
GEOLOGICKÁ STAVBA A VÝVOJ

Pavlovské vrchy mají poměrně složitou antiklinoriální příkrovovou 
stavbu, která je dále rozdělena několika zlomovými systémy. Na třetihor-
ních horninách leží starší druhohorní vápence vnějšího fl yšového pásma, 
které sem byly přesunuty z východu během alpínsko-karpatského vrásně-
ní zhruba před 40 miliony let. 

Budování Pavlovských vrchů začalo ve druhohorách v obdo-
bí svrchní jury, kdy se v pánevním vývoji za teplého klimatu usazovalo 
klentnické souvrství, které patří ke zdejším nejstarším horninám. Pet-
rografi cky je tvořeno vápnitými jílovci a slíny, směrem nahoru začínají 
převažovat vápence. Mocnost těchto vrstev dosahuje přes 200 m. Klent-
nické souvrství přechází do ernstbrunnských vápenců svrchnojurského 
stáří. Jejich mocnost je až 120 m, tvořeny jsou vápencem, který obsa-
huje klasty z jílovců a jílovitých vápenců. V těchto vrstvách se nalézají 
hojné zkameněliny, např. ježovek, ramenonožců a hub, které umožňují 

poměrně přesné určení jejich stáří. Ernstbrunnské vápence mají velký vý-
znam pro současný vzhled reliéfu – nejvyšší části pálavských bradel jsou 
tvořeny právě touto odolnou horninou. Na konci jury moře ustoupilo, 
a tím se změnil charakter geologických procesů. Sedimentace byla na-
hrazena zvětráváním, krasověním a dolomitizací. Při opětovné transgresi 
moře ve svrchní křídě se v mělkém šelfovém moři usazovaly pískovce, pís-
čité vápence a jílovce klementských vrstev. Po dalším krátkém přerušení 
sedimentace dochází k ukládání mukronátových vrstev (jílovce a pískov-
ce), podmenilitového souvrství (pelity) a menilitových vrstev (jílovce 
s vložkami rohovců), souhrnně nazývaných pálavským souvrstvím. 

V třetihorách, v podmínkách hlubokomořské sedimentace, vzniklo 
fl yšovým ukládáním jílovců a pískovců ždánicko-hustopečské souvrs-
tví. Další vývoj pak byl ovlivněn alpínsko-karpatským vrásněním, které 
nejprve provrásnilo ždánický fl yš a následně jej začalo sunout na východ 
od místa, kde vznikal. Ten před sebou tlačil ernstbrunnské vápence až na 
jejich současné místo. Tak se stalo, že starší horniny (druhohorní vápenco-
vá bradla) leží na mladších horninách, třetihorních zvrásněných sedimen-
tech. Následovaly další mohutné horotvorné pochody, při kterých byla 
ždánická oblast megaantiklinálně vyzdvižena, naopak megasynklinálním 
poklesem vznikla karpatská neogenní předhlubeň, která byla v mladších 
třrtihorách několikrát zaplavena mořem. Zde v několika sedimentačních 
cyklech sedimentovaly glaukonitické pískovce, mělkovodní písky s pra-
chovou příměsí, se vzrůstající hloubkou pak vápnité laminované jíly, ozna-
čované jako šlíry. I v těchto vrstvách, mocných více než 1 km, se nacházejí 
hojné zkameněliny, např. dírkovců nebo jehlic křemičitých hub.

Pootočením vnitřní jednotky vnějších Karpat, která byla od vý-
chodních svahů Pálavy oddělena falkensteinsko-mikulovským a bulhar-
ským zlomem, se počátkem neogénu rozevřela Vídeňská pánev. Ta byla 

nejdříve několikrát zaplavena mořem Paratethys, postupem času však do-
šlo k vyslazování a přeměně na nejprve slanovodní, pak sladkovodní jeze-
ro. Mocnost zdejších subhorizontálně uložených sedimentů dosahuje až 
3 km. Nejběžnější horninou jsou šedé jíly, naopak ke zvláštnostem patří 
řasové vápence, tvořené řasou ruduchou. Nakonec byla její moravská část 
vyzdvižena a nové sedimenty (tentokrát říční) se ukládaly pouze v úvalech 
řek. 

Pro období kvartéru (nebo-li čtvrtohor) je charakteristické střídání 
chladných (glaciálů) a teplejších (interglaciálů) období. Výrazné změny 
klimatu měly vliv na geologické pochody a formování reliéfu. Zejména se 
střídaly období denudace (v glaciálech) a sedimentace (v interglaciálech, 
kdy byla půda více chráněna vetgetací). Vlivem mechanického zvětrává-
ní, které postihuje různé horniny s rozdílným účinkem, vznikly typická 
obnažená vápencová bradla z odolných vápenců, naopak méně odolné 
pískovce a jílovce (např. ždánické jednotky) byly z velké části odneseny. 
Jejich opětovným uložením v nižších částech vznikly sedimentární výplně 
a uloženiny různých druhů. Z nich můžeme rozlišit eolické sedimenty, 
jako jsou spraše – mocné nánosy vápnitého prachu, váté písky a sprašové 
hlíny nebo fl uviální sedimenty, vznikající činností řek. Ty (převážně na 
svém horním toku) vlivem vysoké energie erodují své koryto, naopak ve 
spodních částech, kde klesá rychlost proudu a tím i unášecí schopnost 
řeky, se odnesený materiál ukládá. Tak vznikají štěrkové říční terasy a niv-
ní hlíny. Mechanickým zvětráváním v chladných podmínkách s častými 
mrazy vznikají sedimenty periglaciální (sutě, osypy, solifl ukční sedimen-
ty, náplavové kužely). Kvartér je významný také z hlediska vývoje půd, 
naprostá většina současných půd pochází právě z tohoto období.

Horniny

Vápenec je sedimentární hornina, vznikající usazováním vápnitých skořá-
pek a ulit měkkýšů (organodetritický vápenec) nebo biochemicky – např. 
na korálových útesech. 
Flyš je označení pro střídavou sedimentaci dvou rozdílných typů hornin 
– např. jemnozrnných prachovců s jílovci a pískovců.
Jílovce (pelity) jsou sedimentární horniny, tvořené částicemi o velikosti 
pod 0,004 mm; pokud mají významnou příměs karbonátů, nazývají se 
slíny. 
Prachovce (aleurity) mají velikost částic 0,004 až 0,063 mm a pískovce 
0,064 až 2 mm. Při velikosti částic nad 2 mm se jedná o štěrky.  

Procesy

Při spojité deformací hornin, obvykle při jejich pomalém pohybu, dochází 
k jejich prohnutí a vzniku vrás, případně jejich složitých soustav – mega-
vrás neboli anti- a synklinorií. Při ohybu směrem nahoru vzniká (mega)
antiklinála, při ohybu směrem dolů naopak (mega)synklinála. 
Pokud na horniny působí příliš velké síly, dojde k přerušení meze jejich 
pevnosti a vzniku jednotlivých ker, které se vůči sobě pohybují podél zlo-
mů. Posun může být jednoduchý (pak vznikají poklesy a přesmyky) nebo 
složitější za vzniku příkrovů, což jsou rozsáhlé přesmykové struktury, kde 
se jedna mohutná část (alochton) nasune na druhou (autochton). 
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