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diageneze zrn – mikrobiální mikritizace, vrtby, rekrystalizace argonit (A), high-
Mg kalcit (HMC) low-Mg kalcit (LMC) kalcit

tmelení – pórová fluida přesycená CaCO3, mineralogie tmelů závisí na 
PCO2, poměru Mg/Ca

neomorfismus – rekrystalizace – změna minerál.sl. a/nebo struktury
rozpouštění – krasovění, tlakové rozpouštění, stylolity
kompakce
dolomitizace, dedolomitizace
diagenetická prostředí – meteorické vadózní, meteorické freatické, mořské

freatické , pohřbení
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diagenetická prostředí



4



5

mořská diageneze
recentní tmely
recentní intertidál-subtidál – beachrock; A, HMC tmely – jehlicovité lemy kolem zrn, kolmo na povrch zrn; 
freatické – isopachové; HMC tmavé mikritové povlaky zrn, výplně pórů; mikritizace zrn; zdroje tmelu: a) 
fyz.-chem. srážení během evaporace na tidál.plošině, b) biochem. mikrobiální srážení (fotosynt.řas, 
bakteriální kalcifikace, rozklad org.hmoty)
rec. mělký subtidál – laguny – mikrobiální mikritizace; vyšší energie – tmelení, hardgroundy; tmely: 
jehlicovitý A, mikritický HMC – povlaky zrn, peloidní struktury, povrchové krusty; útesy – značná
variabilita typů tmelů
rec. hlubokovodní tmelení – až do 3,5 km hloubky, impregnace fosfáty a Fe,Mg oxidy; Bahamy - tmely: 
mikritický LMC, ve větších hloubkách nodularizace; teplé spodní proudy: tenké krusty, nodule litifikovaného 
pelag. materiálu, jehlicovitý A a mikritický A tmel; tmely – tam kde je pomalá sedimentace, interakce voda-
sediment (né pórové vody)
rec.mořské rozpouštění – ve vyšších zem.š. nízké nasycení vody CaCO3 – rozpouštění bioklastů už v 
prvních 100 m hl.
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morfologie recentních mořských tmelů
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mineralogie tmelů



17

rozpouštění
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mořská diageneze
diageneze ve starších horninách
raná d. – na mořském dně n. blízko pod povrchem sedimentu; pozdní d. – při 
pohřbení
kritéria identifikace mořských tmelů: 1) nejranější (1.generace), 2) často 
izopachové lemy kolem zrn, 3) vláknitá/sloupcovitá struktura, 4) následná
generace je sparit
aragonitové tmely – často kalcitizované, izopachové lemy
kalcitové tmely – vláknitý (jehlicovitý, sloupcovitý)  kalcit, kolmo na substrát; 
útesy – mikritický a peloidální HMC; hardgoundy – syntaxiální nárůsty, 
stejnozrnný sparit – oba jinak typické pro meteorickou diagenezi a pro pohřbení
procesy: mikritický tmel – rapidní nukleace, pomalé přírůstky; 
jehlicovitý/sloupcovitý – rychlejší přírůstky kolmo na substrát; stejnozrnný 
sparitový – velmi pomalá nukleace
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meteorická diageneze
rozpouštění (sekundární porozita, krasovění), tmelení, pedogeneze
vadózní zóna – svrchní – infiltrace, spodní – perkolace
freattické - syntaxiální nárůsty, stejnozrnný sparit
vadózní – asymetrické : meniskový, gravitační;

izopachový tmel – freatický rané stádium
asymetrický – vadózní
syntaxiá
lní nárůsty
náhrada A kalcitem – sparitový tmel pozdní stádium
výplně pórů LMC



29



30



31



32

kalcitový sparit
stejnozrnná mozaika, syntaxiální nárůsty, poikilotopický sparit
-meteorická freatická zóna, zdroj CaCO3 – pórové vody
-pohřbení, zdroj CaCO3 – tlakové rozpouštění
stratigrafie tmelů, katodová luminiscence, stabilní izotopy, fluidní inkluze
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neomorfismus
A C, C C, rozpouštění + reprecipitace
agradační neomorfismus – následná fáze hrubozrnější; a) mikrit mikrosparit, 
pseudosparit, b) kalcitizace aragonitu
kalcilutity: mikrosparit (4-10 mm), pseudosparit (10-50 mm); nepravidelné
nerovné hranice mezi zrny, nepravidelné velikostní rozložení zrn, skelet plove ve 
sparitu; pseudobrekcie
kalcitizace A zrn a tmelů – drůzový sparit; a) relikty pův. struktur schránky, b) 
nepravidelná mozaika krystalů růz.velikosti, c) hnědavé zbarvení neomorfního 
sparitu (relikty org.hmoty) - pseudopleochroismus
degradační neomorfismus – klesá zrnitost; zřídka; obvykle při metamorfóze nebo 
při tlakovém postižení
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kompakce
mechanická k. – už v raných stádiích; přeuspořádání částic do prostorově
úspornější, stabilnější vzájemné pozice; deformace velkých klastů, tmelů, 
mikritických obálek; bioklastický wackestone b. packstone
chemická k. – při hlubším pohřbení (stovky m); rozpouštění základní hmoty 
fitted fabric; stylolity, švy tlakového rozpouštění
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Dolomitizace
vápenec dolomitizace dolomit dedolomitizace vápenec
dolomit, protodolomit, Fe-dolomit
dolomitizace  - velmi raná - penekontemporánní dolomit

- pozdní - po cementaci, při pohřbení (epigenetická d.)
strukturně selektivní d., např. postihující pouze matrix nebo bioklasty
dolomitizace HMC - zachovává pův. struktury; dol. A - rekrystalizace, destrukce 
pův. struktur
barokní, sedlový dolomit - velké kr., zakřivené tvary zrn a štěpnost, undulózní
zhášení pohřbení (HT, uhlovodíky, sulfidová mineralizace)
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modely dolomitizace
mořská voda přesycena d., ale jeho přímá precipitace je inhibována řadou kinetických faktorů, 
proto se z mořské vody přednostně sráží A a HMC
z pórových vod, Bahamy, Florida, Arab. zál., 1-4 mm klence, povrch krusty; nárůst Mg/Ca v 
pór.vodách díky precipitaci A a sádrovce-anhydritu, také evaporace
Viktoriino jez., přímé srážení d. z jez. vody, vysoký Mg/Ca díky zvětrávání blízkých bazaltů
Coorong, j.Austrálie, přímé srážení d. při mísení kontinetálních Mg bohatých podz.vod se 
slanou vodou příbřežních jezer
laguny, periodicky hyperslané, evaporace
intertidál-supratidál, evaporitická dolomitizace, zachování sed.struktur (teepee, ptačí oči)
mělký subtidál a útes, prosakování a zpětné proudění lagunárních vod s evaporiticky 
zvýšeným Mg/Ca zpět do bariéry/útesu
zóna míšení meteorické a marinní vody, poměr 2:1 pokles nasycení kalcitem a nárůst 
nasycení dolomitem; nižší salinita, Mg/Ca stejný
během pohřbení, při kompakci pelagických kalů migrace Mg bohatých fluid do vápenců; Mg z 
jíl.min., pór.vod, příp. z org.hm., část Mg také při přechodu HMC na LMC
subrecentní dolomitizace pod atoly a karb. platformami (v hl. 1200-1400m) proudí chladná
mořs.voda nízká tep., nízké nasyc. kalcitem, ale stabilní nasycení dolomitem; cirkulace díky 
tidálnímu pumpování a mořským proudům vysoký geotermální gradient …. Kohoutova 
konvekce
v anoxickém prostředí, bakt. redukce sulfátů - kinetický inhibitor dolomitizace, zdroj Mg zčásti 
v org. hmotě
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dolomitizace v mixing zone
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porozita
kalcit dolomit, redukce objemu, nárůst porozity až o 13%

dedolomitizace
dolomit kalcit; kontakt s meteorickou vodou; povrch. rozpouštění sádrovce-
anhydritu; při pohřbení
identifikace: pseudomorfózy kalcitu po dolomitu; neomorfní mozaika

silicifikace karbonátů
raná i pozdní; rekryst. bioklastů, tvorba nodulí, nodulárních horizontů, souvislých 
poloh; SiO2 tmel
typy diag. křemene: 1) euhedrální krystaly, 2) mikrokřemen, 3) megakřemen, 4) 
chalcedonický kř.
zdroj: jehlice hub, diatomity, radiolarie; vulkanický SiO2
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