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Remarks to the geological development of the north-western of the Upper Moravia Graben
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Abstract
In its early history the polygenetic depression of the Upper Moravia Graben (UMG) evolved in two separated phases: the Karpatian
to Badenian phase and Badenian to Pliocene phase. During the former phase, the Olomouc-Prostìjov basin was formed, which was
directly related to marine sedimentation in the Carpathian Foredeep. Durin the latter phase a strongly segmented depositional area
developed in the UMG, comprising fluvial and lacustrine sedimentation which persisted in the area up to the Quaternary. Both the
depressions evolved in direct response to the Styrian movements of the allochthonous unit of the Outer Western Carpathians over the
eastern margin of the Bohemian Massif.

Neoidní struktura Hornomoravského úvalu (HMU) je
orientována napøíè linie styku Èeského masivu a Vnìjích
Západních Karpat. Jako celek pøedstavuje poklesovou
jednotku s podélnou osou zhruba SZJV smìru, která je
vnitønì morfologicky diferencovaná. Její podloí tvoøí zèásti
horniny patra variského, zèásti alpínského. Ve vztahu
k podloním jednotkám a prùbìhu alpínské orogeneze
pøedstavuje strukturu naloenou, která je nepochybnì
posttektonická.
Hlavní strukturní jednotky HMU a jejich
sedimentární vývoj
Severozápadní èást deprese HMU (obr. 1) je na povrchu
omezena výchozy hornin Èeského masivu. Uvnitø se dìlí
na dílèí tektonické struktury podélného a pøíèného smìru.
Tektonicky omezené podélné struktury tvoøí podjesenickou
ploinu, olomoucký pøíkop, hnìvotínskou hrás, lutínský
a prostìjovský pøíkop. V pøíèném smìru je zde patrné
rozdìlení na unièovsko-litovelskou depresi a kosíøskotrickou elevaci, která na linii Urèice- Kokory navazuje na
hlavní okrajový svah spodnobadenské vnìkarpatské
pøedhlubnì.
Nejdále k S zasahuje morfostruktura HMU do irího
okolí Litovle a Unièova, kde vytváøí mladou, pliocenními a
kvartérními sedimenty vyplnìnou unièovsko-litovelskou
depresi (dále ULD), která je a na výjimku bez povrchových
výchozù podloních hornin. Ze studia archivních vrtù
vyplývá, e maximální mocnosti sedimentù dosahuje
hodnot kolem 130m (Hrube 1994). Podloí je tvoøeno
pøedmezozoickými horninami silezika a jesenického kulmu.
Spodní baden zde chybí a nebyl zjitìn ani na povrchových
výchozech v pøilehlém drahanském kulmu, ani na
devonských vápencích Mladeèského krasu. Z tìchto
zjitìní tedy vyplývá, e ULD pøedstavuje mladí,
postbadenský sedimentaèní prostor, který je na linii
Bohuòovice  Senice n.H. oddìlen zlomovou strukturou
smìru VZ od kosíøsko-trické elevace.
Kosíøsko-trická elevace (dále KTE) tvoøí spoleènì
s prostìjovským pøíkopem a pøilehlou èástí drahanského

kulmu území, kde na podloních horninách nacházíme
sedimenty spodního badenu. V oblasti Sluína a Slatinek
byl zjitìn i marinní karpat (Vyslouil 1981, Bubík-Dvoøák
1996). Tyto sedimenty vymezují nejstarí sedimentaèní
prostor v naí oblasti, oznaèovaný jako olomouckoprostìjovská pánev (Zapletal 2004a).V ní jsou rozíøeny
sedimenty tzv. druhé fáze transgrese spodního badenu,
které vak zøídka pøesahují mocnosti pøes 100m. Jejich
nadloí tvoøí sedimenty pliopleistocenního stáøí. Samotné
území KTE (obr 1.) pøedstavuje vyklenutý, avak silnì
èlenitý høbet zhruba cca ZSZV JV smìru, který je typický
povrchovými výchozy brunovistulika a paleozoika. Je
rozèlenìn na tøi dílèí høbety, oznaèované jako bolelouckokrèmaòský, èelechovicko-olomoucký (Barth a kol. 1971)
a senicko-bohuòovický. Jak ukázal novìjí výzkum, je
nutno pøedpokládat, e nìkteré vyklenuté èásti podloí
tvoøily ji bìhem spodnobadenské transgrese ostrùvky
soue. Nasvìdèuje tomu zejména existence okrajových facií
spodnobadenských sedimentù na svazích elevací
v Olomouci (Horní námìstí), Èelechovicích n.H., Slatinkách,
na nìkterých dalích místech je pøítomnost sedimentù
spodního badenu nepravdìpodobná (Horka n.M., Skrbeò,
Grygov, Kláterní Hradisko, Bolelouc aj.)(srv. Zapletal
2004a).
Poznámky ke geologickému vývoj HMU
Z analýzy povariské sedimentaèní historie na støední
Moravì je zøejmé, e první zárodeèná depresní struktura
zde vznikla ji v karpatu. Její nejstarí èásti tvoøil prostor
dneního prostìjovského pøíkopu. Ve spodním badenu se
poklesové území rozíøilo do okolí Olomouce a vytvoøila se
olomoucko-prostìjovská pánev (obr. 1). Mìlká a pomìrnì
èlenitá pánev zaujímala dále lutínský a olomoucký pøíkop,
okrajové èásti drahanského kulmu a nìkteré èásti KTE (srv.
Zapletal 2004a). Podélná osa pánve smìru SZJV,
odpovídala hlavním zlomovým liniím významného pásma
Hané. Olomoucko-prostìjovská pánev souvisela bezprostøednì s vnìkarpatskou pøedhlubní a tvoøila k SZ
vybíhající záliv.
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Obr. 1  Strukturnì-geologické schéma území severní èásti Hornomoravského úvalu (HMU). Zlomové linie pásma Hané:
1  olomoucko-pøerovská, 2  holeovská, 3a východní lutínská, 3b  západní lutínská, 4  nectavsko-konická, 5 
kvasická. HMU: ULD  unièovsko-litovelská deprese, KTE  kosíøsko-trická elevace. MB  mohelnická brázda. a 
pøedneogenní útvary, b  rozíøení sedimentù spodního badenu v olomoucko-prostìjovské pánvi. ipky oznaèují pøímé
spojení s vnìkarpatskou pøedhlubní.
Fig. 1  Structural-geological sketch of the northern part of the Upper Moravia Graben (UMG). Haná Fault Zone: 1 
Olomouc-Pøerov Fault, 2  Holeov Fault, 3a  Eastern Lutín Fault, 3b  Western Lutín Fault, 4  Nectava-Konice Fault,
5  Kvasice Fault. UMG: ULD  Unièov-Litovel Depression, KTE  Kosíø-Trice Elevation, D  Podjeseník Depression,
OG  Olomouc Graben, HH Hnìvotín Horst, LG  Lutín Graben, PG  Prostìjov Graben. MB  Mohelnice Basin. a  PreNeogene basement, b  Lower Badenian of the Olomouc-Prostìjov basin. Direct connection to the Outer Carpathian
Foredeep indicated by arrows.

Mladí stadium vzniku depresních struktur spadá
do intervalu mezi badenem a pliocénem, kdy se díky
poklesovým pohybùm podstatnìji rozíøila sedimentace
sladkovodního pliocénu nejen uvnitø stávajícího prostoru,
ale i mimo nìj. Novì se s. od KTE vytvoøila poklesová
struktura ULD (Zapletal 2004b), její vznik byl nejspíe
spojen s poklesy podél varisky zaloených, násunových
zlomech ZJZ -VSV smìru. Na nìkterých vyklenutých
èástech KTE (Václavský vrch v Olomouci, Grygov, Horka
n.M., èásti hnìvotínské hrásti a trické kry aj.) vystupují
pliocenní sedimenty pøímo na paleozoiku. Sladkovodní
sedimentaèní reim trval s lokálními s pøestávkami od
pliocénu a do kvartéru. Mladí poklesové a vyklenuté
podélné struktury pøíkopù a elevací byly orientovány ve
smìru SSZ JJV.
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Nejstarí etapa vývoje HMU, která vedla ke vzniku
prostìjovského pøíkopu a pozdìji olomoucko-prostìjovské
pánve, byla nespornì spojena s pohybem vnìkarpatských
pøíkrovù bìhem starotýrské fáze. Souèasnì vznikla i hlavní
spodnobadenská vnìkarpatská pøedhlubeò (Kováè a kol.
1993) a vyklenuté struktury v. okraje Drahanské vrchoviny
a Oderských vrchù (forebulge), jejích souèástí byla i struktura KTE. Sedimentaèní prostor spodního badenu byl
zaloen na zlomech sudetského, SZ-JV smìru. Mladí fáze,
spojená se vznikem a dosunem mladotýrských alochtonù,
vedla k oivení pohybù a naruení elevaèních struktur
starího pøedpliocenního reliéfu území poklesy a zdvihy
jak ve smìru SSZ  JJV tak i ZJZ VSV. Jejich výsledkem
byl rozpad jednotné KTE do dílèích elevací a depresí
a zaloení mladích sedimentaèních prostorù pliocénu
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a kvartéru. V této fázi vývoje byly v zásadì zformovány
dnení obrysy HMU, které doznaly dalí korekce bìhem
mladích pohybù na hranici pliocén/kvartér a ve starím
pleistocénu (srv. Zeman 1969, Rùièka 1989). Otevøenou
zùstává otázka stáøí vzniku rotaèní ker paleozoického
podloí v olomouckém pøíkopu a hnìvotínské hrásti.

Strukturní smìry hornin jsou zde reorientovány z typického
SSVJJZ smìru jesenického kulmu, do smìru cca ZV, který
je napø. zøejmý na výchozech paleozoika u Grygova,
v Olomouci, Horce n.M., Ústínì aj. V úvahu pøipadá buï
pozdnì variské dostavba území nebo pohyby spojené
s neoidní aktivizací struktur variského podloí.
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