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KRYSTALINIKA HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU
Results of a gamma-ray spectrometric study of crystalline rocks in the Upper Moravian Basin
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Abstract
The paper brinks a description of a few small granitoid outcrops (the Olomouc Massif) in the Upper Moravian Basin, which are
believed to be a part of the Brunovistulicum. In addition to a short petrographic characterization the attention has been focussed on
ground gamma-ray spectrometric determination of K, U, Th and magnetic susceptibility survey. The comparison with analogical data
from the nearest outcrops of the Brunovistulicum, i. e. eastern granitoid part of the Brno Massif, has shown a substantial difference.
In our opinion, the Olomouc Massif and the eastern part of the Brno Massif can not be connected together in so called Slavkov terrane
as is supposed by Finger  Pin (1997).

Úvod
Krystalinické horniny Hornomoravského úvalu jsou
v odborné literatuøe zmiòovány ji od roku 1839, podrobný
historický pøehled geologických výzkumù v tomto území
a do roku 1955 sestavil Barth (1958). I kdy jde o plonì
málo rozsáhlé výskyty, u vìdomí dùleitosti tohoto
krystalinika se mu vìnovala celá øada renomovaných
geologù (E. F. Glocker, E. Tietze, V. Spitzner, J. Klvaòa,
V. Steinocher, R. Kettner, M. Reme, z autorù po druhé
svìtové válce je tøeba zdùraznit pøedevím J. Hlobilovou 
Nìmcovou a A. Dudka). Ponìvad popisy hornin byly
dlouhou dobu zaloeny pouze na makroskopickém urèení
a názvy lokalit èasto nerespektovaly katastrální zaøazení,
vedlo to v odborné literatuøe k øadì nesprávných údajù.
V tomto pøíspìvku chceme uvést na správnou míru údaje
o povrchových výchozech (podrobnìji viz diplomovou
práci Bednaøíkové 2001), dále uvádíme výsledky gamaspektrometrických mìøení a stanovení magnetické susceptibility.
Z regionálnì geologického hlediska jsou výskyty
krystalinika v Hornomoravském úvalu veobecnì povaovány za souèást brunovistulika, respektive jeho dílèí jiní
èásti  brunnie (brnìnského plutonu). Nìkteøí autoøi
pro granitoidové tìleso Hornomoravského úvalu pouívají
speciální název (olomoucký masiv  Barth et al., 1971, 10
nebo masiv Hornomoravského úvalu  Dudek 1980, 16).
Z geologické situace není pochyb o pøeddevonském stáøí
olomouckého masivu, pro pøesné èasové zaøazení chybí
moderní izotopová data. Dosud byla pouita pouze metoda
K  Ar pro stanovení stáøí muskovitu z granitu (granodioritu?) od Dubu nad Moravou a z granitu od Krèmanì.
Stanovení provedl O. Gottstein z Geologického ústavu
ÈSAV v Praze a publikovala je Nìmcová (1970). Muskovit

z granitu od Dubu nad Moravou poskytl vìk 540 ± 4 Ma,
co by podle posledních geochronologických kál bylo
tìsnì nad hranicí proterozoikum  kambrium (545 Ma),
muskovit z granitu od Krèmanì vykázal stáøí jen 470 ± 1 Ma,
to odpovídá hranici mezi støedním a spodním ordovikem.
Tyto pøekvapivì nízké hodnoty nejspí souvisí se zmlazením
bìhem variské orogeneze, nebo granitoidy Hornomoravského úvalu jsou témìø vdy alespoò èásteènì mylonitizovány.
Základní charakteristika povrchových výchozù
Povrchové výchozy jsou soustøedìny do ètyø území:
a) Katastr obce Krèmaò zhruba 10 km jv. od Olomouce,
odkud je znám výchoz krystalinika v bezprostøedním
sz. okolí obce na návrí Vìtrník (250 m n.m.).
Po druhé svìtové válce zde byly vyraeny dvì toly
o délce 10 a 5 m a vykopáno 9 sond do hloubky a 3
m pro pokusnou tìbu ivce z pegmatitu, jen tvoøí
støední èást zdejího výskytu muskovitického
granitu (Hlobilová 1949). Pegmatitický vývoj (ivce
i pøes 10 cm) pøevauje nad støednì zrnitým granitem
(zrna v prùmìru kolem 1,5 mm) a oba vývoje do sebe
pøecházejí bez ostrého ohranièení. Obsah muskovitu
v granitu se podle planimetrických analýz pohybuje
mezi 9  10 %. Akcesorické minerály (zcela chloritizovaný biotit, rutil, granát, apatit) jsou známy z obou
hornin, a 3 cm dlouhý èerný turmalín je uvádìn
pouze z pegmatitu. Na jv. okraji tìlesa krèmaòského
granitu byly zjitìny kontaktnì metamorfované
muskovit-chloritické bøidlice (Hlobilová 1963), které
reprezentují relikt okolního plátì. Granity a pegmatity u Krèmanì pøedstavují nejvýchodnìjí výchoz
krystalinika v Hornomoravském úvalu, jediný, jen
je situován na východ od toku Moravy.
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Tab. 1 - Výsledky gama-spektrometrických mìøení na granitoidech Hornomoravského úvalu (brunovistulikum).
Tab. 1 - Results of gamma-ray spectrometric measurements on granitoids of the Upper Moravian Basin (Brunovistulicum).

b1) Skupina výchozù sz. od Dubu nad Moravou, které jsou
vzdáleny vzdunou èarou asi 7 km na Z od Krèmanì
a pøedstavují první západní vyvýeniny nad nivou
Moravy. V prvé øadì jsou to dva oputìné lomy
v katastru obce Charváty  Drahlov. V severním
mením lomu vystupuje muskovitický granit
s obsahem muskovitu podle planimetrických analýz
mezi 5  10 % , jinìjí vìtí lom je otevøen
v dvojslídném granitu s pomìrem slíd zhruba 1:1 a
dohromady tvoøících 8  10 % (Bednaøíková 2001).
b2) Dalí výchozy jsou ji pøímo na katastru obce Dub nad
Moravou, dva jsou v blízkosti èásti Tuèapy a jeden
u samoty Svárov. Jako Dub nad Moravou  Tuèapy
1 oznaèujeme chránìnou lokalitu Tuèapská skalka,
co je vlastnì rekultivovaný lom 40 a 15 m pod kótou
234 m. Vystupuje zde mylonitizovaný biotitický
granodiorit s pøevahou plagioklasu (38  40 %) nad
K-ivcem (14  16 %) a obsahem biotitu mezi 12  15
%. Charakteristická je pøítomnost karbonátu (6 %),
jen v horninì tvoøí shluky a ilky. Zhruba 220 m
západnì od kóty 234 m je v prohlubni o prùmìru
kolem 5 metrù zastien opìt mylonitizovaný
biotitický granodiorit. Lokalitu oznaèujeme jako Dub
nad Moravou - Tuèapy 2. Koneènì u samoty
Svárov, v lomì o rozmìrech 20 x 15 m a výce 4,5 m
vystupuje opìt mylonitizovaný biotitický a dvojslídný granodiorit.
c) Hnìvotín  výina Baba (264 m n.m.). Jde o jediný výchoz
krystalinika v rámci hnìvotínsko  olomoucké hrásti.
V umìlých odkryvech za èerpací stanicí pøi dálnici
Olomouc  Prostìjov a na hranì svahu v poli
(v dobì stavby dálnice lom) je zachycen silnì
mylonitizovaný amfibolický køemenný diorit,
biotitický køemenný diorit a biotitický granodiorit
(Kopeèný 1975). Na druhé stranì dálnice ji vystupují bazální devonská klastika (køemence). Jako
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synonymum se v nìkterých døívìjích pracích
objevuje oznaèení erùvky.
d) Nejzápadnìjí skupina výchozù krystalinika leí mezi
Tøebèínem a Studencem a navazuje na jv. svahy
Velkého Kosíøe. Na katastru Tøebèína (lokalita nìkdy
nesprávnì oznaèována jako Lípy nebo Andlerka)
vystupuje dvojslídný granit v záøezu eleznièní tratì
smìrem do Èelechovic - Kaple, dalí výchoz
(mylonitizovaný biotitický granodiorit) je situován
v pøíkré stráni asi 500 m jv. od eleznièní zastávky
Èelechovice  Kaple a koneènì tøetí výstup
krystalinika je zachycen v oputìném lomu o prùmìru asi 70 m, zèásti zatopeném vodou, na kopci Strá
(228 m n.m.) v katastru obce Èelechovice (ve starí
literatuøe je lokalita také nazývána Studenec nebo
Køíová hora). Ve vech dosavadních publikacích
jsou horniny ze Stráe oznaèovány jako chlorit 
muskovitické nebo sericit  chloritické fylity
(Hlobilová 1963, Rùièka et al. 1995). Podle námi
studovaných výbrusù se vak spolehlivì jedná
o intenzivnì deformované granitoidy. Z tohoto lomu
je rovnì nìkterými autory uvádìna mení poloha
zelené bøidlice  v souèasné dobì se ji nepodaøilo
ani pøi podrobném prùzkumu nalézt.
Výsledky gama-spektrometrických mìøení
Prùmìrné obsahy K, U a Th ze vech povrchových
výskytù jsou uvedeny v tab.1. Mìøení byla provádìna
nezávisle dvìma pøenosnými terénními gama-spektrometry,
a to modely GS-256 (I. Gnojek) a Exploranium GR-130
(A. Pøichystal). Prùmìrné hodnoty jsou poèítány ze 6 a 14
mìøení (viz hodnotu n v tab. 1).
S výjimkou lokality Krèmaò, pøedstavované pøevánì pegmatity s mimoøádnì nízkým obsahem Th, se
vechny ostatní lokality 1 a 7 radiogeochemicky vzájemnì

SSP7K
8,0
15,5
8,3
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7K8
3,5
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3,5
4,5
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Tab. 2 - Prùmìrné obsahy K, U a Th v zemské kùøe, kyselých a intermediárních vyvøelinách (podle interní zprávy
Ministerstva geologie SSSR, 1967).
Tab. 2 - Average contents of K, U and Th in the Earth´s crust, acid and intermediate igneous rocks (according to
an internal report of Ministry of geology of the USSR, 1967).
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hodnota aritmetického prùmìru pro daný typ granodioritu

Tab. 3 - Prùmìrné obsahy K, U a Th v hlavních tøech typech granodioritù východní èásti brnìnského masivu.
Tab. 3 - Average contents of K, U and Th in the three main granodioriote types in the eastern part of the Brno Massif.

výraznì nelií. Pøitom vechny lze v tomto smyslu zaøadit
mezi kyselé hlubinné vyvøeliny (granitoidy). Namìøené
obsahy pøírodních radioaktivních prvkù na jednotlivých
lokalitách mají malý rozptyl, co svìdèí o relativní
petrologické homogenitì tìchto hornin a o oprávnìnosti
povaovat je za souèást jednoho hlubinného tìlesa 
olomouckého masivu (Barth et al. 1981).
Pro srovnání uvádíme celosvìtovì získané poznatky
o radioaktivitì hornin zemské kùry, shrnuté v interní
publikaci Ministerstva geologie SSSR (1967).
U vìtiny mìøených lokalit lze pozorovat
ve srovnání s tab. 2 mírný nadbytek draslíku, jak pokud
jde o pomìr U/K (vìtina lokalit má prùmìrnou hodnotu
pomìru U/K < 1), tak i pøi porovnávání s pomìrem Th/K
(vechny lokality mají prùmìrnou hodnotu pomìru Th/
K < 4).Vztah thoria a uranu není vychýlen ve prospìch ani
jednoho z nich, kolísá toti pouze okolo normální hodnoty
4 (od 3,2 na lokalitì Tøebèín do 4,9 na lokalitì Hnìvotín Baba). Obsahy uranu s prùmìrnými hodnotami v rozpìtí
2,0 a 3,8 ppm zcela odpovídají skupinám kyselých a
intermediárních hornin, stejnì té obsahy thoria s prùmìrnými hodnotami v rozpìtí 8,8 a 12,7 ppm Th. Lokalitou
s nejvyí radioaktivitou jsou Charváty - Drahlov 1 a 2,
kde se na tomto maximu podílejí vechny tøi sloky 
horniny této lokality toti mají ze vech sledovaných lokalit
nejvyí obsahy jak draslíku, tak uranu i thoria.
Hodnoty namìøené na granitoidech Hornomoravského úvalu, které jsou povaovány za souèást kadomsky zformovaného brunovistulika, jsou pro vechny tøi
prvky zøetelnì vyí, ne je tomu v jednotlivých typech
granodioritù východní èásti brnìnského masivu, jak je
uvádìjí literární údaje (napø. telcl  Weiss a kol. 1986, 79)

nebo jak vychází i z naich mìøení (tab. 3). Rovnì z petrografických popisù je zøejmé, e v Hornomoravském úvalu
jsou významnì zastoupeny dvojslídné a muskovitické
granity vedle biotitických granodioritù a køemenných
dioritù. Není tedy moné oznaèit celou èást brunovistulika
na východ od metabazitové zóny brnìnského masivu jako
jeden slavkovský terán, jak to udìlali Finger  Pin (1997),
pro nìj má být charakteristická pøítomnost primitivních
plutonických hornin a který se má zásadnì odliovat
od dyjského teránu leícího na západ od metabazitové
zóny brnìnského masivu a jen mají tvoøit naopak vysokodraselné granodiority a granity. Granitoidy Hornomoravského úvalu do této pøedstavy nezapadají a mají mnohem
blíe k západní èásti brnìnského masivu (dyjskému
teránu) ne k èásti východní, která patøí do slavkovského
teránu.
Tentý závìr platí i o hodnotách magnetické
susceptibility, které byly získány pøenosným kapametrem
KT-5. Magnetické susceptibility, mìøené na granitoidech
Hornomoravského úvalu, se pohybovaly v rozmezí 0,1 
0,48 x 10-3 SI jednotek, kdeto na granodioritech východní
èásti brnìnského masivu (tyté lokality a horninové typy
jako v tab. 3) dosahovaly obvykle deseti- a vícenásobných
hodnot. Granitoidy Hornomoravského úvalu se opìt tìmito
svými charakteristikami blíí mnohem více horninám
západní èásti brnìnského masivu ne èásti východní (viz
pro srovnání telcl  Weiss a kol., 1986, 83). Stavba
brunovistulika je tedy urèitì komplikovanìjí ne navrený
tøíslokový model (Finger  Pin 1997, Finger et al. 2000), a
je ji tato stavba primárního kadomského pùvodu nebo
souvisí s mladími tektonickými pochody.
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