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V bakalářské práci se zabývám geologií Moravského krasu, především jeho střední 

části a  samotným lomem Rudice-Seč. Zmiňuji se o postupném geologickém vývoji celého 

území Moravského krasu a převážně se soustředím na vývoj střední části.  Dále v práci 

popisuji lom Rudice-Seč, složení rudických vrstev a jejich vznik, těžbu a využívání železné 

rudy a  křemenných písku a  v  neposlední  řadě  křemenné konkrece  tzv.  rudické  geody. 

Součásti práce je také informační tabule k lomu Rudice-Seč.
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Summary

Nováková, Lucie. The Geologic Locality: The Quarry Rudice-Seč in the Moravian  

Karst.  Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava.  Faculty of Mining and Geology. 

Institute  of  Geological  Engineering,  2011.  40 pages.  Leadership of  baccalaureate  work 

Mgr. Monika Ličbinská.

The work deals with the Moravian Karst geology, especially its central part and the 

actual fracture Rudice-Seč. I mention the gradual geological evolution of the Moravian 

Karst and largely concentrate on the development of the central part. Further in describing 

fracture  Rudice-Seč,  composition  layers  of  Rudice  and their  formation,  extraction  and 

exploitation of iron ore and quartz sand, and finally fused nodules called geods of Rudice. 

The work also includes information board to the fracture Rudice-Sec.
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Lucie Nováková: Geologická lokalita: Lom Rudice-Seč v Moravském krasu

1. ÚVOD

Bakalářská  práce  na  téma  Geologická  lokalita:  Lom Rudice-Seč  v  Moravském 

krasu je věnována významné lokalitě, která se nachází ve střední částí CHKO Moravský 

kras. Z geologického hlediska je oblast velmi významná pro geology. Lom představuje 

v  současnosti  unikátní  odkryv  rudických  vrstev.  Rudické  vrstvy,  které  jsou  nedílnou 

součástí  Rudické  plošiny,  ukrývají  nebo doslova  řečeno pohřbívají  zkrasovělé  vápence 

z období devonu. Dále jsou význačným zdrojem pro sběratele tzv. rudických geod. Tyto 

rudické geody jsou právě typické pro lom Rudice-Seč. Kromě geod je lom velmi hojný na 

paleontologické nálezy, předevevším amonity. 

V minulosti se zde těžila železná ruda a později křemenné písky pro sklářské účely. 

V současné době je lom netěžen a nevyužíván. Pro turisty je oblast včetně lomu velmi 

zajímavá a turisticky hojně navštěvována. Samotná obec Rudice se nachází v geografickém 

středu Moravského krasu a přímo obcí prochází naučná stezka Evropská cesta železa. 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat vývoj jednotlivých geologických období 

v  dané  lokalitě,  charakterizovat  lom  Rudice-Seč,  konkrétně  popsat  vznik  a  složení 

rudických vrstev s podrobnějším popisem historie těžby železných rud a křemenných písků 

včetně jejich využití. Společně s tím i popis rudických geod. Součástí práce je informační 

tabule, která má více seznámit a informovat turisty o lomu Rudice-Seč.
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2. GEOLOGIE A VÝVOJ MORAVSKÉHO KRASU

Studovaná  lokalita  je  součástí  střední  části  Moravského  krasu.  Moravský  kras 

se rozkládá severovýchodně od Brna a je součástí Drahanské vrchoviny. Roku 1956 byl 

Moravský  kras  vyhlášen  chráněnou  krajinnou  oblastí  a  v  současné  době  má  rozlohu 

92 km2. Na území České republiky je CHKO Moravský kras druhou nejstarší chráněnou 

krajinnou  oblastí  a  rovněž  nejlépe  zachovanou  krasovou  oblastí  (Obr.1).  Sídlo  Správy 

CHKO Moravský kras se nachází v městě Blansku.

Jeskynní  systémy,  které  se  nacházejí  v  Moravském  krasu,  vznikly  v  různých 

obdobích  třetihor  a  čtvrtohor.  Ke  konci  spodního  miocénu   vytvořily  podzemní  toky 

v Moravském krasu rozsáhlé jeskynní systémy, jako jsou např. Amatérská jeskyně nebo 

krasový systém Rudické propadání – Býčí skála. Samotná Amatérská jeskyně patří dnes 

k nejrozsáhlejším jeskynním systémům, které se ve střední Evropě nachází (měří 35 km). 

Jen  jeskyní,  které  se  v  Moravském  krasu  nachází,  je  dnes  registrováno  přes  1  100 

(Internet 4).

Rozhodující roli hrály při vzniku a vývoji jeskynních systémů vodní toky, které 

se na okrajích vápencového území propadají do podzemí a proudí jeskynními systémy. 

Severní část Moravského krasu je odvodňována do řeky Svitavy a jižní do Svratky (Müller 

et al. 2000)
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Obr.1 – Chráněná krajinná oblast Moravský kras ( Štefka et al. 2007).
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2.1 PODLOŽÍ MORAVSKÉHO KRASU

Nejstaršími geologickými celky, které se v dané oblasti nacházejí, jsou moravikum 

a  brunovistulikum.  V období  svrchního  proterozoika  se  moravikum a  brunovistulikum 

nacházely severně od tehdejšího panafrického kontinentu.  Pravděpodobně v této oblasti 

docházelo  ke  střídání  mořských  sedimentárních  pánví  s  ostrovními  pásy.  Sedimentace, 

která  zde  probíhala,  byla  doprovázena  magmatickými  pochody.  Následkem 

kontinentálního  driftu  docházelo  ke  kolizi  prakontinetů,  která  vyvrcholila  variským 

vrásněním. Během variského vrásnění,  ve svrchním paleozoiku, byly obě tyto jednotky 

konsolidovány a přičleněny k východnímu okraji Českého masivu.

Původně  je  moravikum  tvořeno  vulkanosedimentárním  komplexem,  takzvanou 

olešnickou  skupinou.  Ta  byla  během  kadomského  vrásnění  na  přelomu  proterozoika 

a  paleozoika  metamorfována.  Z  granitového  magmatu,  které  přispělo  rovněž 

k  metamorfóze  hornin,  vznikly horniny,  které  byly  po  utuhnutí  následně  deformovány 

a dnes jsou známy jako bítešská rula (Müller et al.  2000). Jsou to různé druhy ortorul 

s  vloženými  tělesy amfibolitů  a  ojedinělých  karbonátů,  vždy silně  postižených  tlakem 

(Chlupáč et al. 2002).  V době, kdy docházelo k variskému vrásnění se přesunula tělesa 

bítešské orturuly s metamorfity olešnické skupiny do nadloží přes skupinu Bílého potoka. 

Ta  je  tvořena  slabě  metamorfovaným  vulkanosedimentárním  komplexem 

spodnopaleozoického  nebo  svrchnoproterozoického  stáří.  V  konečné  fázi  variského 

vrásnění  byly  obě  tyto  tektonické  šupiny  nasunuty  na  svrchnopaleozoické  vápence 

a klastika v obalu deblínské skupiny a svratecké žuly. Toto nasunutí se dá dobře pozorovat 

ve výchozech v okolí Tišnova (Müller et al. 2000).

Brunovistulikum se nachází při jihovýchodním okraji  Českého masivu a dnes je 

z  větší  části  překryto  mladšími  jednotkami.  Jeho  typickou  oblastí  je  brněnský  masiv 

(Chlupáč et al. 2002), který je z větší části tvořen magmatickými horninami, především 

granodiority a tvoří podloží paleozoických sedimentů Moravského krasu (Obr.2) (Musil et 

al.  1993).  Mezi  Žďárem  a  Rudicemi  se  v  granodioritech  nachází  menší  tělesa  biotit-

amfibolických křemenných dioritů. Jedná se o tmavě šedé horniny s výrazným podílem 
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tmavých minerálů, pro které jsou charakteristické i četné a pouhým okem patrné krystaly 

žlutohnědého  titanitu.  Složení  granitoidů  je  částečně  ovlivněno  hloubkou  obnažení 

i  množstvím a  kvalitou  pohlcených  zbytků  jejich  pláště.  Granitoidy  jsou  prostoupeny 

četnými aplitovými, pegmatitovými, porfyritovými a porfyrovými žilami (Chlupáč et al. 

2002).

Obr.2 – Geologická mapa Moravského krasu (převzato a upraveno z Internet 1).

Granodioritové  magma intrudovalo  do  komplexu starších  hornin  velmi  pestrého 

složení.  Zbytky,  které  se  dochovaly  z  tohoto  horninového  pláště,  tvoří  hlavně 

metamorfované horniny sedimentárního původu a bazické magmatity.  Během variského 

vrásnění  byly  do  brněnského  masivu  tektonicky  začleněny  dvě  šupiny.  Jedna  z  nich 

je  šupina  vulkanických  hornin,  takzvaná  metabazitová  zóna.  Představuje  zřejmě  relikt 

oceánského  dna  nejspíše  spodnopaleozoického  stáří.  Druhá  šupina  je  tvořena 

spodnodevonskými  klastickými  sedimenty.  Během  těchto  tektonických  pochodů  byly 

horniny  brněnského  masivu  jednak  slabě  metamorfovány  a  jednak  intenzivně 

mylonitizovány. 
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Dnes vystupují na povrch vedle sebe denudací obnažená rozdílná strukturní patra 

a to díky vertikálnímu rozčlenění brněnského masivu podle tektonických linií a pozdější 

výškové  diferenciace  jednotlivých  ker.  Tyto  vertikální  pohyby  ker  se  v  průběhu 

geologického  vývoje  území  několikrát  opakovaly.  Dobře  sledovatelné  jsou  zejména 

ve  vývoji  mladších pokryvných jednotek,  především ve faciálním a paleogeografickém 

vývoji  miocénu.  Před  vytvořením  devonského  sedimentačního  prostoru  byl  brněnský 

masiv lokálně hluboce zvětrán a zarovnán (Müller et al. 2000).

Ke  konci  svrchního  proterozoika  byly  celky  proterozoického  stáří  postiženy 

významnými horotvornými procesy kadomského vrásnění,  které byly spojeny s projevy 

metamorfózy a s intruzemi hlubinných magmatických hornin. Ty se významně uplatnily 

právě  při  tvorbě  brunovistulika.  Brunovistulikum  bylo  považováno  za  samostatnou 

jednotku,  která  se  zřejmě  oddělila  od  okraje  Gondwany  už  počátkem  paleozoika 

a až do období variské orogeneze byla samostatným mikrokontinentem zřejmě přiblíženým 

k východní části kontinentu Avalonie. K Českému masivu bylo brunovistulikum připojeno 

teprve při variské orogenezi (Chlupáč et al. 2002).

2.2 DEVON

Samotný  vývoj  Moravského  krasu  začal  v  paleozoiku,  ve  středním  devonu. 

Ve spodním devonu se podél tektonických linií vytvořila deprese protažená severojižním 

směrem, probíhající mezi Červeným kopcem v Brně a Babím lomem u Kuřimi. Nejdříve 

tuto depresi vyplňoval zvětralinový materiál, později byl přinášen i vzdálenější materiál, 

který  byl  tvořen  reziduálními  štěrky  ze  zarovnaných  povrchů.  Fialově  červená  barva 

sedimentů  vypovídá  o  tom,  že  transport  horninového  materiálu  a  jeho  sedimentace 

probíhaly  v  podmínkách  horkého  aridního  klimatu.  Ukládání  devonských  klastik  bylo 

velmi zdlouhavé. Zřejmě část sedimentovala již ve spodním devonu (Müller et al. 2000). 

V období spodního a středního devonu se moře nacházelo severně od Moravského krasu. 

Tuto skutečnost dokazují tmavě zbarvené břidlice stínavsko-chabičovského souvrství, které 

obsahují bohatou trilobitovou a brachiopodovou faunu z tohoto období.
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V období středního devonu moře zaplavilo celou severní oblast Moravského krasu. 

Stejně tak ale v této době moře z části zaplaveného území Moravského krasu ustoupilo 

a uložené čisté vápence byly poprvé vystaveny krasovění (Musil et al. 1993). Po ukončení 

eroze reliéfu se vytvořil relativně mělký sedimentační prostor. V tomto prostoru docházelo 

k  ukládání  středodevonských  karbonátových  sedimentů  a  to  díky  vlivu  velmi  teplého 

klimatu. Nejdříve se při tvorbě karbonátů účastnili na složení i úlomky nekarbonátových 

hornin,  které  byly  přinášeny z  okolní  pevniny,  ale  jejich  podíl  na  tvorbě  se  postupně 

zmenšoval.  Nejstaršími  vápenci,  které  se  zde  nachází,  jsou  vápence  eifelského  stáří. 

Většinou se však ukládaly tmavé, jílovitopísčité dolomitické vápence, které jsou známé 

jako  josefovské  (Müller  et  al.  2000).  Tyto  vápence  vytvářejí  při  západním  okraji 

Moravského krasu dlouhé čočkovité těleso,  které  se táhne od severu na jih po Babice. 

Kromě brachiopodů obsahují vápence místy také polohy se stromatoporoideovou faunou. 

V severní  oblasti  jsou  josefovské  vápence  zastoupeny  tmavě  zbarvenými  vápenci  bez 

brachiopodů.

Nadloží  brněnského  masivu  je  tvořeno  mocným  macošským  souvrstvím,  které 

je  typickou  jednotkou  celého  vývoje.  Na  jeho  stavbě  se  podílí  vápence  vilémovické, 

lažánecké a josefovské (Obr.3) (Chlupáč et al. 2002). Na bázi macošského souvrství jsou 

uloženy nejdříve  tmavě šedé  vápence  josefovské,  které  do nadloží  přechází  v  světlejší 

vápence  lažánecké.  Nejmladšími  vápenci  ve  vývoji  macošského  souvrství  jsou 

vilémovické vápence, které jsou šedé, velmi čisté a většinou masivní (Musil et al. 1993).

Předpokládá  se,  že  se  vždy  usazovaly  tmavší  karbonáty  a  při  jejich  stropu 

karbonáty  světlejší.  Macošské  souvrství  se  ve  střední  části  Moravského  krasu  začalo 

ukládat  později,  a  to  až  během givetu.  Název tohoto  souvrství  je  odvozen od propasti 

Macocha v Moravském krasu.  Vlastní lažánecké vápence sedimentovaly v podmínkách 

teplého moře. Od josefovských se liší především tmavými vápenci, které jsou zastoupeny 

zejména stromatopory rodu Amphipora a jinou strukturou horniny.
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Obr.3 – Macošské souvrství (upraveno dle Musil 1993).

Zatímco  vilémovické  vápence  se  ukládaly  dále  od  pobřeží  a  jsou  to  světlejší 

útesové  sedimenty.  V  době,  kdy  se  ukládaly  vilémovické  vápence  dosáhlo  moře  své 

maximální rozlohy. Stromatopory a korálové útesy dokazují,  že moře bylo velmi teplé, 

mělké a dobře prokysličené.

V další  fázi  vývoje  došlo  k  výraznému,  tektonicky  podmíněnému  poklesu  dna 

pánve.  Tyto  změny,  které  měly  za  následek  ukončení  sedimentace  na  rozsáhlých 

karbonátových  plošinách,  neproběhly  po  celé  ploše  Moravského  krasu  ve  stejné  době 

a ani se stejnou intenzitou. Ve střední a severní části Moravského krasu je sledovatelný 

velice  rychlý  přechod  rifových  vápenců  vilémovických  do  nečistých  a  většinou 

červenavých  vápenců  křtinských  s  charakteristickou  hlízovitou  a  brekciovitou  texturou 

a s vložkami vápnitých břidlic. 

Naopak v jižní části se v nadloží vilémovických vápenců nachází komplex vápenců 

hádsko-říčských.  Na  složení  hádsko-říčských  vápenců  se  podílí  tmavé  vápnité  břidlice 

s vložkami tmavých rohovců. Ovšem také se na těchto vápencích nachází místa, která jsou 

bohatá na organické zbytky, tvořená především drobnými formami trilobitů, brachiopodů, 
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drobnými schránkami skořepatců a mlžů. Vápence křtinské a vápence hádsko-říčské jsou 

souhrnně  označovány  jako  souvrství  líšeňské  a  jsou  spojeny  pozvolným  vertikálním 

i horizontální přechodem (Müller et al. 2000).

 Výrazná větší  mocnost vápenců hádsko-říčských je dokladem rychlejší svahové 

sedimentace s výrazným podílem hustých gravitačních proudů karbonátového a jílovitého 

materiálu.  Díky těmto gravitačním proudům se vápence usazovaly zřejmě v neklidném 

prostředí.  Proudy přinášely  organickou  drť  do  intenzivněji  klesajících  a  hlubších  částí 

pánve.  Oproti  hádsko-říčským  vápencům  jsou  vápence  křtinské  uloženinami  klidného 

prostředí zřejmě hlubšího a oddáleného moře od pobřeží (Chlupáč et al. 2002).

Takzvané  předflyšové  facie,  které  vystupují  místy  podél  tektonického  styku 

karbonátů Moravského krasu a flyšového vývoje kulmu Drahanské vrchoviny, jsou tvořeny 

uloženinami ponikevského souvrství a horninami souvrství březinského, které jsou známé 

ze  severního  okraje  Moravského  krasu.  V  březinském  souvrství  jsou  místy  obsaženy 

zbytky trilobitů, jsou vyvinuty jako pestré jílovité břidlice a vápnité pískovce. Na stavbě 

ponikevského souvrství se podílí křemité břidlice s radiolarity (Müller et al. 2000).

Během devonu vznikla u nás velmi cenná vápencová ložiska a to jak v Čechách, tak 

i na Moravě. Vápence z období devonu jsou vhodné pro vznik krasových jevů. Většina 

turistických  krasových  oblastí  s  jeskynními  systémy  patří  právě  devonu  –  typickým 

příkladem je právě macošské souvrství na Moravě (Chlupáč et al. 2002).

2011 9



Lucie Nováková: Geologická lokalita: Lom Rudice-Seč v Moravském krasu

2.3 KARBON

V  Moravském  krasu  pokračuje  karbonátová  sedimentace  líšeňského  souvrství 

ze  svrchního  devonu  do  spodního  karbonu.  V místech,  kde  jsou  v  nejvyšším  devonu 

vyvinuty břidlice ponikevského souvrství, pokračuje sedimentace beze změn (Chlupáč et 

al. 2002).

V období spodního karbonu došlo ke kolizi bloků brunovistulika a moldanubika. 

Díky  této  kolizi  vznikla  moravskoslezská  kulmská  pánev,  která  je  dnes  členěná 

na východní a západní dílčí pánev. Protivanovské souvrství, kterým je vyplněna západní 

dílčí pánev, je tvořeno převážně droby, které výrazně převládají nad břidlicemi a slepenci. 

V rozstáňském souvrství, které je rovněž součástí západní dílčí pánve, převažují břidlice.

Protivanovské a rozstáňské souvrství původně překrývala karbonáty Moravského 

krasu  a  krystalinikum brněnského masivu.  Protivanovské  souvrství  se  rozprostírá  mezi 

Sloupem a Němčicemi na západě a Holštejnem a Nivou na východě. Nejstarším členem 

protivanovského  souvrství  jsou  velenovské  břidlice,  které  jsou  tvořeny  typickými 

flyšovými rytmity. Jedná se o střídání jemnozrnných drob, břidlic a prachovců. Rozstáňské 

souvrství tvoří asi 5 km široký pruh, který lemuje na východě Moravský kras. V severní 

části  probíhá  pásmo  mezi  myslejovickým  a  protivanovským  souvrstvím.  Převažují 

zde  jílovité  břidlice.  Na  severovýchodním  okraji  Ostrova  u  Macochy,  kde  se  stýkají 

křtinské  vápence s  tzv.  ostrovskými břidlicemi  rozstáňského souvrství,  je  nejvýraznější 

tektonický kontakt rozstáňského souvrství s karbonáty a přechodnými litologickými typy 

Moravského krasu (Müller et al. 2000).

Ve východní pánvi sedimentovalo myslejovické souvrství, které je tvořeno hlavně 

račicko-lulečskými slepenci v jižních částech, droby a břidlicemi v severnějších částech. 

Slepence  jsou  charakteristické  tím,  že  obsahují  vytříděný  a  nedokonalý  valounový 

materiál. Ve valounovém materiálu jsou hojné krystalinické horniny moldanubika jako jsou 

granulity,  ruly  nebo  kvarcity.  Polohy  drob  jsou  ve  východní  pánvi  vzácné,  ovšem 

s  výjimkou  severní  části,  kde  tvoří  bázi  myslejovického  souvrství.  Hojněji  se  droby 

vyskytují jako matrix slepenců, kdy jde o šedé hrubozrnné a nevytříděné sedimenty.
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Z  okraje  pánve  byl  materiál  roznášen  proudy  hlavně  do  vzdálenějších  částí 

východokulmské pánve. Během pokračující kontinentální kolize byl ukončen vývoj pánve 

vyvrásněním sedimentární výplně pánve. V důsledku toho došlo k přesunutí moldanubika 

přes brunovistulikum (Chlupáč et al. 2002).

Všechny geologické procesy, které proběhly z větší části v karbonu, jsou součástí 

variské  orogeneze.  Oblast,  která  byla  postižena  vrásněním,  byla  kompenzována 

několikakilometrovými  podélnými  pohyby.  Těmito  pohyby  se  k  sobě  přiblížily 

stratigraficky i prostorově zcela odlišné geologické jednotky. Díky tahovým a střihovým 

pohybům v závěrečných fázích variské orogeneze vznikla asymetrická příkopová struktura 

Boskovické  brázdy.  Boskovická  brázda  tvoří  několik  kilometrů  širokou  depresi,  která 

protíná  severozápad.  Výplní  této  brázdy  byly  především  říční  a  jezerní  sedimenty, 

ty se  uložily v závěru paleozoika. Jsou to hlavně sedimenty o mocnosti přes 2 km, které 

tvoří především pískovce, prachovce a slepence (Müller et al. 2000).

2.4 PERM

Ve spodním permu  následoval  mnohem rychlejší  pokles  jižní  části  Boskovické 

brázdy než ve svrchním karbonu. Co se týče Moravského krasu, tak na jeho území nebyly 

sedimenty  tohoto  stáří  nalezeny  a  ani  se  bezpečně  neví,  zda  alespoň  část  vápenců 

Moravského krasu byla v tomto období obnažena a tím i podstoupena krasovění (Musil et 

al. 1993).
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2.5 JURA

Toto  období  je  z  hlediska  tektonického  významné  postupným  vytvářením 

severotethydního  okraje.  Vznik  tohoto  okraje  byl  spojen  s  formováním  jednotlivých 

sedimentačních  pánví.  K  významné  jurské  transgresi,  která  měla  regionální  charakter, 

došlo  koncem  střední  jury.  V  tomto  období  bylo  brunovistulikum  zaplaveno  mořem 

a  společně  s  ním  i  velká  část  Českého  masivu.  Díky spojení  severoevropského  moře 

s mořem mediteránním došlo k zaplavení přilehlé části Drahanské vrchoviny a moravského 

krystalinika  (Müller  et  al.  2000).  V okolí  Moravského  krasu  se  zachovaly  sedimenty 

spodní  a  střední  jury.  Jurské  horniny  se  soustřeďují  v  blanenském  příkopu  v  okolí 

Olomučan, Rudic, Babic a Habrůvky (Chlupáč et al. 2002).  

Málo mocná bazální klastika sedimentů jurského stáří a obnažené styčné plochy 

s podložím nasvědčují tomu, že v tomto období dosáhla denudační úroveň paleozoických 

hornin Moravského krasu a okolí zhruba dnešní úrovně. V okolí Olomučan obsahovaly 

bazální vápence klastické příměsi jen v západní části, směrem k východu mizí. Takzvané 

rudické  geody  jsou  součástí  vyšších  poloh  jurských  sedimentů  a  také  jsou  součástí 

křemitých pískovců u Olomučan (Musil et al. 1993).

Jurské  rohovce,  které  odolaly denudaci  v  pozdějších  dobách,  se  dnes  nacházejí 

v  rozsáhlých  detritových  pokryvech  na  celé  Rudické  plošině.  Ostatní  jurské  vápnité 

sedimenty  v  pozdějších  dobách  podléhaly  intenzivnímu  zvětrávání.  Proto  se  v  oblasti 

Olomučan dochovaly pouze nepatrné zbytky (Varner a Leitgeb 1989). 

Zkameněliny,  které  se  nachází  na  Rudické  plošině,  jsou  známy  především 

z jurských písčitých vápenců. Dnešní nálezy fosilií  jsou omezené a to díky chybějícím 

umělým  nebo  přirozeným  odkryvům  hornin.  Proto  lze  tyto  zkameněliny  sbírat  pouze 

z  volně  roztroušených  úlomků písčitých  vápenců  a  rohovců a  to  především na  polích 

u Olomučan nebo právě v lomu Rudice-Seč. Na počátku minulého století však byla jiná 

situace. Například Lom Hrubých, jako jeden z umělých odkryvů, přinesl dobře zachované 

zkameněliny.  Byly zde nalezeny i unikátní exempláře někdy i obřích rozměrů. Největší 

amonit nalezený v té době měl v průměru 53 cm. K nejběžnějším jurským zkamenělinám, 
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které se nachází v okolí Rudice, jsou zbytky ježovek a amonitů. Velmi hojně se vyskytují  

i  živočišné houby, ramenonožci a písčité vápence jsou bohaté na mikrofosilie dírkovců 

(Balák et al. 1997).

2.6 KŘÍDA

Globální pokles mořské hladiny, koncem jury a počátkem křídy, vyvolal rozsáhlou 

regresi. V období spodní křídy došlo k tektonickým pohybům, díky kterým vznikly drobné 

prolomy.  Na  celém  území  od  této  doby  probíhalo  intenzivní  zvětrávání  jurských 

sedimentů. Toto zvětrávání probíhalo až do svrchní křídy v subtropickém klimatu. Jurské 

sedimenty  na  území  Moravského  krasu  byly,  až  na  pár  výjimek,  rozrušeny.  Uchovaly 

se pouze tam, kde v období spodní křídy zaklesly do prolomů např. v okolí Olomučan.

Během spodní  křídy se  v okolí  Rudice  a  Olomučan hromadily pestře  zbarvené 

terestrické  sedimenty  –  tzv.  rudické  vrstvy  (Musil  et  al.  1993).  Jedná  se  o  pestré 

limonitické a kaolinické jíly s polohami písků, jurských rohovců a s valouny podložních 

vápenců. I přesto, že není stáří rudických vrstev  přesně dokázáno, řadí je někteří autoři 

ke  spodní křídě (Chlupáč et al. 2002).

Ve spodní křídě bylo celé území Moravského krasu a okolí vyzdviženo minimálně 

150  m  nad  hladinu  světového  oceánu.  Již  v  tomto  období  začaly  vznikat  společně 

s  ukládáním  rudických  vrstev  na  předkřídovém  zarovnaném  povrchu  krasové  tvary. 

Agresivní  roztoky  vytvořily  v  podmínkách  velmi  teplého  podnebí  tvary  tropického 

zakrytého krasu a z nich se v okolí Rudice zachovaly hluboké sníženiny, které jsou typické 

pro cockpitový typ krasu.

Voda, která přinášela zvětraliny do sníženin, prosakovala do podložních vápenců. 

Při  styku  čistých  vápenců  s  roztoky,  které  obsahovaly  rozpustné  ionty  železa,  došlo 

k vysrážení oxidických železných rud. Sníženiny, které se nachází mezi krasovými kužely, 

byly vyplňovány hlavně železnými rudami. Z této doby jsou známy výskyty železných rud 

u Němčic a u Vratíkova. Železné rudy byly rovněž nalezeny v Amatérské jeskyni v hloubce 
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přes  100  m  pod  dnešním  povrchem  terénu.  V  době  spodní  křídy  došlo  také  zřejmě 

k poklesu Rudické plošiny.

Přínos hrubšího klastického materiálu do sníženin byl přerušen někdy na rozhraní 

spodní – svrchní křída. Podnebí bylo ve svrchní křídě teplé a vlhké. V malých jezerech 

se  ukládaly  nepříliš  mocné  černé  jíly,  na  které  jsou  vázány  místně  zvýšené  obsahy 

některých  stopových  prvků  jako  jsou  například  měď  nebo  zinek.  Chemické  analýzy 

dokazují,  že  byl  ukládán  chemicky  silně  zvětralý  jemný  klastický  materiál,  který  byl 

obohacený organickou hmotou. Usazeniny nasedají jihovýchodně od Olomučan na rudické 

vrstvy nebo na jurské sedimenty.

Počátkem svrchní  křídy nastala  další  mořská transgrese,  během které se uložily 

světle žluté, výše zelené a slabě zpevněné křemenné pískovce. Sedimentace svrchní křídy 

nasvědčuje zarovnanému povrchu s chemickými zvětralinami v Moravském krasu a jeho 

okolí.  V  okolí  Moravského  krasu  se  tyto  sedimenty  zachovaly  jen  ve  Valchovském, 

Blanenském a Svinošicko-šebrovském prolomu a zřejmě  překrývaly také Moravský kras, 

ale jen v malých mocnostech. Mezi Olomučany a Rudicí se v nadloží rudických vrstev 

nachází velmi malé denudační pozůstatky v podobě velkých bochníkových pískovcových 

útvarů.  V  době  než  nastala  křídová  transgrese,  severní  část  Moravského  krasu  ještě 

netvořila tak výraznou sníženinu. Kdyby tomu bylo jinak, zřejmě by se usazeniny z křídy 

dochovaly v severní části ve větších mocnostech (Musil et al. 1993).

2.7 TERCIÉR

Na počátku spodního paleogénu se paleogeografické podmínky zásadně změnily. 

Díky  velmi  teplému  až  tropickému  podnebí  došlo  k  zvětrávání  posledních  zbytků 

křídových  usazenin.  Společně  se  zvětráváním došlo  i  ke  koroznímu napadaní  vápenců 

a opět byl obnažen zarovnaný předkřídový povrch. Vápence Moravského krasu byly oproti 

okolním  jednotkám  na  nekrasových  horninách  brněnského  masivu  níže  položeny. 

Na  rozhraní  křída  –  paleogén  došlo  zřejmě  k  mechanickému  rozrušení  kuželovitého 
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spodnokřídového krasu, jen ve větším rozměru se tento kras zachoval pouze na Rudické 

plošině (Balák et al. 1997). 

Vývoj  krasových  tvarů  v  Moravském  krasu  začal  poklesy  vranovického 

a nesvačilského příkopu, které činily až 1000 m a byly doprovázeny mořskou transgresí. 

Lze  předpokládat,  že  k  poklesu  docházelo  během  celého  paleogénu.  Současně 

se  i  hromadil  klastický  materiál,  kdy  se  hrubší  sedimenty  usazovaly  při  západním 

a  severním  okraji  nesvačilského  příkopu,  a  v  jižním  vranovickém  příkopu  sedimenty 

prachové.  Tektonické  pohyby  severně  a  severovýchodně  od  Brna,  které  zřejmě 

doprovázely  poklesy,  měly  pravděpodobně  za  následek  zdvih  Rudické  plošiny 

v Moravském krasu.  Na přelomu paleogénu a neogénu moře z okraje Českého masivu 

ustoupilo,  ale  okolí  Brna  díky  sníženině  zůstalo  zaplaveno.  Sníženina  se  postupně 

zaplňovala pestře zbarvenými, nevápnitými jíly.

V  období  svrchního  karpatu  vznikl  prolom  Výškovské  brány.  Dno  prolomu 

Vyškovské brány se stalo erozní bází pro všechny vodní toky, které směřovaly k východu. 

Velmi  rychlé  prohlubování  údolí  bylo  důsledkem poklesu  dna  prolomu.  Některá  údolí 

dosahovala hloubky až kolem 200 m. Údolí Rakovce mělo význam pro vývoj Moravského 

krasu.  Uvnitř  starého  údolí,  které  v  době  svrchního  karpatu  sahalo  až  k  Jedovnicím, 

existuje dnes v podloží spodnobadenských sedimentů rozvodí. Ve starší etapě vývoje údolí 

tekl  potok  z  míst  dnešního  rybníka  Budkovan  směrem  přes  Jedovnice  a  Lažánky 

až do Punkevního žlebu a ještě před spodním badenem došlo k jeho spádu do podzemních 

prostor ve slepém údolí jihozápadně od Jedovnic (Musil et al. 1993).

Během spodního badenu moře  zaplavilo hluboká údolí  a  dále  pak i  celé  území 

Drahanské vrchoviny. Na dna údolí byly ukládány bazální písky, které obsahovaly závalky 

křídových a paleogenních hornin. Drahanská vrchovina poklesla jako celek pod hladinu 

spodnobadenského  moře.  Vápnité  jíly,  které  vyplnily  všechny  nerovnosti  tehdejšího 

povrchu, byly ukládány pod úrovní vlnění tehdejšího poměrně teplého moře. Vyklizování 

spodnobadenských sedimentů z údolí nastalo až po regresi moře.

Na severní hranici Rudické plošiny se nachází Jedovnická kotlina s navazujícím 
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Lažáneckým  žlebem  (Obr.4).  Tato  mohutná  říční  údolí  jsou  přímým  důkazem  toho, 

že se zde nacházela předbadenská údolí, která byla během badenu téměř zcela vyplněna 

sedimenty. Dochované usazeniny se pohybují v mocnosti od 190 m a postupně klesají až 

na 75 m ve spodnější části údolí v Lažánkách. Údolí Lažáneckého žlebu, bez sedimentů, 

si  lze  představit  jako  velmi  úzký  kaňon  s  hluboce  zaříznutými  a  skoro  vertikálními 

stěnami, kdy výška skalních stěn se pohybovala okolo 150 – 200 m (Balák et al. 1997).

Obr.4 – Lažánecký žleb (převzato a upraveno z Internet 2).
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2.8 KVARTÉR

Podnebí  se  na  počátku  kvartéru  očividně  příliš  nelišilo  od  teplého  podnebí 

ve svrchním pliocénu. Ve spodním pleistocénu se však podnebí začalo výrazně ochlazovat. 

Začalo docházet ke střídání dob ledových s dobami meziledovými a ke konci pleistocénu 

se vytvořila dlouhodobě zamrzlá půda – tzv.  permafrost.  Z údolí  se postupně vyklízely 

neogenní  usazeniny,  avšak  změny  podnebí  způsobily  současně  i  zanášení  a  opětné 

vyklizení údolí čtvrtohorními písky, hlínami a štěrky (Balák et al. 1997).

Během glaciálů  se  na členitém povrchu krasové oblasti  ukládaly větrem naváté 

prachové  sedimenty,  které  byly  velmi  často  odnášeny  vodou  do  podzemních  dutin. 

V těchto dutinách se vytvářely profily se střídajícími se světlejšími a tmavšími vrstvami, 

které  jsou  označovány  jako  infiltrační  sedimenty.  V  interglaciálech  byla  vyšší  teplota 

a  taktéž  více  srážek než  dnes.  Teplota  a  srážky přispívaly k  intenzivnímu rozpouštění 

vápenců a k tvorbě krápníků v jeskyních.

Při vchodech do jeskyní se usazovaly jiné sedimenty než v krasových chodbách 

hluboko  ve  vápencovém  masivu.  K  těmto  vchodům   se  z  okolních  svahů  sesouvaly 

kamenité  a  blokovité  sedimenty.  Například  v  ústí  jeskyně  Kůlna  jsou  odkryty  profily 

s  dochovanými  vrstvami  z  celého  posledního  glaciálního  období.  Během  posledních 

150  let  poskytla  tato  lokalita  velmi  cenné  archeologické  a  paleontologické  nálezy. 

V jeskyni  se  v  sedimentárních  vrstvách  dochovaly uhlíky  z  ohnišť  a  nástroje.  To vše 

nasvědčuje tomu, že v jeskyni pobýval pravěký člověk – neandertálec. Byla zde nalezena 

i část čelisti a lebky právě člověka neandertálského (Müller et al. 2000).

Chladná  období  v  pleistocénu  měla  výrazný  vliv  na  vývoj  podzemních 

a povrchových tvarů Moravského krasu. V těchto obdobích byl Moravský kras součástí 

periglaciální  morfogenetické  zóny.  Ostrohranné  sutě,  které  byly  nalezeny  v  jeskyních 

Moravského krasu, zřejmě opadávaly ke konci chladných období, kdy roztával permafrost. 

Pochody, které vznikly působením mrazu a souvisejí s permafrostem, podstatně ovlivnily 

vývoj Moravského krasu. Na počátku holocénu došlo po roztátí permafrostu k vyklizení 

pleistocenních sedimentů.  Toto vyklizení mělo rozličný rozsah a  průběh. Nejdále  došlo 

k vyklizení na Jedovnickém potoce. K nejmenšímu vyklizení naopak došlo ve Sloupském 
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údolí (Obr.5) (Musil et al. 1993).

Obr.5 – Sloupské údolí s portálem jeskyně Kůlna (Internet 5).
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3. LOM RUDICE – SEČ

3.1 LOKALIZACE LOMU A OBCE RUDICE

Lom  Rudice-Seč  se  nachází  na  jihozápadním  okraji  obce  Rudice,  která  je 

geografickým  středem  Moravského  krasu  (Obr.6  a  Obr.7).  Obec  má  železářskou 

a  hornickou  tradici  a  její  vznik  spadá  až  do  roku  1247.  Největší  přírodní  zajímavostí 

v okolí Rudice je 12 km dlouhý jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála s naší 

nejhlubší suchou propastí. Jedná se tak o druhý nejdelší jeskynní systém v České republice. 

Obcí současně prochází i naučná stezka Evropská cesta železa. 

Největší  bohatství  obce  se  ovšem  nachází  v  rudických  vrstvách,  které  byly 

od  pradávna  zdrojem  železných  rud,  v  pozdějších  dobách  zdrojem  stavebních  písků 

a  kaolinických  jílů,  a  samozřejmě  také  nalezištěm  křemičitých  geod  z  období  jury 

(Internet 7).

Obr.6 – Lom Rudice – Seč (foto autor).
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Obr.7 – Poloha lomu Seč a obce Rudice (převzato a upraveno z Internet 7).

V obci se nachází i větrný mlýn holandského typu tzv. Větřák, který je situovaný 

na kopci Tumperk (Obr.8). Mlýn byl vystavěn roku 1865 manžely Ševčíkovými (Slezák 

2000). Roku 1940 byl uzavřen a mlynářské právo roku 1945 bylo zrušeno. Od roku 1994 

se  zde  nachází  muzeum  obce  Rudice  s  expozicemi  mineralogie,  speleologie,  historie 

hutnictví a hornictví a mlynářství.

Součásti Větřáku je i venkovní Geopark. Jsou zde vystaveny, ve skupinách podle 

stáří,  vzorky  hornin  z  celého  Moravského  krasu.  Prohlídka  obsahuje  vzorky slepenců 

z prvohor, devonských vápenců z mladších prvohor, horniny spodního karbonu a jurské 

vápence z druhohor včetně zkamenělého amonita (Balák a Chaloupka 2007).
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Obr.8 – Větrný mlýn v Rudici (foto autor).

3.2 CHARAKTERISTIKA LOMU

V současné době se v pískovně nachází jediný větší  odkryv sedimentů jurského 

a  spodnokřídového  stáří  v  Moravském krasu,  který  je  označován  jako  rudické  vrstvy. 

Hloubka lomu je průměrně 30 m a na délku měří asi 300 m (Obr.9). Lom byl otevřen 

v 50. letech 20. století  a od roku 1993 je netěžen. Různorodé minerální složení jílů a písků 

způsobuje  nádherné  pestrobarevné  zbarvení  lomu.  V  rohovcích,  které  se  dochovaly 

ve  svrchních  vrstvách,  se  nachází  značné  množství  zkamenělin,  především  amonitů 

a otisků živočišných hub (Obr.10). K zajímavým nálezům patří rovněž křemenné geody.
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Obr.9 – Letecký pohled na lom Rudice-Seč (Internet 3).

Obr.10 – Úlomek amonita z lomu Seč – vlastní sběr (foto autor).
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Dno lomu je tvořeno převážně jíly. Voda, která stéká z okolní krajiny a současně 

i srážková voda se hromadí v jezírku, které postupně vznikalo uprostřed lomu (Obr.11). 

Stěny lomu jsou velmi  nestabilní,  tvoří  je  totiž  převážně  nezpevněné sedimenty,  které 

se  postupně  sesouvají  na  dno  lomu.  To  může  do  budoucna  způsobit  zahlazení  stop 

po bývalé těžbě a změnit tak současný tvar lomu.

Obr.11 – Zamrzlé jezírko uprostřed lomu (foto autor).

3.3 RUDICKÉ VRSTVY

Rudické vrstvy, které jsou pro střední část Moravského krasu typické, jsou soubory 

usazenin  vzniklé  v  období  jury  a  spodní  křídy  a  vytváří  asi  70  m  mocné  souvrství 

(Internet 6). Během jury byly díky velmi tropickým podmínkám usazeniny silně rozrušeny 

zvětráváním a podložní devonské vápence byly vymodelovány do kuželového krasu, který 

obsahoval hluboké sníženiny. Do sníženin byly postupně přemísťovány zbytky jurských 
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usazenin z okolní krajiny (Slezák 2000). V souvrství tedy dochází ke střídání křemenných 

písků,  které  obsahují  rohovcový materiál,  pestrých kaolinických jílů  a  červenohnědých 

železitých písků.

Silně  zkrasovělé  devonské  vápence,  které  se  nachází  pod  usazeninami,  jsou 

nazývány  jako  přikrytý  nebo  pohřbený  kras,  ale  nejčastější  pojem  v  literaturách  jsou 

geologické varhany. Sníženiny, které kras obsahoval, dosahovaly hloubek i přes 100 m. 

Tento kras je považován za nejstarší projev krasovění ve východní části Českého masivu 

(Internet  6).  Rudické  vrstvy se  nenachází  pouze  pod obcí  Rudice,  ale  rovněž  směrem 

na západ kolem obce Olomučany a dále pak na jih k obci Josefov. V okolí  Olomučan 

ovšem rudické vrstvy nepřesahují hloubku 10 m (Slezák 2000).

Na  kontaktu  s  podložními  vápenci  spočívají  nejdříve  okrové  až  hnědé,  někdy 

i černé jíly se zrny křemene tzv. skalnice s polohami železných rud, nejčastěji se jedná 

o limonit s manganem. Železné rudy tvoří miskovité, celistvé, ale i stébelnaté agregáty 

tmavohnědé  barvy.  Nad  nimi  jsou  uloženy tzv.  brusnice.  Jedná  se  o  mastný  žlutobílý 

až  hnědožlutý  slín  s  ojedinělými  polohami  limonitu.  Výše  se  pak  nachází  rohovcové 

souvrství,  které  je  tvořeno  jílovitými  až  štěrkovitými  písky  s  valouny  rohovců.  Sled 

je ukončen pestrými vrstvami. Jedná se o jíly, prachy až prachovce a písky až pískovce. 

Zbarvení  těchto  vrstev  je  velmi  pestré,  střídá  se  zde  bílá,  žlutá,  okrová,  fialová 

až hnědočervená barva (Obr.12). Toto zbarvení vzniklo při průsaku roztoků obohacených 

o železo.  Nadloží  rudických vrstev  je  pokryto sedimenty z  období  terciéru  a  kvartéru. 

Svrchní vrstvy jsou bohaté na výskyt pazourků, rohovcových konkrecí a křemitých geod 

(Obr.13).
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Obr.12 – Pestré vrstvy jílů, prachů a písků (foto autor).

Obr.13 – Profil rudických vrstev na lomu Seč ( převzato a upraveno z Varner a Leitgeb 1989).
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3.4 TĚŽENÉ SUROVINY V OBLASTI LOMU RUDICE-SEČ

3.4.1 Železná ruda

Rudické vrstvy jsou na železné rudy velmi bohaté. Bazální polohy rudických vrstev 

jsou nejčastěji tvořeny oxidickými železnými rudami (Obr.14 a Obr.15). Díky zvětrávání 

se postupně uvolňovalo zejména železo, které dále putovalo ve formě roztoků do hlubších 

částí  vrstev.  V místech,  kde  se  roztok  dostal  do  styku  s  devonskými  vápenci  vznikly 

oxidické železné rudy. Tyto rudy jsou převážně tvořeny geothitem, hematitem a limonitem. 

V okolí Rudice jsou železné rudy charakterizovány jako zemitý limonit (Obr.16). 

Rudy byly těženy zejména jako bochníkovité konkrece a nebo deskovité vrstevnaté 

polohy obsahující velké množství SiO2. Železné rudy vytváří často také formy, které jsou 

podobny geodám s vyvinutou dutinou (Balák a Chaloupka 2007, Slezák 2000).

Obr.14 – Poloha želežných oxidických rud (foto autor).
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Obr.15 – Poloha železných oxidických rud (foto autor).

Obr.16 – Železná ruda – limonit – vlastní sběr (foto autor).
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První zmínka o těžbě pochází už z 8. - 11. století, kdy v Moravském krasu byla ruda 

povrchově  těžena  a  zpracovávana  slovanskými  předky.  Nebývalý  růst  těžby  byl 

zaznamenán po napoleonských válkách, roku 1843 vrcholila těžba železných rud a roku 

1860 dosáhla svého vrcholu. Těžilo se z hloubek i kolem 100 m. Těžba se zde udržela 

až do roku 1893, kdy se zastavila. Vytěžené železné rudy obsahovaly v průměru až kolem 

38 % železa a daly za vznik železárnám v Blansku, jednalo se o jeden z hlavních zdrojů. 

(Slezák 2000). V současné době jsou všechna ložiska železných rud v Moravském krasu 

vytěžena.

3.4.2 Křemenné písky

V Moravském krasu  představují  rudické  písky  významnou  nerostnou  surovinu. 

Sloužily zejména jako slévárenské písky, ale také i jako stavební. Jedná se o křemenné, 

slabě  zpevněné  a  rozpadané  pískovce,  které  mají  žlutobílou  až  hnědožlutou  barvu 

a vyskytují se ve svrchní části rudických vrstev z období cenomanu (Musil et al. 1993).  

Pískovcové vrstvy mají  mocnost 20-30 m.  Profil  je tvořen na bázi hnědožlutými písky 

až pískovci (Obr.17), dále hrubozrnným kaolinickým pískovcem, který obsahuje drobné 

geody, a bílými, jemně až středně zrnitými písky (Obr.18).

Jelikož  byly železné  rudy těženy hlubinně,  byly i  písky nejdříve  těženy rovněž 

důlní  těžbou.  Lom  Seč  byl  povrchově  těžen  od  50.let  20.století.  Během  těžby  byly 

v lomové stěně i několikrát odkryty výdřevy starých šachet a štol. Křemité písky sloužily 

především jako surovina pro skláře v huti v Olomučanech a světlé až tmavé žáruvzdorné 

jíly byly významnou surovinou pro kamnáře. Těžba se zde zastavila roku 1993 a od této 

doby je lom nevyužíván.

2011 28



Lucie Nováková: Geologická lokalita: Lom Rudice-Seč v Moravském krasu

Obr.17 – Hnědožluté písky (foto autor).

Obr.18 – Bílé jemnozrnné písky (foto autor).
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3.5 GEODY
Těžba byla doprovázena nálezy známých rudických geod z období druhohor, které 

jsou rovněž součástí rudických vrstev. Horníci z Rudice je dobře znali, nacházeli je při své 

práci velmi často a lidově se jim dřív říkalo „trůzny“ (Slezák 2000). Tento název se ještě 

místně používá. Dnes jsou známy pod názvem rudické geody.

Jedná se o křemité konkrece, které mají přibližně kulovitý tvar a zajímavý vzhled. 

Povrch geod je nejčastěji hrbolatý, nemusí to být ale pravidlo, částečně může být povrch 

i  ohlazený.  Mnozí  je  též  přirovnávají  k  hlávce  květáku.  Dosahují  rozměrů  průměrně 

3-7 cm, někdy i 10 a více cm. Největší geody, které se kdy našly v oblasti, měly v průměru 

okolo 40 cm. Nejzajímavější je jejich výplň. Ta je tvořena krystaly křemene a jeho odrůd 

(Obr.19). Jedná se o variety křišťál, ametyst nebo citrín. Tyto krystaly křemene se orientují 

především do středu dutiny. 

Dutiny geod mohou být také často pokryty povlaky chalcedonu nebo jeho odrůdou 

křídově  bílým  kašolongem.  Tento  povlak  se  nazývá  perimorfóza.  Ta  vzniká  tak, 

že chalcedon a kašolong postupně obalují  křemenné krystaly a později  dojde ke srůstu 

jednotlivých povlaků (Obr.20) (Varner a Leitgeb 1989).

Původ geod není  dostatečně  znám.  Většina  autorů  ale  uvádí,  že  geody vznikly 

krystalizací minerálních roztoků v dutinách po odumřelých organismech,  především po 

živočišných houbách nebo po rozkladu měkkých částí nějakého měkkýše. 
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Obr.19 – Rudické geody s křemennou výplní – vlastní sběr (foto autor).

Obr.20 – Rudická geoda vyplněná kašolongem – vlastní sběr (foto autor).
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4. INFORMAČNÍ TABULE: LOM RUDICE–SEČ: UNIKÁTNÍ 
GEOLOGICKÁ LOKALITA

Daná lokalita je unikátní z geologického hlediska. Přímo na místě nejsou dostupné 

žádné informace ke geologickému vývoji lokality. Rovněž se zde nenachází ani informace 

o nejzajímavějších nálezech jako jsou křemenné geody nebo otisky amonitů. 

Proto byla navrhnuta tato informační tabule Lom Rudice-Seč: Unikátní geologická 

lokalita (Příloha č.1). Ve spolupráci s CHKO Moravský kras se plánuje její umístění přímo 

ke vstupu na lokalitu.

Lom  Rudice-Seč  se  nachází  na  jihozápadním  okraji  obce  Rudice,  která  je 

geografickým středem Moravského krasu (Obr.6 a Obr.7).  V současné době se v lomu 

nachází  jediný  větší  odkryv  rudických  vrstev  z  období  druhohor  v  Moravském krasu. 

Hloubka lomu je průměrně 30 m a na délku měří asi 300 m. Lom byl otevřen v 50. letech 

20.století a od roku 1993 je netěžen. Různorodé minerální složení jílů a písků způsobuje 

nádherné zbarvení lomu. 

Rudické  vrstvy jsou  velmi  bohaté  na  železné  rudy.  První  zmínky o  těžbě  rudy 

pochází už z 8.-11.století. Železná ruda byla jeden z hlavních zdrojů železáren v Blansku. 

Po vytěžení železné rudy se zde těžily křemenné písky a žáruvzdorné jíly. Písky sloužily 

především jako surovina pro skláře a jíly byly významnou surovinou pro kamnáře.  Těžba 

se zde zastavila roku 1993 a od té doby je lom nevyužíván.

Rudické  vrstvy  vytváří  asi  70  m  mocné  souvrství.  Během jury  byly  devonské 

vápence  díky  velmi  tropickým podmínkám vymodelovány do  kuželového  krasu,  který 

obsahoval  místy  100  m  hluboké  sníženiny.  Sníženiny  byly  postupně  zaplňovány 

usazeninamy z okolí. Na kontaktu s vápenci spočívají nejdříve jíly s polohami železných 

rud. Nad nimi jsou uloženy tzv. brusnice. Jedná se hnědožlutý slín s ojedinělými polohami 

limonitu. Výše se nachází rohovcové souvrství, které je tvořeno jílovitými až štěrkovitými 

písky s valouny rohovců. Sled je ukončen pestrými vrstvami (Obr.12).  Zbarvení těchto 

vrstev je velmi pestré, střídá se zde bílá, žlutá, okrová, fialová až hnědočervená barva. 
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K  největším  zajímavostem  lomu  ovšem  patří  nálezy  rudických  geod.  Jedná 

se  o  křemité  konkrece  přibližně  kulovitého  tvaru,  které  dosahují  rozměrů  průměrně 

3 - 7 cm. Nejzajímavější a nejkrásnější je jejich výplň. Ta je tvořena krystaly křemene 

a jeho odrůd (Obr19). Jedná se především o variety křišťál, ametyst nebo citrín. Dutiny 

mohou být také pokryty povlaky chalcedonu nebo jeho odrůdou křídově bílým kašolongem 

(Obr.20). Geody vznikly pravděpodobně krystalizací minerálních roztoků v dutinách po 

odumřelých organismech, především po živočišných houbách nebo po rozkladu měkkých 

částí měkkýšů. 
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5. ZÁVĚR

Lom  Rudice-Seč  je  významnou  geologickou  lokalitou,  která  si  zaslouží  větší 

propagaci  než  jaké  se  jí  v  rámci  CHKO  Moravský  kras  dostává.  Lom  představuje 

v  současnosti  unikátní  odkryv  rudických  vrstev.  Rudické  vrstvy,  které  jsou  nedílnou 

součástí  Rudické  plošiny,  ukrývají  nebo doslova  řečeno pohřbívají  zkrasovělé  vápence 

z období devonu. Dále jsou význačným zdrojem pro sběratele tzv. rudických geod. Tyto 

rudické geody jsou právě typické pro lom Rudice-Seč. Kromě geod je lom velmi hojný na 

paleontologické nálezy, předevevším amonity. 

V práci  se  zabývám geologií  Moravského  krasu,  především  jeho  střední  části. 

Zmiňuji se o postupném geologickém vývoji celého území Moravského krasu a převážně 

se  soustředím na  vývoj  střední  části.  Dále  v  práci  popisuji  samotný  lom Rudice-Seč, 

složení rudických vrstev a jejich vznik, těžbu a využívání železné rudy a křemenných písku 

a v neposlední řadě křemenné konkrece tzv. rudické geody.

Součásti práce je také informační tabule k lomu Rudice-Seč. Charakteristika lomu 

je právě shrnuta v této informační tabuli. Ta by se měla následně umístit při vstupu do 

lomu ve spolupráci s CHKO Moravský kras.
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