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Borač
Výchozy páskovaných metamorfovaných hornin  

svratecké klenby moravika

Rocks of the Bíteš group belonging to the Svratka Dome of the Moravicum are exposed next to 
the railway at the northern edge of the Village of Borač. Light Bíteš gneiss bands alternate with 
dark amphibolites, both rocks being strongly deformed.

Kraj: Jihomoravský
Geologické zařazení: moravsko-slezská oblast, moravikum
Poloha GPS: 49°24,217´; 16°21,927´ 
Mapa KČT: č. 85 Okolí Brna – Svratecko (sektor B1)

Osm kilometrů severozápadně od Tišnova se nachází obec Borač. Asi 400 m severovýchodně 
od místního kostela najdeme v příkrém svahu po levé straně železniční trati do Nedvědice výchozy 
a skalní defilé (foto 35) tvořená silně metamorfovanými horninami svratecké klenby moravika. 
K lokalitě vede z obce zelená turistická značka.

Na jihovýchodním okraji Českého masivu představuje významnou součást moravsko-slezské 
oblasti geologická jednotka moravika. Skládá se ze dvou úzce propojených struktur, z nichž se-
verněji ležící se označuje jako svratecká a jižnější jako dyjská klenba moravika. V jádru svratecké 

klenby vystupují horniny 
jejího podloží, označova-
ného jako brunovistulikum. 
Období jejich vzniku zasa-
huje hluboko do paleozoika 
a pravděpodobně i prote-
rozoika. Tvoří je komplex 
metamorfovaných sedi-
mentárních a vulkanických 
hornin pronikaný magma-
tity granitového charakteru 
a obklopený obalovými jed-
notkami devonského stáří. 
Celý tento profil je dobře 
odkryt nedaleko Tišnova, 
jeho podrobnější charakte-
ristika je uvedena jako sou-
část lokality Štěpánovice. 

Během variské oroge-
neze byl na starší horniny 

brunovistulika přesunut rozsáhlý příkrov, jehož mocnost místy dosahuje až čtyř kilometrů. Pře-
místění hornin se pravděpodobně uskutečnilo ve dvou časově oddělených etapách, z nichž starší 
proběhla před 350–340 a mladší před 320–310 miliony let. Toto těleso tzv. morávního příkro-
vu budují tři odlišné geologické jednotky. Olešnickou skupinu tvoří metamorfované sedimenty 
s vložkami grafitových břidlic, mramorů a bazických vulkanických hornin. Plošně nejrozsáhlejší 
bítešskou skupinu charakterizují biotit-muskovitové ortoruly, místy s vložkami svorů, amfibolitů 

Výchozy na severním okraji obce Borač jsou označeny červenou 
šipkou. Zdroj: www.mapy.cz
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a amfibol-biotitových rul. Skupina Bílého potoka vznikla metamorfózou flyšových sedimentů 
s významným horizontem krystalických vápenců a erlanů.

Horniny vystupující ve výchozech poblíž Borače jsou součástí komplexu metamorfovaných 
hornin bítešské skupiny svratecké klenby moravika. Velmi nápadné je střídání dvou odlišných 
horninových typů, jejichž mocnost bývá velmi proměnlivá (foto 36). Převládá tzv. bítešská  

ortorula vyznačující se 
světlou barvou a obsahu-
jící především křemen, 
živce, muskovit a biotit. 
Několikacentimetrové až 
několikametrové polohy 
v ní tvoří tmavě zelenočer-
né amfibolity s jemně zrni-
tou, masivní nebo výrazně 
plošně paralelní stavbou 
(foliací). Hlavními mine-
rály amfibolitů jsou zele-
ný sloupečkovitý amfibol 
a nepravidelně omezená 
zrna plagioklasu (foto 37). 
V proměnlivém množství 
je obsažen biotit, k typic-
kým akcesorickým mine-
rálům patří titanit, karbo-
náty a apatit. 

Foto 35. Výchozy hornin svratecké klenby moravika se nachází v těsné 
blízkosti železniční trati do Nedvědice.

Foto 36. Ve výchozech se pravidelně střídají světlé polohy bítešské 
ortoruly s tmavými vložkami amfibolitů.
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Celý soubor střídajících se tmavých a světlých hornin je intenzivně tektonicky deformován, což 
se nejčastěji projevuje jeho zřetelným provrásněním (foto 38). Komplexy bítešské skupiny moravi-
ka jsou velmi pěkně odkryty v činných lomech Předklášteří u Tišnova nebo Křoví u Velké Bíteše.

Literatura:
Suk M., Wilimský D. (2001): Amfibolity morávního příkrovu svratecké klenby. – Zpráva o výsledcích výzkumu FRVŠ 

2000.

Foto 37. Při pohledu do polarizačního 
mikroskopu převládají v amfibolitech zelená 
sloupcovitá zrna amfibolu tvořící podstatnou 
součást horniny. Režim zobrazení PPL, zvět
šeno 100 krát.

Foto 38. Detailně provrásněné polohy tmavého amfibolitu v bítešské orto
rule. Lom Křoví. 

geologie_morava.indb   38 23.4.2014   14:27:32



39

pr
o

te
r
o

z
o

ik
u

mNedvědice
Ruly a mramory svrateckého krystalinika

Two-mica gneisses and migmatites of the Svratka Crystalline Complex are exposed at the 
western edge of the Village of Nedvědice. They can be encountered at numerous outcrops, 
locally being crosscut by fluorite-bearing veins. White, coarse-grained marble containing also 
small skarn bodies was mined in several quarries which are now abandoned. Skarns consist of 
garnet, pyroxene, vesuvianite, wollastonite and locally bluish calcite.

Kraj: Jihomoravský
Geologické zařazení: moldanubická zóna, svratecké krystalinikum
Poloha GPS: 49°27,389´; 16°19,496´
Mapa KČT: č. 85 Okolí Brna – Svratecko (sektor A1)

Na západním okraji obce Nedvědice najdeme několik výchozů a opuštěných lomů dokumen-
tujících geologickou stavbu okraje svrateckého krystalinika. Ze silnice č. 387 vedoucí z Tišnova 
odbočíme hned za železničním přejezdem a mostem přes Nedvědičku vlevo, směrem k hradu Pern-
štejn. Přibližně po 100 m zamíříme od autobusové zastávky vpravo po účelové asfaltové komuni-
kaci vedoucí až ke starému mramorovému lomu. Ten byl v minulosti obcí využíván jako skládka 
a vstup do něj je oplocen (foto 39). Obejdeme-li lom zleva prudkým zalesněným svahem, najdeme 
v lesním žlebu asi 200 m za severní lomovou stěnou výchozy mramorů a kontaktně metamorfo-
vaných hornin. K výchozům rulových hornin pokračujeme od lomu dále po lesní cestě ještě asi 
300 m. Těsně před brodem přes Žlebský potok narazíme na vysoký suťový svah s četnými výchozy 
v jeho vrcholové části (foto 40). 

Okraj svrateckého krystalinika je tvořen dvojslídnými svory s vložkami dvojslídných rul, svět-
lých migmatitů a ortorul. Celý komplex se směrem na východ přesouvá přes horniny další geo-
logické jednotky označované 
jako svratecká klenba mora-
vika. Vzájemná hranice obou 
jednotek je ve svrateckém 
krystaliniku zvýrazněna linií 
izolovaných těles mramorů, 
z nichž největší je uloženo prá-
vě v těsné blízkosti Nedvědice. 

Výchozy ve svahu nad po-
tokem odkrývají těleso světlé 
ortoruly s vložkami dvojslíd-
ných svorů. Středně zrnitá rula 
je leukokratní (foto 41), tvoří 
ji draselný živec, plagioklas, 
křemen a místy i slídy, z nichž 
převažuje muskovit. Vzhle-
dem k časté přítomnosti bio-
titu se hornina označuje jako 
dvojslídná ortorula. Z akce-
sorických minerálů obsahuje 

Západně od Nedvědice najdeme výchozy světlých rul (polohu 
naznačuje modrá šipka) a výchozy mramorů spolu s kontaktně 
metamorfovanými horninami (červená šipka). 
Zdroj: www.mapy.cz
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turmalín, apatit a zirkon. Turmalín tvoří sloupcovitá zrna o velikosti i několik centimetrů, uložená 
v plochách foliace, kde je hojně doprovázen muskovitem. Z hlediska chemické klasifikace jde 
o fluorový skoryl až dravit. Popisovaná ortorula vznikla metamorfózou původního granitu. 

Hornina je ve výchozech prostoupena drobnými hydrotermálními žilkami s fluoritem, turmalí-
nem a křemenem. Fluorit zde tvoří ojedinělé krychlové, temně fialové krystaly dosahující místy až 
centimetrových rozměrů (foto 42), častěji jej ale najdeme ve formě tenkých, nesouvislých povlaků 
puklin. Na křemenných žilkách se vyskytují drobné křišťály.

Foto 40. Ve vrcholové části svahu nad potokem vystupují rozsáhlé 
výchozy leukokratní ortoruly svrateckého krystalinika.

Foto 39. Vstup do opuštěného mramorového lomu je v současnosti 
oplocen, mramor však můžeme vidět na četných výchozech v okolí.

geologie_morava.indb   40 23.4.2014   14:27:35



41

pr
o

te
r
o

z
o

ik
u

m

Jak již bylo uvedeno výše, je hranice svratecké klenby moravika a svrateckého krystalinika 
zvýrazněna linií protáhle čočkovitých těles mramorů, probíhající v severojižním směru. Pro oblast 
Nedvědicka jsou typické kalcitové mramory doprovázené drobnými tělesy vápenatých skarnů a sul-
fidickou mineralizací. 

Mramorové těleso od-
kryté lomem u Nedvědice 
je několik set metrů dlou-
hé a až 30 m mocné. Je 
uloženo ve svorových ru-
lách, v jejichž nadloží se 
objevují pyroxenové ruly 
a místy jím pronikají me-
tamorfované pyroxenové 
pegmatity.

Dominantní horninou 
tělesa je jemně až střed-
ně zrnitý bílý mramor, 
v němž byla již dříve 
popsána sulfidická mine-
ralizace tvořená arzeno-
pyritem, lölingitem, tetra-
edritem a chalkopyritem. 

Foto 41. Pro zdejší ortorulu je charakteristické plošně paralelní 
uspořádání minerálů a přítomnost černých zrn turmalínu.

Foto 42. Na puklinách ortoruly se místy objevují tmavě fialové kubické krystaly fluori
tu, zde prorostlice podle (111). Sbírky Ústavu geologických věd PřF MU.
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Mramor obsahuje polohy pyroxenových rul a oválné čočky masivních granát-pyroxenových skar-
nů o velikosti až jeden metr. Převládá v nich pyroxen (diopsid) a granát (grosulár), v malém množ-
ství je přítomen vesuvián, klinozoisit, titanit, zirkon a fluorit, ojediněle malayait a feroaxinit. 

S tělesy těchto skarnů jsou často spojeny výskyty wollastonit-vesuvianových hornin vyznaču-
jících se výrazně paralelním uspořádáním wollastonitových jehlic a zřetelnou foliací. Wollastonit 
a vesuvián zde zatlačují původní granáty a pyroxeny skarnových těles. Světovým unikátem je 
přítomnost sytě modrého kalcitu (foto 43). Pěkné sběratelské ukázky tvoří součást suti a výchozů 
v lesním žlebu za severní lomovou stěnou.

Literatura:
Houzar S., Henry D., Novák M. (2003): Nedvědice I. – Field trip guidebook, LERM 2003, Nové Město na Moravě.
Novák M. (1995): Minerální asociace wollastonit + vesuvián v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam.  

– Geol. Výzk. Morav. Slez. v r. 1994, 2, 103-104.
Novák M., Henry D. and Buriánek D. (2003): Locality No.3, Nedvědice II. – Field trip guidebook, LERM 2003, Nové 

Město na Moravě.
Sekanina J. (1928): Mineralogická exkurze z Nedvědice do Rožné na západní Moravě. – Sbor. Klubu přírodověd. v Brně, 

4, 81-87.

Foto 43. Modře zbarvený mramor (kalcit) je zde místy hojný, samotné zbarvení 
je však velmi vzácné, a to i v celosvětovém měřítku.

geologie_morava.indb   42 23.4.2014   14:27:42



Významné geologické lokality Moravy a Slezska
Václav Vávra, Jindřich Štelcl

Text a fotografie: RNDr. Václav Vávra, Ph.D., doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Návrh obálky a vstupních stran: Eva Lufferová
Jazyková korektura: PhDr. Radka Štelclová
Anglický text: doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
Sazba: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.
Redakce: PhDr. Lea Novotná
Vydala Masarykova univerzita
1. vydání 2014
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno
Publikace NMU-54/14-02/58
ISBN 978-80-210-6715-8
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6715-2014

www.muni.cz/press
www.munipress.muni.cz

Vědecká redakce MU
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.; Ing. Radmila Droběnová, Ph.D.; 
Mgr. Michaela Hanousková; doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.; 
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.; 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.; PhDr. Alena Mizerová; 
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.; doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.; 
Mgr. David Povolný; Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.; 
prof. RNDr. David Trunec, CSc.; prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.; 
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.;  Mgr. Iva Zlatušková; 
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

text6_kenozoikum.indd   290 24.4.2014   9:44:54



M a s a r y k o v a u n i v e r z i t a

V á c l a V V á V r a – J i n d ř i c h Š t e l c l

VÝ́ZNAMNÉ
GEOLOGICKÉ
LOKALITY
MORAVY
A SLEZSKA

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České
republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým
masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je
rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku:
proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoi-
kum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba
jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály
nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných
barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině.
Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení
přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená
s jejich zákonnou ochranou.

RNDr. Václav Vávra, Ph.D.
Od roku 1993 působí v Ústavu geologických věd Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako vědecký pracovník. Roku
1998 se zde stává odborným asistentem, o osm let později lektorem.
Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na mineralogii,
krystalografii, optické metody studia hornin a minerálů a metody RTG
práškové difrakce.

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
V Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity pracuje od roku 1980, nejprve jako odborný asistent, od roku
2007 jako vědeckovýzkumný pracovník. Jeho pedagogická a vědecká
činnost je zaměřena na petrologii sedimentárních hornin moravsko-
slezského paleozoika, paleogénu a kvartéru a na geoenvironmen-
tální studium krasových oblastí.
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