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2  Stručný přehled regionálně-geologických prací 

Mezi nejstarší publikované práce z širší oblasti zájmového území patří odborné 

příspěvky věnované převážně petrografické a tektonické charakteristice granitoidních hornin, 

a to v úzké návaznosti na prováděné geologické mapování a možnosti jejich technického 

využití (např. Zelenka 1924; Koutek 1925; Kratochvíl 1923 a Maroschecek 1933). Mezi starší 

práce věnované charakteristice komplexů metamorfovaných hornin j. části moldanubika patří 

například publikace Suesse (1926) a Dudka (1958). Sn a W zrudnění v okolí Deštné studovali 

Kebrt (1978) a Lhotský (1982). Příspěvek k regionální mineralogii granitoidů zájmové oblasti 

napsal Láznička (1961), felzickými žilnými horninami oblasti se zabýval Klečka et al. (1986). 

 Souborné práce věnované definici a klasifikaci granitoidů moldanubického pluto-

nického komplexu publikoval například Holub et al. (1995). Odborné práce věnované 

problematice složení, petrogeneze a geochronologie granitoidních hornin v širší zájmové 

oblasti publikovali Finger (1986); Klečka et al. (1991); Klečka a Matějka (1995); Breiter 

a Scharbert (1998); Klötzli et al. (2001); René (2000); Matějka et al. (2003); René et al. 

(2008); Finger et al. (2009) a Verner et al. (2010).  

Tíhové účinky granitoidů centrální části moldanubického plutonického komplexu 

a interpretaci hluboké stavby oblasti řešila Mottlová (1985).  

Obsahem radioaktivních prvků a jejich distribucí v dvojslídných granitoidech širší 

oblasti se zabýval např. Breiter et al. (1998). Složením a petrogenezí granitoidů klenovského 

plutonu se zabýval René et al. (1999). Interpretaci strukturního a časového vývoje 

eisgarnských granitoidů v centrální části moldanubického plutnického komplexu je věnována 

práce Žáka et al. (2011). Křehkým porušením granitoidů moldanubického plutonického 

komplexu s obecnými implikacemi geneze a propagace extenzních fraktur se zabýval Bahat et 

al. (2003).  

Neogenním a kvartérním sedimentárním pokryvem v zájmovém území se vzhledem 

k jeho malému významu a omezenému rozsahu nikdo soustavně nezabýval. Dosavadní 

výzkumy popisují především geomorfologický vývoj a vývoj říční sítě širší oblasti jižních 

Čech a Českomoravské vysočiny, případně vývoj a výplň Jihočeských pánví. Morfologickou 

problematikou v povodí Lužnice a v jz. části Českomoravské vysočiny se zabýval Novák 

(1942). Miocenní paleogeografii Českého masivu včetně tehdejší říční sítě se studoval 

Malkovský (1975). O geomorfologické charakteristice území jižních Čech pojednává Demek 

(1985).  
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3.  Regionálně-geologická charakteristika území  

Na základě platného regionálně-geologického členění Českého masivu horninové 

komplexy v oblasti zájmového území patří regionálnímu celku moldanubika, respektive 

jednotky moldanubika Jižních Čech. Na zájmovém území byly identifikovány tři jednotky:  

1. horniny drosendorfské jednotky moldanubika (migmatity, migmatitizované pararuly, 

pararuly a tělesa ortorul)  

2. granitoidy moldanubického plutonického komplexu (těleso klenovského plutonu).  

3. Mezi zastoupené jednotky pokryvných útvarů patří  omezené výskyty sladkovodních 

sedimentárních sekvencí neogenního stáří a kvartérních uloženin ve formě svahových 

a říčních sedimentů. 

 

3.1  Metamorfované horniny monotónní skupiny moldanubika 

Jednotka moldanubika patří ve smyslu stavby variského orogenního pásma k nejvýše 

metamorfovaným celkům. Jedná se o vyzdvižené (exhumované) části spodní až střední 

kontinentální kůry variského orogenu, které prodělaly polyfázovou metamorfní přeměnu 

a částečnou anatexi (např. Vrána et al. 1995; Franke 2000; Schulmann et al. 2009). Na území 

moldanubika se vyskytují dvě odlišné jednotky – drosendorfská a gföhlská (souhrn in Vrána 

et al. 1995; Fiala et al. 1995). V případě přítomných hornin drosendorfské jednotky jsou to 

komplexy intenzivně metamorfovaných a částečně tavených sekvencí metasedimentárních 

hornin střední kontinentální kůry (migmatitů a migmatitizovaných pararul).  

Drosendorfská jednotka se dále na základě výskytu pestrých horninových poloh 

(mramorů, amfibolitů a kvarcitů) člení na dvě dílčí podjednotky - monotónní a pestrou 

skupinu. Nejvyšší metamorfní podmínky byly v oblasti jednotvárné jednotky stanoveny 

v intervalu P = 0.4-0.8 Gpa a T = 630–760°C (např. Linner 1996; Racek et al. 2006). 

Zastoupená tělesa ortorul pravděpodobně náleží období výrazné magmatické aktivity na 

přelomu kambria a ordoviku (Vrána et al. 1995). Vývoj moldanubika byl v období variských 

orogenních procesů spojen s intenzivní magmatickou aktivitou (např. Holub et al. 1995). 

 Přítomné granitoidy je možné ve zjednodušeném schématu členit do několika dílčích 

suit: 1. tonality až granodiority I-typu geneticky spjaté s vývojem magmatického oblouku nad 

subdukční zónou (370–346 Ma; např. Žák et al. 2005); 2. syntektonické granity S-typu, jako 

produkty tavení metasedimentárních hornin v období okolo 340 Ma (např. Finger 1997); 

3. hybridní granitoidy až syenitoidy s vysokým obsahem draslíku a hořčíku (tzv. durbachity), 
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jejichž geneze byla spojena s procesy mixingu plášťových a korových tavenin v období 340 

až 335 Ma (např. Holub et al. 1997; Verner et al. 2008); 4. postkolizní granitoidy I/S a S typu 

jako produkty tavení rychle exhumované kontinentální kůry v oblasti centrální a jihozápadní 

části moldanubika v období 330 – 324 Ma (Žák et al. 2011) a 5. postkolizní metaluminické až 

slabě peraluminické granitoidy I-typu vázané na časovou periodu 315–290 Ma (Finger et al. 

1997).  

 

3.2  Granitoidy moldanubického plutonického komplexu 

V rámci zájmového území vystupují postkolizní peraluminické granitoidy (typ 

Eisgarn; subtyp Klenov, Deštná) jako produkty částečného tavení metasedimentárních 

sekvencí okolních hornin jednotvárné skupiny. Jedná se o části klenovského plutonu, který 

pozicí, složením i genezí náleží jednomu z nejrozsáhlejších magmatických těles variského 

orogenního pásma -  moldanubickému plutonickému komplexu (MPK). MPK zaujímá 

v erozním řezu rozlohu větší než ~10 000 km2 a to na území České republiky, Rakouska 

a Německa. MPK je kompozitním tělesem, které tvoří celá řada dílčích intruzí (plutonů, pňů, 

sheetů a žil) s mírně variabilními texturními,  petrologickými a geochemickými 

charakteristikami (např. Vellmer – Wedepohl 1994; Holub et al. 1995; Klečka – Matějka 

1995; René et al. 1999; Klötzli et al. 2001; Verner et al. 2008; Klomínský et al. 2010).  

Ve zcela zjednodušeném schématu jsou granitoidy MPK členěny na porfyrické I/S 

granitoidy typu Weinsberg, dvojslídné peraluminické granitoidy typu Eisgarn a vápenato-

alkalické granitoidy typu Mauthausen Granitoidy typu Eisgarn se vyskytují v různých 

texturních varietách s velmi mírnými odchylkami v petrochemickém složení. Jedná se 

například o subtyp Číměř, Mrákotín, Klenov (označován také jako subtyp Deštná) a Landštejn 

(souhrn in Klomínský et al. 2010).  

Geneze převážné většiny granitoidních hornin CMPK je v regionálním schématu 

interpretována jako produkt částečného tavení kontinentální kůry, s omezeným příspěvkem 

(mísením) plášťových komponent. Existující radiometrická stáří z oblasti MPK ukazují, že 

hlavní část magmatického komplexu byla vmístěna v časovém rozmezí 330–324 Ma (shrnutí 

in Žák et al. 2011). Těleso klenovského plutonu spadá do centrální části MPK a je tvořeno 

granitoidy typu Eisgarn (subtypem Klenov), jehož geneze byla spojena s částečným tavením 

hlubších částí metasedimentárních sekvencí jednotvárné skupiny moldanubika (René et al. 

1999). V kontrastu s dalšími typy granitoidů typu Eisgarn se horniny náležící subtypu Klenov 

vyznačují vyšším obsahem jílové složky v horninovém protolitu a relativně nižšími teplotami 
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krystalizace granitového magmatu (René et al. 1999; Verner et al. 2010).  

3.3  Platformní jednotky  

Sedimentární pokryv je zpravidla vázán na plošně omezené výskyty v podobě 

denudačních reliktů. Rozsah výskytu kvartérních sedimentů je kromě geomorfologické 

charakteristiky území také do určité míry ovlivněn antropogenní činností, zejména úpravami 

vodních toků a zakládáním rybníků. Vznik umělých vodních nádrží má za následek lokální 

změny (narovnání) spádových křivek přítoků do těchto nádrží. V oblastech vodních nádrží 

vznikly vhodné podmínky sedimentace ze suspenze, jejímž produktem jsou zpravidla 

jemnozrnné sedimenty vodních nádrží.  

 

3.4  Geologický vývoj 

 Na základě moderních petrologických, strukturních a geochronologických dat (např. 

Žák et al. 2011) je možné charakterizovat několik význačných událostí v regionálním 

geodynamickém vývoji širšího okolí zájmového území:  

1. 580–560 a 480 Ma - stáří sedimentárního protolitu hornin monotónní skupiny 

moldanubika (nepublikovaná data); 

2. 520–480 Ma - vmístění a krystalizace kyselých magmatických hornin granitového 

složení jako protolitu ortorulových těles v okolí Deštné, a to v režimu korové extenze 

(iniciální fáze kambro-ordovického riftingu, např. Linnemann et al. 2000); 

3. 340 Ma - první fáze deformace a variské metamorfní přeměny za vysokých teplot a 

středních tlaků v jednotce moldanubika (např. Žák et al. 2005; Verner et al. 2008; 

Schulmann et al. 2009);  

4. 330–328 Ma - druhá fáze deformace a etapa variské metamorfní přeměny za vysokých 

teplot a nízkých tlaků v režimu závěrečných fází exhumace horninového komplexu 

v oblasti centrálního moldanubika (např. Verner et al. 2010; Žák et al. 2011);  

5. 328  Ma – vmístění a krystalizace peraluminických granitoidů Klenovského plutonu 

(nepublikovaná data). 
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4  Stručná geologická a petrografická charakteristika hornin 

4.1  Monotónní skupina moldanubika 

Hlavním horninovým typem jsou sillimanit-biotitické pararuly ve variabilní míře 

migmatitizace a sillimanit-biotitické migmatity s cordieritem. V těchto horninách se ojediněle 

nacházejí vložky erlanů, kvarcitů a amfibolitů. Během variských orogenních procesů (~360–

325 Ma; např. Franke 2000) docházelo k polyfázové metamorfóze, tavení a deformaci těchto 

hornin.  

V horninách této části jednotvárné skupiny byly zaznamenány teplotně-tlakové 

podmínky střední kontinentální kůry (P: 3–6,5 kbar a T: 630–720°C;  Linner 1996, Žák et al. 

2011). V komplexech metasedimentů se vyskytují plošně omezená tělesa metamorfovaných 

a deformovaných křemen-živcových hornin (muskovit-biotitických a biotitických ortorul).  

 

4.2 Granitoidy klenovského plutonu 

Granitoidy zájmového území náleží s. části klenovského plutonu jako součásti 

moldanubického plutonického komplexu (René et al. 1999). Jedná se o drobně až středně 

zrnité muskovit-biotitické granity až monzogranity. Tyto horniny mají charakteristické 

peraluminické složení s relativně vysokými obsahy draslíku (granitoidy typu S), a to při 

relativně vysokém obsahu SiO2. Jejich geneze souvisí se závěrečnou fází magmatické 

aktivity, která byla spojena s parciálním tavením okolních metasedimentů jednotvárné 

skupiny v centrální části moldanubika v čase okolo 329–327 Ma (Žák et al. 2011).  

 

4.3      Základní charakteristika pokryvných útvarů  

Pokryvné útvary mají na území malý rozsah a jsou zpravidla vázány na plošně 

omezené výskyty v podobě denudačních reliktů. Relikty neogenních sedimentů ležící na 

podloží krystalinika jsou vázány zejména na severozápadní okraj klenovského plutonu. Jedná 

se o fluviální písky a štěrky, patrně o zbytky sedimentů fluviálních systémů odvodňujících 

oblasti tehdejší Českomoravské vysočiny (Malkovský 1975). Výskyt kvartérních sedimentů 

byl ovlivněn geomorfologickými jevy a antropogenní činností. Recentní tvorba vodních 

nádrží a s tím související změny spádových křivek toků měly za následek vyšší akumulaci 

fluviálních a splachových sedimentů. 

 

5. Strukturní charakteristika území 
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5.1  Metamorfované horniny jednotvárné skupiny moldanubika 

V horninách monotónní jednotky mezi struktury relativně staršího stádia patří 

metamorfní foliace, ve formě uzavřených až izoklinálních vrás v rámci mladších typů 

regionálních metamorfních staveb. V regionálním kontextu je předpokládána jejich strmá 

orientace v ssv. – jjz. průběhu. Tyto stavby byly intenzivně přepracovány do ploch 

upadajících pod mírnými až středními úhly k ~ZSZ až SSZ (Obr. 1). Nové foliační plochy 

nesou lineace protažení, které upadají pod mírnými úhly k Z až SSZ. Tyto stavby mají 

penetrativní charakter a definují celkovou geologickou stavbu oblasti.  

Tělesa ortorul tvoří výrazně protažená tělesa ve směru SSV–ZJZ až SV–JZ. Primární 

orientace jejich kontaktů je pravděpodobně strmá se záznamem silné transpozice do ploch 

upadajících pod středními až mírnými úhly k ZSZ až SSZ. Plochy regionální foliace upadají 

převážně pod středními až mírnými úhly k ZSZ až S a nesou výrazné lineace charakteru 

deformačního protažení minerálních agregátů s převažujícím úklonem k ZSZ.  

 

5.2 Klenovský pluton  

Kontakty granitoidů klenovského plutonu mají intruzivní charakter a upadají pod 

středními úhly k ZSZ–SZ. V s. a sz. části tělesa granitoidy klenovského plutonu pronikají do 

okolních hornin moldanubika ve formě izolovaných, výrazně protažených intruzí typu 

„sheets“ (Obr. 1).  

V rámci klenovského plutonu byly identifikovány částečně asimilované xenolity 

okolních metamorfovaných hornin moldanubika (migmatitů a migmatitizovaných pararul) o 

rozměrech několika metrů až stovek metrů. Účinky kontaktní metamorfózy nebyly 

pozorovány. Kontakty granitoidů mají převážně intruzivní charakter, upadají pod mírnými až 

středními úhly k Z až k SSZ.  

Stavby v granitoidech mají charakter magmatických až submagmatických staveb. 

V severozápadní části klenovského plutonu upadají pod mírnými až středními úhly k SZ 

a nesou magmatické lineace definované lineární přednostní prostorovou orientací vyrostlic 

živců a biotitu s mírnými úklony k SZ. Místy byly pozorovány reliktní magmatické foliace 

strmé orientace ve směru SV–JZ. 

 

5.3 Žilné horniny  
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Jedná se o rozměrově malá, diskordantní tělesa žilného charakteru, která byla 

vmístěna převážně do prostředí metamorfovaného komplexu jednotvárné skupiny. Složením a 

texturou patří mezi leukogranity, dále tělesa žilného křemene a křemenné mikrodiority až 

mikrogabra. Žíly nabývají pravé mocnosti převážně okolo 2 metrů. Obecně mají žilná tělesa 

variabilnější orientaci v průběhu SV–JZ a SZ–JV. 

 

5.4 Struktury k řehké tektoniky 

Zlomy četnějšího výskytu upadají pod strmými až středními úhly k ~SZ nebo JV. 

Nesou striace (rýhování) strmé orientace, nejčastěji po spádnici zlomových ploch, převážně 

s indikátory poklesové kinematiky. Prostorová distribuce těchto struktur je rovnoměrná. Mezi 

nejvýraznější projevy patří Lodhéřovský zlom nebo zlomové pásmo, které je vyvinuté podél 

východního okraje klenovského plutonu.  

Další skupinu tvoří zlomy, které upadají pod strmými až středními úhly k ~JJZ až ZJZ, 

které nesou subhorizontálně orientované striace a variabilní indikátory pohybu. Dominantním 

souborem puklin jsou subvertikální extenzní pukliny, převážně bez minerální výplně. V tomto 

případě je možné pozorovat tři hlavní trendy v orientaci extenzních puklin: ~SZ–JV, ~JZ–SV 

a pukliny subhorizontální orientace.   
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Obrázek 1: Zobrazení základní sady strukturních dat z hornin zájmové oblasti 

       (projekce na spodní polokouli) 
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