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Úvod: Pro naše terénní exkurze a ověření teoretických znalostí o nerostných 

surovinách jsme si vybrali geologicky a geomorfologicky velmi pestrý region širšího 

okolí města Hranice, který leží na hranici evropsky významných geologických celků – 

Českého masivu a Karpat. Zkoumaný region jsme si rozdělili na severní část 

(sedimenty karbonského stáří, jižní okraj Oderských vrchů po obec Potštát) a jižní část 

(devonské vápence, třetihorní a čtvrtohorní usazeniny, kra Maleníku, Kelčská 

pahorkatina) 

  

Cíl: Hlavním cílem našeho miniprojektu je vytvořit zprávu o výskytu a možnostech 

využití nerostných surovin v širším okolí města Hranice. Zároveň také rozšíření znalostí o 

vzniku ložisek nerostných surovin a o geologickém vývoji tohoto zajímavého regionu. 

Zdrojem informací se pro nás staly terénní expedice, internet a odborná literatura.  
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Zápis o činnosti: 
 

Geomorfologie a využití krajiny: 

Město Hranice leží v prostoru Moravské brány  (Vněkarpatské sníženiny) převážně na 

pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce asi 260 m. Tato část Moravské brány 

se nazývá Bečevská brána. Je vklíněna mezi Oderské vrchy a Podbeskydskou 

pahorkatinu (kra Maleník). Bečevská brána má ráz ploché pahorkatiny, jejíž výškové 

členění je od 205 m. n. m. do 366 m. n. m. Je vyplněná neogenními sedimenty 

s uloženinami pevninského ledovce a s rozsáhlými sprašovými pokryvy. Nejvyšším 

bodem je Lučická Stráž 339 m n. m. Největším vodním tokem je řeka Bečva, 

největším přítokem potok Velička. Bečevská bráně je hustě osídlena, probíhají zde 

důležité komunikační tahy (dálnice D47, železniční koridor Mosty u Jablunkova – 

Cheb), je intenzivně zemědělsky využívána. Z místních nerostných surovin se využívá 

droba na stavební kámen, vápenec převážně na výrobu cementu, štěrkopísky 

Bečvy pro stavební účely, sprašové hlíny a jíly jako cihlářská surovina a v minulosti i 

jílovitá břidlice (pokrývačský materiál) a rudní minerály (sfalerit, galenit, zlato?) 

Geologie: 

Mapa a profil zkoumané oblasti 
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Vývoj geologické minulosti Moravské brány 

Krajina v okolí Moravské brány, tak jak ji známe dnes, je výsledkem dlouhodobého 

geologického vývoje, trvajícího více než 350 mil. let. Za svou pestrost vděčí 

především pozici na hranici mezi evropsky významnými geograficko-geologickými 

celky: Českým masivem a Karpatami. 

      Horotvorné procesy spjaté se vznikem Českého masivu a Karpat byly v minulosti 

nejvýznamnějšími motory geologických událostí. Svědkem variského vrásnění, které 

stálo u zrodu Českého masivu, jsou v okolí Moravské brány horniny prvohorního stáří, 

které jsme měli možnost prozkoumat, ve vybraných geologicky atraktivních 

lokalitách. Na dnešní zemský povrch vystupují v podobě zarovnaných, navzájem  

více či méně izolovaných morfologických ker, jež jsou od sebe odděleny hlubokými 

zlomy. Jedná se o kru Maleníku a Oderských vrchů. Horniny třetihorního stáří jsou 

naopak svědkem alpinského vrásnění. Tyto horniny vyplňují sníženinu Moravské brány 

a podílejí se na stavbě Kelčské pahorkatiny. Pokryv všech těchto hornin tvoří různé 

typy hlín, štěrků, písků a spraší čtvrtohorního stáří.  

Moravská brána v období prvohor  

 

Jak vypadala oblast dnešní Moravské brány se můžeme domýšlet pouze na základě 

kusých informací získaných výzkumem hornin, které vznikly v tomto dlouhém 

geologickém období. Nejstarší z nich jsou devonské vápence (izolované ostrovy u 

Hranic). Ale následné časové období karbon je dobou velkých geologických změn.   

    Skončila doba pro tvorbu vápenců. Naopak se vytvořily vhodné podmínky pro 

vznik naprosto odlišných horninových typů. Mořská pánev poklesla a skončila 

vápencová sedimentace. Rozsáhlé komplexy zvětralin v podobě štěrku, písku a 

bahna, které přinášely do moře řeky z právě vyrůstajícího variského horstva, byly 

prostřednictvím podmořských lavin (tzv. turbidních proudů) transportovány na dno 

klesající mořské pánve a vytvořily zde neustále se opakující a střídající vrstvy 

slepenců, drob a břidlic.  

Devon 

Devonské vápence jsme měli možnost pozorovat v tzv. Hranickém krasu (viz 

Moravská brána v období druhohor) a lomech na vápenec v rámci druhé exkurze – 

jižní část zkoumaného regionu. 

Lokalita 1 – lom u obce Ústí 

 

Navštívili jsme starý lom u obce Ústí (cca 3 km jv. od Hranic, viz. mapka), pozorovali 

jsme vrstvy vápenců a třetihorních jílů (obr. 5 v příloze). Lom je nyní využíván jako 

překladiště říčních štěrkopísků z říčních teras řeky Bečvy. 
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Lokalita  2 – lom u obce Černotín 

 

V lomu u Černotina se stále těží devonský vápenec a společně s vápencem 

z hranického lomu se využívá k výrobě cementu. Lom jsme navštívili pouze na okraji a 

mohli posoudit  vliv těžby na ráz krajiny.  

 

Karbon 

 

Sedimentární komplexy z období spodního karbonu, v nichž se střídají vrstvy 

slepenců, drob a břidlic, tvoří dnešní nejrozšířenější horninový podklad v okolí 

Moravské brány. Vznikly z čerstvých zvětralin v závěrečné fázi variského horstva a to 

nejen u nás, ale v celé Evropě. Typické geologické a petrografické vlastnosti těchto 

hornin vedly k jejich soubornému označení jako „variský flyš“ či „kulm“. Kromě již 

zmiňovaného rytmického střídáni vrstev jednotlivých horninových typů je pro kulm 

charakteristická skromná přítomnost fosílií živočichů i rostlin. Hluboké moře, ve kterém 

tyto horniny vznikaly, nenabízelo prostředí pro rozvoj organismů. Typické pro kulm jsou 

však tzv. ichnofosilie nebo-li fosilní stopy po aktivitě živočichů. Na konci variského 

vrásnění byly kulmské horniny vyzdviženy a zvrásněny. 
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Toto geologické období jsme se jako členové geologického klubu vydali prozkoumat 

v rámci první exkurze – severní část zkoumaného regionu. Navštívili jsme 3 zajímavé 

lokality (viz mapka). Ranní únava, která byla zapříčiněna brzkým vstáváním, nás brzy 

opustila díky dobré náladě, která panuje při každém výletu. Ve vlaku nás náš 

profesor, mimo jiné zdejší rodák, seznámil s pár fakty o místech, které chceme 

navštívit. 

  

Lokalita 1 – lom v Olšovci 

 
Částečně zatopený Olšovecký lom odkrývá souvrství mořských usazených hornin 

z období spodního karbonu, jež jsou zastoupeny drobami, drobovými břidlicemi a 

prachovci moravického souvrství. Nalezli jsme jej asi 500 metrů od křižovatky na 

Partutovice po pravé straně silnice. Nejzajímavější paleontologický typy jsou drobové 

břidlice a prachovce, které obsahují aktivní činnost červů na mořském dně. Stopy 

jsme pozorovali na vrstevních plachách či na kolmém řezu (viz obr. 4 v příloze). Dnes 

už je neaktivní.  

Za zmínku ovšem stojí ještě funkční lom Hrabůvka, který jsme bohužel kvůli časové 

indispozici a špatnému přístupu nenavštívili. To nás ovšem neodradilo a zeptali jsme 

se místních usedlíků na toto místo. Ti nám pověděli o jeho důležitosti pro místní 

průmysl, ale také nás seznámili s faktory, které ovlivňují jejich život a přitom nepatří 

mezi ty kladné (hluk, prach, doprava, devastace krajiny …) 

Stěžejní těženou horninou těchto lokality je droba, usazená hornina příbuzná pískovci. 

Droba je jedním z nejrozšířenějších horninových typů v okolí Moravské brány. Její vznik 

je datován na období spodního karbonu. Spolu s břidlicemi a slepenci, se kterýma se 

rytmicky v podloží střídá. Vznikla v hlubokém moři sedimentací z podmořských lavin 

označovaných jako turbiditní proudy.  
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      Droby tvoří masivní skalní komplexy zpravidla bez zřejmé vrstevnatosti. Jejich 

barva po navětrání je rezavě hnědá, čerstvá hornina je naopak šedomodrá. Odkud 

plyne lidový název „modrý kameň“. Droba nachází největší uplatnění ve 

stavebnictví. Dnes probíhá těžba už jen v několika dolech, ale zato však dosahují 

velkých rozměrů. (Hrabůvka, Veselíčko, Podhůra u Lipníka nad Bečvou). 

Od pana profesora a následně z literatury jsme se dozvěděli i o rudních žilách 

v Hrabůvce. Rudní žily v Hrabůvce vyplňují v horninách strmé pukliny a trhliny, jejích 

směr a sklon nemá žádný jednotný tvar. Mocnost žil se pohybuje kolem několika 

centimetrů, jsou tvořeny narůžovělý kalcit (dříve považovaán za ankerit) a 

křemenem, výplň obsahuje i nerosty chalkopyrit, sfalerit, galenit, pyrit, které 

v minulosti také využívány. 

 

Lokalita 2 – Soudkova štola 

 

Druhým navštíveným místem byla Soudkova štola. Tato již opuštěná štola, nacházející 

se na západním okraji Potštátské vrchoviny, je regionálně významným zimovištěm 

letounů. Štola vznikla při podpovrchové těžbě břidlice pravděpodobně v 2. polovině 

19. století, kdy zažívalo toto báňské odvětví v regionu největší rozmach.  Štolu jsme si 

částečně prohlédli i vevnitř a ocenili jsme pevnost a vhodnost materiálu 

k pokrývačským účelům. Geologická zajímavost břidlic je v jejich paleontologickém 

obsahu. Je možno zde nalézt fosílie živočichů. Patří k nim především typický mlž 

z období karbonu Posidonia becheri, články lilijic a pozůstatky hlavonožců, které se 

nám nepodařilo nalézt. 

 

Lokalita 3 – Potštátské skalní město 

 

Při cestě na poslední lokalitu se zhoršilo počasí. Drobné poprchávání, které nás 

doprovázelo celý den, vystřídal poměrně silný déšť. To nás ovšem neodradilo a byli 

jsme odhodlaní, dělat další objevy. Potštátské skalní město nás zaujalo již svými názvy 

skalních útvarů - Skřítkovy skály, Čertovo kopyto, Kámen vdavekchtivých dívek či 

Kamenná vrata. Pár těchto skalních útvarů v údolí Veličky, vzniklých erozivní činností 

ve čtvrtohorách, jsme si prohlédli a měli jsme možnost pozorovat i část vrás vzniklých 

variským vrásněním. Zajímavá byla i zřícenina hradu Puchart.  

Moravská brána v období druhohor  

 

V okolí Moravské brány se nachází souš, která je podrobena intenzivní erozi a povrch 

je zarovnáván. V období křídy panovalo tropické klima a ve vápencích došlo ke 

vzniku krasu. V průběhu křídy až paleogénu se vzniká v Hranickém krasu vyjímečný 

reliéf pro mírný pás – viz obrázek níže. Typické jsou až 200 m vysoké kuželovité kopce 
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zvané mogoty. Dnes jsou už viditelné pouze jejich vršky, zbytek je zaplněn sedimenty 

z mladších geologických období.  

 

 

V rámci 2 exkurze jsme měli možnost navštívit další 2 lokality – Zbrašovské aragonitové 

jeskyně a Hranickou propast, jevy, které vznikly právě při tropickém zvětrávání. 

Lokalita 3  – Zbrašovské aragonitové jeskyně 

 

Díky hydrotermální krasové činnosti jsou Zbrašovské jeskyně v ČR ojedinělou přírodní 

památkou. Vnitřní výzdoba jeskyní je tvořena převážně uhličitanem vápenatým, 

který může krystalizovat ve třech modifikacích. První modifikace je minerál kalcit, 

který je nejčastější a tvoří běžné jeskynní výplně, 

jako jsou stalaktity, stalagmity, sintrové povlaky 

a záclonky. Světovým unikátem ve 

Zbrašovských aragonitových jeskyních 

byly gejzírové stalagmity, které mají kuželovitý 

tvar a jsou vysoké několik desítek centimetrů. 

V nedávné době se ale zjistilo, že je netvoří 

pronikající minerální voda, ale kapající voda ze 

stropu na vodní hladinu silně vápenité vody. Při 
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tomto procesu se z povlaku na hladině ulomí kousek dopadá na dno. Stalakmit 

vzniká nahromaděním těchto úlomků Vzácnější modifikace, aragonit, vytváří bílé 

jehlicovité krystalky a vzniká při pomalém vzlínání a prosakovaní vody a při 

rovnovážném úniku oxidu uhličitého z roztoku. Vaterit, třetí a velmi vzácná 

modifikace uhličitanu vápenatého, se zde nevyskytuje. 

 

 

Lokalita 4  – lHranická propast 

 

Leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní 

rezervaci Hůrka u Hranic. Jedná se o nejhlubší 

sladkovodní propast u nás a druhou nejhlubší na 

světě. Tedy alespoň prozatím, protože definitivní 

hloubka stále nebyla změřena kvůli špatné 

dostupnosti a obecně velmi těžkým podmínkám 

pro potápěče. Do nejnižší hloubky se dostal v roce 

2012 Krzysztof Starnawski, který se potopil do 225 m, a 

pomocí sondy se podařilo změřit hloubku 373 m. 

Odhaduje se však, že by propast mohla mít až 800 m. 

NPR Hůrku jsme si celou prošli, navštívili pozůstatky 

tajemného hrádku Svrčov a vyhlídku na Lázně Teplice 

nad Bečvou, které leží v kaňonu řeky Bečvy. Dozvěděli 

jsme se, že tímto místem řeka Bečva protéká relativně 

krátkou dobu, dříve směřovala na Bystřici pod Hostýnem. 

 

 

Moravská brána v období třetihor  

 

V paleogénu pokračuje zarovnávání povrchu, na východě zatím intenzivně probíhá 

alpinské vrásnění a vzniká karpatský horský oblouk. Tlak sunoucích se příkrovů 

způsobuje v průběhu neogénu vznik zlomů ve zkoumaném regionu a rozčlenění 

reliéfu na kry - vznik Moravské brány. Otevřela se cesta k další mořské záplavě a 

sedimentaci (štěrky, vápnité písky, jíly). Hranický kras je také zanášen. 

Lokalita 5  – Černotínský pískovec 

 

Poslední lokalitou 2 exkurze byl přirozený výchoz neogenního vápnitého pískovce 

v podobě skalní lavice asi 300 m východně od Hranické propasti (viz obr. 8). Při 

průzkumu této lokality jsme se radovali z nálezu fosílií hřebenatek, které žili na okraji 

tehdejšího moře (obr. 9). Poblíž jsme nalezli i kus vápence se stopami vrtavé činnosti 

mlžů, což také naznačuje přítomnost příbojové zóny v minulosti (obr. 7) 
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Závěr: Díky práci na tomto miniprojektu jsme měli možnost komlexně se seznámit 

s hranickým regionem, pochopit geologický vývoj v jednotlivých geologických 

érách, poznat možnosti výskytu a využívání nerostných surovin. Zároveň jsme i poznali 

spoustu přírodně zajímavých míst.   

 

Zdroje: 

Janoška M.: Moravská brána očima geologa, UP Olomouc, Olomouc 1998, 48 

s., ISBN 80 – 7067 – 910 - 7 
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Obrázová příloha:  

 

                   

Obr. 1: Střídání kulmské droby a břidlice, Olšovec       Obr. 2: Potštátské skalní město 

 

        

Obr. 3: Sodkova štola, Boňkov                 Obr. 4: Ichnofosilie činnosti červa, Olšovec 
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Obr. 5: Vápencový lom, Ústí u Hranic 

        

Obr. 6: Hranická propast     Obr. 7: Vrtaví mlži, Černotín 

 

Obr. 8: Černotínský pískovec 
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Obr. 9: Fosilie hřebenatky neogenního stáří, Černotín 

           
           Obr. 10: Aktivní vápencový lom, Černotín 

 

 

Obr. 11: Kaňon řeky Bečvy, Teplice nad Bečvou 

 


