. Ve své publikaci předložil 
některé nové grafické výstupy – upravený geolgoický řez a paleotektonický vývoj 
jihomoravských příkrovů (obr. 34, 36). 

Výsledky, které  paleonapjatostní analýzy, předložil ve svojí disertační práci v roce 1991 
Fodor. Výzkum byl zaměřen především na tektonickou evoluci Vídeňské pánve a severní 
Panonie, ale současně se dotýká externích Západních Karpat. Fodor vyhodnocoval terénní 
zlomová data především pomocí grafické metody klínů popsané Angelierem a Mechlerem 
(1977). Fodor zjistil 2 paleonapjatostní fáze (kompresní a extenzní). Starší fáze je kompresní 
s orientací σ1 SSZ–JJV, mladší – extenzní fáze má σ1 orientovanou ve směru SV–JZ (Fodor 
1991). 

 

 
 
Obr. 31: Geologický řez ždánickou jednotkou mezi Horními Věstonicemi a vrtem Bulhary–1 (Stráník et al., 
1968) 
 

 

 
Obr. 32: Geologický profil – Pavlovské vrchy (Stráník et al., 1979). 
Vysvětlivky: 1 – karpat, 2 – miocén s bazálními klastiky, 3 – karpat a spodní miocén, 4 – pouzdřanská 
jednotka, 5 – ždánickou–hustopečské souv., 6 – menilitové a šitbořické vrstvy, 7 – podmenilitové souv., 8 – 
klementské souv., 9 – ernstbrunnské vápence, 10 – klentnické vrstvy, 11 – svrchní křída,  12 – karbonátový 
vývoj nečleněný, 13 – kurdějovské vápence, 14 – mikulovské slínovce, 15 – vranovické váp. a dolomity, 16 – 
klastické souv. s nikolčickými vrstvami, 17 – karbonáty liasu a doggeru, 18 – granodiorit 
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Podobné výsledky paleonapjatostní analýzy jako Fodor publikovali i Havíř a Stráník 
(2003), kteří vyšli z numerického vyhodnocení dat pomocí počítačového programu BRUTE 3 
(Hardcastle & Hills, 1991). Jimi vymezená starší fáze má orientaci komprese SZ–JV a směr 
extenze SV–JZ, dle autorů souvisí s neogenními pohyby. Mladší fáze byla popsána s orientací 
kompresního napětí ve směru SV–JZ a extenzní SZ–JV; tato fáze může být dle autorů spjata 
s pohyby v badenu eventuálně i mladšími. 

Několik geologických řezů v okolí Pavlovských vrchů se na základě vrtných dat pokusil 
sestavit Adámek (2005), nevycházel však ze seismických profilů (obr. 35) a jedná se spíše o 
korelace jurských sedimentů ve vrtech. 
 

 
Obr. 33: Geologický řez vedený přes Mikulov (Čtyroký et al., 1988). Myšlenkou zobrazeného profilu jsou 
drobné šupiny či bloky vytržené z podloží vrásnícím se sedimentem, tímto se Čtyroký vrátil k Jüttnerově 
představě z roku 1940. Vysvětlivky viz obr. 7a. 
 

Poul a Melichar (2003) publikovali pokusné modelové řešení stavby Pavlovských vrchů 
pomocí numerické metody konečných prvků (FEM). Zjištěné výsledky (extenze) jsou ve 
shodě s poznatky zjištěnými v terénu (strike-slip levostranné pohyby – poklesy), současně 
bylo poukázáno na rozdílné geomechanické chování různých hornin v kompresním režimu. 
Při kompresním napětí přesahujícím mez pevnosti vápenců 150 MPa (Poul & Melichar, 
2003), vznikla v obnažených partiích vápenců extenze. Taktéž byl zdokumentován a popsán 
nález zlomu, na jehož povrchu bylo zjištěno pět různých striací, což  indikuje pět různých 
paleopohybů a tedy pět napjatostních polí (Poul, 2004). 

 

 
Obr.:34 Geologický profil – Pavlovské vrchy (Stráník et al., 1999). 
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Nástin nového strukturně–geologického modelu, který zahrnuje výsledky paleonapjatostní 
analýzy, geologického mapování a reinterpretaci seismických profilů publikovali Poul & 
Melichar (2005). Výsledky vycházejí především z tektonicko-geologických terénních dat 
obsažených v Poulově diplomové práci (Poul, 2004). Byla popsána flat-ramp vrásová 
geometrie a en-echellon uspořádání vápencových bradel; tektonická stavba je v mapě řešena 
především levostrannými horizontálními posuny směru SZ–JV a přesmyky směru SV–JZ 
(Poul & Melichar, 2005, 2006a, 2006b). 

 
 

 
Obr. 36: Paleotektonický vývoj oblasti Pavlovských vrchů dle Stráníka et al. (1999) v oligocénu až spodním 
badenu. A – vyšší oligocén (helvetská orogeneze, před 25 mil. roků), B – hranice paleogén/neogén (sávská 
orogeneze, před 20 mil. lety), C – hranice karpat/baden (štýrská orogeneze, před 16,5 mil. roků). 
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Kapitola 3 
 
Metodika výzkumu  
 
3.1 TERÉNNÍ MĚŘENÍ A MAPOVÁNÍ  
 
Pro sestavení tektonického modelu Pavlovských vrchů, bylo provedeno nové geologické 
mapování vápenců a rekognoskace zlomů. Mapování probíhalo podle litologických typů 
hornin. V rámci strukturně–geologického výzkumu bylo uplatněno několika terénních metod, 
které budou popsány v této kapitole. 

 
3.1.1 Geologické mapování Pavlovských vrchů 
 
Mapování bylo prováděno do topografických mapových listů 34–12–25, 34–21–21, 34–14–05 
a 34–14–10 a současně do leteckéch orto-snímků v měřítku 1:5.000. Mapování bylo zaměřeno 
především na mezozoické sedimenty, jen okrajově na terciér a kvartér. Byly vymezeny nové 
litologické typy a navržena nová litostratigrafická jednotka. Dělení jiných jednotek (terciér) 
bylo v rámci mapování zredukováno do jednoho typu. Křídové sedimenty byly rozděleny 
z původních dvou typů do typů tří. Také bylo zjednodušeno dělení sedimentů karpatské 
předhlubně a sedimentů vídeňské pánve. Ve městě Mikulově bylo vzhledem ke špatnému 
odkrytí jednotlivých hornin sestavení geologické mapy problematické. Při mapování 
v údolích bylo užito pravidla „V“. 
 
3.1.2 Sestavení geologické mapy 
 
Nová tektonicko-geologická mapa Pavlovských vrchů byla sestavena na základě vlastního 
terénního mapování a kompasových dat. Vymezení některých ploch sedimentů svrchní křídy 
a zejména terciérních sedimentů bylo užito nepublikované mapy v měřítku 1:10.000 (Matějka 
& Stráník, 1961). Jako podpůrných materiálů pro sestavování byly použity vertikální profily 
vrty, šachticemi a výkopy vyhloubenými na území Pavlovských vrchů a v okolí (Zapletal, 
1961, Stráník et al., 1962, Žůrek, 1967, Adámek a Bimka, 1981, Stráník, 1991, Bubík et al., 
1994). 

Modelování tektonické stavby alochtonních jurských hornin se opíralo o terénní 
kompasová měření (orientace a sklonu vrstevnatosti hornin a zlomů) v kombinaci 
s geodetickými souřadnicemi (JTSK Bpv., viz příloha 2); ke každému měření byl přiřazen 
litologický typ horniny. Největší důraz byl kladen na nalezení litologických 
a litostratigrafických rozhraní a na jejich přesné vynesení do topografických podkladů či 
leteckéch ortofotosnímků. Předložené řešení tektonické stavby se opírá o reinterpretaci 
hlubinných seismických profilů 152/83, 290/83, 293/83, na jejichž základě byly sestaveny 
řezy pomocí metodiky tzv. balancování. Použitá metoda balancování vychází z modelového 
pojetí flat-ramp-flat geometrie (více v následující kapitole). Pro grafické vyjádření 
balancovaných řezů byl použit vektorový PC program AutoCAD 2005, pro některé části 3D 
modelování program Surfr 7.0. Výpočet tvaru reliéfu probíhal dle metodiky triangulace 
s lineární interpolací (Triangulation with Linear Interpolation, Lee & Schachter, 1980). 

Zpřesnění a sestavení tektonicko-geologické mapy proběhlo pomocí grafického řešení 
průniku 3D těles v PC programu 3D Max. Jednalo se o průnik topografického terénu 
(vektorizovaného topografického reliéfu) s 3D nově sestaveným tektonickým modelem tvaru 
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mezozoických hornin. Výsledná mapa byla upravena v programu AutoCAD 2005 a Corel 
DRAW 12, tak aby respektovala tektonické aspekty detekovaných a měřených strukturních 
dat. 
 
3.1.3 Kompasová měření  
 
V rámci Pavlovských vrchů byla data měřena geologickým kompasem typu Clar (vyrobeno 
ve Freibergen Präzisionsmechanik, DDR) se stupňovým dělením. Byla měřena orientace 
zlomů a vrstevnatosti (směrnice, spádnice) a striace. Zlomy byly číslovány a vyznačovány do 
mapy a fotografií. Měření vrstevnatosti byla vyznačována do leteckéch ortofotosnímků a 
topografických map; současně byla opatřena litologickým popisem. Veškeré diagramy jsou 
v plochojevné projekci na spodní polokouli Lambertova rovnoplochého zobrazení. Většina 
strukturních dat byla přejata z autorovy diplomové práce (Poul, 2004). 
 
3.2 MODELOVÁNÍ GEOMETRIE STAVBY – KONSTRUKCE BALANCOVANÝCH 
ŘEZŮ 
 

Balancované řezy jsou konstruovány pro svrchní část zemské kůry, která ještě nepodléhá 
metamorfní a duktilní přeměně látek. Konstrukce balancovaných řezů vychází především ze 
zákona zachování objemu ve vrásněném reliéfu (u 2D profilů zákon zachování plochy), délky 
a/nebo mocnosti vrstev, tak aby byl zdeformovaný řez oddeformovatelný zpět do původní 
pozice – rovných nedeformovaných vrstev, jejichž plocha zaujímá stejnou plochu jako 
deformovaný řez (v případě eroze určitých částí některé elementy plochy odhadujeme). Při 
konstruování balancovaných řezů vycházíme z povrchových pozorování geometrie vrstev 
hornin v kombinaci s  modelovou geometrií např. fault-bend folds, fault-related folds (podle 
Suppeho, 1983), eventuálně z geomechanických pevnostních analýz vlastností hornin. Při 
tvorbě balancovaných řezů vycházíme ze dvou základních principů: při tvorbě vrás dochází 
k rotacím vrstev, avšak nedochází k jejich deformaci pomocí jednoduchého střihu, anebo jsou 
vrstvy uvnitř vrásy deformovány. 

Při konstrukci balancovaného řezu postupujeme od konstrukce stavby povrchu 
(povrchová měření a mapování); s konstrukcí modelových vrás pokračujeme směrem do 
hloubky. Vždy platí zásada, že profil musí být „oddeformovatelný“. Rampy vznikají jako 
důsledek kompresního režimu, kterému je vystavena hornina. Jejich vznik respektuje 
geomechanické vlastnosti hornin – převážně úhel vnitřního tření, jak to vyžaduje Mohrův-
Coulombův model křehké deformace. 

Tvar antiklinály vychází ze způsobu jakou mírou se v hornině projevují mezivrstevní 
prokluzy a zda je přesun veškerých vrstev po smykové ploše konstantní (viz obr. 37). Pokud 
tento předpoklad není splněn dochází k vnitřním deformacím horniny a mění se tak i tvar 
antiklinály. Příklad symetrické vrásy je uveden na obrázku 44. 
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3.3 KONSTRUKCE 3D MODELU 
 
Konstrukce 3D modelu vychází z metodiky konstruování balancovaných řezů, která byla 
nastíněna v předešlých odstavcích. Pro následující modelovou situaci byl použit stratigrafický 
profil s mechanickými vlastnostmi, které byly zjištěny pro jurské horniny Pavlovských vrchů. 
Úhel Θ = 20°, pod kterým vzniká rampa, byl vypočten váženým průměrem mezi mocností 
(metry) každé vrstvy a jejímu průměrnému úhlu (aritmetický) vnitřního tření (data podle 
Poula, 2004). Pohybový vektor přesmyku nadložní kry antiklinály je kolmý na směrnici 
rampy a paralelní s její spádnicí. K takové situaci dochází v místě čelní rampy. 

 
Odlepení (flat) byla situována na 

bázi klentnického souvrství, dále do 
polohy mezi klentnickým souvrstvím 
a hlíznatými vápenci a na svrchní 
stratigrafické omezení ernstbrunn-
ských vápenců. Následující 3D model 
(viz obr. 38, 39) je složen 
z jednoduché (dvě odlepení) a 
stupňovité rampy (tři odlepení). 
Svrchnokřídové sedimenty nejsou 
zobrazovány. 3D model byl sestaven 
na základě kombinace dvou 
modelových řezů – situací se vznikem 
dvou vrás (obr. 43) a jedné šupiny 
(obr. 42) . Každá vrstva v profilu byla 
modelována zvlášť, tak aby 
prostorový tvar a zalomení 
respektovaly mechanické vlastnosti 
horniny a modelový algoritmus 

vzniku flat-ramp-flat morfologie (Suppe, 1983). 

 
 
Obr. 37: Vznik jednostupňového přesmyku, A – velikost posunutí všech vrstev je konstantní (Θ ∼ β), B – 
Horní vrstvy prodělaly kratší přesun (přední větev antiklinály je viditelně strmější než zadní, Θ < β), C – Horní 
vrstvy prodělaly delší přesun než spodní (přední větev antiklinály je mírnější než zadní, , Θ > β) podle 
metodiky Marshaka & Mitry (1988) 
 

 

 
 
Obr. 38: Vznik kombinované struktury jednoduché a stupňovité 
rampy (se 2 odlepeními) na příkladu použití mechanických 
vlastností hornin Pavlovských vrchů, červená šipka znázorňuje 
směr vektoru pohybu 
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Obr. 39: Modelová situace fault-bend vrásy kombinovaná s použitím různých geologických řezů, vznik 
struktury vychází z obr. 40 – vznik složené rampy; linie řezu je zaznačena plnou červenou křivkou, hranice 
násunů jsou čárkovaně; řezy jsou vyobrazeny na obr. 41-43. (orig.) 
 

Zobrazený model představuje případ kdy v horninovém sledu došlo ke vzniku laterálních 
ramp a odlepení jsou vytvořena v různých stratigrafických horizontech. V levé části modelu 
(obr. 38) došlo k odlepení na bází klentnického souvrství, na bázi hlíznatých vápenců a na 
svrchním stratigrafickém omezení ernstbrunnských vápenců. Vrásnění probíhalo kontinuálně.  

Na obr. 43 je zobrazena situace, kdy došlo k odlepení na bází klentnického souvrství a 
vznikla flat-ramp-flat geometrie. Vzhledem ke složitosti antiklinály byl energeticky 
výhodnější vznik druhé rampy. Celkový pohyb po odlepeních a rampách je shodný s celkovou 
délkou pohybu u obr. 42.  

 

          
 
Obr. 40: Modelová situace - řez antiklinální stavbou v podélném směru (viz obr. 41)
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Obr. 44: Plastický 3D model skrz jednostupňovou vrásu typu fault-bend se dvěma odlepeními a jednou rampou. 
Vysvětlivky: tmavě modrá – báze klentnického souvrství, středně modrá – báze hlíznatých vápenců, světle 
modrá – báze ernstbrunnských vápenců, zelená – diskordance mezi svrchní jurou a svrchní křídou (orig.) 

 
Obr. 41: Příčný řez skrz modelovou stavbu antiklinály (obr. 39), v důsledku zalomení rampy (viz obr. 38) 
dochází ke vzniku prostorové stavby vrásy, jejíž řez milně navozuje odlišný smysl pohybu na zlomech než je 
uveden na obr. 42. Skutečný pohybový vektor je u tohoto řezu kolmo na list papíru (na povrchu laterálních ramp 
dochází v tomto případě k pravostrannému pohybu), orig.. 
 

 
Obr. 42: Pravý pohled na modelovou vrásu (obr. 38). Struktura je tvořena 2 zvrásněnými šupinami (2 rampy = 2 
fázový vývoj), které respektují mechanické vlastnosti konstrukce fault-bend folds (červená úsečka znázorňuje 
místo křížení s profilem obr. 41), orig. 
 

 
 
Obr. 43: Levý pohled na modelovou strukturu (obr. 38), v zobrazeném případě došlo ke vzniku jedné šupiny se 
dvěma odlepeními, celková délka pohybu po rampách a odlepeních je shodná s obr. 42 (orig.). 
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Kapitola 5 
 
Vznik vrás spjatých se zlomy se 
stupňovitou (flat-ramp-flat) geometrií 

 
Jednoduché systémy vzniku zlomů v přírodě často nefungují; horniny nejsou homogenní, 

sedimenty jsou z pravidla vrstevnaté, mají gradaci nebo se vyskytují významné faciální 
změny aj. Každý typ horniny má jiné geomechanické vlastnosti – se liší zejména svými 
pevnostními charakteristikami. Z principu geomechaniky vyplývá, že při vzniku zlomu, který 
prochází vrstevnatými a faciálně různorodými sedimenty, nemůže vzniknout jednoznačně 
planární plocha. Zlomy jsou tedy často různě zprohýbané. Pokud se v profilu horninového 
sledu vyskytují nekompetentní vrstvy, jež je snadné deformovat, mohou vznikat listrické 
(zahnuté) zlomy, jejichž smyková plocha může být modelově až válcová. Některá 
z nekompetentních vrstev potom často přechází až ve smykovou plochu (paralelní 
s vrstevnatostí) – odlepení.  

Modelové řešení použité pro konstrukci řezů v Pavlovských vrchách vychází především 
z flat-ramp-flat geometrie, která je spojena se vznikem ramp a odlepení. Rampy vznikají 
v masivních horninách, jedná se v podstatě o přesmyky, které respektují Mohrův-Coulombův 
model. Odlepení (flat) jsou obvykle situována do vrstevních poloh s nízkou pevností, příp. 
vznikají ve vrstevnatých horninách v místech jejich tektonického porušení nebo v místě 
významných faciálních změn (viz obr. 45). Při vzniku rampy dochází k přesmyknutí nadložní 
kry po rampě a ke vzniku antiklinální vrásové stavby. 

 

 
Obr. 45: Řez zobrazující dvou stupňový zlom (flat-ramp-flat geometrii) se 2 rampami a 3 odlepeními. Segment AB 
mezivrstevní prokluz – nižší odlepení bez stratigrafické inverze, BC rampa ve spodní kře (zadní větev antiklinály), 
CD odlepení se stratigrafickou inverzí, DE rampa v přední větvi antiklinály, EF – mezivrstevní prokluz, vyšší 
úroveň odlepení bez stratigrafické inverze (Marshak & Mitra, 1988). 
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5.1 VRÁSY TYPU ZLOMOVÉHO OHNUTÍ (FAULT BEND FOLDS) VYCHÁZEJÍCÍ 
Z GEOMETRIE ODLEPENÍ-RAMPA-ODLEPENÍ (FLAT-RAMP-FLAT) 

 
Vrásy zlomového ohnutí (fault-bend folds) vznikají v místech stupňovitého zlomu, kdy 

v místě zalomení dochází k rotaci horniny do spádnice zlomu. Tato rotace a následný 
přesmyk po rampě se povrchově projevuje morfologicky – vznikem antiklinály. Při 
konstrukci takového modelu je nutno vyjít z místních pozorování, které se opírají 
o geomechanické vlastnosti hornin, vrtné a seismické podklady. Geomechanické vlastnosti se 
opírají o horninové geotechnické zkoušky, jedná se především o vstupní parametry jako jsou 
úhel vnitřního tření (φ), pevnost (c) a objemová přetvárnost. Jednodušší modely vycházejí 
z existence planární rampy (Suppe 1983), jiné naopak relativně důsledně vycházejí 
z mechanických vlastností jednotlivých typů hornin v geologickém profilu, takže jsou rampy 
lomené (Medwedeff & Suppe 1997).  

Pro konstrukci vrásy vycházíme z empiricky získaných vztahů pro jednotlivé úhly 
zalomení vrstev, tak aby byl řez balancovaný. Setkáváme se s úhly Θ, φ, β, γ, δ, které jsou na 
sobě závislé a platí mezi nimi dále uvedené vztahy. Θ je ostrý úhel mezi rampou a plochou 
vrstevnatosti (obr. 46), figuruje v nelineární rovnici se směrovým úhlem (axial angle) γ, platí 
mezi nimi vztah 5.1. Parametr φ je změna úhlu mezi rampou a horním odlepením, velikost 
úhlu β vychází z rovnice 5.2 a jedná se o úhel, který mezi sebou svírají plochy vrstevnatosti 
přední větve antiklinály a plocha odlepení. Modelování vrás vychází z dělení struktur na 
symetrická ramena podle osních ploch a z rotací ploch vrstevnatosti, které se přesunují vzhůru 
po šikmé rampě v místě zalomení  

 
 
Obr. 46: Jednoduchý stupňovitý přesmyk geometrie flat-ramp-flat (konstantní deformace v celém profilu), 
balancování geologických řezů vychází ze zachování plochy deformovaného tělesa. Na obrázku jsou 2 modelové 
příklady A) – příklad dle modelu Suppe (1983), aktuální řešení Θ = 20°, β = 23°, γ = 78°, δ = 80°, Θ = 45° – φ/2, 
B) – zjednodušený vlastní model vycházející z optimalizace a symetrizace tvaru antiklinály Θ  = β = 20° = 45° – 
φ/2, γ =  δ = 80°, situace na první pohled neznatelně nesplňuje zachování plochy, při náročných konstrukcích 
můžeme tento fakt zcela zanedbat (vlastní model).  
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Spádový úhel přední větve antiklinály (forelimb) γ získáme ze vztahu 5.1. Úhel mezi 
horní plochou rampy a odlepením získáme z lineárního vztahu 5.2 (Suppe, 1983). 

 

 ⎟⎟
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⎜⎜
⎝

⎛
+

=Θ= −

γ
γφ 2

1

cos21
2sintg  5.1 

 
 )2(180 γφβ −°+−Θ=  5.2 
 
Zobrazení průběhu funkce 5.1 je na obrázku č. 49; zde je zobrazena závislost směrových 

úhlů vrásy γ, Θ, β. Průběh funkce je silně nelineární, vykazující 2 řešení (obr. 47).  
 
Poněkud odlišné modelové řešení (obr. 48) navrhli Kane et al. (in Savage & Cooke, 

2003). Modelové pojetí vychází z pozorování povrchových projevů flat-ramp-flat morfologie. 
Jedná se o deformaci vrstev (mezivrstevní prokluzy ve smyslu jednoduchého střihu), které se 
přesmykávají po rampě. Vrstvy zadní větve antiklinály jsou paralelní s plochou rampy 
a současně amplituda antiklinály je rovna délce zlomu (na rozdíl od Suppeho, 1983, Marshaka 
a Mitry, 1988, aj.).  

Protože stejná geometrická pravila platí pro všechny vrstvy, tvar zvrásněných vrstev je 
shodný, veškeré osní plochy dělící jednotlivá zalomení jsou paralelní. Tato modelová situace 
vychází z mnohem jednodušších principů – není nutné požívat složité výpočty, na rozdíl od 
Suppeho rovnice (Suppe, 1983).  

 
Podobný princip deformace vrstev je uveden v publikaci Nemčoka et al. (2005), viz obr. 

50, kde dochází rovněž k deformaci vrstev vrásněných hornin. V příkladu na obr. 51 jsou 
zobrazeny dva případy řešení vzniku jednostupňové rampy, když má horninový profil 
rozdílné geomechanické vlastnosti a dochází ke vzniku lomené rampy. 

 

  

 
 

  
Obr. 47: Z rovnice 5.2 vycházejí dva způsoby 
řešení úhlu β (Suppe & Namson in Suppe, 1983) 

Obr. 48: Model vzniku flat-ramp-flat geometrie při použití 
deformace vrstev v principu jednoduchého střihu (Savage & 
Cooke, 2003) 
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5.1.1 Vícestupňové přesmyky flat-ramp-flat geometrie 
 
Vícestupňové přesmyky vznikají v horninách, kde se jednotlivé litologické typy velmi liší 

svými geomechanickými vlastnostmi. Konstrukce takových profilů je obdobná jako 
u předešlého modelu, volba a výpočet parametrů rampy a antiklinály vychází opět z rovnice 
5.1, která je modifikována multiplikátory vycházející z počtu ramp a zalomení (5.3 – 5.6., 
Suppe, 1983). 

 
 ∑ =

=Φ
n

i i1
φ  5.3 

 
Rovnice 5.3 počítá výsledný úhel sklonu rampy, který vychází ze součtu úhlů φ (rozdíl 

úhlu rampy od druhého odlepení). 
 
 )2180(111 γφβ −°+−Θ=Θ=  5.4 
 
 [ ] )2180()2180( 2112 γφγφβ −°+−−°+−Θ=  5.5 
 
Zobecněním rovnice 5.5 získáváme následujíc vztah. 
 
 ∑ =

−°+Φ−Θ=
n

i nn 11 )2180( γβ  5.6 
 
Kombinací rovnic 5.3 – 5.5 získáváme vztah pro velikost výsledného odklonu ramena 

přední větve antiklinály (β) od odlepení. Konstrukce takových modelů je zobrazena 
na obr. 52. 

  

Obr. 50: Dva způsoby vzniku vrás při 
odlepení (detachment folds). A – rotace 
segmentu zadního ramena antiklinály 
bez vnitřní deformace vrstev horniny, B 
– rotace segmentu zadní větve 
antiklinály za vzniku deformace mezi 
vrstvami (převážně extenzní režim – 
natahování vrásy), podle Nemčoka et al. 
(2005) 
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5.1.2 Další deformace vycházející z flat-ramp-flat geometrie 
 
Vznik flat-ramp-flat geometrie byl testován a modelován v mnoha případech. Jednalo se 
převážně o pokusné modely typu sand-box (model, který vychází ze vzniku vrás pomocí 
vlhkého písku, který je deformován zmenšováním objemu krabice), také modely sádrové, 
které lépe vystihují křehké chování hornin a modely plastické (želatina, agar aj.). Některé 
modelové způsoby jsou zobrazeny a popsány v následujícím odstavci. 

Na obr. 53 jsou zobrazeny modelové pokusy vzniku fault-bend folds. Při nasouvání zadní 
větve antiklinály na rampu vznikají paralelní přesmyky (systém zpětných násunů). Na obr. 54 
je zobrazen výsledek vrásnění homogenního, kompaktního materiálu; orientace působení 
napětí a vznik deformace je na obr. 55. 
  

  

 

 

 

  

Obr. 53: Pokus zobrazující vznik antiklinální 
struktury fault-bend fold; při nasouvání pískové 
vrstvy na nepoddajnou podložku vznikají drobné 
přesmyky (Bonini et al., 2000). 

Obr. 54: Zobrazení modelového příkladu vzniku drobných 
paralelních přesmyků při vzniku flat-ramp-flat geometrie 
(horní – Merle 1998, dolní – Nemčok et al., 2005). Model 
publikován v knize Nemčok et al., 2005 (dolní). Zobrazuje 
použití křehkého materiálu, jehož deformace lépe zobrazuje 
vznik zlomů a puklin. 
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Obr. 55: Zobrazení deformací v hornině při 
vzniku flat-ramp-flat geometrie. Před nasouváním 
na rampu působí na horninu deformace formou 
modelu jednoduchý střih, kdy mohou vznikat 
přesmyky orientované paralelně se smykovou 
plochou rampy (Merle, 1998). 

Obr. 56: Vznik flat-ramp flat morfologie ve vrstvách 
velmi odlišných geomechanických vlastností. Rigidní 
vrstva se deformuje dle Suppeho (1983) rovnice 5.1, 
spodní vrstva (zeleně) se chová plasticky a dochází 
k jejímu rozvlečení po smykové ploše – ztenčování vrstev 
(Merle, 1998). 

  
Model, který vychází z konstrukce flat-ramp-flat geometrie ve vrstvách odlišných 

geomechanických vlastností je na obr. 56. Deformace a přesmyk probíhá v celé duktilní 
vrstvě; současně dochází k rozvlečení duktilní vrstvy a jejímu vyznění. Úhel γ může vycházet 
z Mohrova modelu pro nesoudržnou horninu: γ = 90° − φ. Pomocí této modelové situace lze 
řešit ztenčování vrstev v profilech při konstrukci balancovaných řezů. 
  

 

Obr. 57: Vývoj zlomově propagační vrásy (1, 
fault-propagation fold) do struktury flat-ramp-flat 
(3, fault-bend fold) uvedeno v publikaci Nemčok 
et al. (2005) 
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5.1.3 Fault-propagation folds 
 
Zlomově propagační vrásy 

vznikají ve vrstevnaté 
sekvenci geomechanicky 
odlišných materiálů. 
Homogenní a pevné materiály 
vytvářejí zlomové struktury – 
rampy; naopak měkké horniny 
nevytvářejí odlepení (viz obr. 
58) jakou u předešlého modelu 
(odst. 5.1.2), ale vznikají 
křehce-duktilní vrásové 
struktury. Tento modelový 
způsob řešení vrásových 
struktur je méně obvyklý a 
v pro interpretaci struktur a 
tvorbu 3D modelu 
v Pavlovských vrchách není využit.  

 
Na obr. 57 (na předchozí stránce) je uveden příklad kdy ze zlomově propagační vrásy 

vzniká klasická fault-bend vrása. 
 

5.1.4 Obrazová dokumentace – modelové řezy vycházející z principů geometrie fault-
bend folds 

 
V tomto odstavci budou představeny některé typy vzniku jednoduchých i více stupňových 

vrásových struktur, situace vycházejí z geomechanických vlastností mezozoických hornin 
v Pavlovských vrchách (obr. 59-63). Některé modelové situace byly použity pro sestavení 3D 
strukturního modelu Pavlovských vrchů. Úhel Θ, pod kterým vzniká rampa, byl zvolen na 
20°. Fault-bend vrásy jsou 3D struktury, tento fakt je třeba míti neustále na paměti. 
  

 
 

  
Obr. 59: Modelová stavba jednoduché jednostupňové fault-bend vrásy (vpravo je stavba porušena zlomem typu 
strike-slip). Vrása vznikla nestejnoměrnou deformací, která během deformace vyzněla. Vysvětlivky: tmavě 
modrá barva reprezentuje klentnické souvrství, středně modrá – hlíznaté vápence, světle modrá – ernstbrunnské 
vápence 
  
 

 

 
Obr. 58: Princip konstrukce zlomově propagační vrásy (Chester & 
Chester, 1990) 
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Obr. 60: A – F vznik a vývoj jednoduché fault-bend vrásy se dvěma odlepeními a jednou rampou aplikace na 
mechanické vlastnosti mezozoických hornin Pavlovských vrchů (orig. na základě modelu Suppeho, 1983) 
 

G  
 

H  
 
Obr. 61: Vznik složitějších vrásových struktur; G – vrása se 2 rampami, H – vráse se 3 rampami. Stáří zlomů se 
obvykle snižuje při vzdalováním se od generátoru orientovaného tlaku. Starší vrásové struktury jsou tedy 
deformovány a rotovány podle nově vznikajících vrás, délka červených křivek (ramp) u situace G je shodná 
(vlastní modelová konstrukce), orig. 
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Obr. 62: Složité vrásové struktury; A – C speciální případ vzniku vrás se 2 a 3 rampami, kdy dochází k minimální 
deformaci horniny a délka jednotlivých šupin je shodná, D – „typická“ vrása se 2 rampami, E – vrása se 2 
rampami, kdy dochází ke vzniku obou ramp a zalomení vrstev v jednom místě; v přední větvi antiklinály starší 
šupiny došlo k rotaci vrstev – přesmyk se změnil v kinematický pokles, F – při vzniku mladší šupiny došlo 
k využití části existující rampy, G – speciální případ dvojité vrásy za existence pouze 1 (reaktivované) rampy 
(orig.) 
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Obr. 63: Vznik a vývoj speciální ho typu vrásy, kdy dochází k reaktivaci ramp při vzniku mladší vrásy 
 (počet šupin – 1 = počet ramp), orig. 
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Kapitola 6 
 
Výsledky  
 
6.1 POPIS STUDOVANÝCH LOKALIT 
 

Kapitola 6 bude rozdělena na jednotlivá velká bradla, eventuálně oblasti výskytu menších 
skalek, které budou důkladněji popsány.  
 
6.1.1 Svatý kopeček 
 
 Svatý kopeček je bradlo lokalizované na východním okraji města Mikulov. Kopeček je 
tvořen převážně bílými ernstbrunnskými vápenci, které jsou silně rozpukány. V přírodních 
odkryvech (východní svah) a zejména v jihozápadní části jsou dobře patrny „hlíznaté 
vápence“ a občasně i sedimenty klentnického souvrství. Nahodile jsou dochovány i větší 
plochy svrchnokřídových sedimentů. Kopeček je rozdělen významným přesmykem (velký 
morfologický jev), který jej rozděluje na část severovýchodní a jihozápadní. 

Severovýchodní část bradla byla téměř zničena během dobývání vápence dvěma rozlehlými 
lomy (Mariánský mlýn), které nám současně obnažují hlubší partie vrstevnatého sledu 
mezozoických hornin. Nejvýznamnější lokalitou je lom v Janičově vrchu (Janitch Berg), 
který byl až do roku 2004 činným (obr. 65). V severozápadní stěně bylo autorem (Poul 2002, 
2004) nalezeno velké množství různých facií dosud nepopsaných a nepublikovaných 
svrchnokřídových sedimentů (např. viz obr. 30). Tyto sedimenty se vyskytují převážně 
v puklinách a zejména na smykových plochách významnějších zlomů (orientace zlomů viz 
obr. 69).  

 

 
Obr. 64: Pohled na Svatý kopeček ze Zámeckého vrchu (na severovýchod). Západní svah se společně 
s vrstevnatostí uklání k SZ. V prostřed vrchu jsou patrny dva levostranné poklesy (pohyb je subhorizontální, 
červeně), které ve strmém srázu obnažují masivní bílé ernstbrunnské vápence. 
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Obr. 65: Zatopený lom v Janičově vrchu – pohled na severozápadní stěnu, kde je ve skalním řezu dobře patrný 
odkryv rotovaného přesmyku flat – ramp – flat geometrie (klentnické souvrství) přes spodní vápencovou šupinu; 
vše je navíc přemodelováno zlomy (levostranné poklesy – knihovničkový efekt). Bílá hornina je ernstbrunnský 
vápenec, šedá až nazelenalá hornina je tvořena sedimenty klentnického souvrství; na smykové ploše (paralelně 
s plochami vrstevnatosti ernstbrunnských vápenců) jsou zavrásněny svrchnokřídové sedimenty – „vápence 
Janičova vrchu“ náležející jako člen klementskému souvrství (Poul & Bubík in prepp.). Detail viz obr. 66. 
 

 
 
Obr. 66: Detail smykové plochy, která je pokryta faciálně různorodými, převážně nazelenalými sedimenty, 
vápenců Janičova vrchu (lom v Janičově vrchu, etáž I); nadložní kra je budována klentnickým souvrstvím. Při 
vrásnění podložní kry (foot-wall ramp) se z původního přesmyku stal během rotace vrstev geometrický pokles. 
Vysvětlivky: červená křivka – smyková plocha, modrá křivka – vrstevnatost ~ kliváž, modelová pozice struktury 
je zakreslena v pravém horním rohu. 
 

Určení a změření ploch vrstevnatosti bylo v masivních ernstbrunnských vápencích 
obtížné. Vrstevnatost byla měřena převážně v jemně vrstevnatých svrchnokřídových 
sedimentech, které se vyskytují nad vápenci nebo jiným způsobem. Bylo zjištěno, že velké 
množství přesmyků a snad i tektonické kliváže využívá ploch vrstevnatosti vápenců. 
Orientace ploch vrstevnatosti je ukloněna k JV pod úhlem 50–70° (směrem k západu bradla se 
velikost sklonu spádnice mírně zvětšuje). Celá severovýchodní část, která zaujímá oba lomy, 
tvoří jednu protáhlou šupinu (antiklinálu). Osa antiklinály se uklání mírně k SV, kam se i celá 
struktura noří pod terciérní sedimenty ždánického příkrovu. V jihozápadní stěně byl také 
zjištěn knihovničkový efekt, pomoci kterého je celý masiv deformován. V 70. letech bylo 
v místě lomů a okolí vyhloubeno velké množství průzkumných vrtů (Žůrek 1967), jejich 
profily jsou uvedeny v příloze č. 2.  

klentnické souvrství 

ernstbrunnské vápence 
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Obr. 67: Pohled na poklesové zlomy (levostranný pokles), které vytvářejí knihovničkový efekt. V tektonických 
prohlubních v ernstbrunnských vápencích (vrstevnatost modře) jsou zaklesnuty svrchnokřídové sedimenty (báze 
zelená barva) náležející klementskému souvrství (lom v Janičově vrchu, etáž II, pohled na SV).  
 
Jihovýchodní část Svatého kopečku je rovněž tvořena šupinou vápenců jejíž stavba byla 
během vrásnění porušena levostrannými subhorizontálními poklesy (viz obr. 64). Ve 
východní části Kopečku je obnažen přechod ernstbrunnských vápenců až do starších 
v podloží situovaných sedimentů klentnického souvrství. Naopak v západní části (převážně 
město Mikulov) byly zjištěny svrchnokřídové sedimenty, které jsou uloženy s diskordancí na 
zkorodovaném povrchu ernstbrunnských vápenců. Mnohdy byly měkké sedimenty erodovány 
a pozůstatkem je zde limonitová kůra – geochemické rozhraní mezi glaukonitickými pískovci 
a bílými vápenci. Podle zmíněné kůry lze snadno vymapovat bázi svrchnokřídového 
klementského souvrství. 
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Obr. 68: Konturový diagram ploch vrstevnatosti 
v celém úseku Sv. kopečku. 

Obr. 69: Konturový diagram znázorňující póly zlomů na 
Svatém kopečku 
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Vrstevnatost byla měřena ve vrstvách klentnického souvrství, převážně však v „hlíznatých 

vápencích“ jejichž ukázkový odkryv je situován na východním svahu kopce. Vrstevnatost 
byla dále zjišťována v ernstbrunnských vápencích (geologické libely) a křídových 
sedimentech. Vrstevnatost se uklání k SZ s velikostí sklonu spádnice 40–60° (obr. 68). 

 

 

 
Obr. 70: Letecký snímek města Mikulov zobrazující dokumentační body a terénní vrstevnice (rozsah 10 m). Bod 
obsahuje tektonické měření a barva značí litotyp dokumentované horniny. Vysvětlivky: tmavě modrá – klentnické 
souvrství, středně modrá – hlíznaté vápence, světle modrá – ernstbrunnské vápence, červená – geochemické 
rozhraní mezi vápenci a křídovými souvrstvími, zelená – křídové sedimenty, fialová – významný zlom, kliváž 
 

1 km 
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6.1.2 Zámecký vrch a Kozí hrádek 
 
Zámecký vrch a Kozí hrádek jsou dva malé vrcholky situované v městě Mikulov. Zámecký 
vrch je tvořen bílým masivním ernstbrunnským vápencem, který postupně přechází do 
hlíznatých vápenců. Zámecký vrch i jeho okolí je značně zastavěn a lidskou činností 
přemodelován. V zámecké zahradě jsem nalezl pukliny, ve kterých se vyskytuje červená facie 
vápenců Janičova vrchu. Severně a jižně od Zámeckého vrchu byly Bubíkem et al. (1994) 
v hlubokých výkopech popsány svrchnokřídové sedimenty náležející pálavskému souvrství. 
Orientace ploch vrstevnatosti se uklání pod úhlem asi 50° směrem k severu. 

  

  
Obr. 71: Jižní pohled na vrch Kozí hrádek; vrcholek je tvořen lavicovitými ernstbrunnskými vápenci; 
vrstevnatost se uklání pod úhlem ~50° k Z. 
  

Kozí hrádek je situován severně od Zámeckého vrchu. Jeho vrcholek je tvořen lavicovitými 
ernstbrunnskými vápenci (viz obr. 71). V místě Židovského hřbitova (při úpatí kopce) byly 
nalezeny hlíznaté vápence, které směrem na sever přecházejí do šedých jílovců klentnického 
souvrství. V místě městského amfiteátru stojí skála tvořená facií klentnického souvrství, která 
obsahuje velké množství ostrohranných klastů křemene. Orientace ploch vrstevnatosti je 
variabilní, viz obr. 70. 
 
6.1.3 Turold 
 
Vrch Turold je tvořen třemi lineárně symetrickými (S–J) menšími vrcholky, které na sebe 
rychle navazují. Od jihu je Turold otevřen dvěma malými opuštěnými lomy. Těženým 
materiálem byl bílý masivní až tlustě lavicovitý ernstbrunnský vápenec spolu s vápenci 
hlíznatými, v některých místech byly odkryty i sedimenty klentnického souvrství. V lomu na 
Turoldu je také odkryv vápnité (pískovcové) facie klementského souvrství (obr. 75), které je 
diskordantně uloženo na korodovaném povrchu ernstbrunnských vápenců. V dolním lomu je 
i krasovo-tektonická jeskyně Na Turoldu. Lom na Turoldu je zajímavý především existencí 
zlomů, které byly aktivovány v režimu tzv. knihovničkového skluzu (viz obr. 72).  
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Obr. 72: Ernstbrunnské vápence porušené systémem levostranných poklesů v režimu knihovničkovém skluzu 
(pohled k VJV, v pozadí město Mikulov), orientace ploch vrstevnatosti – S 140/45, orientace ploch poklesových 
zlomů Z 115/80, zelenou šipkou je označen zlom z obr. 76, modrou šipkou tektonický styk ernstbrunnských 
vápenců s klentnickým souvrstvím (obr. 73). 
 

V jižní části dolního lomu jsou zastoupeny převážně ernstbrunnské vápence, které jsou 
zde masivní až tlustě lavicovité, ve vápencích se vyskytují pukliny (odlepení), které jsou 
paralelní s plochami vrstevnatosti. Odlepením mezi vrstevními plochami vznikly prostory, 
které v současnosti tvoří horní patro jeskyně. Nad ernstbrunnskými vápenci je zastoupeno 
klementské souvrství o mocnosti asi 10 m. Vápence jsou silně tektonicky porušeny 
s výskytem velkého množství přesmyků a poklesů, které způsobují kontakty stratigraficky 
různých hornin (viz. obr. 73). 

 
V západní stěně jižního lomu je situace jiná; nejspodnější stratigrafické patro zahrnují 

sedimenty klentnického souvrství, na než rychle navazují hlíznaté vápence. Vápence 
ernstbrunnské jsou zastoupeny až v horní etáži lomu; na ně nasedají svrchnokřídové 
sedimenty. V horním lomu jsou zastoupeny převážně ernstbrunnské vápence. 
 

 
Obr. 73: Tektonický kontakt klentnického souvrství (dole, S ~ 145/40) a ernstbrunnských vápenců, lokalita je 
situována na pravé straně vstupu do lomu Na Turoldu. 
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Obr. 74: Klínovitý relikt ernstbrunnských vápenců mezi sedimenty klentnického souvrství (lom na Turoldu – 
severozápadní stěna). 
 

Vrstevnatost není v masivních horninách vždy dobře zřetelná. Úklon spádnice ploch 
vrstevnatosti je v dolním lomu orientován převážně k JV (viz obr. 77); v horním lomu je 
situace složitější (viz obr. 70). Orientace zjištěných zlomů je zobrazena na obr. 78. 
  

 
  
Obr. 75: Diskordance svrchnokřídového klementského 
souvrství nasedajícího na jurské ernstbrunnské 
vápence (lom na Turoldu). Červená křivka zobrazuje 
průběh smykové plochy v rámci klementského 
souvrství. Orientace vrstevnatosti v místě odlepení je 
S 153/35, vrstevnatost přesmyknuté přední větve 
antiklinály je S 183/40 

Obr. 76: Významný zlom v jižní části vrchu Turold 
(orientace S 220/63). Korodovaný povrch je pokrytý 
sedimenty klementského souvrství (geochemické 
rozhraní).  
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Obr. 77: Konturový diagram pólů ploch vrstevnatosti 
na Turoldu 

Obr. 78: Konturový diagram pólů ploch zlomů 
v bradle Turold 

  
6.1.4 Drobné výskyty vápencových šupin mezi Turoldem a Stolovou horou 
 

 
Obr. 79: Mezi bradlem Turold a Stolovou horou byla zjištěna široká střižná zóna, do níž jsou zakomponovány 
drobné vápencové šupiny, které tvoří Kočičí skálu, Kočičí kámen aj. Pohled k severu z Turoldu, v pozadí Děvín. 
 

Kočičí kámen Kočičí skála 

Stolová hora
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Mezi Turoldem a Stolovou horou byla zjištěna rozsáhlá střižná zóna. V této zóně se 

nesystematicky vyskytují drobné vápencové šupiny (obr. 79), uzavřené do mladších 
terciérních sedimentů. Orientace ploch vrstevnatosti je různá, lze předpokládat, že docházelo 
k drobným rotacím bloků a šupin. Dokumentační body jsou zobrazeny na obr. 80. 

 
Největším vápencovým objektem nacházejícím se v této zóně je Kočičí skála. Skála stojí 

poblíž silnice mezi Mikulovem a Klentnicemi (obr. 79); je tvořena masivním bílým 
ernstbrunnským vápencem, který byl v minulosti lámán v malém lůmku. Plochy vrstevnatosti 
jsou ukloněny k JV pod úhlem 30°. 

 
Kočičí kámen je skalka, která tvoří okrajovou část pole mezi Kočičí skálou a obcí 

Bavory. Jedná se o nevelký vápencový útvar, který je složen z brekciovitých (patrně 
podrcených) ernstbrunnských vápenců. Vrstevnatost se uklání k JZ pod úhlem asi 25°. 

 
Výchoz u Bavorských padělků vznikl terasováním malého svahu pro účel pěstování 

vinné révy. V krátkém úseku se vyskytuje celá řada sedimentů (klentnické souvrství, 
ernstbrunnské vápence a terciérní jílovce). Orientace a sklon ploch vrstevnatosti je pro každý 
typ hornin odlišný. Jurské horniny se uklánějí převážně k JZ, zatímco terciérní k VSV. 

Menší výskyty (malé skalky) jižně od Stolové hory jsou tvořeny převážně bílými 
ernstbrunnskými nebo našedlými vápenci hlíznatými. Orientace ploch vrstevnatosti, pokud 
byly zjištěny, jsou různé, viz obr. 80. 

 
Lůmek poblíž silnice jižně od Stolové hory je tvořen kompletním jurským 

sedimentačním sledem. Ve východní části je tvořen masivním ernstbrunnským vápencem, 
který je porušen v trendu knihovničkového efektu (obr. 82). Mezi sedimenty klentnického 
souvrství, které jsou zastoupeny na východním svahu vrcholku, se vyskytují hlíznaté vápence. 
Křídové sedimenty nebyly nalezeny. Vrstevnatost se uklání pod úhlem 45° k JV (obr. 83). 

 

 
Obr. 81: Odkrytý profil ve střižné zóně, na krátkém úseku dochází ke styku klentnického souvrství, 
ernstbrunnských vápenců a různých typů flyšoidních hornin (Padělky pod Kočičím kamenem) 
 

Ernstbrunnské vápence 

Klentnické souvrství
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6.1.5 Stolová hora 
 
Stolová hora leží při západním okraji obce Klentnice. Jihovýchodní svahy jsou tvořeny bílým 
ernstbrunnským vápencem, který tvoří povrch téměř celého bradla. Vrchol Stolové hory je 
tvořen horizontální planinou (viz obr. 85). Stavba tohoto bradla je antiklinální; na jižním 
svahu se vrstevnatost sedimentů uklání k JV pod úhlem asi 45°. Sklon se postupně směrem 
k SZ pozvolna mění až na 5° k SZ.  
 

V západní části kopce leží bývalý rozsáhlý opuštěný vápencový lom; ve stěně byla 
zjištěna stratigrafická inverze hlíznatých vápenců nad ernstbrunnskými. Současně i přesmyk 
šupiny, která tvoří vrchol přes severozápadněji uloženou šupinu (viz obr. 84). V severní části 
Stolové, poblíž fotbalového hříště se vyskytují sedimenty klentnického souvrství.  

 
Obr. 82: Ernstbrunnské vápence jsou porušeny poklesy v režimu knihovničkového efektu (lůmek u silnice jižně 
od Stolové hory, pohled k SZ) 
 

 
Obr. 83: Přechod ernstbrunnských vápenců do vápenců hlíznatých, orientace ploch vrstevnatosti (modře) asi 
S 110/45 ( lůmek u silnice jižně od Stolové hory, pohled na S). 
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Obr. 85: Pohled na Stolovou horu a další menší vápencové šupiny vyskytující se v rámci střižné zóny mezi 
Stolovou a Turoldem od jihu; v popředí je „lůmek poblíž silnice“. 
 

 
Obr. 86: Pohled na severní konec Stolové hory navazující na Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hradu. Svahy 
jsou tvořeny ernstbrunnskými eventuálně hlíznatými vápenci. V popředí (na poli před stromy) vycházejí na 
povrch svrchnokřídové sedimenty. 
 
6.1.6 Růžový vrch – Sirotčí hrádek 
 
Růžový vrch se rozprostírá severně od Stolové hory (obr. 86). Tektonická stavba je relativně 
jednoduchá; jižní svahy a vrchol kopce jsou budovány bílým lehce tektonicky postiženým 
ernstbrunnským vápencem, který je v prostorách vrcholku přemodelován působením eroze. 
Směrem k severu masivní vápence přecházejí do vápenců hlíznatých, a dále se mění až 
v sedimenty klentnického souvrství. Vrstevnatost sedimentů se uklání k JZ až J pod sklonem 
asi 30°. Jižně od silnice Klentnice – Perná byly nalezeny opět sedimenty, které svým 
vzhledem byly charakterizovány jako sedimenty klentnického souvrství. Vrstvy jsou 
ukloněny k J až JV; sklon vrstev je asi 30°. 
 
6.1.7 Bradlo Pálava 
 
Tvoří skalní masiv položený mezi silnici vedoucí z Klentnic do Perné a vrchem Děvín. Masiv 
je tvořen dvěma vrcholky – je protažen ve směru SZ–JV. Jižní svahy jsou mírně ukloněny – 
tvořeny masivním ernstbrunnským vápencem. Severní a svahy jsou strmé budované 
sedimenty klentnického souvrství, které zde vytváří rozsáhlá suťová pole. Západní svahy jsou 
strmé vytvářející vysoký skalní stupeň mezi vápenci a okolními převážně terciérními 
sedimenty (přesmyk). 

Růžový vrch 
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Jižně od Pálavy je lokalizována smyková zóna, která silně tektonicky ovlivňuje blízké 

horniny (obr. 87). V lomu v jižní části Pálavy byly zaznamenány brekciovité podrcené 
ernstbrunnské vápence, současně byla v této části zjištěna tektonická kliváž, která se zde 
uklání k J až JZ pod úhlem okolo 45°, naopak vrstevnatost sedimentů se uklání k severu. 
V zářezu lesní cesty z Klentnic do Soutěsky byla v rámci výzkumu sedimentů klentnického 
souvrství zjištěna odlišná orientace vrstevnatosti, která se zde uklání k JV. Orientace 
vrstevnatosti a místa dokumentačních bodů jsou na obr. 87. 

 

 
 
Obr. 87: Letecký snímek Pálavy a Děvína s vyznačenými dokumentačními body (otočeno o 90°). Vysvětlivky: 
tmavě modrá – klentnické souvrství, středně modrá – hlíznaté vápence, světle modrá – ernstbrunnské vápence, 
červená – geochemické rozhraní mezi vápenci a křídovými sedimenty, zelená – křídové sedimenty, fialová – 
významný zlom, kliváž 

500 m 
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V jihozápadní části je situace složitější. V zářezu občasného vodního toku (směřující k J) 
byl zjištěn rozsáhlý odkryv sedimentů klentnického souvrství jejichž vrstvy jsou ukloněny 
subhorizontálně k SSZ. Bezprostředně v sousedství byly vymapovány ernstbrunnské vápence. 
 

 
Obr. 88: Panoramatický pohled na bradla Pálava a Děvín (pohled na sever). V jižní části Pálavy je vyhlouben 
malý vápencový lom, ve kterém je silně vyvinuta kliváž. Mezi Pálavou a Děvínem se nachází zlomově-erozivní 
rokle Soutěska. Jihovýchodní svahy Děvína jsou mírně ukloněny; na polích pod Děvínem z kvartérních 
sedimentů občasně vystupují napovrch i sedimenty stáří svrchní křída, které byly ověřeny i vrtem Pavlov-5 
(Stráník 1991). 
 

V západní části byl zjištěn významný přesmyk hlíznatých vápenců a klentnického 
souvrství přes ernstbrunnské vápence (část Martinka, obr. 89). Ernstbrunnské vápence, které 
tvoří rampu jsou orientovány svojí spádnicí k SSV. Přesunuté sedimenty, které současně i ve 
svém vrstevním sledu vytvářejí stratigrafickou inverzi (klentnické souvrství je uloženo na 
hlíznatých vápencích) jsou ukloněny k Z. Vzhledem k různým orientacím vrstevnatosti 
sedimentů je překocený vrstevný sled téměř vyloučen. 
 

 
Obr. 89: Západní část Pálavy – Martinka, kde dochází k dvojnásobné stratigrafické inverzi (ernstbrunnské 
vápence\hlíznaté vápence\klentnické souvrství). Sklon vrstev ernstbrunnských vápenců je pod úhlem asi 45° 
k SSV, nadložní sedimenty se uklánějí k Z. Přesmyk hlíznatých vápenců je zaznačen červenou křivkou. 

Pálava 
Děvín

Dívčí hrady 

Soutěska 
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Západně od části Martinka se vyskytují drobné útržky vápenců, jejichž spádnice se uklání 

k SV. Jsou to převážně ernstbrunnské vápence, které zde byly těženy v malých lůmcích. 
Občasně se vyskytují i jílovce spadající pod klentnické souvrství. 

 
6.1.8 Děvín 
 
Je největším a nejrozlehlejším bradlem v Pavlovských vrchách. Jeho jihovýchodní svahy jsou 
ukloněny mírně (obr. 88), orientace vrstevnatosti sedimentů je téměř paralelní se sklonem 
svahu (50°). Ve svahu jsou zastoupeny převážně ernstbrunnské vápence z nichž občasně 
vycházejí na povrch vápence hlíznaté. Ve spodních partiích jv. svahů se vyskytují 
i svrchnokřídové sedimenty. Západní a severozápadní svahy jsou strmé – prošly procesem 
gravitačního rozvolňování a řícení (obr. 90). 
 

 
Obr. 90: Pohled na severozápadní strmý svah Děvína. V polovině je patrná významná morfologická a litologická 
změna – zlom (horizontální pohyb) svah je směrem na sever mírnější, pokrytý vegetací a silněji tektonicky 
postižený. 
 

Na vrcholu byl zaznamenán rozsáhlý přesmyk, který byl zdokumentován již na počátku 
20. století a současně byl ověřen vrtným průzkumem v 60. letech. Západněji situovaná 
vápencová šupina, která tvoří podložní kru, má spádnici ploch vrstevnatosti opět orientovanou 
k JV. Sklon je mírnější, pohybuje se okolo 35°.  
  

Obr. 91: Silně deformované 
sedimenty klentnického 
souvrství na smykové ploše 
přesmyku na Děvíně 
(severovýchodní část). 
  

Mezi vápencovými šupinami byly povrchově (Soutěska) i vrtně (Pálava-1) zjištěny 
svrchnokřídové sedimenty (viz obr. 92), které náležejí převážně pálavskému souvrství. Při 
cestě ze dna Soutěsky na vrchol Děvína byly zjištěny i plochy geochemického rozhraní – 
erozivní povrch ernstbrunnských vápenců. Na pravé straně cesty se nachází i odkryv smykové 
plochy nadložní vápencové šupiny (viz obr. 92). Smykovou plochu tvoří svrchnokřídové 
sedimenty, po kterých došlo k přesmyknutí šupiny, která je v tomto místě budována bílým 
ernstbrunnským vápencem. Orientace smykové plochy je paralelní s vrstevnatostí podložní 
šupiny, lineace která vynikla při tvorbě flat-ramp-flat morfologie je paralelní se spádnicí 
vrstev podložní šupiny. 
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Obr. 92: Schéma tektonické stavby rokle Soutěska – bradlo Děvín (pohled z Pálavy od jihu) Vysvětlivky: A – 
litologické rozhraní mezi hlíznatými vápenci a nadložními ernstbrunnskými vápenci, B – pálavské souvrství 
tvoří povrch smykové plochy (flat), C – smyková plocha – pálavské souvrství\ernstbrunnské vápence (přední 
větev antiklinály), D – litologické rozhraní hliznaté váp.\ernstbrunnské vápence, modrá barva – hlíznaté váp., 
světle modrá barva šipky – ernstbrunnské váp., zelená – svrchní křída, červená – rozhraní (litologické, 
tektonické), diagramy (oblouky) zobrazují orientaci ploch vrstevnatosti, kontury – zlomy a pukliny 
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Orientace vrstevnatosti nadložní kry se směrem na sever mírně stáčí z úklonu z JV až na 
úklon čistě k V (severní část jižního svahu). V zářezu cesty, která vede po jižním úbočí 
Děvína ze Soutěsky na Dívčí hrady byl zjištěny výskyt silně deformovaných sedimentů 
klentnického souvrství (viz obr. 91), které tvoří smykovou plochu (přední větev antiklinály 
flat-ramp-flat geometrie). 
 

Orientace ploch vrstevnatosti se opět mění v okolí Dívčích hradů – S 80/45. Ve 
zmiňovaném úseku byly zastiženy hlíznaté vápence (skalní útvar SZ svah – Tři panny), 
klentnické souvrství se vyskytuje pouze v úlomcích v suti.  

 
Severozápadní část Děvína je budována tektonicky porušenými ernstbrunnskými vápenci, 

níže hlíznatými vápenci; nejnižší stratigrafické partie tvoří klentnické souvrství, které vychází 
na povrch v rozsáhlém odkryvu jižně od skalní římsy Děvína a pokračuje až do Soutěsky. 

 
Na západ od největšího bradla se vyskytují drobné šupinky a bloky vápenců a jílovců; 

jejichž plochy vrstevnatosti, pokud byly zjištěny, se uklánějí k SV. 
 

6.3 GEOLOGICKÉ ŘEZY A 3D MODEL STAVBY 
 
3D model byl sestaven na základě geologického mapování, vrtných podkladů, reinterpretace 
seismických řezů a konstrukce vlastních geologických řezů; pro zpracování všech řezů bylo 
použito metodiky balancování řezů, která je popsána v předešlé kapitole. 
 

 
Obr. 93 Reliéf Pavlovských vrchů a okolí, nejvyšší vrcholky jsou tvořeny svrchnojurskými vápenci 
 
 
6.3.1 3D model autochtonního podloží 
 
Model autochtonu byl sestaven na základě vrtných dat pomocí programu Surfr 7, více bylo 
popsáno v kapitole 5. Obr. 94 až 98 zobrazují vypočtenou morfologii reliéfu. Výsledky 
z programu Surfr byly upraveny v AutoCADu, grafické výstupy jsou z programu 3D Max. 
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Obr. 94: Modelová situace variské platformy – Český masiv (pohled k západu). 
 

 
Obr. 95: 3D model předkřídového reliéfu, pohled na západ. V místě, kde jsou jurské sedimenty (modře) 
erodovány a na povrch vychází krystalinikum, je situovaný vranovický příkop. 
 

 
Obr. 96: 3D model předterciérního autochtonu, svrchnokřídové sedimenty (zeleně) představují mimo vranovický 
příkop velmi málo mocnou vrstvu, která je na mnohých místech erodována (např. pouzdřanským příkrovem 
pohybujícím se vpravo, vrt Nikolčice-1). 

Popice-2 

Nikolčice-1 
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Obr. 97: Model předpříkrovového reliéfu pod Pavlovskými vrchy (pohled k severu), žlutě jsou zobrazeny 
neogenní sedimenty karpatské předhlubně. 
 

 
Obr. 98: Model podloží ždánického příkrovu (včetně mezozoických bradel), růžově jsou zobrazeny sedimenty 
pouzdřanské jednotky. Na některých místech byly sedimenty pouzdřanského příkrovu setřeny pohybujícím se 
ždánickým příkrovem. Povrch ždánického příkrovu je značně nerovný – kopíruje složitou tektonickou stavbu 
nadložních mezozoických hornin. 
 
 
6.3.2 Reinterpretace seismických řezů 

 
Pro účel sestavení 3D tektonického modelu byly reinterpretovány 2 řezy příčné (152/83, 

290/83) a 1 podélný (293/83). Pro reinterpretaci byly využity povrchové a vrtné podklady (viz 
příloha 1 a 3); konstrukce řezů proběhla balancováním. Bylo použito flat-ramp-flat 
morfologie pro tvorbu vrásových – antiklinálních struktur. Nová interpretace seimických řezů 
152/83, 290/83 a 293/83 jsou uvedeny v příloze č. 2. 
 
6.3.3 Geologické řezy a 3D tektonický model 
 
Základní principy stavby zahrnující násunovou tektoniku s antiklinálami a porušení příčnými 
zlomy jsou znázorněny na obr. 99. Zasazení této stavby do geologické mapy ukazuje obr. 100. 

Popice-2 
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Největší důraz je kladen na zobrazení vrásové stavby, která byla porušena levostrannými 
horizontálními posuny s orientací SZ-JV.  

Tektonický model je sestaven z jedné rozlehlé desky, která je tvořena mezozoickými 
sedimenty, které jsou začleněny mezi příkrovy. Tato deska je porušena je zvrásněna za vzniku 

 

 
 
Obr. 99: Zjednodušený 3D model, který nastiňuje princip vzniku zalomených vrás, které jsou porušeny 
levostrannými posuny, hnědá barva značí povrch kenozoických sedimentů 
 

 
Obr. 100: 3D geologická mapa s vyznačenými předpokládanými průběhy levostranných subhorizontálních poklesů 
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zalomených vrás, které splňují podmínky flat-ramp-flat geometrie (obr. 101–104). Vnitřní 
stavba vrás je velmi složitá – skládá se z několika šupin, které jsou na sebe nasunuty.  

Jednolitá vrásová stavba je porušena příčnými zlomy do velkých antiklinál, které jsou od 
sebe odděleny subhorizontálními poklesy (obr. 99, 100). Levostrannými pohyby na 
zmíněných zlomech došlo k přestavení původní orientace desky, která se uklání k JV do 
pozice, kdy vápencové antiklinály tvoří linii s orientací S–J. Orientace os antiklinál je ve 
směru SV–JZ z nichž se některé uklánějí mírně k SV.  
 

Palava-1
NW

2) 3) 4) 5)

SE

1)

Křížení s profilem 
293/83

Palava-3

A)

B)

C)

 
Obr. 101: Podélné geologické řezy (kolmé na osu antiklinály) zobrazující flat-ramp-flat geometrii. Odlepení jsou 
situována na bázi klentnického souvrství, v hlíznatých vápencích a také na rozhraní svrchní jura\svrchní křída. 
Model vychází z názoru, že při tektonických pohybech došlo k rozvlečení hlíznatých vápenců po smykové ploše 
– ztenčování vrstev. Rampy protínají celý horninový sled mezozoika. Vysvětlivky: tmavě modrá – klentnické 
souvrství, středně modrá – hlíznaté vápence, světle modrá – ernstbrunnské vápence, tmavě zelená – klementské 
souvrství, světle zelená – pálavské souvrství. Situaci řezů viz obr. 102 a 103. 
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Obr. 102: Plastický reliéf Pavlovských vrchů s vyznačenými geologickými a reinterpretovanými seismickými 
řezy 

Obr. 103: 3D zobrazení geologických řezů, přes mezozoické horniny. Vysvětlivky: tmavě modrá – klentnické 
souvrství, středně modrá – hlíznaté vápence, světle modrá – ernstbrunnské vápence, zelená – svrchní křída 
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Obr. 104: Modelový řez skrz vrásovo-šupinovou stavbu mezozoických hornin Pavlovských vrchů v místě 
reinterpretovaného seismického profilu 209/87. Vysvětlivky: tmavě modrá – klentnické souvrství, středně modrá 
– hlíznaté vápence, světle modrá – ernstbrunnské vápence, zelená – svrchnokřídová souvrství (nerozlišeno), 
hnědá – příkrovy (kenozoické sedimenty), žlutá – karpatská předhlubeň 
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Diskuse 
 

1) Pozice mezozoických hornin v Pavlovských vrchách 
 
Pavlovské vrchy jsou budovány vápenci, které vytvářejí rozlehlá deskovitá tělesa s 
lineárním průběhem v mapě. Deskovitý tvar tělesa byl ověřen vrty i seismickým 
průzkumem. Jedná se tedy o desky rozměrů min. 1,5 x 1,5 km, ale uvážíme-li porušení 
zlomy, jedná se zjevně o desku mnohonásobně větší.  
 
Pro pozice mezozoických hornin byly v minulosti vytvořeny dvě teorie: první se přiklání 
k názoru, že Pavlovské vrchy jsou tvořeny olistolity a jejich vznik je spojen s 
odlamováním a sklouzáváním bloků vápenců a slínovců z pavlovské karbonátové plošiny 
na její úpatí (např. Eliáš 1992). Druhá teorie vychází z názoru, že Pavlovské vrchy tvoří 
rozlehlé, tektonicky postižené šupiny, které byly vylomeny z podloží pohybujícím se 
příkrovem (např. Roth 1980). 
 
Co se týče první možnosti mezozoické horniny Pavlovských vrchů neodpovídají definici 
olistolitů jako „exotického bloku nebo jiné horninové masy, která vznikla transportem v 
důsledku podmořských gravitačních skluzů nebo řícení a je součástí olistostromy“ 
(Jackson, 1997), neboť tyto výskyty nejsou obklopeny materiálem odpovídající definici 
olistostromy („olistostroma je sedimentární komplex, který se skládá z chaoticky 
uspořádané a heterogenně promíchané horninové masy, která vznikla akumulací 
podmořského gravitačnímu skluzu či řícením nezpevněných sedimentů. Tento sediment je 
v terénu mapovatelný, vytváří čočkovitá tělesa bez vnitřní vrstevnatosti; tělesa jsou 
zahrnuta mezi normální vrstevnaté sekvence okolního sedimentu“). Eventuálně by se 
mohlo ještě jednat o olistoplaku (což je odlepená a sesutá deska vápenců), ale proti tomu 
svědčí, že nebylo pozorováno její rozvolnění vznikající během sesouvání, ani nebyly 
mapovány brekcie na okrajích desky. Pro tektonické zapracování do ždánického příkrovu 
svědčí pozice na bázi příkrovu, i když tento argument nevylučuje zcela existenci 
olistoplaky; kompaktnost hornin je hlavním argumentem pro tektonické zapracování. 
Každopádně těleso vykazuje deskovitý tvar, který je akceptovatelný pro oba názory. 
 
2) Vrásová stavba 
 
Koncepce vrásová stavby mezozoika Pavlovských vrchů nebyla prozatím uvažována s 
výjimkou Stolové hory, kde Stráník (et al., 1962) na základě terénních měření a 
pozorování rozpoznal antiklinální stavbu. Nově byla zjištěna antiklinála na Svatém 
kopečku u Mikulova, která se pozvolna noří směrem k SV a byla rekognoskována i pod 
povrchem jihovýchodně od Klentnic v reinterpretovaném seismickém řezu. Taktéž byly 
v terénu objeveny některé menší struktury navozující antiklinální stavbu na vrcholu 
Děvína a západě Pálavy. 

Existenci antiklinální stavby podporují především kompasová měření orientace 
vrstevnatosti a jejich návaznosti na terénní mapování. Na jihovýchodních svazích bradel 
se vrstevnatost pravidelně uklání k jihovýchodu, což je zřejmé i z publikovaných map 
(např. Čtyroký et al., 1995). Avšak na některých severozápadních svazích bylo nově 
zjištěno, že se vrstevnatost uklání k severozápadu (vedle již zmiňované Stolové hory se 
jedná zejména o Svatý kopeček, Pálavu, částečně i málo výrazný jihovýchodní hřeben 
Děvína). 

Strukturním poznatkům odpovídají též pozorování stratigrafických sekvencí. Tak na 
jihovýchodních svazích Svatého kopečku bylo zjištěno uklánění ploch vrstevnatosti 
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vápenců k jihovýchodu a tyto svahy jsou navíc pokryty autochtonními svrchnokřídovými 
sedimenty. Severozápadní svahy se naopak uklánějí k SZ a současně zde byly 
vymapovány rozlehlé plochy svrchnokřídových sedimentů (tvořící nadloží 
ernstbrunnských vápenců). O faktu, že je stavba antiklinální svědčí i brachyantiklinální 
uzávěr v severní části Svatého kopečku v okolí Janičova vrchu. Osa vrásy se zde zanořuje 
pod mírným úhlem k SV pod kenozoické sedimenty (prolongace byla zjištěna v i 
seismickém řezu 293/87). 

Další méně výrazná antiklinální stavba byla zjištěna v nasunuté kře na hlavní desku 
Děvína, kde jsou vrstevnatosti ukloněné k SV (a zřejmě brachyantiklinální uzávěr při 
ohybu cesty z Děvína do Soutěsky). I když antiklinální struktura a vzhledem k 
litologickému charakteru hornin bradel není příliš nápadná, jeví se jako jeden z jejich 
charakteristických tektonických znaků. 

 
3) Násunová tektonika  
 

Násuny byly v mezozoických horninách v Pavlovských vrchách objeveny už na 
začátku první poloviny 20. století, kdy byl na vrcholu Děvína popsán přesmyk jurských 
hornin přes sedimenty svrchnokřídové. Obdobných přesmyků bylo během geologického 
mapování objevena celá řada. Klíčovou úlohu v identifikaci stratigrafických inverzí 
sehrálo nově provedené vymapování tzv. „hlíznatých vápenců“. Tyto sedimenty byly 
zjištěny ve vrtném průzkumu a současně se vyskytují povrchově, avšak v publikovaných 
mapách nejsou vyobrazeny. Ve zmíněných vrstvách byly zjištěny smykové plochy, které 
jsou převážně paralelní s plochami vrstevnatosti. 

 
Násuny byly také zjištěny během strukturního výzkumu vrchů v 60. letech (Pálava-1, 

Stráník et al., 1962), kde byly střídaní různých litologií a změny mocností vrstev 
interpretovány rytmickou sedimentací. Vysvětlení však může být odlišné, a to pomocí 
násunové tektoniky a vrásové stavby. V předložené práci je navržen vrásový flat-ramp-flat 
model, který se vyznačuje vznikem odlepení a ramp. Modelová situace je charakteristická 
zejména rotacemi vrstev a měnícími se (pravými i nepravými) mocnostmi. Podobně je 
možno vysvětlit výsledky vrtu Nové Mlýny-3 (Adámek, 1989), kde byly pod 
ernstbrunnskými a kurdějovskými vápenci zastiženy několikrát mocnější sedimenty 
náležející klentnickému souvrství. Toto vícenásobné opakování lze vysvětlit pomocí 
vrásově-násunové tektoniky, kdy došlo ke vzniku několika vrásových šupin, které se 
během vrásnění nasunuly na sebe. 

 
Ze strukturních – kompasových dat a současně z terénního mapování vyplývá, že 

orientace směrnice přesmyků je v mapě paralelní s orientací směrnice vrstevnatosti. 
Přesmyků – stratigrafických inverzí byla v mezozoických horninách bylo zjištěno velké 
množství. Mnohé přesmyky mají vrstevní charakter. Během rotací vrstev docházelo i k 
rotacím zlomů, tak že některé původní stratigrafické přesmyky se změnily na kinematické 
poklesy. K takovým rotacím vrstev a tudíž i zlomů dochází v místech předních větví 
antiklinál. 

 
4) Stupňovitá (flat-ramp-flat) geometrie násunů 
 
Vrásovo-násunovou stavbu mezozoických bradel lze interpretovat pomocí flat-ramp-flat 
geometrie, kdy se střídají vrstevní orientace násunů s kosými a jsou tak produkovány 
stratigrafické inverze. Domnívám se, že v případech, kdy jsou vrstevnatosti paralelní, se 
jedná o partie, kde dochází k odlepení a tudíž i mezivrstevním prokluzům. Na některých 
lokalitách jsou horniny (převážně ernstbrunnské vápence) porušeny zlomy, které nejsou 
paralelní s vrstevnatostí a vytvářejí stratigrafickou inverzi. Zde dochází k přesmyku 
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hornin (např. bradlo Pálava – lokalita Martinka) jejichž vrstevnatost je paralelní s plochou 
zlomu. Takové zlomy jsem označil za rampy. Ostrý úhel, který mezi sebou svírá rampa a 
vrstevnatost je asi 20°, podobného výsledku bylo dosaženo pomocí aplikace prosté 
tlakové zkoušky na jednotlivé horniny a interpolace výsledků (váženého průměru úhlu 
vnitřního tření hornin). 
 
Při vzniku nové vrásy, kdy se přesouvá horní kra antiklinály přes rampu, dochází v místě 
zalomení k rotaci vrstevnatosti sedimentů nad rampou, v tomto případě se jedná o rotaci 
20° okolo osy, která je paralelní s osou antiklinály. Současně s rotací vrstevnatostí, která 
až doposud tvořila podložní nedeformovanou kru starší zalomené vrásy, dochází k rotaci i 
nadložní kry starší antiklinály. Z čehož vyplývá, že každá nově vznikající vrása způsobuje 
rotaci dříve vzniklých vrás o ostrý úhel mezi rampou a vrstevnatostí (pro Pavlovské vrchy 
vypočtený úhel 20°).  

Odlepení byla zjištěna na bázi klentnického souvrství, na přechodové hranici mezi 
klentnickým souvrstvím a „hlíznatými vápenci“ a současně na kontaktu svrchnojurských 
vápenců a svrchnokřídových jílovců. Z uvedeného vyplývá, že odlepení vznikají v 
místech významných litologických změn a v místě nehomogenit hornin. Naopak rampy, 
které jsou vytvořeny převážně v ernstbrunnských vápencích, vznikají v masivních a 
pevných horninách.  

V seismických profilech bylo pozorováno, že celá horninová deska mezozoika byla při 
alpínských horotvorných pohybech rotována a v současné době se uklání pod úhlem 
přibližně 12° k JV. Pokud v takové desce vznikne rampa, jejíž úhel Φ je 20°, docházíme k 
výsledku, že nejmladší násuny mají v místě odlepení velikost sklonu 12° a v místě 
přesmyku na rampě 32°. Starší násuny jsou deformovány a rotovány podle nově 
vznikajících ramp vždy o velikost úhlu mezi rampou a odlepením. Z čehož usuzuji, že 
vrstevnatost sedimentů na dříve vzniklé rampě (tvořící zadní větev nově vznikající 
antiklinály), bude činit 32° + 20° = 52°.  

Podobné sklony vrstevnatosti byly zjištěny na Děvíně, kde vrstevnatost podložní kry 
má spádnici asi 33° k JV (západní část Děvína), kdežto sedimenty které tvoří zadní větev 
antiklinály (horní kru) mohou dosahovat maximálního sklonu okolo 52°, což je v souladu 
s kompasovými daty na jihovýchodním svahu Děvína. Domnívám se tedy, že v bradle 
Děvín je antiklinální stavba budována minimálně dvěma rampami, které protínají celý 
horninový sled svrchní jury.  

 
Domnívám se, že „hlíznaté vápence“ vznikly tektonickým rozvlečením a roztříštěním 

rytmicky zvrstvených hornin za vzniku masivních hlíz plovoucích v jemnozrnné jílovcové 
matrix. Podobné horniny byly zjištěny ve vrtu Nové Mlýny-3 a byly označeny jako 
kurdějovské vápence. Kurdějovské vápence jsou horniny autochtonní vyznačující se 
rytmickým střídáním tence vrstevnatých vápenců a jílovců. Během vrásnění došlo v 
Pavlovských vrchách k jejich rozvlečení, takže dochází ke ztenčování vrstev, které jsou 
přisuzovány. Ztenčování vrstev zmíněných sedimentů popsal na základě terénních 
výzkumů Andrusov (1958) a při interpretaci vrtných dat i Stráník et al. (1962). 
Ztenčování vrstev „hlíznatých vápenců“ může být interpretováno pomocí modelu 
publikovaného v monografii Merle (1998, zobrazeno v kapitole č. 6). Ztenčování vrstev 
„hlíznatých vápenců“ bylo použito při konstrukci 3D strukturního modelu mezozoických 
sedimentů Pavlovských vrchů. 

 
5) Příčné zlomy a výsledná tektonická stavba bradel Pavlovských vrchů 

 
Během mapování Pavlovských vrchů byla pořizována i strukturní kompasová data ploch 
zlomů. V konturových diagramech byly zjištěny převládající orientace zlomů v 
převládajících směrech SZ-JV a SV-JZ. Při sestavení mapy jsem zjistil, že zlomy 
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orientace SV-JZ jsou paralelní s osami vrás a tvoří násuny. Naopak zlomy orientace SZ-
JV byly interpretovány jako příčné, převážně horizontální posuny. Tyto zlomy rozdělují 
stavbu vápencové flat-ramp-flat morfologií zvrásněnou desku se směrnicí SV-JZ na dílčí 
bradla. Na příčných zlomech došlo k levostrannému pohybu, čímž došlo k upořádání vrás-
bradel do linie s orientací S-J (en-echellon). Pomocí příčných zlomů orientace SZ-JV je 
en-echellon (pseudo-lineární struktura) struktura oddeformovatelná do předpokládané 
pozice. Bradla tedy vůči sobě zaujímají en-echellon uspořádání a vykazují duplexovou 
antiklinální stavbu; osy antiklinál jsou orientovány převážně ve směru SV-JZ, což je 
paralelně s orientací ploch přesmyků velkých šupin mezozoických hornin.  

 
6) Vliv morfologie autochtonu na nasunuté příkrovy  
 
V předchozích bodech diskuse jsem se zmínil o faktu, že mezozoické horniny tvoří desku, 
která byla zvrásněna a porušena zlomy. K deformaci mohlo dojít z různých důvodů 
z nichž mohu jmenovat změny napjatostního režimu za vzniku flat-ramp-flat morfologie a 
příčných zlomů (viz Poul, 2004, Poul & Melichar, 2005a, 2005b) nebo vlivem morfologie 
podloží na které byly příkrovy nasunuty. Tvar mezozoických hornin odráží morfologii 
příkrovu ždánické jednotky, ale současně také pouzdřanské, na jejímž stropu v některých 
úsecích leží (vrt Strachotín-2). 

Násunová plocha pouzdřanského příkrovu není rozhodně planární, a již v mapě je 
dobře viditelné, že je křivá a porušena zlomy. Jak je tomu s tvarem smykové plochy 
v podloží bylo modelováno pomocí PC programu Surfr. Z 3D modelu vyplývá, že 
smyková plocha je zakřivena, projevují se na ní morfologické změny v reliéfu 
autochtonních sedimentů karpatské předhlubně a zejména vliv nasunutí ždánické 
jednotky. Na některých místech byly sedimenty pouzdřanské jednotky erodovány 
nasouvajícím se příkrovem až na autochtonní svrchnokřídové sedimenty. Sedimenty 
pouzdřanského příkrovu jsou v místě Pavlovských vrchů silně deformovány a vyznačují 
se velmi variabilní mocností, někde byly rozvlečeny až „do ztracena“.  

Domnívám se, že tento příkrov sloužil při vrásnění externích Západních Karpat na 
jižní Moravě jako „jakási vazelína“, která umožňovala lepší kluz relativně houževnatých 
mezozoických sedimentů, které tvoří bázi ždánického příkrovu. Mezozoické horniny tak 
byly ušetřeny velké deformace a rozlámání (v seismických řezech se pak jeví jako 
rozlehlá deska, která je deformována až na čele příkrovu) z důvodu, že nerovnosti 
v autochtonu byly během transportu vyplňovány pohybujícím se a vrásnícím se 
pouzdřanským příkrovem. 

Nyní vychází na povrch otázka, jakou měrou byly pohybujícími se příkrovy ovlivněny 
autochtonní sedimenty náležející karpatské předhlubni. Ve vrtu Mikulov-2 jsou mezi 
sedimenty eggenburgu pravděpodobně tektonicky vklíněny svrchnokřídové pelity. 
V některých seismických řezech v karpatské předhlubni jsou dokonce podle doc. 
Lubomila Pospíšila (ústní sdělení) vidět sesuvy, které mohly vznikat během vrásnění čel 
obou diskutovaných příkrovů. 

Z mnoha faktů, které byly v této práci předloženy vychází, že na čelech příkrovů 
docházelo k rozsáhlým deformacím hornin (rozvlečení hornin měkkých, rozlámání a 
zvrásnění houževnatých). Současně si na základě pozorování orientace zlomů, přesmyků a 
os antiklinál ve vztahu s linií čela příkrovu myslím, že styk alochtonních jednotek a jejich 
přesmyknutí přes jednotky autochtonní nebyl kolmý k pohybovému vektoru ale kosý, 
doprovázený horizontálními (vznik antiklinální stavby) ale i rotacemi vertikálními z čehož 
vycházejí změny v napjatostním poli během vrásnění (Poul, 2004).  
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Závěr 
 
Na základě tektonických výzkumů a laboratorního modelování byl předložen model stavby 
Pavlovských vrchů. Jeho základními znaky jsou:  
 

- Vápence Pavlovských vrchů jsou tvoří z mechanického hlediska jednu rozlehlou 
desku, vystupující z příkrovů externích Západních Karpat. Deska byla odloupnuta 
z podloží pohybujícím se ždánickým příkrovem (odlepení je na bázi klentnického 
souvrství) a následně složitě deformována.  

  
- Vápence vykazují vrásovou antiklinální stavbu (zejména v úsecích směru JZ–SV). 

Antiklinály jsou spojeny se zlomy geometrie flat-ramp-flat a jsou tvořeny jako vrásy 
zlomového ohybu (fault-bend folds) s rozsáhlými odlepeními. Byly zjištěny 
antiklinální stavby v místě Svatého kopečku u Mikulova (její pokračování bylo 
zjištěno v seismickém řezu (290/87) a na Stolové hoře poblíž obce Klentnice. Vrásy 
jsou dvěma a více šupinami, které vynikly během deformace. Orientace osy vrás je ve 
směru SV–JZ tj. paralelně se směrnicí ploch vrstevnatosti.  

 
- Vrstevní odlepení (flat) vznikala na bázi klentnického souvrství, v „hlíznatých 

vápencích“ (jsou silně tektonicky postiženy, vykazují tektonickou kliváž). Odlepení se 
současně vyskytují na litologickém rozhraní mezi svrchnojurskými vápenci 
a svrchnokřídovými jílovci. Odlepení vznikala též v rámci sledu svrchnokřídových i 
kenozoických sedimentů příkrovu ždánické jednotky. 

 
- Rampy vznikaly nejčastěji v masivních ernstbrunnských vápencích; mechanickými 

zkouškami byl zjištěn úhel mezi rampou a odlepením Φ = 20°. V místě rampy 
docházelo k rotaci sedimentů nadložní kry. Některé rampy protínají celý horninový 
sled mezozoika.  

 
- Násuny mají vzhledem k orientaci celého vápencového masivu většinou kinematický 

charakter přesmyků a v mapě jsou paralelní s vrstevnatostí. Jejich orientace je SV–JZ 
(paralelní s osou vrásy). Velikost sklonu násunu je závislá od pozice v rámci vrásy. 
Nejmladší násuny mají velikost sklonu 12° (v místě odlepení) a 32° (v místě rampy). 
Starší násuny jsou deformovány a rotovány podle nově vznikajících ramp (vždy 
o velikost úhlu mezi rampou a odlepením). V předních ramenech antiklinály jsou tudíž 
přesmyky rotovány do kinematických poklesů.  

 
- Příčné zlomy vykazují orientaci SZ–JV (levostranné horizontální posuny) a porušují 

jednolitou antiklinální stavbu vápenců, která tak dosahuje severo-jižního en-echellon 
uspořádání bradel. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – GEOLOGICKÉ A NAFTOVÉ VRTY 
Některé vrtné podklady (kde není uvedena citace) byly získány od Dr. Krejčího 
 
Profil vrtem Brod–1  (x 1195392,28/ y 607848,84/ z 172,04) 
 
0 –    685 m  karpat 
   –    742 m eggenburg 

– 850 m karbonátový vývoj (kelloway – tithon)  
 
Profil vrtem Březí–2  (x 1203362,09/ y 606092,46/ z 192,54) 
 
0 –    1135 m  karpat 
   –    1324 m eggenburg 

– 1556 m kurdějovské vápence a dol. 
–    1834m  mikulovské slínovce 
–    2016 m  vranovické karbonáty 

 
Profil vrtem Bulhary–1  (x 1201842,84/ y 594028,56/ z 200,66) 
(Stráník et al. 1967) 
 
0 –    25 m  torton vídeňské pánve 

– 1192 m ždánicko-hustopečské souvrství 
– 1303 m svrchní eocén – oligocén (menilitové, němčické souvrství) 
– 1402 m podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– 1428 m eocén - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 1488 m podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– 1619 m eocén - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 1664 m menilitové souvrství 
– 1817 m  podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– 2210 m eocén - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 2260 m podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– 2295 m eocén - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 2391 m jura (malm) 
– -------------------------------------- 
– 2688 m podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 2706 m jura (malm), boudecké slíny (chat-akvitán – pouzdřanské jednotka), malm 
– -------------------------------------- 
– 3119 m podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 3126 m oligocén pouzdřanské jednotky (uherčické souvrství) 
– -------------------------------------- 
– 3231 m podmenilitové souvrství - němčické souvrství 
– -------------------------------------- 
– 3500 m autochtonní jura 
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Profil vrtem DB-1 (x 1203906,6/ y 599486,1/ z 340,2) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    23 m  ernstbrunnské váp. 

– 25 m ernstbrunnský váp. rozpukaný s glaukonitickou výplní 
– 61 m ernstbrunnské váp. 
– 65 m ernstbrunnský váp. rozpukaný s glaukonitickou výplní 
– 91 m  ernstbrunnské váp. 
– 94,1 m tektonická zóna 
– 94 m ernstbrunnské váp. 
– 94,2 m tektonická zóna 

 
Profil vrtem DB-2 (x 1203975,4/ y 599425,9/ 336,3) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    70,7 m ernstbrunnské váp. 

– 71 m tektonická zóna 
– 86 m ernstbrunnské váp. 
– 87 m tektonická zóna s glaukonitem 
– 102,6 m ernstbrunnské váp. 
 

Profil vrtem DB-3 (x 1203965,7/ y 599559,7/z 345,9) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    26,1 m ernstbrunnské váp. 

– 35,5 m roztříštěný ernstbrunnský váp. 
– 42,9 m ernstbrunnské váp. 
– 46 m roztříštěný ernstbrunnský váp. 
– 76 m ernstbrunnské váp. 
– 84 m tektonická zóna s glaukonit. pískovcem 
– 86,9 m ernstbrunnský váp. 
– 87,5 m zelený pískovec 
– 105 m  ernstbrunnský váp. 

 
Profil vrtem DB-4 (x 1204042,6/ y599663,1/ z 342,2) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    5 m ernstbrunnské váp. 

– 6,6 m roztříštěný ernstbrunnský váp. s glauk. výplní 
– 12,6 m ernstbrunnské váp. 
– 14 m brekciovitý ernstbrunnský váp. 
– 24 m ernstbrunnské váp. 
– 31,6 m tektonická zóna s glaukonit. pískovcem 
– 34 m ernstbrunnský váp. 
– 36,8 m zelený pískovec 
– 54,2 m  ernstbrunnský váp. 
– 54,5 m brekciovitý ernstbrunnský váp. 
– 57 m  ernstbrunnský váp. 
– 59 m glaukonitická brekcie s úl. ernstbrunnského váp. 
– 68,4 m ernstbrunnský vápenec 
– 69,8 m glaukonitická brekcie 
– 105 m ernstbrunnský váp. 
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Profil vrtem DB-5 (x 1203897,5/ y 599316/ y 299,4) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    9,1 m kvartérní pokryv  

– 28,5 m glaukonitický pískovec 
– 69 m ernstbrunnské váp. 

 
Profil vrtem DB-6 (1203989,6/ y 599409,5/ z 229,4) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    13,5 m kvartérní pokryv  

– 52,5 m glaukonitický pískovec 
– 60 m ernstbrunnské váp. 

 
Profil vrtem DB-7 (x 1204056,4/ y 599622,7/ z 298) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    14 m kvartérní pokryv  

– 24 m glaukonitický pískovec 
– 60 m šedý pískovec až prachovec 

 
Profil vrtem DB-8 (x 1204139,5/ y 1204139,5/ z 360,5) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    4,5 m kvartérní pokryv  

– 28 m glaukonitický pískovec 
– 52,3 m šedý pískovec až prachovec 
– 54 m ernstbrunnský váp. 

 
Profil vrtem DB-9 (x 1204057,1/ y 599519,5/ z 300,2) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    6,6 m kvartérní pokryv  

– 33,7 m glaukonitický pískovec 
– 39,5 m šedý pískovec až prachovec 
– 50 m ernstbrunnský váp. 

 
Profil vrtem DB-10 (x 1203302,7/ y 599141,4/ z265) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    1,3 m kvartérní pokryv  

– 50 m ernstbrunnský váp. 
 
Profil vrtem DB-11 (x 1203859,4/ y 599444,8/ z 333,9) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    1,2 m kvartérní pokryv  

– 16 m ernstbrunnský váp. 
– 45 m ernstbrunnský váp. tektonicky postižený 
– 55 m šedý váp. prohnětený s šedým písčitým jílem  
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Profil vrtem DB-12 (x 1203889,8/ y 599479,9/ z 339) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    5 m kvartérní pokryv  

– 27 m rozdrcený ernstbrunnský váp. 
– 30 m ernstbrunnský váp.  
– 44 m brekciovitý ernstbrunnský váp. 
– 47 m  tmavě modrý vápenec (klentnické souv.) 

 
Profil vrtem DB-13 (x 1203988/ y 599572,6/ z 343,5) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    0,7 m kvartérní pokryv  

– 45 m ernstbrunnský váp. 
– 50 m šedý ernstbrunnský váp.  
– 65 m  klentnické souv. 

 
Profil vrtem DB-15 (x 1203823,3/ y 599362,7/ z 299,7) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    6,5 m kvartérní pokryv  

– 20 m glaukonitický pískovec (trhliny ukloněny k JV pod uhlem 80°) 
 
Profil šachticí 103 (x 1203852,6/ y 599460,9/ z 335,5) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    1,3 m kvartérní pokryv  

– ... ernstbrunnský váp. 
 
Profil šachticí 106 (x 1203928,4/ y 599555,6/ z 337,4) 
(Žůrek 1967) 
 
0 –    0,6 m kvartérní pokryv  

– ... klentnické souv. 
 
Profil vrtem Dunajovice–5  (x 1197700,41/ y 602836,60/ z 187,01) 

 
0 –    1022 m  karpat 

– 1086 m eggenburg - ottnang 
– 1135 m mezozoikum – kurdějovské váp. a dol. 

 
Profil vrtem Dunajovice–6  (x 1195725,96/ y 600851,16/ z 175,73) 

 
0 –    1002 m  karpat 

– 1078 m eggenburg - ottnang 
– 1129,5 m mezozoikum – kurdějovské váp. a dol. 

 
Profil vrtem Dunajovice–9  (x 1196462,51/ y 601681,82/ z 193,12) 

 
0 –    1051 m  karpat 

– 1160,5 m eggenburg - ottnang 
– 1200 m mezozoikum – kurdějovské váp. a dol. 
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Profil vrtem Dunajovice–16  (x 1195938,38/ y 601156,27/ z 178,29) 
 

0 –    1012 m  karpat 
– 1074 m eggenburg - ottnang 
– 1129,5 m mezozoikum – sp. – sv. jura 

 
Profil vrtem Dunajovice–21  (x 1194984,95/ y 600402,56/ z 169,45) 
 
0 –    1073 m  karpat 

– 1156 m eggenburg – pelity 
– 1175 m mezozoikum – svrchní křída (klementské souv.) 

 
Profil vrtem Dunajovice–23  (x 1195301,4/ y 600197,25/ z 170,97) 

 
0 –    1031 m  karpat 

– 1122 m eggenburg - ottnang 
– 1150 m mezozoikum – kurdějovské váp. a dol. 

 
Profil vrtem Hustopeče–1 (x 1185684,98/ y 593798,02/ z 197,18) 
 
0 –    620 m  ždánicko-hustopečské souv. 

– 707 m  menilitové souv. 
– 950 m  podmenilitové souv. 
– ----------------------------------------- 
– 1453 m  aut. křída a paleogén 
– 1523 m  grestenské souv. 
– 1577 m old red 
– 1630 m krystalinikum 

 
 
Profil vrtem Ivaň–1  (x 1188224,67/ y 604169,98/ z 174,08) 

 
0 –    103 m  baden 

– 612 m karpat 
– 652,5 m campan – sp. oligocén 
– 1065 m mezozoikum – kelloway – tithon 
– 1137 m nosislavské souv. 
– 1250 m krystalinikum 
–  

Profil vrtem Mikulov–1 (x 1203736,86/ y 603607,95/ z 196,19) 
 
0 –    970 m  karpat 

– 1700 m  eggenburg - ottnang 
–    1990 m  kurdějovské vápence 
–    2410 m  mikulovské slínovce 
–    2478 m  vranovické karbonáty 
– 2520 m  nikolčické váp. 
– 2589 m  plutonity (diorit) 
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Profil vrtem Mikulov–2 (x 1199162,62/ y 601331,63/ z 227,48) 
(Adámek & Bimka 1981) 
 
0 –    1196 m  karpat 

– 1280 m  eggenburg (pelity) 
– 1298 m  svrchní křída (turon–coniac) 
– 1364 m  eggenburg (klastika) 
– 2248 m  mezozoikum (peliticko – karbonátový vývoj) 
                     – 1619 m  kurdějovské vápence 
                     – 2125 m  mikulovské slínovce 
                     – 2248 m  vranovické karbonáty 
– 2300 m  bazální klastické souvrství 
– 2350 m  krystalinikum (?granodiorit) 

 
Profil vrtem Mikulov–4 (x 1199871,93/ y 1199871,93/ z 202,28) 
 
0 –    1187 m  karpat 

– 1348 m  eggenburg  
– 1430 m  mezozoikum (jura) 

 
Profil vrtem Mušov–1 (x 1191054,91/ y 602052,61/ z 169,29) 
 
0 –    692 m  karpat 

– 832 m  eggenburg - ottnang 
–    930 m  kurdějovské vápence a dol. 

   –    1290 m  mikulovské slínovce 
   –    1490 m  vranovické váp. a dolomity 

– 1580 m  nikolčické vrst. 
– 1705 m  krystalinikum  

 
Profil vrtem Mušov–2 (x 1194285,99/ y 601660,05/ z 169,19) 
 
0 –    890,5 m  karpat 

– 973 m  eggenburg - ottnang 
–    1185 m  kurdějovské vápence a dol. 

   –    1647 m  mikulovské slínovce 
   –    1814 m  vranovické váp. a dolomity 

– 1895 m  bazální klastika jury 
– 1910,25 m  krystalinikum  

 
Profil vrtem Mušov–3g (x 1192582,87/ y 603933,11/ z 184,11) 
 
0 –    830 m  eggenburg  - karpat 

–    930 m  kelloway – tithon (karbonáty) 
– 1416 m  nikolčické vrst. 
– 1435 m divácké vrst.  
– 1455 m  krystalinikum  
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Profil vrtem Němčičky–5 (x 1187771,11/ y 588146,46/ z 359,12) 
 
0 –    782 m ždánicko-hustopečské souvrství 

– 1320 m menilitové souvrství 
– 1320 m podmenilitové souvrsví  
– -------------------------------------- 
– 1414 m aut. sv. křída a paleogen  
– 1776 m kurdějovské váp. a dolomity 
– 2452 m mikulovské slínovce (jura) 
– 2477 m vranovické váp. adolomity 
– 2515 m nikolčické váp. 
– 2554 m divácké váp. 
– --------------------------------------- 
– 2634 m mikulovské slín. 
– 2776 m ostravské souv. (namur A) 
– 3064 m baz. klastika 
– --------------------------------------- 
– 3330 m lulečské slepence (visé) 
– 3555 m prachovce 
– 4123 m račické slep. 
– 4152 m myslejovické slep. (tournai – visé) 
– 4152 m břidlice 
– 4258 m hádsko-říčské váp. (sv frasn – sv. visé) 
– 4679 m líšeňské souv. 
– 5074 m macošské s. (sv. eifel – sp. famen) 

 
Profil vrtem Němčičky–6 (x 1185135,45/ y 589066,45/ z 330,91) 
 
0 –    1340 m ždánicko-hustopečské souvrství 

– 1462 m podmenilitové souvrství 
– ------------------------------------------ 
– 2112 m aut. sv. křída a paleogen  
– 2729 m mikulovské slínovce (jura) 
– 2775 m vranovické váp. adolomity 
– 2877 m nosislavské souv. 
– 4367 m ostravské souv. (namur A) 
– 4406 m myslejovické souv. 
– 4447 m hádsko-říčské váp. (sv frasn – sv. visé) 
– 4544 m líšeňské souv. 
– 4544 m dražovické váp. 
– 4601 m macošské s. (sv. eifel – sp. famen) 
– --------------------------------------- 
– 4707 m líšeňské souv. 
– 4707 m dražovické váp. 
– 5220 m bazální klastika 
– --------------------------------------- 
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Profil vrtem Nikolčice–1 (x 1185135,27/ y 589066,45/ z 330,91) 
 
0 –    40 m ždánicko-hustopečské souvrství 

– 530 m podmenilitové souvrství 
– ------------------------------------------ 
– 900 m pouzdřanská jednotka 
– ----------------------------------------- 
– 1032 m karpat 
– 1070 m eggenburg 
– 1215 m kurdějovské váp. a dolomity  
– 1765 m mikulovské slínovce (jura) 
– 1908 m vranovické váp. adolomity 
– 1974 m nikolčické v. 
– 2070 m divácké v. 
– 2400 m bazální klastika 

 
Profil vrtem Nikolčice–3 (x 1186555,42/ y 590252,86/ z 293,84) 
 
0 –    1025 m podmenilitové souvrství 

– ------------------------------------------ 
– 1112 m eggenburg 
– 1200 m aut. sv. křída a paleogén 
– 1392 m kurdějovské váp. a dolomity  

 
Profil vrtem Nikolčice–4 (x 1181025/ y 591365,03/ z 201,64) 
 
0 –    465 m karpat 

– 530 m eggenburg (pelitický vývoj) 
– 581 m eggenburg (bazální klastika) 
– 792 m karbonátový vývoj (kelloway – tithon) 
– 830 m nosislavské souv. 
– 1506 m bazální klastika (siegen – givet, sp. devon) 

   –    1665 m granodiorit 
 

 
Profil vrtem Nikolčice–5 (x 1183840,03/ y 595352,03/ z 180,44) 
 
0 –    320 m pouzdřanská jednotka 

– ------------------------------------------ 
– 610 m pelitický vývoj 
– 940 m novosedelské váp. a dolomity 
– 1040 m hrušovanské váp. a dolomity 
– 1140 m nikolčické vrst. 
– 1303 m nosislavské souv. 
– 1337 m baz. klastika (siegen – givet) 
– 1383 m granodiorit 
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Profil vrtem Nikolčice–6 (x 1184047,52/ y 589171,36/ z 339,27) 
 
0 –    120 m ždánicko-hustopečské souvrství 

– 195 m menilitové souvrství 
– 475 podmenilitové souv. 
– ------------------------------------------ 
– 840 m pouzdřanská jednotka 
– ----------------------------------------- 
– 954 m karpat 
– 1078 m eggenburg 
– 1505 m mikulovské slínovce (jura) 
– 1599 m vranovické váp. adolomity 
– 1882 m nikolčické v. 
– 2400 m bazální klastika 

 
Profil vrtem Nikolčice–7 (x 1184313,02/ y 588057,11/ z 247,53) 
 
0 –    120 m ždánicko-hustopečské souvrství 

– ------------------------------------------ 
– 840 m pouzdřanská jednotka 
– ----------------------------------------- 
– 954 m karpat 
– 1078 m eggenburg – ottnang 
– 1355 m aut. sv. křída a paleogen 
– 1504 m mikulovské slínovce (jura) 
 

Profil vrtem Nové Mlýny–1 (x 1198403,26/ y 593191,61/ z 180,94) 
 
0 –    2752 m ždánicko-hustopečské souvrství 

0 –    732 m psamitická facie 
–    1425 m pelitická facie 
–     2752 m psamiticko-pelitická facie (flyšový vývoj) 

– 2796 m menilitové souvrství 
– 3075 m podmenilitové souvrsví (němčické souvrství) + šupinky pouzdřanské jednotky 
– -------------------------------------- 
– 3797 m mikulovské slínovce (jura) 
– 4000 m krystalinikum (biotitické granodiority, biotit. amfib. diority) 

 
Profil vrtem Nové Mlýny–2 (x 1204508,0/ y 598564,48/ z 253,18) 
(Bimka et al. 1983) 
 
0 –    100 m svrchní baden 

– 455 m střední baden 
– 1225 m ždánicko-hustopečské souv. 
– 2193 m podmenilitové souv. + zavrásněné utržky mezozoických sedimentů 

- 1595 –1612 m ernstbrunnské váp. 
- 1292 – 1316 m ernstbrunnské váp. 
- 1350 m (výplach) campan – maastricht 
- 1450 m (výplach) alb 

– ---------------------------------------- 
– 2385 m svrchní křída 
– 3397 m mezozoikum 
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–   2425 m svrchní alb (novomlýnské vápence) 
–   2852 m kurdějovské vápence 
–   3265 m mikulovské slínovce 
–   3340 m vranovické karbonáty 
–   3397 m  bazální klastické souvrství (nikolčické vrstvy) 

– 3500 m  krystalinikum (granitoidy) 
 
Profil vrtem Nové Mlýny–3 (x 1201951,8/ y 598676,66/ z 340,80) 
 
0 –    180 m ždánicko-hustopečské souvrství 

– 343 m podmenilitové souvrství (němčické) 
– ---------------------------------------- 
– 485 m ernstbrunnské vápence 
– 559 m kurdějovské vápence 
– 1087 m mikulovské slínovce 
– ---------------------------------------- 
– 1690 m podmenilitové souvrství (němčické) 
– ---------------------------------------- 
– 1925 m ždánicko-hustopečské souvrství 
– 2031 m podmenilitové souvrství (němčické) + slínovce jury 
– ---------------------------------------- 
– 2247 m střední + svrchní křída (klementské souvrství) 
– 2692 m kurdějovské vápence 
– 3258 m mikulovské vápence 
– 3299 m vranovické karbonáty 
– 3350 m bazální klastické souvrství jury (nikolčické vrstvy) 

 
Profil vrtem Nosislav–1 (x 1180250/ y 597850/ z 200) 
 
0 –    300 m  karpat 
   –    468 m eggenburg - ottnang 
   –    506 m  karbonátový vývoj (kelloway – tithon) 
 
Profil vrtem Nosislav–3 (x 1180176,07/ y 597715,43/ z 208,07) 
 
0 –    340 m  karpat 
   –    410 m ottnang 
   –    471,5 m eggenburg 

– 483 m  novosedelské váp. a dol. 
 
Profil vretm Novosedly–1 (x 1198706,15/ y 609661,48/ z 194,47) 
 
0 –    798 m  karpat 
   –    828 m eggenburg-ottnang 

– 1026 m  novosedelské váp. a dol. 
 
Profil vrtem Nový Přerov–1 (x 1202950,07/ y 609836/ z 194,32) 
 
0 –    985 m  karpat 
   –    1002 m eggenburg 

– 1079 m  kurdějovské váp. a dol. 
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Profil vrtem Nový Přerov–2 (x 1202621/ y 606270/ z 184,13) 
 
0 –    1180 m  karpat 
   –    1180 m kurdějovské váp. a dol.   
 
Profil vrtem Nový Přerov–3 (x 1203330,4/ y 610151,27/ z 189,36) 
 
0 –    980 m  karpat 
   –    999 m eggenburg 

– 1046 m  kurdějovské váp. a dol. 
 
Profil vrtem Pálava–1 (x 1197430/ y 599090/ z 490) 
(Stráník et al. 1962) 
 
0 –    5,6 m  kvartér 
   –    20 m  ernstbrunnský vápenec 
   –    32 m  vrstvy na přechodu z klentnických vrstev do ernstbrunnských vápenců (sklon 

vrstev 52°) 
– 147 m  „klentnické vrstvy“ 
– -------------------------------------- 
– 150 m  svrchní křída – paleogén (pálavské souvrství, němčické souvrství) 
– -------------------------------------- 
– 152,3 m „klentnické vrstvy“ 
– -------------------------------------- 
– 153 m  ernstbrunnské vápence 
– -------------------------------------- 
– 157 m  turon (klementské souvrství) 
– -------------------------------------- 
– 285 m  ernstbrunnské vápence (sklon vrstev 40°) 
– 288,15 m  vrstvy na přechodu z „klentnických vrstev“ do ernstbrunnských vápenců 

(sklon vrstev 60°) 
– -------------------------------------- 
– 323,6 m  „klentnické vrstvy“ (sklon vrstev 35°) 
– -------------------------------------- 
– 356,25 m  vrstvy na přechodu z „klentnických vrstev“ do ernstbrunnských vápenců 
– 436 m „klentnické vrstvy“ (sklon vrstev 60°) 

 
Profil vrtem Pálava–2 (x 1197000/ y 599720/ z 350) 
(Stráník et al. 1962) 
 
0 –    13 m  kvartérní pokryv 

– 38 m „klentnické vrstvy“ 
– -------------------------------------- 
– 85 m  eocén (němčické souvrství) 



 100

Profil vrtem Pálava–3 (x 1200180/ y 600240/ z 458) 
(Stráník et al. 1962) 
 
0 –    3,1 m   kvartérní pokryv 

– 53,8 m ernstbrunnské vápence 
– 79,5 m  vrstvy na přechodu z „klentnických vrstev“ do ernstbrunnských vápenců 
– 183 m  „klentnické vrstvy“ (sklon vrstev 46°) 
– -------------------------------------- 
– 215 m  svrchní „eocén + oligocén“ 

 
Profil vrtem Pasohlávky–1 (x 1190813/ y 605109/ z 172,5) 
 
0 –    85 m  baden 
   –    520 m karpat 
   –    702 m eggenburg  - ottnang 

– 725 m pasohlávské váp.  
 
Profil vrtem Pavlov–5 (x 1198028/ y 598976/ z 300*) 
(Stráník 1991) 
 
0 –    8 m  kvartér 

– 170 m  pálavské souvrství (turon–campan) 
– 176,5 m  klementské souvrství 
– 207  ernstbrunnské vápence (sv. tithon) 

 
Profil vrtem Pohořelice–3 (x 1186213,46/ y 601862,53/ z 201,83) 
 
0 –    70 m  baden 
   –    700 m  karpat 
   –    1370 m aut. sv. křída a paleogén 

– 1425 m krystalinikum 
 
Profil vrtem Popice–2 (x 1187433,25/ y 596110,83/ z 259,58) 
 
0 –    884 m  ždánicko-hustopečské souv.    
   –    1012 m šitbořické vrstvy 

– 1017 m  menilitové souv. 
– 1188 m podmenilitové souv. 
– 1188 m pouzdřanské souv. 
– ----------------------------------------------- 
– 1702 m aut. sv. křída a paleogen 
– 1805 m granitoidy 

 
Profil vrtem Pouzdřany–1 (x 1190804,53/ y 600330,5/ z 173,82) 
 
0 –    880 m  karpat 
   –    987 m eggenburg  - ottnang 

– 1200 m aut. sv. křída a paleogén 
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Profil vrtem Sedlec–1 (x 1210199,68/ y 596270,79/ z 204,8) 
 
0 –    1530 m  ždánicko-hustopečské souv. 

– 1680 m podmenilitové souv.  
– -------------------------------------- 
– 3025 m  ždánicko-hustopečské souv. 
– 3149 m menilitové souv.  
– 3320 m podmenilitové souv. 
– -------------------------------------- 
– 1392 m pouzdřanská jedn. 
– -------------------------------------- 
– 3600 m svrchní křída 
– 3720 m ernstbrunnské váp. 
– 3860 m kurdějovské váp. a dol. 
– 4720 m mikulovské slín. 
– 4765 m bazální klast. souv. (lias) 
– 4850 m krystalinikum 

 
Profil vrtem Strachotín–1 (x 1193240,25/ y 597345,18/ z 168,27) 
 
0 –    320 m  ždánicko-hustopečské souv. 

– 398 m  šitbořické vrs. 
– 405 m  menilitové souvrství 
– 700 m podmenilitové souv.  
– -------------------------------------- 
– 1392 m pouzdřanská jedn. 
– -------------------------------------- 
– 1603 m kurdějovské váp. a dol. 
– 2215 m mikulovské slin. 
– 2300 m vranovické váp. a dolom. 
– 2450 m nikolčické vrst. 
– 2600 m plutonity 

 
Profil vrtem Strachotín–2 ( x 1198987,57/ y 598423,62/ z 224,12) 
 
0 – 100  m  ždánicko-hustopečské souvrství 

– 450  m  podmenilitové souvrství + útržky mezozika a oligocénu pouzdřanské jednotky 
– --------------------------------------- 
– 480  m  svrchní křída (písčito–glaukonitová série, podmenilitového souv.) + mezozoika 
– 805  m  mezozoické slínovce a vápence s polohami písčito-glaukonitová série 
– --------------------------------------- 
– 1675 m  pouzdřanská jednotka 
– --------------------------------------- 
– 1880 m  svrchní křída (turon–coniac) písčito–glaukonitová série 
– 2208 m  kurdějovské vápence 
– 2750 m  mikulovské slínovce 
– 2910 m  vranovické karbonáty 
– 2997 m  nikolčické vrstvy 
– 3075 m  lias–dogger? 

   – 3147 m  krystalinikum (granit – granodiorit) 
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Profil vrtem V-2 (x 1203730/ y 599350/ z 295) 
(Zapletal 1961) 
 
0 –    7,2  m  kvartér 

– 23,5  m  ernstbrunnské vápence (sklon vrstev cca 75°) 
19,5 –  22,0 m neptunická žíla vyplněná šedozeleným graukonitickým pískem 

– 42,6  m  šedý vápenec –  „hlíznatý vápenec“ 
36,0 – 42,0 m  jíl jemně písčitý, šedozelený 

 
Profil vrtem V-4 (x 1203710/ y 599200/ z 270) 
(Zapletal 1961) 
 
0 –    3,0  m  kvartér 
   –    90,0  m vápenec světle béžový - ernstbrunnský  
 
Profil vrtem V-5 (x 1203680/ y 599260/ z 271) 
(Zapletal 1961) 
 
0 –    2,6  m  kvartér 

– 30  m  vápenec světle a tmavě šedý („hlíznatý“) 
 
Profil vrtem V-6 (x 1203810/ y 599170/ z 256) 
(Zapletal 1961) 
 
0 –    23,0  m  písek jílovitý, olivově zelený (klementské souvrství) 
   –    30,0  m  vápenec světle béžový (ernstbrunnský) 
 
Profil vrtem Vranovice–1 (x 1186396,33/ y 595861,21/ z 192,58) 
 
0 –    600 m  ždánicko-hustopečské souv. 

– 841 m  podmenilitové souv. 
– --------------------------------------- 
– 1172 m  aut. křída a paleog. 
– 1355 m mikulovské slin. 
– 1450 m vranovické váp. a dolom. 
– 1565 m nikolčické vrst. 
– 1760 m krystalinikum 

 
Mocnost svrchnojurských hornin: 
 
Ernstbrunnské vápence - 150 m,  
„Hlíznaté vápence“ - 58 m,  
Klentnické souvrství - 116 m,  
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PŘÍLOHA Č. 2 – TOPOGRAFICKÉ SOUŘADNICE DOKUMENTAČNÍCH BODŮ  

I.F  Orientace vrstevnatosti 

souřadnice 
X 

souřadnice 
Y lokalita 

místo 
(blok) lokalizace litostratigrafie pozice 

azimut 
sklonu 

velikost 
sklonu 

601323 1205685 Šibeničník severní blok severozápadní stěna hlíznatý váp. vrstevnatost 327 41 

601323 1205685.5 Šibeničník severní blok severozápadní stěna hlíznatý váp. vrstevnatost 212 52 

601401 1205727 Šibeničník severní blok severozápadní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 62 37 

601401.6 1205727.5 Šibeničník severní blok severozápadní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 23 55 

601401.5 1205727 Šibeničník severní blok severozápadní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 45 50 

601400 1205800 Šibeničník severní blok severozápadní stěna klentnické souv. vrstevnatost 265 66 

601406 1205957 Šibeničník jižní blok západní stěna  
klentnické souv.-
křemen vrstevnatost 360 85 

601406 1205957.5 Šibeničník jižní blok západní stěna  
klentnické souv.-
křemen vrstevnatost 7 52 

602195 1205885 skalka v poli  - severovýchod ernstbrunnský váp. vrstevnatost 18 61 

600973 1205041 
elevace mezi Š a 
SK  - vrch bloku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 97 35 

600398 1204224 Svatý kopeček 
nejjižnější 
vrch vrch bloku křída-glaukonit. jílovec 

v neptunické 
žíle 330 43 

600373 1204177 Svatý kopeček 
nejjižnější 
vrch cesta mezi Kj a Ks železitá plocha 

transgresívní 
plocha 91 74 

600373 1204177.5 Svatý kopeček 
nejjižnější 
vrch cesta mezi Kj a Ks železitá plocha 

transgresívní 
plocha 35 68 

600373.5 1204177 Svatý kopeček 
nejjižnější 
vrch cesta mezi Kj a Ks železitá plocha 

transgresívní 
plocha 42 63 

600197 1204137 Svatý kopeček střední blok jižní lom ernstbrunnský váp. vrstevnatost 355 54 

600274 1204153 Svatý kopeček střední blok jižní lom hlíznatý váp. vrstevnatost 284 35 

600248 1204167 Svatý kopeček střední blok jižní lom křída-glaukonit. jílovec 
v neptunické 
žíle 270 14 

600248 1204168 Svatý kopeček střední blok jižní lom křída-glaukonit. jílovec 
v neptunické 
žíle 16 40 

600223 1204160 Svatý kopeček střední blok jižní lom ernstbrunnský váp. 
geologická 
libela 325 29 

600197 1204136 Svatý kopeček střední blok pod kapličkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 313 77 

600340 1204178 Svatý kopeček střední blok cesta mezi Kj a Ks křída-glaukonit. jílovec 
v neptunické 
žíle 309 20 

600067 1204114 Svatý kopeček střední blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 332 46 

599923 1204114 Svatý kopeček střední blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 337 38 

599890 1204024 Svatý kopeček střední blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 357 42 

599878 1204038 Svatý kopeček střední blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 312 25 

600208 1204052 Svatý kopeček střední blok u 3. Božích muk z hora ernstbrunnský váp. vrstevnatost 289 49 

600291 1204065 Svatý kopeček střední blok 
u kříž. cesty n. 
schodama ernstbrunnský váp. vrstevnatost 300 44 

599885 1204158 Svatý kopeček střední blok sv. stěna-vinohrad klentnické souv. vrstevnatost 332 34 

599885 1204158.5 Svatý kopeček střední blok sv. stěna-vinohrad klentnické souv. vrstevnatost 341 34 

599885 1204159 Svatý kopeček střední blok sv. stěna-vinohrad hlíznatý váp. vrstevnatost 337 45 

599885.5 1204158 Svatý kopeček střední blok sv. stěna-vinohrad hlíznatý váp. vrstevnatost 331 50 

599886 1204158 Svatý kopeček střední blok sv. stěna-vinohrad hlíznatý váp. vrstevnatost 346 37 

599877 1204116 Svatý kopeček střední blok severovýchodní stěna přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 13 35 

599877 1204116.5 Svatý kopeček střední blok severovýchodní stěna přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 14 35 

600004 1204078 Svatý kopeček střední blok sv. stěna pod kapličkou přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 330 36 

600005 1204078 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 332 34 

600041 1204127 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 18 18 

600041.5 1204127 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 18 13 

600041 1204127.5 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 327 27 

600099 1204127 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 8 34 
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600099 1204127.5 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 340 13 

600135 1204152 Svatý kopeček střední blok východní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 316 52 

600080 1203799 Svatý kopeček střední blok západní svah železitá plocha 
transgresívní 
plocha 284 32 

600080 1203799.5 Svatý kopeček střední blok západní svah železitá plocha 
transgresívní 
plocha 318 36 

600254 1204017 Svatý kopeček střední blok západní svah železitá plocha 
transgresívní 
plocha 320 60 

600254 1204017.5 Svatý kopeček střední blok západní svah železitá plocha 
transgresívní 
plocha 311 60 

599618 1203672 Svatý kopeček sz. skalka u lesní pěšinky k lomu železitá plocha 
transgresívní 
plocha 351 16 

599618 1203672.5 Svatý kopeček sz. skalka u lesní pěšinky k lomu železitá plocha 
transgresívní 
plocha 342 22 

599752 1203831 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 311 59 

599752.5 1203831 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 304 80 

599723 1203847 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 321 47 

599723 1203847.5 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 288 63 

599723.5 1203847 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 300 67 

599709 1203757 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 13 22 

599709 1203757.5 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 34 44 

599710.5 1203757.6 Svatý kopeček západní blok západní stěna přesmyku ernstbrunnský váp. vrstevnatost 16 30 

593160 1203699 Svatý kopeček sverní lom severozápadní stěna 
klent. souv -hlíznatý 
váp. vrstevnatost 130 65 

599221 1203819 Svatý kopeček sverní lom jihovýchodní stěna železitá plocha 
transgresívní 
plocha 126 52 

599193 1203772 Svatý kopeček sverní lom jihovýchodní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 138 56 

599193 1203772.5 Svatý kopeček sverní lom jihovýchodní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 122 71 

599186 1203779 Svatý kopeček sverní lom jihovýchodní stěna křída-sintr? 
v neptunické 
žíle* 144 32 

599186 1203779.5 Svatý kopeček sverní lom jihovýchodní stěna křída-sintr? 
v neptunické 
žíle 148 29 

599315 1203698 Svatý kopeček sverní lom nad lomem hlíznatý váp. vrstevnatost 128 55 

599124 1203613 Svatý kopeček Janičův lom jihozápadní stěna křída-glaukonit. jílovec 
v neptunické 
žíle* 158 71 

599124 1203613.5 Svatý kopeček Janičův lom jihozápadní stěna křída-glaukonit. jílovec 
v neptunické 
žíle 152 72 

599054 1203679 Svatý kopeček Janičův lom jihovýchodní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 134 50 

599092 1203599 Svatý kopeček Janičův lom jihozápadní stěna ernstbrunnský váp. 
geologická 
libela* 126 57 

                  

600657 1203554 Kozí hrádek jihozápad židovský hřbitov hlíznatý váp. vrstevnatost 254 36 

600657 1203554.5 Kozí hrádek jihozápad židovský hřbitov hlíznatý váp. vrstevnatost 218 47 

600659 1203554.6 Kozí hrádek jihozápad židovský hřbitov hlíznatý váp. vrstevnatost 222 62 

600637 1203541 Kozí hrádek jihozápad židovský hřbitov klentnické souv. vrstevnatost 254 47 

600637 1203541.5 Kozí hrádek jihozápad židovský hřbitov klentnické souv. vrstevnatost 208 36 

600571 1203272 amfiteátr západ   klentnické souv. vrstevnatost 52 68 

600571 1203272.5 amfiteátr západ   klentnické souv. vrstevnatost 60 76 

                  

600355 1203036 Turold jih vstup do lomu železitá plocha 
transgresívní 
plocha 185 45 

600303 1202849 Turold jih téměř nad jeskyní železitá plocha 
transgresívní 
plocha 140 46 

600331 1202868 Turold jih téměř nad jeskyní-zlom železitá plocha 
transgresívní 
plocha 24 43 

600302 1202850 Turold jih téměř nad jeskyní železitá plocha 
transgresívní 
plocha 159 40 

600302 1202851 Turold jih téměř nad jeskyní železitá plocha 
transgresívní 
plocha 188 40 

600303 1202850 Turold jih téměř nad jeskyní železitá plocha 
transgresívní 
plocha 183 40 

600302 1202850.5 Turold jih téměř nad jeskyní železitá plocha 
transgresívní 
plocha 153 35 

600291 1202866 Turold jih přesmyk nad jeskyní křída-glaukonit. jílovec vrstevnatost 159 40 

600291 1202866.5 Turold jih přesmyk nad jeskyní křída-glaukonit. jílovec vrstevnatost 188 40 

600291 1202867 Turold jih přesmyk nad jeskyní křída-glaukonit. jílovec vrstevnatost 183 40 
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600292 1202866 Turold jih přesmyk nad jeskyní křída-glaukonit. jílovec vrstevnatost 153 35 

600371 1202987 Turold jih u bunkru křída-glaukonit. jílovec vrstevnatost 165 55 

600319 1202733 Turold jih severní stěna klentnické souv. vrstevnatost 79 21 

600319 1202734 Turold jih severní stěna klentnické souv. vrstevnatost 100 26 

600319 1202733.5 Turold jih severní stěna klentnické souv. vrstevnatost 192 45 

600319.5 1202733 Turold jih severní stěna klentnické souv. vrstevnatost 168 30 

600320 1202733 Turold jih severní stěna klentnické souv. vrstevnatost 203 30 

600250 1202742 Turold jih severní stěna hlíznatý váp. vrstevnatost 79 20 

600250 1202742.5 Turold jih severní stěna hlíznatý váp. vrstevnatost 100 26 

600423 1202742 Turold jih vstup - černá skála klentnické souv. vrstevnatost 162 20 

600421 1202745 Turold jih vstup - černá skála klentnické souv. vrstevnatost 129 67 

600423 1202743 Turold jih vstup - černá skála klentnické souv. vrstevnatost 153 44 

600422 1202742 Turold jih vstup - černá skála klentnické souv. vrstevnatost 145 40 

                  

600097 1201849 Kočičí skála  - východ ernstbrunnský váp. vrstevnatost 153 28 

600097 1201850 Kočičí skála  - východ ernstbrunnský váp. vrstevnatost 140 30 

600395 1201254 Kočičí kámen  - sverovýchod ernstbrunnský váp. vrstevnatost 236 22 

600224 1200914 
Skalka mezi KK a 
Tj  -  - ernstbrunnský váp. vrstevnatost 95 26 

600224 1200915 
Skalka mezi KK a 
Tj  -  - ernstbrunnský váp. vrstevnatost 144 46 

                  

600693 1201035 výchoz pod KK šupiny nad Bavorama ernstbrunnský váp. vrstevnatost 254 59 

600658 1201019 výchoz pod KK šupiny nad Bavorama flyš vrstevnatost 72 44 

600693 1201035 výchoz pod KK šupiny nad Bavorama ernstbrunnský váp. vrstevnatost 214 55 

600742 1201018 výchoz pod KK šupiny nad Bavorama klentnické souv. vrstevnatost 254 59 

600135 1200829 Stolová hora jih 1 lůmek u cesty přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 113 48 

600135 1200830 Stolová hora jih 1 lůmek u cesty přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 111 39 

600176 1200861 Stolová hora jih 1 lůmek u cesty přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 119 44 

600290 1200601 Stolová hora jih 2 lůmek u cesty ernstbrunnský váp. vrstevnatost 129 42 

600520 1200563 Stolová hora jih 3 skalka ernstbrunnský váp. vrstevnatost 323 83 

600352 1200432 Stolová hora Tabulová na jihu ernstbrunnský váp. vrstevnatost 129 50 

600453 1200180 Stolová hora Tabulová u jeskyně na Z hlíznatý váp. vrstevnatost 250 29 

600461 1200146 Stolová hora Tabulová u jeskyně na Z ernstbrunnský váp. vrstevnatost 285 30 

600374 1200045 Stolová hora Tabulová pod vysílačem ernstbrunnský váp. vrstevnatost 285 4 

600374 1200046 Stolová hora Tabulová pod vysílačem ernstbrunnský váp. vrstevnatost 301 7 

600002 1199989 Stolová hora Tabulová špice nad Klentnicema ernstbrunnský váp. vrstevnatost 117 45 

600400 1199813 Stolová hora Tabulová severozápad. výběžek ernstbrunnský váp. vrstevnatost 12 31 

600172 1199802 Stolová hora Tabulová zářez cesty klentnické souv. vrstevnatost 193 36 

600172 1199802 Stolová hora Tabulová zářez cesty klentnické souv. vrstevnatost 200 40 

                  

599968 1199792 Růžový vrch Sirotčí hrad nad dědinou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 206 25 

599825 1199784 Růžový vrch Sirotčí hrad nad dědinou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 175 21 

599830 1199781 Růžový vrch Sirotčí hrad nad dědinou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 223 38 

599967 1199759 Růžový vrch Sirotčí hrad nad dědinou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 118 32 

599902 1199708 Růžový vrch Sirotčí hrad nad dědinou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 222 30 

600166 1199239 Růžový vrch šupiny nad Pernou hlíznatý v.-klentnické s. vrstevnatost 133 31 

6001314 11991932 Růžový vrch šupiny nad Pernou hlíznatý v.-klentnické s. vrstevnatost 142 35 
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6001314 1199193 Růžový vrch šupiny nad Pernou hlíznatý v.-klentnické s. vrstevnatost 131 46 

                  

599742 1198430 Pálava 
východní 
blok jihovýchodní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 200 45 

599742 1198398 Pálava 
východní 
blok jihovýchodní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 200 47 

599575 1198403 Pálava 
východní 
blok jihovýchodní stěna ernstbrunnský váp. vrstevnatost 198 51 

600204 1198034 Pálava 
východní 
blok kaňon klentnické souv. vrstevnatost 340 20 

600204 1198034 Pálava 
východní 
blok kaňon klentnické souv. vrstevnatost 344 14 

600314 1197977 Pálava 
východní 
blok nad kaňonem hlíznatý váp. vrstevnatost 60 30 

599877 1198392 Pálava 
východní 
blok jv. u lomu se včelínem ernstbrunnský váp. vrstevnatost 188 59 

599822 1198353 Pálava 
východní 
blok východní stěna přechod hlíznatý-ernst. vrstevnatost 195 60 

599822 1197620 Pálava západní blok nad lomem ernstbrunnský váp. vrstevnatost 58 39 

599995 1197604 Pálava západní blok u Matinky hlíznatý váp. vrstevnatost 305 54 

600099 1197588 Pálava západní blok u Matinky ernstbrunnský váp. vrstevnatost 353 40 

600097 1197474 Pálava západní blok Martinka ernstbrunnský váp. vrstevnatost 25 47 

599956 1197531 Pálava západní blok Martinka klentnické souv. vrstevnatost 258 54 

600061 1197373 Pálava západní blok Martinka hlíznatý váp. vrstevnatost 321 14 

600143 1197620 Pálava západní blok nad lomem u Martinky ernstbrunnský váp. vrstevnatost 40 59 

600143 1197621 Pálava západní blok nad lomem u Martinky ernstbrunnský váp. vrstevnatost 38 56 

600144 1197620 Pálava západní blok nad lomem u Martinky ernstbrunnský váp. vrstevnatost 27 56 

600217 1197540 Pálava západní blok 
nad lomem u Martinky-
vrch hlíznatý váp. vrstevnatost 270 83 

600206 1197485 Pálava západní blok 
nad lomem u Martinky-
vrch ernstbrunnský váp. vrstevnatost 1 43 

600206 1197485 Pálava západní blok 
nad lomem u Martinky-
vrch ernstbrunnský váp. vrstevnatost 31 43 

600206 1197485 Pálava západní blok 
nad lomem u Martinky-
vrch ernstbrunnský váp. vrstevnatost 19 56 

600092 1197353 Pálava západní blok nad Martinkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 28 41 

600116 1197383 Pálava západní blok nad Martinkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 21 44 

599919 1197179 Pálava západní blok cesta k Soutězce hlíznatý v.-klentnické s. vrstevnatost 80 50 

599813 1197242 Pálava západní blok cesta k Soutězce hlíznatý váp. vrstevnatost 264 62 

599388 1198074 Pálava - Děvín šupina 
cesta okolo P do 
Soutěsky klentnické souv. vrstevnatost 262 52 

599388 1198076 Pálava - Děvín šupina 
cesta okolo P do 
Soutěsky klentnické souv. vrstevnatost 224 35 

599423 1197804 Děvín 
východní 
blok v Soutězce hlíznatý váp. vrstevnatost 92 56 

599368 1197673 Děvín 
východní 
blok nad Soutězkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 153 45 

599351 1197706 Děvín 
východní 
blok nad Soutězkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 170 45 

599266 1197731 Děvín 
východní 
blok nad Soutězkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 138 54 

599437 1197514 Děvín 
východní 
blok u cesty nad Soutězkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 317 30 

599506 1197377 Děvín západní blok nad Soutězkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 148 36 

599472 1197298 Děvín západní blok nad Soutězkou ernstbrunnský váp. vrstevnatost 142 31 

599553 1197691 Děvín západní blok Soutězka železitá plocha 
transgresívní 
plocha 170 43 

599546 1197585 Děvín západní blok nad Soutězkou železitá plocha 
transgresívní 
plocha 153 30 

599533 1197596 Děvín západní blok nad Soutězkou železitá plocha 
transgresívní 
plocha 166 31 

599142 1197809 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 151 50 

598929 1197659 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 138 45 

599133 1197558 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 151 45 

598949 1197461 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 121 40 

598795 1197356 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 130 58 

598738 1197249 Děvín 
východní 
blok východní svah tmavý ernst. váp. vrstevnatost 130 50 

598453 1196706 Děvín západní blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 112 38 
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598156 1196484 Děvín západní blok rozc. pod Děvičkama ernstbrunnský váp. vrstevnatost 275 63 

598344 1196474 Děvín západní blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 135 28 

598375 1196802 Děvín západní blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 127 40 

598354 1196780 Děvín západní blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 95 50 

598424 1196903 Děvín západní blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 102 50 

598450 1197129 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 150 32 

598500 1197209 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 110 57 

598479 1197121 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 110 53 

598536 1197298 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 121 45 

598608 1197420 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 110 50 

598628 1197427 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 132 50 

598695 1197503 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 127 40 

598855 1197590 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. vrstevnatost 151 43 

598657 1197469 Děvín 
východní 
blok východní svah ernstbrunnský váp. kliváž 219 78 

598314 1196701 Děvín 
východní 
blok 

cesta z Děviček k 
vysílači ernstbrunnský váp. vrstevnatost 128 44 

599348 1197070 Děvín západní blok cesta pod vysílačem klentnické souv. vrstevnatost 130 21 

                  

598111 1196244 Dívčí hrady pod hradem Tři panny hlíznatý váp. vrstevnatost 93 21 

598125 1196235 Dívčí hrady pod hradem Tři panny hlíznatý váp. vrstevnatost 126 26 

598120 1196240 Dívčí hrady pod hradem Tři panny hlíznatý váp. vrstevnatost 102 24 

598170 1196484 Dívčí hrady hrad u dělové bašty ernstbrunnský váp. vrstevnatost 69 34 

598171 1196484 Dívčí hrady hrad u dělové bašty ernstbrunnský váp. vrstevnatost 52 50 

598170 1196486 Dívčí hrady hrad u dělové bašty ernstbrunnský váp. vrstevnatost 22 36 

VYSVĚTLIVKY: Š Šibeničník     

  SK Svatý kopeček     

  Kj Svatý kopeček - jih     

  Ks Svatý kopeček - střed     

  KK Kočičí kámen     

  Tj Stolová hora - jih     
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PŘÍLOHA Č. 3 – REINTERPRETOVANÉ SEISMICKÉ ŘEZY 
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