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TERCIÉRNÍ ÚDOLÍ V OKOLÍ ŠEBROVA A SVATÉ KATEŘINY

TERTIARY VALLEYS IN THE AREA AROUND THE VILLAGES
OF SEBROV AND SVATÁ KATEŘINA

JAN VÍT

Abstract
Víl, J., 1997: Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.,
83: 109-113 (with English summary).
Tertiarv va/leys in the area around the villages of Sebrov and Svatá Kateřina.
Detai1ed geological mapping explains the position of the multi-coloured silty-clay sands and gravels as
infill of palaeovalleys, probably from the pre-Ottnangian Age.
Key words: geological mapping, fluvial deposits, Ottnangian, valley infill.
Jan Vít, Czech geo1ogical survey, Leitnerova 22,65869, Czech Republic.

Úvod

V rámci geologického mapování byly na listu 1:25000 Blansko (24-322) revidová
ny, ale i zcela nově vymapovány výskyty jílovitých písků a písčitých štěrků s velkým po
dílem křemenných valounů. Jednalo se hlavně o území Svinošického prolomu (DEMEK et
al. 1987).

Tzv. Svinošický prolom je v Zeměpisném lexikonu ČSR popsán jako tektonický
prolom v granodioritu s plochým dnem částečně vyplněný terciérními sedimenty a spra
šemi ve východní části silně rozčleněný údolími přítoků Svitavy. Při takovém označení je
nasnadě považovat terciérní výplň za druhotně zakleslou, podobně jako je tomu v Bla
nenském prolomu, kde je zakleslý původní (křídový) sedimentární pokryv (z pohledu
geologa jde však v tomto případě spíše o kerný přesmyk, patrně paleogenního stáří).
V náledujícím textu se autor pokusí na základě terénních výzkumů objasnit důvody, proč
je možné území vjv. od Lipůvky považovat spíše za erozní údolí vyplněná sedimenty,
než druhotně zakleslou strukturu, a proto ji dále v textu bude označovat jako svinošickou
depresi. Kromě toho bude řešena i otázka stáří sedimentární výplně.

Geomorfologická charakteristika

Dokumentované území vjv. od Lipůvky je v současnosti odvodňováno dvěma vý
znamnějšími toky z nichž Kuřimka náleží do povodí řeky Svratky, kdežto Šebrovka se
vlévá do řeky Svitavy. Rozvodnice nejnižšího místa mezi oběma toky se nalézá j. od ob
ce Svinošice v namořské výšce 385 m n. m. Kuřimka protékající směrem k JZ vytvořila
na mocné terciérní (téglové) a pleistocénní (sprašové) výplni díky své poměrně ploché
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spádové křivce k řece Svratce jen málo erodovaný reliéf. Naopak Šebrovka, která má
svoji erozní bázi poměrně blízko, tj. na soutoku se Svitavou pod Novým hradem, erodo
vala sedimentární výplň až na skalní podloží. O tom, že nejspodnější část skalnatého
údolí Šebrovky představuje pouze jednu z nejmladších vývojových etap, výrazněji oddě
lenou od předchozích, se bylo možné přesvědčit geologickým mapováním právě v této
erozí odkryté části studovaného území.

Geologické a paleopotamologické poměry

Horninové podloží je na zájmovém území tvořeno převážně horninami brněnského
masívu - granodiority a metabazalty. Jižně od Svinošic se objevují také výchozy de
vonských klastik zóny Babího lomu, která však nemá na S od východe-západně oriento
vané svinošické deprese pokračování. Určitá její tektonická predispozice tedy existuje,
ale je staršího data.

Vlastní svinošická deprese je v okolí rozvodní čáry mezi toky Kuřimkou a Še
brovkou územím spíše akumulačním, jehož původní reliéf je zastřen mladší sedimentární
výplní, hlavně sprašemi, ze kterých tu a tam vystupují ostrůvky téglů a jílovitých štěrků.
Prostorová představa tak není zcela jasná, ale velmi cenné informace poskytl vrt HV 3
při z. okraji Šebrova, který vznikl v souvislosti s hydrogeologickým průzkumem (ŠTEFAN
1977). Výška terénu v jeho místě je 359 m n. m. a podloží tvořené úlomky hornin brněn
ského masívu bylo zachyceno v nadmořské výšce 314 m n. m. Z popisu vyplývá, že pod
14 m mocnou vrstvou kvartérních uloženin bylo navrtáno 25 mjemnozrnného písku stří
dajícího se s málomocnými polohami šedozeleného jemnozrnného písku s Ca tmelem,
pod kterými byla 0,5 m mocná vrstva sutí a zcela v podloží dobře opracovaný slabě pís
čitý štěrk střídající se s polohami štěrku méně opracovaného. V souvislosti s hydrogeolo
gickým průzkumem bylo provedeno i geofyzikální měření, které jednoznačně ukázalo,
že přibližně v místech pod dnešním rozvodím existovalo roz vodí i v době před zaplně
ním sedimenty. Směry odvodňování byly tedy totožné z dnešními. Na dolním toku Še
brovky, které je územím spíše denudačním, jsou výskyty štěrkových sedimentů častější,
neboť zde chybí sprašový pokryv. Objevují se v nenápadných terénních depresích s lou
kami sv. od Šebrova a jz. od Svaté Kateřiny (viz obr.). Na křížení s dnešním údolím Še
brovky byly zastiženy rýhou ve svahu přímo před vchodem do kostela ve Svaté Kateřině.
Jejich mapovatelný průběh má tedy esovitý průběh, který není vždy totožný s dnešním
údolím. Někdy má jejich povrch charakter plošin, jak je tomu na Olešné nebo Nad Háko
výmmlýnem.

Protože se jedná o území chudé na větší odkryvy, je nejvýznamnějším, ač plošně
málo rozsáhlým, pískovna na j. straně Šebrova, kde je vidět kontakt žlutohnědých místy
pestřeji zbarvených jílovitých písků a štěrků s dnes již značně zvětralými granodiority
brněnského masívu. Kontakt, ač je velmi strmý, nejeví známky tektonického posunu. Ta
ké přítomnost hojných úlomků silně rozvětralých granodioritů v písčito-štěrkové výplni,
svědčí o blízkosti strmých okolních svahů, které hojně dotovaly sedimentaci.

Z esovitého průběhu, ale hlavně z vymapované mocnosti sedimentů, která místy do
sahuje více než 60 rn, je možné se domnívat, že se jedná o paleoúdolí vyplněné sedimen
ty, které přibližně 750 m jv. od Svaté Kateřiny visutě ústí do dnešního údolí Šebrovky
a jehož dno je dále po toku identifikovatelné jen dvěma hřbety nad výraznými zákruty.
Podobně ještě můžeme sledovat další paleoúdolí, které vyúsťuje do dnešního údolí na
proti d.b. 55, odkud pokračuje na S přes pole Nad Hákovým mlýnem do údolí dnešního
přítoku od Olešné a dále do prostoru obce Olešná. Zde je mocnost zachovalé sedi
mentární výplně i o něco vyšší, neboť visu té vyústění se nalézá v nadmořské výšce cca
300 m n. m., zatímco povrch sedimentů na Olešné dosahuje 400 m n. m.
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Stratigrafická interpretace

Důležitou otázkou je interpretace stratigrafická, protože se dle mého názoru jedná
o jedno z klíčových míst k pochopení vývoje širšího okolí. Na území v. od Šebrova jsou
totiž zčásti zachovány údolní tvary, které již nebyly dotčeny dalším vývojem, a mají tak
zachovanou sedimentární výplň. Doba odpovídající stáří bazální části těchto sedimentů
uzavírá jednu etapu ve vývoji zdejší údolní sítě. Klíčová pozice tohoto území je však dá
na i tím, že je zde velmi dobře sledovatelná vazba k mladšímu eroznímu vývoji, který se
projevuje zdvojením údolních tvarů sledovatelných na značné vzdálenosti, do míst kde
sedimentární výplň již zcela chybí.

Jak už bylo naznačeno v odstavci výše, jde o bližší stratigrafické zařazení sedimen
tů v podloží někdy i poměrně mocných uloženin kvartérních. Z geologické mapy
1 :50 000 list 24-32 Brno (NOVÁK a kol. 1991) vyplývá nejednotnost stratigrafického za
řazení, neboť jílovito-štěrkové výskyty v okolí Šebrova jsou zařazeny jako limnické až
fluviální sedimenty do ottnangu, zatímco výskyty Nad Hákovým mlýnem a na Olešné
k bazálním a okrajovým klastikům badenu. Toto může dle mého názoru souviset s tím,
že zákresy sedimentů, tak jak jsou zde uvedeny nejsou přesné a připomínají spíše málo
mocné pokryvy v různých nadmořských výškách než zbytky poměrně mocné sedi
mentární výplně paleoúdolí.

Laboratorní výsledky spojené s nejnovějším mapováním nepřinesly k tomuto pro
blému úplné vyjasnění, neboť jsem zastihl pouze sedimenty nevápnité a prakticky bezfo
silní. Pouze ve vzorku z d.b. 56 (z orby na poli Nad Hákovým mlýnem) byly nalezeny
rekrystalované jehlic hub, patrně křídové, které bývají hojné v sedimentech ottnangu
v okolí Brna (Bubík - ústní sdělení). S analýzami průsvitných těžkých minerálů je to po
někud lepší, protože sám fakt, že výsledky analýz jsou velmi podobné, ať vzorky pochá
zejí z okolí Šebrova a Sv. Kateřiny nebo z paleoúdolí od Olešné, nutí uvažovat o jejich
úzké souvislosti (i časové), jak už to napovídá i situace v terénu. Ve vzorcích byl zastou
pen (viz tab.) hlavně epidot (46-67%), amfibol (3-30%), lokálně titanit (2-16%) a apa
tit (1-18 %), tedy pouze typické minerály granodioritů v této části brněnského masívu
(SVOBODA 1981). Chybějící významnější zastoupení staurolitu je sice ve srovnání
s ottnangskými sedimenty z karpatské předhlubně atypické, ale s podobnou situací se ve
svých výzkumech z Moravského krasu setkal i HYPR (1975). Vysvětlení hledal v izolo
vanosti sedimentačního prostoru a charakteru snosové oblasti. Stejně i zde je možné
předpokládat, že snosová oblast byla v době ukládání těchto sedimentů spíše elevační,
kam vliv materiálu přinášeného z větších vzdáleností (patrně z moravika) nemohl pro
niknout.

Také pozorovaná lito logická charakteristika, která dobře odpovídá kdysi vžitému
názvu "sladkovodní jíl" pro ottnangské litologicky pestré souvrství písků, štěrků, zele
ných a pestrých jílů s celkem sporadickými fosiliemi, promlouvá ke stratigrafii jen velmi
nepřímo. Ale na druhé straně i zjištěná mocnost, která jak se zdá, byla již primárně velmi
rozdílná a závislá na předottnagské morfologii, a pozice denudačniclt reliktů v různých
nadmořských výškách na brněnském masívu, moraviku a permu boskovické brázdy
(KRYSTEK-TEJKAL, 1968), není s těmito názory v přímém rozporu.

Závěr

Podrobným geologickým mapováním byla v okolí Šebrova zjištěna paleoúdolí vypl
něná sedimenty. Nejstarší sedimentární výplň by mohla být vzhledem k litologickým
a mikropaleontologickým analogiím řazena do ottnangu, včetně výskytů Nad Hákovým
mlýnem a na Olešné. Takovému závěru nasvědčuje i pozice badenských téglů v těsné
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Obr. I. Geologická mapa terciérního a kvartérního pokryvu v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny. I - významnější kvartérní pokryv, 2 - jílovité písky a štěrky s čís
lem vzorku, 3 - skalní podloží, 4 - obce, 5 - silnice, 6 - vodní toky, 7 - předottnangský směr odvodňování.

Fig. I. Geological map of the Tertiary and Quaternary cover in sorroundings of Šebrov and Svatá Kateřina. I - significant Quatemary cover, 2 - clay sands and
gravels with number of the sample, 3 - rock basement, 4 - villages, 5 - roads, 6 - water streams, 7 - pre-Ottnangian direction of drainage.



Tab. I. Výsledky analýz průsvitných těžkých minerálů.
Gr - skupina granátu, Zi - zirkon, Ap - apatit, Ru - rutil, Tu - turmalín, Ep - skupina epidotu,
Am - skupina amfibolu, Ky - kyanit, St - staurolit, Ti - titanit + ostatní.

Tab. I. The results of the translucent heavy mineral analyses.
Gr - garnet group, Zi - zircon, Ap - apatite, Ru - rutile, Tu - tourmaline, Ep - epidote group + alterite,
Am - hornblende group, Ky - kyanite, St - staurolite, Ti - titanite + others.

Gr Zr Ap Ru Tu Ep Am Ky St Ti

d.b.55 0,5 7,2 0,5 0,9 0,5 49,8 30,3 2,7 4,1 3,6
d.b.56 0.0 5,8 2,2 4,3 2,2 66,7 5,8 7,2 2,9 2,9
d.b.57 3,1 2,3 2,3 0,0 0,8 62,3 16,2 0,8 2,3 10,0
d.b.58 0,6 7,3 18,1 0,6 1,1 48,0 2,3 2,8 2,3 16,9
d.b.66 0,0 3,3 2,6 0,7 0,7 45,7 15,9 2,6 2,0 26,5

blízkosti uvedených výskytů, která naznačuje, že se s největší pravděpodobností jedná
o nedokonale erodovanou výplň na jejich bázi. Takové jednoznačné relativní stratigra
fické vztahy zde sice nebyly nikde zjištěny, ale nedaleko odtud z Milonic (4 km s. od
Svinošic) PROCHÁZKA(1973) uvádí, že samostatné polohy téglů jsou v nadloží hrubě kla
stických sedimentů.

Velmi důležitým závěrem vyplývajícím z předložené paleopotamologické a stra
ti grafické interpretace je nutnost existence významného vodního toku j. od Blanska -
(paleo)Svitavy přibližně dnešního průběhu, a to již od konce paleogénu nebo nejpozději
na samém počátku spodního miocénu. Pro takové tvrzení svědčí návaznost morfolo
gických tvarů z údolí Šebrovky do údolí Svitavy. Více spekulativním důvodem k takové
mu tvrzení může být i vznik výrazné poklesové struktury Blanenského prolomu směru
S-J v paleogénu, která musela výrazně ovlivnit do té doby existující říční sít.

SUMMARY

Detailed geological mapping explains the position and thickness of the multi-coloured silty-clay sands
and gravels as infill of palaeovalleys. These palaeovalleys are only partly used by today's streams and due to
the filling has been preserved. Its stratigraphic position has not been confirmed yet but fluvio-limnic character
of sediments and thickness between 30 and 60 metres do not exclude the strong possibility that they date from
the Ottnagian Age. The geophysical data are also very interesting because the pre-sedimentation direction of
drainage has been found to be the same as today. This fact and the position of some morphological valley sha
pes are the basis of the assumption that the palaeo-Svitava could have flown approximately through today's
valley already at the very beginnig of the Neogene Age.
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