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Abstract 

 
Geomorphology  of  Velký  and Malý  Blaník 
 
 Thie thesis consists of three main parts: an introduction, a description of physical 
conditions in the studied area  and a main part which includes results of geomorphologic 
research and mapping. 
 The area of interest is situated in central Bohemia in preserved area called Blanik. In 
the region there are two structural hills where the research was done. The names of these hills 
are Velký and Malý Blaník. 
 Geologic structure of the region is built of Proterozoic – Paleozoic metamorphic rocks 
of Moldanubicum.  Moldanubicum  is represented here by  muscovite – biotite orthogneiss 
(called blanicka ) and muscovite – biotite paragneiss. Both hills are created by muscovite – 
biotite orthogneiss  so all the landforms  are of its origin. 
 There were classified structural, cryogenic, fluvial and other landforms in this thesis. 
Special attention was paid to cryogenic forms: frost - riven cliffs, cryoplanation plateaux, 
pseudocirques, block fields and many others. Almost 1000 measurements of joints were done. 
Cloose` s rosettes show systems of joints which prove tectonic system in the region and 
determine different mezoforms. 
 Mapping brought some more results. Fluvial erosional and accumulative forms were 
classified as well as the anthropogenous forms.     
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1. Ú V O D 

 
 
 
1.1. Cíl práce 
 
 Hlavním cílem této magisterské práce je zpracování geomorfologické analýzy 
vybraného území v CHKO Blaník, tj. oblast Velkého a Malého Blaníku se zaměřením na 
periglaciální jevy reliéfu. 
 Studie přináší nové poznatky o stavu a vývoji reliéfu obou Blaníků. Jsou zde detailně 
popisovány jednotlivé makroformy, mezoformy a mikroformy zdejšího reliéfu. Systematický 
geomorfologický výzkum v tomto území dosud prováděn nebyl. 
  
 Magisterská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část nás v úvodu seznamuje 
s cílem práce, pracovní metodikou a vymezuji zde zájmové území; druhá část, základní 
fyzickogeografická charakteristika, zahrnuje geologické, hydrologické, klimatologické a 
geomorfologické podmínky zájmového území a jeho širšího okolí. Třetí část  je věnována 
výsledkům podrobného geomorfologického výzkumu, který posuzuje a vyhodnocuje výsledky 
terénní práce.  
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1.2. Pracovní metodika 
 
 Cílem magisterské práce bylo provedení geomorfologického výzkumu na Velkém a 
Malém Blaníku. Zvláštní důraz byl kladen na periglaciální jevy a tvary reliéfu, které vznikaly 
za působení periglaciálních podmínek a na jejich zmapování. 
V rámci prováděné geomorfologické analýzy reliéfu bylo využito morfostrukturních,  
morfometrických a morfografických metod a zároveň i metody geomorfologického mapování. 
 
Postup prací: 
1.etapa: Během první etapy byl stanoven cíl práce a vymezena hranice zájmového území. 
Dále byly shromážděny potřebné topografické a tematické mapové podklady a literatura 
vztahující se k danému území a problematice. Také byly zajištěny datové podklady pro 
zpracování v prostředí GIS.  
Byla provedena rekognoskační pochůzka, při které jsem se seznámila s hlavními rysy reliéfu. 
2.etapa: V průběhu této etapy bylo provedeno vlastní podrobné geomorfologické mapování. 
Toto mapování probíhalo převážně v letních měsících v letech 2007 a 2008. V terénu bylo 
mapováno do Základní mapy ČR  v měřítku 1:10 000 ( listy: 23-11-09, 23-11-08, 23-11-13, 
23-11-14). Do podkladových map byly dále podle předem stanovené legendy zakreslovány 
jednotlivé tvary reliéfu, vyskytující se v dané lokalitě. Pozornost při tom byla věnována 
zvláště periglaciálním jevům. Na vhodných skalních výchozech bylo pomocí geologického 
kompasu se stupnicí v gradech naměřeno 972 četností směrů puklinových ploch.  
3.etapa: Poslední etapa zahrnovala závěrečné zpracování terénních prací v textové i grafické 
podobě. Textová část byly zpracována na základě citované literatury (část FG charakteristika) 
a na základě terénního průzkumu (část Výsledky podrobného geomorfologického výzkumu). 
Jsou zde charakterizovány a analyzovány jednotlivé reliéfu (makroformy, převládají však 
mezoformy a mikroformy), v jejichž rámci byly vyčleněny tvary strukturní, erozně-denudační 
a  akumulační a tvary antropogenního původu. Text je doplněn fotografiemi, tabulkami a 
grafy. 
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1.3. Vymezení zájmového území    
 
 Zájmové území se nachází v srdci CHKO Blaník, zahrnuje elevace Velkého a Malého 
Blaníku a Krasovické hůry. 
 Na severu zájmové území vymezuje potok Brodec a jeho přilehlé zalesněné svahy. 
Dále směrem k východu  i na východě je touto hranicí opět potok Brodec, a to až k obci 
Krahule, na jejímž severním, resp. severozápadním okraji Brodec přijímá bezejmenný 
levostranný přítok, jenž je jihovýchodním vymezením hranice zájmového území. 
Pokračováním stanovené hranice je severní okraj obce Lesáky, dále pak kóta 510,8 m n.m. 
ležící západně od obce Lesáky. Jižní hranici pak od kóty 510,8 vymezuje Býkovický potok, a 
to až  na jihozápadní hranici lesního areálu Malého Blaníku, odkud je hranice vedena 
východně od Louňovic pod Blaníkem po západním okraji Malého Blaníku severním směrem 
po hranici lesa a po vrstevnici 440m n.m., po které překračuje hlavní silniční komunikaci. 
Západně od úpatí Velkého Blaníku obtáčí vyvýšeninu s kótou 452m n.m. a odtud je vedena 
dále  severním směrem až k řece Blanici, která hranici utváří dále na západě, respektive 
v severní partii západní části zájmového území, a to až po její soutok s Brodcem, což je 
severozápadní bod daného území. 
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2. FYZICKOGEOGRAFICKÁ  CHARAKTERISTIKA  CHKO  BLANÍ K 
 

 
2.1. Geografické vymezení oblasti CHKO, základní charakteristiky  

 
 Chráněná krajinná oblast Blaník byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze 
dne 29.12.1981 s účinností 1.1.1982. Svojí rozlohou je nejmenším velkoplošným zvláště 
chráněným územím v České republice. Na rozdíl od většiny CHKO byla tato zřízena 
především na základě iniciativy regionálních přírodovědců a historiků. Hlavním důvodem 
jejího vzniku bylo uchování oku lahodící krajiny, jejíž ústřední dominantou je památná hora 
Blaník. Základním rysem oblasti je mozaika lesních celků, polí luk a menších rybníků 
s vhodně začleněnou zástavbou obcí s četnými historickými památkami. Prostředí je dosud 
jen málo narušené průmyslovým či zemědělským znečištěním. 
 Na rozdíl od ostatních CHKO v České republice, kde převažuje unikátnost stanovišť 
charakteristických pro jednotlivé regiony, se zde chrání určitý charakteristický typ osídlené 
harmonické krajiny, dosud jen málo narušené negativními činiteli. Hora Blaník byla 
pokládána v první řadě za kulturně-historický objekt, i když přírodovědecký výzkum v 
posledních letech přinesl i řadu velmi pozoruhodných nálezů. Území patří z hlediska 
přírodovědeckého ke klasickému mezofytiku na moldanubickém krystaliniku. Oblast si 
dodnes zachovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhranní středních Čech a 
Českomoravské vrchoviny.  
 První sídlo Správy CHKO Blaník bylo ve Světlé pod Blaníkem, a to až do roku 1988, 
kdy došlo k přestěhování do Louňovic pod Blaníkem. Během 80.let byly schváleny důležité 
dokumenty, jako je statut oblasti, návštěvní řád a podmínky pro výstavbu. V 90.letech byla 
připravena zonace CHKO, která spočívá v rozdělení oblasti do čtyř zón s odlišnými přístupy v 
jejich využívání.  
 

CHKO Blaník se rozkládá na ploše 4100 ha ve Středočeském kraji. Hranice prochází 
většinou po veřejných komunikacích, a to na severu od Kondrace přes Ostrov na Veliš, 
z Veliše přes Libouň do Roudného a odtud přes Smršťov na Hrajovice a Načeradec, 
ze kterého přes Mraviště a Kubánkův mlýn pokračuje pod Částrovicemi k Vracovicům, které 
hranice těsně obchází a vede do Kondrace. 
 Nejvyšším místem CHKO Blaník je vrchol Velkého Blaníka s nadmořskou výškou 
638 m n.m., a nejnižší je místo, kde opouští Blanice území CHKO, a to 366 m n.m. Výškový 
gradient tedy činí 272 m. 
 Roční teplotní průměry jsou mezi 6-8°C. Roční úhrn srážek se pohybuje mezi 600 až 
750 mm. 
 Největším vodohospodářsky významným tokem je řeka Blanice, která odvodňuje 
území do Sázavy, do níž se vlévá zleva u Českého Šternberka. Územím CHKO protéká od 
jihu k severu. Blanice má řadu oboustranných přítoků. K nejvýznamnějším patří Brodec, který 
pramení jižně od obce Načeradec, protéká CHKO a do Blanice se vlévá zprava severně od 
Louňovic pod Blaníkem.   

Lesy v CHKO Blaník tvoří jednu třetinu rozlohy. Jsou středem oblasti a tvoří zde 
pokryv Velkého a Malého Blaníka. Na ně navazuje pak komplex táhnoucí se na Vracovice. 
Oddělen je lesní komplex Hřívy (při západní hranici CHKO) a stejně tak i komplex lesů okolo 
Roudného (jihozápadní hranice CHKO). Zbytek území je zemědělsky využíván. 
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 Fytogeograficky celé území náleží do květenné oblasti temperátně-evropské, 
středoevropské podoblasti, fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu 
Českomoravské mezofytikum.  
 Značný počet vzácných a unikátních druhů organismů svědčí o tom, že zdejší krajina 
je velmi hodnotná. V roce 1992 byly vyhlášeny dvě přírodní rezervace Malý Blaník a Velký 
Blaník, v roce následujícím pak PR Podlesí u Býkovic. Tato území jsou přírodovědecky jedny 
z nejcennějších lokalit v oblasti. Jako přechodně chráněná plocha je vyhlášen Křížovský lom 
(PEŠOUT  P. 1995). V návrhu na vyhlášení je několik dalších území. V oblasti bylo dosud 
vyhlášeno 18 památných stromů, mezi nimiž převažují lípy. 
 
 

 Zvláště chráněná území 
 

Na území CHKO Blaník se nacházejí tři zvláště chráněná území, která zaujímají 
celkovou plochu 110,58 ha, t.j. přibližně necelá 3% plochy chráněné krajinné oblasti. 
Reprezentují nejcennější části CHKO Blaník. 
 
Velký Blaník 
Zachovalé lesy přirozené skladby s převahou buku, s četnými skalními kryogenně 
modelovanými výchozy jsou na Velkém Blaníku chráněny ve stejnojmenné přírodní rezervaci 
na ploše 84 ha. Na nutnost ochrany těchto bučin poukázal již V.Ložek (1985), ochranu 
skalního útvaru „Slepičí skála”, zahrnutého též v této rezervaci, doporučoval V.Čech (1940). 
Podkladem na severní části hory jsou leukokratní muskovitické nebo biotit-muskovitické žuly 
s turmalínem, často přecházející do pegmatitů. Jinde jsou muskovit-biotitické ortoruly. Povrch 
půdy je zde balvanitý s rostlými výchozy ortoruly, vytváří rankerové půdy, jen místy se 
objevuje menší vrstva půdy. Vrcholové skály mají často zřetelnou deskovitou odlučnost. 
Bylinný podrost je tu typický pro bikové bučiny. Rezervace je velmi cenná zoologicky, 
vyskytuje se zde řada chráněných  a vzácných či zoogeograficky zajímavých druhů (např. plž 
zemoun skalní Aegopis verticillus, holub doupňák Columba oenas, nosatec Magdalis 
carbonaria, jestřáb lesní Accipiter gentilis, výr velký Bubo bubo, krutihlav obecný Jynx 
torquilla, lejsek šedý Muscicapa striata, lejsek malý Ficedulla parva, šoupálek dlouhoprstý 
Certhia familiaris a krátkoprstý Certhia brachydactyla, přes 200 druhů pavouků). 
 
Malý Blaník 
Zachovalé lesy přirozené skladby s převahou buku, s četnými skalními výchozy jsou  
chráněny na Malém Blaníku ve stejnojmenné přírodní rezervaci na ploše 12,71 ha. 
Na nutnost ochrany těchto bučin poukázal již V.Ložek (1985). Území je svým charakterem 
velmi podobné větší rezervaci Velký Blaník. Většina přírodovědců zkoumala obě území 
současně. Vrchol Malého Blaníka je významný i historicky – nachází se zde zřícenina kaple 
sv. Máří Magdalény a některé další památky. 
 
Podlesí u Býkovic 
Přírodní rezervaci Podlesí, zahrnující rašelinné louky v pramenné oblasti Býkovického potoka 
a rybníky Velký a Malý Býkovický (= Jordán a Jordánek), vyhlásila v roce 1993 na ploše 9,89 
ha Správa CHKO Blaník. Rezervace se nachází v českém moldanubiku v místě holocénních 
náplavů. Podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při 
povrchu místy až s několik decimetrů silnou zrašelinělou vrstvou. Hlavním motivem zřízení 
rezervace je ochrana jedinečné rašelinné louky s ohroženými a chráněnými druhy rostlin 
(např. rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia, prstnatec májový Dactylorhiza majalis, 
vachta trojlistá Menyanthes trifoliata aj.) a živočichů  a zachovalých litorálních a vodních 
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společenstev makrofyt. V okolí rybníků bylo nalezeno větší množství vzácných druhů brouků. 
Lokalita je významná výskytem 25 druhů vážek. Vyskytuje se zde 9 druhů obojživelníků 
včetně skokana ostronosého. Z ptáků např. kopřivka obecná, moták pochop, chřástal vodní. 
Ze savců zde byla pozorována i vydra říční. V okolí rybníků jsou do PR zahrnuty dřevinné 
porosty s převahou vrb. Hospodářské využití mají oba rybníky, kde je chována rybí osádka v 
regulovaném režimu. 
 
 V CHKO Blaník se v současné době nacházejí dvě přírodní památky, a to PP 
Částrovické rybníky a PP Rybník Louňov, které představují naleziště významné mokřadní 
flóry a fauny. Probíhá také revize dalších několika vytypovaných území tak, aby mohla být 
síť zvláště chráněných území v CHKO Blaník dokončena. 
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2.2. Geologie 
 
2.2.1. Regionální členění 
 
 Podle regionálně geologického členění náleží zájmové území a jeho širší okolí 
k moldanubiku, které utváří jižní a jihozápadní část většího geologického celku, a to Českého 
masivu. CHKO Blaník se nachází v severní partii moldanubika, což zájmovou oblast v rámci 
celého Českého masivu zařazuje přibližně do středu této regionálně geologické jednotky.  
 
 
ČESKÝ  MASIV 
 Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského horstva, které bylo vyvrásněno při 
variském vrásnění hlavně v intervalu mezi 380 – 300 miliony let před přítomností, tj. v době 
od středního devonu do svrchního karbonu.  
 Variský základ (fundament) je složitou mozaikou různorodých, nestejně velkých 
korových těles, vytvořených různými vývojovými procesy a stmelených za kolize  Gondwany 
a Laurussie. Jsou složeny jednak z prekambrických hornin, předvarisky i varisky 
deformovaných a většinou také metamorfovaných, jednak z paleozoických (kambrických až 
spodnokarbonských) hornin, varisky deformovaných, případně metamorfovaných; tento obraz 
dokreslují četná předvariská a variská intruziva (převážně granitoidní plutony). Na V masivu 
se zpod variských příkrovů vynořuje jen malá část předpolí (Dudek 1980, Cháb 1986 in Cháb 
et al. 2008), variským orogenním děním zřetelně ovlivněná a upadající na V pod výplň  
alpsko-karpatské čelní pánve a frontu alpsko-karpatských příkrovů. Podle dnešních znalostí 
sahá stáří některých hornin v Českém masivu zpět až do spodního proterozoika, do doby před 
více než 2 miliardami let (Wendt et al. 1993 in Cháb et al. 2008). 
 Původně souvislá pásma variského horstva byla již při svém vzniku i později 
porušována zlomy v zemské kůře a snižována účinky eroze, takže dnes vystupují na povrch 
jen jejich vzájemně izolované zbytky, oddělované pokryvy mladších usazenin. Trosky 
variského horstva můžeme sledovat od jižní Anglie a z Pyrenejského poloostrova  přes Francii 
až do střední Evropy, kde je největším povrchovým zbytkem variscid právě Český masiv. 
Jeho okrajové části přesahují z našeho území do Rakouska, Německa a Polska. 
 

Český masiv je morfologickou elevací s pokleslou vnitřní částí, umístěnou excentricky 
v jeho severní polovině. Denudace a eroze vtiskla této zhruba čtvercové elevaci, lemované na 
J a V obloukem Alp a Karpat, povahu denudačního okna, otevřeného do předmezozoické, 
nebo spíše předmladopermské minulosti kontinentální kůry střední Evropy. Morfologickou 
výraznost masivu vytváří především věnec okrajových pohoří s vrcholovými partiemi, které, 
s výjimkou Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny na V, přesahují 1000 m n.m. 
Pahorkatiny uvnitř masivu se místy zvedají nad 800, ojediněle i nad 900 m n.m. (Slavkovský 
les, Doupovské hory, České středohoří, Brdy, S a J Českomoravské vrchoviny). Na okraji 
masivu klesá povrch vesměs pod vrstevnice 500 až 300 m n.m., v údolí řek pod 200 m n.m., a 
to i uvnitř masivu. Na SZ vybíhá masiv dlouhou ostruhou Durynského lesa k SZ až do jižního 
okolí Eisenachu.  
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Obr 1: Základní regionálně geologické rozdělení variské stavby Českého masivu 
 (zdroj: Chlupáč 2002 – Geologická minulost České republiky) 
 
 
 
 Horninové celky, které vznikly před variským vrásněním nebo v době jeho působení, 
dělíme v Českém masivu do 5 hlavních oblastí: 
 1/ Oblast moldanubická (moldanubikum) tvoří j. a jz. část Českého masivu. Budují 
ji silně přeměněné (metamorfované) horniny prekambrického a paleozoického stáří, které jsou 
prostoupeny intruzivními tělesy hlubinných granitoidních hornin, jež tvoří dva velké 
plutonické komplexy (středočeský a moldanubický) a některá další tělesa. K moldanubické 
oblasti bývá některými autory řazena i tzv. oblast kutnohorsko-svratecká, která lemuje 
moldanubikum na severu a od typického moldanubika se liší hlavně nižším stupněm 
metamorfózy a nepřítomností variských granitoidních komplexů. 
 2/ Oblast tepelsko-barrandienská (středočeská, bohemikum) je tvořena horninami 
svrchního proterozoika a staršího paleozoika, které lze sledovat severně od moldanubika od 
západních až do východních Čech. Patří sem klasický areál Barrandienu se slabě 
metamorfovanými  horninami svrchního proterozoika a nepřeměněnými sledy staršího 
paleozoika (kambrium až devon), tzv. metamorfované ostrovy (zbytky pláště středočeského 
plutonu mezi Říčany a Blatnou, domažlické a tepelské krystalinikum v záp. Čechách, Železné 
hory a soubory v podloží většiny české křídové pánve. 
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 3/ Oblast sasko durynská (saxothuringikum) zasahuje na naše území z Německa pouze 
svou jv. okrajovou částí. U nás je zastoupena metamorfovanými horninami a převážně 
variskými granitoidními plutony v Krušných horách a jejich okolí. 
 
 
 
 4/ Oblast západosudetská (lužická) tvoří severní část Českého masívu a na naše území 
zasahuje jen svou jižní a jv. částí, která je od středočeské oblasti oddělena labským zlomovým 
pásmem (labskou linií), u nás skrytým pod uloženinami křídové pánve. Dělící linií od 
moravskoslezské oblasti je východní tektonické omezení (nasunutí) staroměstského pásma 
mezi Kralickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem. Na naše území patří k západosudetské 
oblasti krkonošsko-jizerské krystalinikum, lužický pluton, krkonošsko-jizerský pluton a 
orlicko-sněžnické a snad i zábřežské krystalinikum. 
 5/ Oblast moravskoslezská reprezentuje východní část Českého masivu, kde k ní patří 
brunovistulikum, moravikum, silesikum, žulovský masiv a moravskoslezské paleozoikum. 
 
 
 
 
 
 

Mísař (1983) dělí geolologické jednotky Českého masivu z hlediska posloupnosti 
jejich vzniku do tří hlavních skupin:  
1/ předplatformní krystalinické jednotky a zvrásněné paleozoikum 
2/ limnický permokarbon 
3/ platformní jednotky (pokryv) 
 
 První skupina je v CHKO Blaník zastoupena moldanubikem (viz výše – dělení 
Českého masivu dle horninových celků). 

Na všech předplatformních krystalinických jednotkách včetně jejich zvrásněného 
paleozoika spočívají horniny druhé hlavní skupiny regionálně geologického členění Českého 
masivu. Jsou reprezentovány svrchnokarbonsko-permskými, zčásti uhlonosnými, 
kontinentálními sedimenty, doprovázenými charakteristickými kyselými až intermediárními 
vulkanity. Tyto kontinentální horninové komplexy svrchního paleozoika se obecně označují 
jako limnický permokarbon a jejich bazény jako limnické pánve. 
Limnický permokarbon a jeho bazény vznikaly v závěrečné fázi variského vrásnění. V oblasti 
Českého masivu se dělí do čtyř dílčích jednotek, tzv. oblastí (středočeská, lugická, 
krušnohorská a oblast limnických brázd). Územím CHKO Blaník prochází limnická brázda – 
blanická. 
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Obr 2: Oblasti limnického permokarbonu:  1 – výplně pánví 
     2 – zlomy 
 (zdroj: Mísař 1983, Geologie ČSSR I) 
 
 
 
 Třetí skupinu (platformní pokryv), ve které uvažujeme pět strukturních stupňů, 
reprezentovaných jurou, svrchní křídou, paleogénem, spodním a středním miocénem a 
svrchním miocénem a kvartérem (MALKOVSKÝ 1979), zastupuje v CHKO Blaník pouze 
kvartér (kvartérní sedimenty deluviální a fluviální). Z období mezozoika ani z období terciéru 
nejsou známy žádné sedimenty. 
  
 
 
 
 
2.2.2. Geologický vývoj, tektonika 
 
PREKAMBRIUM 
 Jako prekambrium označujeme velice dlouhou část dějin Země, která trvala od vzniku 
zemské kůry přibližně před 4,5 miliardami let až po hranici s paleozoikem, která je přibližně 
datovaná 545 miliony let před přítomností. Prekambrium obecně dělíme na dvě období – 
starší, nazývané archaikum (prahory), a mladší, označené jako proterozoikum (starohory), 
mezi nimiž je hranice 2,5 miliardy let. 
 V archaiku se postupně vytvářela nejen zemská kůra a atmosféra, ale i hydrosféra – 
prvotní oceány, v nichž sedimentovaly i nejstarší usazené horniny. Nejstarší archaické 
horniny nalezené na zemském povrchu mají charakter granitoidů, ortorul a pestré škály hornin 
tzv. „zelenokamových“ pásů, které sestávají z převážně bazických alkalicko-vápenatých a 
ultrabazických vulkanitů a klastických sedimentů. Ty dosvědčují existenci kontinentů a moří. 
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 Již koncem archaika byla zemská kůra tak diferencovaná a mobilní, že můžeme počítat 
s mechanismem pohybu litosférických desek a s jejich vzájemným podsouváním a 
nasouváním podle teorie deskové tektoniky. 
 Během proterozoika proběhly v různých oblastech horotvorné procesy, které postupně 
vedly k formování starých štítů. Z těchto horotvorných procesů má pro nás značný význam 
kadomské (= panafrické, assyntské) vrásnění, které mělo koncem proterozoika zásadní vliv na 
utváření superkontinentu Gondwany, jehož kadomsky postiženému okraji patřily i celky 
proterozoických hornin zachované na našem území. 
 
PALEOZOIKUM 
 Český masiv, jehož jádro i další části patřily k okraji superkontinentu Gondwany, 
případně náležely k samostatným mikrokontinentům, sice ještě ve starším paleozoiku netvořil 
jednotný celek, jeho budoucí stavební jednotky se  však obecně pohybovaly z vysokých 
zeměpisných šířek jižní polokoule přibližně severním směrem až do tropických rovníkových 
oblastí, kterých dosáhly v devonu a karbonu. 
 Do vývoje našeho území rozhodujícím způsobem zasáhly variské horotvorné procesy, 
které se u nás odehrály hlavně v intervalu od středního devonu do svrchního karbonu. Jejich 
výsledkem bylo, že se dříve oddělené části „stmelily“ v celek – Český masiv. Ten se po 
variském vrásnění už choval jako pevný, konsolidovaný blok, na němž se mladší horotvorné 
procesy, jmenovitě alpinské vrásnění, projevovaly spíše jen nepřímo vertikálními pohyby a 
vznikem zlomů. 
 Ve svrchním karbonu, po ukončení hlavních fází vrásových deformací, které 
charakterizovaly vrcholnou etapu tvorby variského horstva s převahou zkracování prostoru 
zemské kůry, nadešla etapa postorogenního rozpínání, kdy se mezi vyvrásněnými horskými 
hřbety vytvářely intenzivně klesající mezihorské pánve, omezované a porušované zlomy 
převážně poklesového rázu. Tak vznikaly u nás tzv. limnické černouhelné pánve, do nichž byl 
z přilehlých hřbetů rychle snášen klastický materiál, který se tu hromadil ve velkých 
mocnostech. 
 Limnické pánve dělíme podle oblastí na pánve středočeské a západočeské, 
krušnohorské, sudetské (lužické) a výplně příkopových propadlin – „brázd“ (boskovická, 
blanická). Protože v pánvích pokračovala kontinentální sedimentace ze svrchního karbonu do 
permu bez zásadních změn, nebývá hranice mezi oběma útvary přesně stanovitelná a pánve se 
označují jako permokarbonské. 
 Svrchní karbon blanické brázdy. Jako brázdy se u nás tradičně označují úzké, převážně 
tektonicky omezené příkopové propadliny ssv-jjz. směru. Svrchnímu karbonu náleží pouze 
nejnižší část výplně brázd, většina sedimentů náleží až spodnímu permu. 
 V blanické brázdě je souvislejší výplň zachována jen v severní části v okolí Českého 
Brodu a Kostelce nad Černými lesy, kde je asymetrická stavba i rozmístění výplně podobné  
jako v boskovické brázdě. Jižněji vyznačují průběh brázdy pouze izolované pokleslé kry 
permokarbonských sedimentů obklopené krystalinickými horninami moldanubika. 
 Permokarbonské sedimenty blanické brázdy se na území CHKO Blaník vyskytují 
pouze při její západní hranici, a to mezi Libouní, Vestcem a Vlastišovem. Tvoří zde ostrůvek 
v délce 3 km a o šířce 300-700 m. Na několika výchozech lze pozorovat střídání 
červenohnědých slepenců s decimetrovými polohami arkózovitých pískovců i jílovitých 
břidlic. 
 
 Moldanubikum v době variských horotvorných procesů 
 Tato oblast je nejsilněji metamorfovanou a nejhlouběji obnaženou částí variského 
horstva. Právě u ní je třeba počítat i s největšími zdvihovými pohyby, které vedly v mladší 
části spodního karbonu k obnažení hornin, jejichž metamorfóza probíhala  v hloubkách jistě 
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přes 20 km (Kotková – Parrish 2000, Scheuvens – Zulauf 2000 in Chlupáč et al. 2002). I když 
jsou v moldanubiku zastoupeny prekambrické i jiné prevariské komplexy, variské procesy 
stmelily moldanubikum ve vnitřně složitý celek a vtiskly moldanubickým horninám jejich 
dnešní ráz. 
 Podle současného stavu výzkumů lze pravděpodobný scénář variských pochodů 
v moldanubiku shrnout do těchto bodů: 

1. Hlavní deformační a metamorfní procesy proběhly v několika fázích v intervalu 
přibližně 380 – 340 Ma (tj. od givetu do spodní visé), kdy došlo k nakupení, stmelení 
a rekrystalizaci hornin v podmínkách kolizní tektoniky (např. Van Breemen et al. 
1982, Matte et al. 1990, Dullmeyer et al. 1995 in Chlupáč et al. 2002). 

2. Následovaly procesy metamorfózy za vysokých teplot a nízkých tlaků v podmínkách 
rozpínání kůry, spojené s intruzemi granitoidů v několika pulsech (zvláště mezi 340 – 
300 Ma, tj. ve vyšším spodním a ve svrchním karbonu). Do této etapy mohou spadat i 
projevy zpětné (retrográdní), tedy slabší metamorfózy některých dříve intenzivněji 
postižených celků. 

3. V závěrečném stadiu tektonické aktivity, zejména v nižším permu (290 – 260 Ma), 
došlo k horizontálním smykovým pohybům ve dvou hlavních systémech: SZ-JV (směr 
bavorského křemenného valu a labské linie) a SSV-JJZ (linie blanické a boskovické 
brázdy). 

Na vlastní stavbu moldanubických celků mimo tělesa posttektonických granitoidů panují 
značně rozdílné názory, které v současném stavu výzkumů nelze sjednotit. Prozatím pro praxi 
vyhovuje oddělování tří „tektonicko-stratigrafických“ jednotek: jednotvárné neboli ostrongské 
skupiny, pestré neboli drosendorfské skupiny a gföhlské jednotky (viz dále – kap. Drobná 
tektonika). Poměr těchto jednotek je zvláště rakouskými geology vykládán jako tektonický 
s příkrovovou stavbou (gföhlská jednotka je interpretována jako tektonicky nejvyšší). Mnohá 
data svědčí pro tektonický transport k JV, s čímž je v souladu již od výzkumů F.E.Suesse 
(1912) uznávaný názor o přesunutí moldanubických komplexů přes moravikum ve východní 
části Českomoravské vrchoviny. Uvnitř moldanubika jsou však hranice mezi celky vesměs 
setřeny metamorfními procesy, takže problémy stavby zůstávají otevřené. 
 
 Moldanubický pluton 
 Na stavbě moldanubické oblasti se významně podílejí variské granitoidové, většinou 
postkinematické plutonické komplexy. Z hlavních jsou to zejména středočeský, moldanubický 
a třebíčský plutonický komplex (tradičně označované jako plutony). 
 Moldanubický plutonický komplex zaujímá plochu kolem 6000 km2 . Jeho povrchové 
výskyty tvoří dvě větve – východnější větev českou, která vyplňuje jádro antiklinální 
struktury na Českomoravské vrchovině, a západnější větev bavorskou, která na naše území 
zasahuje jen nevelkými výběžky na Šumavě. 
 Moldanubický plutonický komplex  je spojen s četnými, dnes většinou jen historicky, 
zajímavými žilnými ložisky. Křemenné žíly se zlatem lemují bavorskou větev plutonu na 
Šumavě i v Pošumaví. Větší závislost na plutonickém komplexu mají žíly s křemeno – 
karbonátovou žilovinou a zrudněním Pb-Zn, dobývané pro svůj obsah Ag již od středověku. 
Patří sem historický revír jihlavský a podobné výskyty v okolí Havlíčkova  Brodu, Humpolce, 
Pelhřimova, Telče a Třeště stejně jako ložiska u Rudolfova, vázaná na poruch blanické brázdy 
u Českých Budějovic (přehled. Bernard et al. 1986, Bernard 2000 in Chlupáč et al. 2002). 
 
 Po etapě hlavních variských horotvorných pohybů nebyly již horninové celky Českého 
masivu významněji vrásněny a představovaly relativně pevný (konsolidovaný) podklad. 
Mladší horotvorné procesy, jmenovitě alpínského vrásnění v mezozoiku a terciéru, se zde 
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projevovaly hlavně vznikem četných zlomů s převahou vertikální složky pohybů nebo 
klenbovitými výzdvihy či poklesy větších regionů. 
 
 

MEZOZOIKUM 
 V tomto období byl český masív převážně oblastí snosu a vznikající kontinentální 
uloženiny podlehly zřejmě záhy po svém usazení erozi. Většina Českého masivu byla plochou 
souší, kterou tvořily vynořené části již značně zarovnaného variského horstva. Mobilní 
oceánská oblast Tethydy, která na J a V přímo sousedila s Českým masivem, zásadně 
ovlivňovala vývoj jižnějších částí Evropy. Tektonické procesy v Tethydě, související 
s počínajícím alpínským vrásněním, měly přímý vliv na vývoj nejvýchodnější části Českého 
masivu, kde již od spodní křídy docházelo k transgresím moře. V západnějších částech 
Českého masivu se pak oživením vertikálních pohybů zakládaly nové sedimentační pánve. 
 

KENOZOIKUM 
Terciér 

 V zájmovém území nejsou známy paleogenní sedimenty, území bylo pravděpodobně 
parovinou. Také eventuální tektonické pohyby z  této doby nelze idenitifikovat. V neogénu 
došlo k vystoupení této oblasti, přičemž se rozrušila  starší a založila nynější vodní síť. 
 Vývoj vodních toků v CHKO Blaník (patřících do povodí Sázavy) je možno rozdělit 
na dvě etapy: miocenní a zčásti pliocenní s celkovým severním směrem toků a kvartérní 
s dnešním odvodňováním Sázavy k západu. 
 V neogénu tekla řeka sledující směr Blanice a střední Sázavy mezi Českým 
Šternberkem a městem Sázavou k severu ke Kouřimi a dále k hypotetickému jezeru ve 
středním Polabí. (Dle V. Dědiny existoval vodní tok směru Vožice – Vlašim – Český 
Šternberk – Sázava – Zásmuky snad již v předmiocenní době.) Na místě dnešní dolní Sázavy 
tekl v té době krátký potok ve výši asi 125-130 m nad Sázavou. Silné zaříznutí vltavského 
údolí v souvislosti se vznikem odtoku jihočeských jezer vyvolalo intenzívní zpětnou erozi 
potoka, který nejprve u Čerčan podchytil Konopišťský potok a nakonec za Černými Budy i 
Blanici. V okolí Černých Bud leží svrchní pleistocenní terasa 80 m, střední terasa 45-50 m a 
spodní terasa 15 m nad Sázavou. 
 Říční terasy na Sázavě a přítocích nejsou příliš rozšířeny a většinou se vyznačují velmi 
nedokonalými štěrkovými pokrývkami. Blanice, která je levostranným přítokem Sázavy, 
představuje starý svahový tok, naznačující směr původního třetihorního odvodňování povodí 
Sázavy (k severu až severozápadu). Proto také má poměrně vyrovnanou spádovou křivku 
s výjimkou nejspodnějšího úseku, kde je patrné mírné zvýšení spádu. Terasy jsou vyvinuty 
v značně zahloubených údolích dolního toku Blanice. V.J.Novák zjistil říční štěrky mezi 
Šebířovem a Uhlínem u Vlašimi a zařadil je do tří úrovní (75-80 m, 32-55 m, 5-8 m relativní 
výšky).  
 Proces sjednocení povodí Sázavy probíhal v několika etapách. Obrácení Blanice-
Želivky k západu nastalo před vznikem svrchní terasy buď na počátku kvartéru nebo na konci 
třetihor. Spojení Blanice se Želivkou se uskutečnilo ve starší době. Ke vzniku dnešního toku 
došlo na začátku pleistocénu. 

Kvartér 
 V kvartéru pokračovalo zvedání oblasti za současného zařezávání vodních toků, na 
mnoha místech se však zachoval téměř beze změny starý parovinný reliéf. Uloženiny kvartéru 
jsou zatoupeny především sedimenty deluviálními, v menší míře fluviálními a eolickými. 
Svahové sedimenty, převážně hlinitokamenité, jsou soustředěny v malých mocnostech 
většinou ve svahových depresích a jen místy vytvářejí úpatní lemy podél údolních svahů. Na 
svazích obou Blaníků a Křížové hory se vyskytují hlinitokamenité sutě, vzniklé mrazovým 
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rozpadem ortorulových hornin. Na západním svahu údolí potoka Brodec u Načeradce se 
vytvořily nepříliš mocné akumulace úlomkovitých sprašových hlín. Zrnitostní charakter 
eolických sedimentů je dán charakterem zvětralinového pláště v okolí. Srchnopleistocenní a 
holocenní fluviální sedimenty vyplňují údolní nivy toků. V údolí potoků se mocnost 
sedimentů, převážně písčitých hlín, pohybuje kolem 1 až 2 m. V údolí Blanice, v aluviální 
nivě široké až 300 metrů, se mocnost sedimentů pohybuje kolem 4 m. Spodní část akumulace 
je tvořena písčitými štěrky, zčásti i balvanitými, ve svrchní části jsou většinou uloženy písky a 
písčité hlíny. Terasový systém Blanice je tvořen erozními úrovněmi, pouze severně od 
Zlatých hor (=Kamberka) se zachovala jen málo mocná akumulace písčitých štěrků, 
spadajících svým vznikem nejspíše do starší části středního pleistocénu.      
 

Drobná tektonika 
Tektonická struktura moldanubika je extrémně složitá (Urban a Synek 1995, Vrána 

2005 in Cháb et al. 2008). Raná příkrovová stavba je rozbita a přemodelována deformacemi 
razícími postupně několik foliačních systémů, převážně v podmínkách amfibolitové facie, a 
četnými velkými grafitickými intruzemi. Svědectvím složité příkrovové stavby modelované 
nejen podsouváním, ale také procesy cirkulace v akrečním klínu, výstupu, výzdvihu a 
roztahování kůry jsou především granulitové masivy s jejich vnitřními horninovými 
společenstvy a četné drobné výskyty serpentinizovaných spinelových a granátických 
peridotitů a eklogitů v rulách a migmatitech (Weiss 1966, Machart 1984, 1988, O`Brien a 
Vrána 1995 aj. in Cháb et al. 2008). Modelovou oblastí , kde vznikly představy o  
vnitromoldanubické příkrovové stavbě (Fuchs 1971, Matura 1976, Thiele 1976, Fuchs a 
Matura 1976 in Cháb et al. 2008), je rakouská Lesní čtvrt‘  (Waldviertel). V roce 1982 rozšířil 
A. Tollmann tuto představu na celé moldanubikum, které rozdělil na gföhlský a 
drosendorfský příkrov. Ke gföhlskému příkrovu přiřadil především granulitová tělesa a 
leukokratní migmatity gföhlského typu, k drosendorfskému příkrovu jednotky jednotvárnou 
(ostrongskou) a pestrou (drosendorfskou). 

 Později byla v Lesní čtvrti oddělena od drosendorfského příkrovu jednak 
ostrongská (jednotvárná) jednotka (před Tollmannovou hypotézou stojící rovněž mimo 
drosendorfskou jednotku), tvořená rulami a migmatity, jednak raabská nebo raabsko-
meislingskájednotka, obsahující četná amfibolitová tělesa, serpentinizované peridotity, 
granát-augitické skaliny, sodné ortoruly aj. Zpod drosendorfské jednotky vystupuje na západě 
středněproterozoická ortorula Dobra, pokládaná za její původní podloží (Fuchs a Matura 1976 
in Cháb et al. 2008). 

To, co je vidět na dnešním povrchu, jsou struktury, které se vyvinuly převážně ve 
střední kůře a byly významně ovlivněny jinými procesy než formováním příkrovové sekvence 
ve svrchní kůře (např Štípská et al. 2003, S. Vrána, osobní sdělení in Cháb et al. 2008). 

 
Deformace, zejména foliace a mylonitová smyková pásma (střižné zóny), které 

přetvářely a rozrušovaly příkrovové sekvence, at‘ byly jakékoliv, významně ovlivnily i tvary, 
postavení a prostorové vztahy horninových těles (Vrána 1979, Vrána et al. 1997 a, b, Vrána a 
Šrámek 1999 in Cháb et al. 2008). 

 
 Dominujícím strukturně geologickým fenoménem oblasti je soustava zlomů blanické 
brázdy, probíhající přes celé území. 
 Tektonicky představuje blanická brázda příkopovou propadlinu, predisponovanou 
poklesovými dislokacemi v krystalinickém podloží již před sedimentací permokarbonu a 
v průběhu struktur, vzniklých již při hlavním vrásnění moldanubika. 
 Poměrně jednoduchý systém zlomů u Mladé Vožice se směrem k severu a 
severozápadu rozpadá na řadu paralelních zlomů směru zhruba S-J s úklonem k západu. Na 
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západ od hlavních zlomů blanické brázdy se táhne další výrazná dislokace od Nesperské 
Lhoty směrem na jih. Tento zlom omezuje východní okraje ostrůvků permských uloženin u 
Nesperské Lhoty a Libouně. 
 Na východ od blanické brázdy se výrazně morfologicky uplatňuje tzv. zlom 
načeradeckého srázu, který se táhne směrem na severovýchod, a to od západního okraje 
Smilových hor až ke Zdislavicím. Tato zlomová linie je opět provázena řadou paralelních 
dislokací, které segmentují komplex blanických ortorul na množství drobných těles. 
 Nejstarším a nejvýraznějším poruchovým systémem jsou tedy dislokace směru SSV-
JJZ, někdy se stáčejí do severojižního směru. K těmto dislokacím patří okrajové zlomy a 
s nimi paralelní poklesy uvnitř pánve. Nejvýznamnější z tohoto systému je východní okrajový 
zlom. Celý systém zlomů blanické brázdy a načeradeckého srázu je na mnoha místech 
porušen příčnými dislokacemi. Jedná se o mladší systém dislokací, kterými jsou příčné 
poklesy celkového směru V-Z a SZ-JV. Dislokace tohoto směru způsobily v blanické brázdě 
vznik příčných elevací a depresí, které umožnily zachování mladopaleozoických uloženin 
před denudací. 
 Dominantním rysem je výrazná příčná zlomová tektonika blanického směru. Pruh 
ortorul, orientovaný východo-západním směrem, je příčnými dislokacemi segmentován a 
segmenty vzájemně posunovány. Všechny dislokace zachovávají víceméně severo-jižní směr, 
jsou vertikální až subvertikální. Na odkrytých částech dislokačních ploch nejsou zřetelné 
stopy, jež by ukazovaly na směr tektonického pohybu.  

 
 Na základě tektonické analýzy a srovnávacích studií z jiných oblastí blanické brázdy 
(oblast Českého Šternberka, Ratají nad Sázavou, Choustníku, Kaplice a Dolního Dvořiště) 
byly v hrubých rysech stanoveny (SUK et al. 1963 MS in Vysvětlivky) tři etapy vzniku a 
vývoje zlomových systémů ve střední části blanické brázdy: 

1. starší fáze ( assyntská): 
vznik regionálních zlomů s horizontálními posuny ve směru SSV-JJZ jako základ 
vývoje tektonických systémů blanické brázdy, provázený vznikem tektonických linií 
přesmykového charakteru V-Z s úklonem k severu (strukturní linie, po níž vyvřely 
blanické granitoidy); 

2. mladší fáze  (variská): 
radiální pohyby na zlomech směru SSV-JJZ a vznik paralelních zlomů směru SZ-JV 
(vlastní vznik blanické brázdy). Vznik radiálních zlomů SZ-JV, někdy s podřadnými 
horizontálními posuny. Radiální pohyby na zlomech směru SSV-JJZ a vznik 
doprovodných zlomů na východním okraji blanické brázdy, místy s horizontálními 
posuny (zlomy načeradeckého srázu); 

3. nejmladší fáze (alpínská): 
oživení již existujících dislokačních směrů – radiální pohyby, vzácně horizontální 
posuny.     
 
 
Metamorfóza 
Metamorfóza moldamubika je neméně složitá než jeho deformace. Svoji vlastní 

metamorfní a deformační historii mají granulitové masivy. Začala interakcemi kůry a pláště 
v hloubkách mezi 50 a 100 km (až > 100 km, Becker a Altherr 1992, Medaris et al. 2003 in 
Cháb et al 2008) a odlučováním vysokotlakých  parciálních tavenin převážně granitového  
složení (Vrána a Jakeš 1982, Vrána 1989, Vrána a Šrámek 1999 in Cháb et al.2008). 

Množství plášt´ových  ultrabazik, především granátických peridotitů, dále granulitů a 
eklogitů v moldanubiku, zřetelně svědčí o vysokotlakých až extrémně vysokotlakých 
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podmínkách (Coleman a Wang, 1995 in Cháb et al.2008), kterým byly tyto horniny vystaveny 
na bázi zesílené do pláště vtlačované kůry. 

Většina moldanubických rul pravděpodobně prodělala MP/MT metamorfózu, ale 
minerální asociace během ní vzniklé byly do značné míry odstraněny při mladší výšeteplotní a 
nížetlakové metamorfóze – jejím hlavním produktem jsou sillimanit-K-živcové pararuly. 

Z obvyklého obryzu metamorfního vývoje se vymykají horniny „gföhlského příkrovu“ 
v kutnohorské části moldanubika. Podle Nahodilové et al.(2005, in Cháb et al 2008) obsahují 
tyto horniny minerální asociace s kyanitem, granátem. Pertitickými živci a v migmatitech 
s muskovitem. Termobarometrie poskytla pro tyto asociace tlak téměř 1,7 Gpa a teplotu přes 
800˚C. Silimanit chybí a retrográdní metamorfóza probíhala v poli stability kyanitu. 

Všechny uvedené metamorfní děje jsou variské. Jejich vliv smazal téměř všechny 
stopy možných starších dějů, o kterých vypovídají místy U-Pb  stáří zirkoniových zrn nebo 
jejich jader (např Riedl et al. 2000, 2004, Teipel et al. 2004 in Cháb et al. 2008). 

 
 
 
 
2.2.3. Litologie 
 
Litologické poměry moldanubika 
 
 Z litologického hlediska lze v moldanubiku, jak už bylo uvedeno, rozlišit 

několik typů horninových společenstev vzniklých z původních sedimentů a vyvřelin: 
(1) jednotvárnou (ostrongskou) jednotku, v níž zcela převládají ruly, mnohdy mírně až silně 
migmatitizované, místy s četnými kvarcitovými vložkami. 
(2) pestrou (drosendorfskou nebo českokrumlovskou) jednotku, ve které můžeme rozeznat 
jednak (2a) vlastní českokrumlovskou asociaci a (2b) sušickou asociaci. V té první jsou 
v rulách četné polohy mramoru, obvykle dolomitického, s kterými jsou lokálně spjaty 
grafitem bohaté polohy, těžené do roku 2003, a méně časté erlany, amfibolity a kvarcity. Ta 
druhá obsahuje hojné mramory, mnohdy dolomitické (i dolomity) a erlany.   
 Pro ruly, kterékoliv jednotky v moldanubiku lze pouze odhadnout nejvyšší možný věk 
podle U-Pb a Pb-Pb stáří jednotlivých zirkoniových zrn nebo jejich jader, pokládaných za 
původní klasty. Pro různé úseky moldanubika  (plošný výzkum chybí) vychází nejvyšší 
možné stáří původních sedimentů jako neoproterozoické nebo staropaleozoické (Fiala et al. 
1995 in Cháb et al. 2008). 
  

Význačné společenstvo hornin v moldanubiku představují granulitové masivy (Fiala et 
al. 1987 in Cháb et al. 2008). Nejvíce se jich nalézá při východním okraji moldanubika a pak 
v jižních Čechách. 

Dalším významným souborem jsou světlé horniny, obvykle soustředěné pod názvem 
gföhlské ruly (ortoruly, migmatity, Dudek et al. 1974 in Cháb et al.2008). Ve všech případech 
jde o heterogenní soubory světlých křemenno-živcových hornin. Na prvním místě jde o 
migmatity, s velkou převahou leukosomu, dále mohou být přítomny i starší ortoruly, možná 
částečně natavené a rekrystalované. Také křemenno-živcové ruly (pararuly – metaarkózy?) se 
mohou podílet na této asociaci. 

 Další samostatnou skupinou hornin v moldanubiku jsou ortoruly. Kromě už 
uvedených středně a spodnoproterozoických  ortorul se v moldanubiku vyskytuje řada 
ortorulových těles různého složení, mezi kterými jsou nejnápadnější jednak biotitické nebo 
dvojslídné ortoruly, soustředěné převážně na jihu Čech  (Slabý 1991 in Cháb et al. 2008), 
jednak leukokratní, převážně alkalickoživcové ortoruly a metagranitoidy blanického typu, 
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vystupující v centrální části moldanubika v nesouvislém pásu, který se táhne od Hluboké nad 
Vltavou k Vlašimi a odtud ke Holcovu Jeníkovu, a snad i na JZ Moravu. 
Rozsah stáří moldanubických ortorul je skutečně překvapující; sahá od raného proterozoika  
(např světlincá ortorula z jižních Čech) přes střední proterozoikum (ortorula Dobra, 
Waldviertel, Rakousko), neoproterozoikum (spitzská ortorula, Waldviertel, Rakousko) a 
kambrium (hlubocká ortorula, jižní Čechy) až do spodního ordoviku (ortoruly a 
metagranitoidy Bavorského lesa). To samo o sobě dokládá mimořádnou nesourodost 
moldanubika (Vrána 2005 in Cháb et al. 2008). 
 
 

Litologické poměry CHKO Blaník 
 
 Studovaná oblast je tvořena třemi základními typy metamorfovaných hornin. Jsou to 
ortoruly, pararuly s pestrými vložkami a hadce.  

ORTORULY 
1/ Na styku s pararulou se vyskytuje hornina, která je popisována jako usměrněná, dvojslídná 
ortorula (BÍLÝ P. 1975). Hornina je středně až hrubě zrnitá, výjimečně jemnozrnná. Je tence 
deskovitě odlučná podle ploch krystalizační břidličnatosti, které jsou ještě zdůrazněny 
usměrněním slídových minerálů. Slídy tvoří souvislé polohy, mezi nimiž jsou centimetrová 
oka tvořená křemenem a živcem. V důsledku toho jsou plochy krystalizační břidličnatosti 
zprohýbané. Hornina se blokově rozpadá podle několika systémů puklin. 
2/ Nejrozšířenějším typem horniny je muskovit-biotitická ortorula s podílem turmalinu (v 
literatuře popisovaná jako blanická ortorula). Je částečně usměrněná, středně zrnitá, směrem 
do nadloží se vyskytují i jemnozrnnější partie. Blokovitě se rozpadá. 
Pro tuto ortorulu je charakteristický výskyt turmalinu v podobě trojbokých, dobře 
zachovalých sloupečků, maximálně centimetrových. Blanická ortorula má zmenšený obsah 
biotitu proti dvojslídné usměrněné ortorule bez turmalinu. 
Hornina představuje již pokročilejší stadium migmatitizace a homogenizace. Tvarově jsou 
uspořádány pouze slídové minerály. 
Směrem do podloží nabývá hornina všesměrnější struktury, přibývá podílu turmalinu. 
3/ Třetím typem ortorul je všesměrná, jemně až středně zrnitá ortorula muskovit-turmalinická, 
aplitického vzhledu. Je blokovitě rozpadavá. V tomto území představuje nejvyšší stadium 
homogenizace horniny.  
Tato hornina představuje značně dokonalé stadium homogenizace a má všesměrnou strukturu. 
Pouze muskovit je nedokonale tvarově uspořádaný. 
 

Každý z těchto tří základních litologických typů se v detailnějším studiu rozpadá na 
několik dílčích facií, lišících se podstatně pouze zrnitostí. 

V pásmu podél některých dislokací jsou horniny silně drceny. Všechny horniny jsou 
rozpukány několika pravidelnými systémy puklin. Některé pukliny jsou vyplněny žílami 
křemene, aplitu a pegmatitu. 
 

PARARULY 
 Okolí ortorul je budováno dosti monotónním souvrstvím pararul. V studovaném území 
byly zjištěny dvojslídné, muskovit-biotitické pararuly, které směrem na východ přecházejí do 
sillimanit-biotitických pararul. Všechny horniny v okolí ortorul jsou postiženy slabou 
migmatitizací. 
 Dvojslídná pararula je středně zrnitá, břidličně rozpadavá podle ploch krystalické 
břidličnatosti. Minerální asociace je tvořena živci, stejným množstvím křemene, dále 
muskovitem, biotitem a sekundárními minerály. Slídy spolu orientovaně srůstají, tvoří 
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souvislé pásy v hornině, oddělené polohami křemenoživcovými. Ze živců kvantitativně 
převažují plagioklasy. Orientace zrn křemene je souhlasná s protažením slíd. Akcesoricky je 
v hornině obsažen zirkon, apatit a titanit.  
 V těchto pararulách s blížícím se kontaktem s ortorulou přibývá velikosti zrna. Těsně 
při kontaktu je pararula hrubozrnná s velkolupenitým vývojem biotitu. 
 Sillimanit-biotitická pararula je středně až hrubě zrnitá hornina, nejčastěji 
s břidličným rozpadem. V minerálním složení převládá křemen nad živci, dále je obsažen 
biotit, sillimanit, muskovit a sekundární minerály. Ze živců převládá oligoklas až andesin; 
draselný živec je vzácnější. Biotit tvoří shluky prorostlé jehličkami sillimanitu. Jsou 
nejrozšířenější horninou oblasti. Budují především celé území východně od načeradeckého 
srázu. Jsou značně rozšířeny také západně od hlavního zlomu blanické brázdy. 
 
 V pararulách se vyskytují četné vložky erlánu. Jejich tvar i mocnost (až několik metrů) 
kolísají. 

1. Amfibol-diopsidický erlán je šedozelený, masivní, středně zrnitý. Hornina je tvořena 
hlavně živcem, křemenem, amfibolem, diopsidem. 

2. Diopsidický erlán je světle zelený až žlutozelený,tence laminovaný, jemno až středně 
zrnitý. Z hlavních minerálů převládají křemen, diopsid, plagioklas. 

 
HADCE 

 Výskyty hadcových těles ve zdejší oblasti je možno zařadit ke dvěma genetickým 
typům. První typ tvoří stará intruzivní tělesa ultrabazitů, která použila ke svému proniknutí 
hlubokých dislokací blanického systému. K druhému typu patří drobné výskyty v pararulách, 
které tvoří polohy paralelní s břidličnatostí, protáhlého tvaru a většinou spojené s výskyty 
amfibolitů. 

Hadec je tmavošedá až zelenošedá hornina, jemnozrnná. Má všesměrnou texturu. Je 
rozpukán několika pravidelnými systémy pulkin, podle nichž má blokovitý rozpad. Kromě 
toho je rozpukán nepravidelně probíhajícími drobnými puklinami, vyhojenými karbonátem a 
limonitem. Podle nich se hornina rozpadá v nepravidelné ostrohranné úlomky. V hornině 
převažuje serpentin. 
 
 
  Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly 
 
 V českém a šumavském moldanubiku se vyskytuje celá řada těles ortorul a hornin 
ortorulového typu různého stáří a různé geneze. Na základě komplexního systematického 
studia  všech těles té oblasti je možno v rámci pravých ortorul (jejichž protolitem jsou téměř 
nepochybně granitoidní magmatity) vyčlenit tři výrazně geneticky odlišné skupiny: 

1. biotit – amfibolické ortoruly typu Světlík, které představují první přímo doložené 
relikty spodnoproterozoické kůry v Českém masivu (2 060 – 2 110 Ma, Wendt a kol. 
v tisku in Zprávy o geologických výkumech v roce 1991, 76 – 78); 

2. amfibolit – biotitické až biotitické granodioritické ortoruly strážského typu (Klečka 
1989, Klečka-Machart-Vaňková, v tisku in Zprávy o geologických výkumech v roce 
1991, 76 – 78), dokládající prostředí aktivního kontinentálního okraje na jz. okraji 
Českého masivu v závěru madonské orogeneze (550 Ma, Wendt, ústní sdělení 1991 in 
Zprávy o geologických výkumech v roce 1991, 76 – 78); 

3. muskovit – biotitické až dvojslídné alkalicko-živcové ortoruly a turmalínem, typ 
Blaník 

 
Specifická skupina typu Blaník tvoří v centrální části českého moldanubika výrazný 
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nesouvislý pruh samostatných těles o celkové délce asi 150 km, táhnoucí se od Uhelné 
Příbrami přes Přibyslavice, Vlastějovice, Velký Blaník, Mladou Vožici, Choustník, Soběslav 
až k Hluboké nad Vltavou. 

Pro ortoruly typu Blaník jsou charakteristické tyto znaky: leukokratní charakter, vysoký  
obsah Al a volatilit (F, B), zvýšený obsah P2O5, přítomnost málo porušených reliktních 
grafitických partií (Klečka et al. 1986 in Zprávy o geologických výkumech v roce 1991, 76 – 
78), relikty kontaktních účinků na plášt‘ (turmalinizace podél kontaktů – blanická a 
přibyslavická ortorula) a relikty původních autometasomatických přeměn ve formě různých 
stádií greisenizace s projevy Sn-mineralizace téměř na všech tělesech (Němec – Páša 1986 in 
Zprávy o geologických výkumech v roce 1991, 76 –78). Z hlediska minerálního i chemického 
složení jde o poměrně homofenní skupinu s výraznou magmatickou diferenciací v rámci 
jednotlivých těles. Magmatický protolit ortorul tohoto typu je raně paleozoického 
(kaledonského) stáří: 450-470 Ma (Rb,Sr – metoda celkové horniny, Suk 1985, Rajlich a kol., 
v tisku in Zprávy o geologických výkumech v roce 1991, 76 –78). Tyto kaledonské granity 
pak prodělaly variskou deformaci a metamorfózu převážně středních stupňů almandin-
amfibolitové facie. 
 Vlastní těleso blanické ortoruly leží asi 5 km na J od Vlašimi, kde tvoří těleso mocné 
x.100 – 1000 m a protažené více než 20 km ve směru V-Z, uložené konkordantně v muskovit 
-  biotitických pararulách se silimanitem. Kontakty vůči okolním pararulám jsou ostré, místy 
jsou patrné kontaktní účinky (turmalinizace). 
 Převažujícím horninovým typem jsou muskovit – biotitické až biotit – muskovitické 
ortoruly s turmalínem, které místy obsahují drobná pegmatoidní hnízda. Průměrné modální 
složení je následující: křemen 28,8%, albit 32,3%, K-živec (ortoklas + mikroklin) 25%, biotit 
2,3%, muskovit 5,5%, turmalín 2,9%, granát 1,2%. Akcesoricky jsou zastoupeny: aplit 
(obsahuje až 3,1% F), silimanit. ilmenit aj. 
Struktura horniny je xenomorfně zrnitá, textura planární až lineárně planární. 
 Kromě popsaného základního typu ortoruly se v rámci blanického tělesa vyskytují i 
žilné aplity, drobná tělesa pegmatitů a v oblasti Malého Blaníku i mikroklinizované ortoruly, 
které jsou proniknuty tenkými žilkami křemen-muskovitických greisenů. 
 Z geochemického hlediska jsou ortoruly blanického tělesa značně homogenní na 
úrovni hlavních oxidů, výraznější rozdíly jsou pak v obsazích volatilit a stopových prvků. 
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Foto 1: Blanická ortorula  s turmalínem, ve spodní části fotky patrná vyrostlice křemene 
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1:50 000 
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Obr 3: Geologická mapa, list Vlašim 23-11, zeleně je vyznačena hranice zájmového území 
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2.3.  Geomorfologie 

 
2.3.1.  Zařazení území do systému geomorfologických jednotek 

 
 Základní jednotkou členění reliéfu z roku 1979 je geomorfologický celek, jednotkami 
vyšších řádů jsou oblast, subprovincie, provincie, subsystém a systém. 

Území CHKO Blaník se nachází ve Vlašimské pahorkatině, což je celek, který spadá 
do oblasti Středočeské pahorkatiny, která náleží Českomoravské subprovincii, jenž je jednou 
(z celkem šesti) subprovincií ve vyšší geomorfologické jednotce, a to provincii  – České 
vysočině. Tato je jedinou provincií v subsystému Hercynská pohoří, který utváří (společně se 
subsystémem Epihercynských nížin zasahujícím jen nepatrným okrajem na severovýchodě na 
území ČR) nejvyšší jednotku – Hercynský systém. 
 Ve Vlašimské pahorkatině lze vyčlenit následující jednotky nižších řádů: podcelek – 
Mladovožickou pahorkatinu, kterou můžeme ještě podrobněji rozdělit na dva okrsky – na 
Blanickou brázdu (jejímž podokrskem je Velišská pahorkatina) a Načeradeckou pahorkatinu, 
jejíž podokrsek Louňovická vrchovina zahrnuje nejnižší geomorfologickou jednotku 
velkoblanickou část (kde se nacházejí oba vrcholy Blaníků). 
 Hydrografickou osu Vlašimské pahorkatiny vytváří řeka Blanice, patřící do povodí 
Sázavy. Zdejší reliéf se sklání od západu k východu k tektonicky podmíněné blanické brázdě 
(z 600 m n.m. na 400 m n.m.). Na východě nejvyššího vrcholu dosahuje Velký Blaník (638 m 
n.m.), který je pokládaný za hrásť (V. Čech in Demek 1965). Reliéf budovaný většinou 
moldanubickými rulami se vyznačuje mělkými úvodími a mírnými denudačními svahy. Údolí 
Blanice v blanické brázdě, vyznačené ostrovy permu, probíhá od JJZ k SSV a vytváří úzkou 
protáhlou depresi. 
Zlomový svah na východ od Mladé Vožice omezuje Vlašimskou pahorkatinu vůči 
Českomoravské vrchovině. 
 
 

2.3.2.  Charakteristika vyšších geomorfologických jednotek 
 

ČESKÁ  VYSOČINA (ČESKÝ  MASÍV) 
 Provincie Česká vysočina zaujímá území, které bylo v prvohorách hercynsky 
vyvrásněno v pohoří středohorského rázu a tím zpevněno natolik, že je již další vrásnění 
nepostihla. V průběhu dalších dob bylo pohoří zarovnáno v plochý povrch a došlo k mořským 
záplavám a sedimentaci. Ve třetihorách vznikla tektonickými pohyby kerná pohoří 
doprovázená podpovrchovýni výlevy. V současné době má Česká vysočina tvar 
nepravidelného kosočtverce s vyvýšenými okraji. Přechody mezi geomorfologickými 
jednotkami jsou spíše pozvolné a mnohdy obtížně vymezitelné. Převažují zaoblené tvary a 
zarovnané povrchy s vodními toky často hluboce zaříznutými pod úroveň okolí. 
 Česká vysočina zahrnuje šest subprovincií: Česko-moravskou, Poberounskou, 
Šumavskou, Krušnohorskou, Krkonošsko-jesenickou a Českou tabuli. CHKO Blaník náleží 
subprovincii Česko-moravské. 
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ČESKO-MORAVSKÁ  SUBPROVINCIE 

 Zabírá území ve středních, jižních a východních Čechách a v západní části Moravy. 
Člení se do čtyř oblastí (Středočeská pahorkatina, Jihočeské pánve, Českomoravská vrchovina 
a Brněnská vrchovina), přičemž CHKO Blaník se nalézá na území Středočeské pahorkatiny. 
 

Středočeská pahorkatina 
 Rozkládá se v povodí střední Vltavy a dolní Sázavy. Je to pahorkatina, místy až 
vrchovina, jejíž jednotvárně zvlněný povrch ve výšce 500-600 m je zbytkem paroviny. 
Vymezení Středočeské pahorkatimy je dáno v podstatě rozšířením středočeského plutonu, 
který je složitým souborem hlubinných vyvřelin hercynského stáří. Do okrajových částí 
pahorkatiny pak zasahují z okolních oblastí moldanubické ruly. Hluboce zaříznutá a těsná 
údolí vodních toků téměř zcela postrádají říčních teras. V žulách Středočeské pahorkatiny 
jsou četné pseudokary. 
 Středočeská pahorkatina se skládá ze čtyř celků (Benešovské, Vlašimské, Táborské a 
Blatenské Pahorkatiny). Vlašimská pahorkatina a její nižší jednotky jsou bližším vymezením 
území Blaníků.    
 
 

2.3.3.  Charakteristika geomorfologického celku a jeho nižších jednotek, které se 
vztahují k území CHKO Blaník 

 
VLAŠIMSKÁ  PAHORKATINA 

 Tvoří severovýchodní část Středočeské pahorkatiny. Je to členitá pahorkatina se 
střední výškou 492,1 m a středním sklonem 4°30´. Její rozloha činí 1232 km2. Utváří ji 
převážně granitoidy středočeského plutonu a moldanubické horniny se zbytky permských 
sedimentů v blanické brázdě. Reliéf se vyznačuje výraznými strukturními hřbety a suky, 
hrástěmi, skalními tvary zvětrávání a odnosu. Na severovýchodě nalezneme hluboce zaříznuté 
údolí sázavské Blanice, ve kterém se rozkládá i CHKO Blaník. 
 

MLADOVOŽICKÁ  PAHORKATINA 
 Nachází se v severovýchodní části Vlašimské pahorkatiny. Je to členitá pahorkatina 
převážně v povodí Sázavy. Její rozloha činí 734 km2, střední výška 459,0 m a střední sklon je 
4°22´. Je utvářena převážně moldanubickými horninami s četnými vlaožkami a ortorulovými 
tělesy. V blanické brázdě se setkáváme se zbytky permských sedimentů.  
 Charakterizuje ji silně rozčleněný erozně denudační reliéf, který je silně tektonicky 
porušený v oblasti tektonické klenby a při sníženině blanické brázdy. Reliéf se vyznačuje 
výraznými strukturními hřbety a suky, hrástěmi a skalními tvary zvětrávání a odnosu. 
 Na severu můžeme sledovat hluboce zaříznutá údolí Sázavy a sázavské Blanice a 
jejich přítoků. Nejvyšším bodem je Velký Blaník 638 m v Načeradecké vrchovině. 
 
 
 

Načeradecká vrchovina 
 Načeradecká vrchovina je geomorfologickým okrskem (z celkem dvou, tím druhým je 
Blanická brázda) v Mladovožické pahorkatině, kde utváří její východní část. 
 Je to plochá vrchovina v povodí sázavské Blanice (na JZ) a Želivky na (na SV). Zdejší 
krajina se vyvinula na moldanubických svorech chýnovských a pararulách s tělesy ortorul. 
Její silně rozčleněný erozně denudační reliéf  je silně tektonicky porušený. Setkáváme se zde 
s výraznými strukturními hřbety a suky, dále s charakteristickými hrástěmi ortorulových těles 
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a také se zde vyskytují skalní tvary zvětrávání a odnosu a pseudokary. Vrchovina je omezena 
zlomovými liniemi – na západě blanickou brázdou a na východě načeradeckým srázem. 
 Načeradecká vrchovina je nepatrně až středně zalesněná krajina se smrkovými, 
smíšenými a místy jedlovými porosty vždy s příměsí borovice. 
 Nejvyšším bodem je Velký Blaník (638 m). Dalšími významnými body jsou 
Křížovská hůra (581 m) a Malý Blaník (580 m), které můžeme nalézt v CHKO Blaník. 
Velký Blaník je nejvyšším bodem Načeradecké vrchoviny. Nachází se 2 km vsv. od obce 
Louňovice pod Blaníkem. Jedná se o výrazný rozsáhlý hřbet – hrásť - z moldanubických 
ortorul se skalními tvary zvětrávání a odnosu, s mrazovými sruby (Rytířské skály), 
balvanovými proudy, pseudokary a kryoplanačními terasami. Je to zalesněný vrch, na jehož 
vrcholu jsou zachovalé bukové porosty se smrkem a na svazích nalezneme suťové porosty. 
Malý Blaník se nachází 1,5 km jv. Směrem od Louňovic pod Blaníkem. Stejně jako u výše 
zmíněného Velkého Blaníku i zde se jedná o hrásť, kterou tvoří moldanubické ortoruly, ruly a 
svory. Setkáváme se zde se skalními tvary zvětrávání a odnosu. Vrcholek je opět pokryt 
bukovým porostem, na svazích se pak vyskytují smrkové porosty s modřínem. 
Křížovská hůra se vypíná 1 km severně od obce Křížov. I tento výrazný hřbet je hrásť 
tvořená moldanubickými ortorulami. Vyskytují se tu skalní tvary zvětrávání a odnosu. 
Převažují smrkové a borové porosty s příměsí dubu a habru. Je zde lom.   
 
V Načeradecké vrchovině vyděluje B. Balatka (1995) podokrsek Louňovickou vrchovinu, 
která zahrnuje velkoblanickou část. Tato nejmenší geomorfologická jednotka v sobě zahrnuje 
oba vrcholy Blaníků. 
 
 
 

Blanická brázda  
 Blanická brázda je druhým okrskem Mladovožické vrchoviny a tvoří její střední část. 
Jedná se o tektonicky podmíněnou brázdu v povodí sázavské Blanice (na západ od jejího 
údolí). Horninové složení odpovídá moldanubickým pararulám s ostrovy permských 
pískovců, jílovců a slepenců. Na východě je omezena zlomovou linií. Vyznačuje se členitým 
pahorkatinným reliéfem se strukturními hřbety a suky a malými depresemi na permských 
sedimentech. 
 Území Blanické brázdy je nepatrně až středně zalesněné smíšenými listnatými a 
smrkovými porosty. 

Nejvyšším bodem je Hříva (519 m). Významným bodem je Roudný (503 m). 
Hříva se nachází 1,5 km jz. od Ostrova (část obce Veliš). Je to výrazný protáhlý strukturní 
hřbet tvořený moldanubickými kvarcity a kvarcitickými rulami, na kterém nalezneme skalní 
tvary zvětrávání a odnosu. Hřbet je zalesněný borovými a místy i smrkovými porosty. 
Roudný tvoří jz. cíp CHKO Blaník. Jedná se o výrazný strukturní hřbet z moldanubických 
kvarcitů a kvarcitických rul. Je zalesněný smrkovými a borovými porosty s příměsí modřínu, 
na jižních svazích zaznamenáme výskyt dubu. Je to bývalý zlatý důl, kde se těžila zlatonosná 
ruda již ve 13. století. Největšího rozmachu dosáhl v letech 1909-30, kdy zde anglická 
společnost vytěžila 5770 kg ryzího zlata. Šachta dosáhla hloubky 450 m. Ve 30. letech 
20.století za hospodářské krize byla těžba zastavena. 
 
V Blanické brázdě vyčleňuje B. Balatka (1995) jeden podokrsek, a to Velišskou pahorkatinu, 
která zaujímá SZ část CHKO. 
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Obr 4: Geomorfologická mapa  (Balatka 1995) v měřítku 1:100 000, na výřezu zájmová oblast 
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2.4.  Hydrologické a hydrogeologické poměry  
 
 Osu CHKO Blaník tvoří řeka Blanice (sázavská), tekoucí přibližně z jihu na sever. 
Pramení mimo CHKO Blaník (na severovýchodním svahu kopce Batkovy ve výšce 695 m n. 
m.) a ústí zleva do Sázavy u Českého Šternberka. Dno tvoří převážně štěrkopísek, místy se 
objevují naplavené jemné sedimenty. Plocha povodí Blanice je 543,7 km2, délka toku činí 
62,4 km a průměrný průtok u ústí je 2,94 m3/s.  
 Oblast dílčího povodí Blanice náleží geologicky k Českému masívu. V povodí se 
vyskytují především pararuly, cordieritické a biotitické ruly, mimo oblast mezi Ostrovem a 
Býkovicemi a údolí Částrovického potoka, kde se vyskytují svory a svorové ruly. 
Z hydrobiologického hlediska se jedná o území  s malými zásobami spodní vody, která je 
vázána jednak na horniny skalního podkladu, jednak na pokryvné útvary. Horniny skalního 
podkladu prakticky postrádají průlomovou propustnost a v jejich masívech se setkáváme 
pouze s puklinovými oběhy spodní vody. Jílovito-hlinitá zvětralina na pararulách špatně 
pohlcuje vodu a pomalu ji předává skalnímu podkladu s malou puklinatostí. Srážkové vody 
vytvářejí v těchto terénech často mokřiny.Vydatnější puklinové podzemní vody, kde skalní 
podklad je pokryt propustnými sutěmi, se vyskytují v horní části Částrovického potoka a 
Vracovického potoka na dolním toku Brodce, v oblasti Louňovického a Býkovického potoka 
a potoka, který teče přes obec Kamberk. 
   Přítoky nejsou vesměs příliš vodné, ale jejich nepravidelná a zahloubená údolí 
s bohatou vysokou zelení dotváří charakteristické rysy blanické krajiny. Jejich dno je 
převážně kamenité až písčitokamenité. 
 
 
 
Tabulka č.1 
Významnější pravostranné přítoky Blanice v CHKO Blaník 
Název Délka toku (km) 
Částrovický potok 6,650 
                          od Kondrace 1,110 
Vracovický potok 1,937 
Brodec 10,275 
Volavecký potok 4,518 
                          od Vračkovic 2,336 
                          z lesa od Mraviště 0,594 
                          od Lesáků 1,459 
Louňovický potok 2,953 
Býkovický potok 2,680 
Pravětický potok 7,607 
                          od Rejkovic 0,740 
Roháčovský potok 2,589 
Zdroj: Plán péče, 2007 
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Tabulka č.2 
Významnější levostranné přítoky Blanice v CHKO Blaník 
Název Délka toku (km) 
Velišský potok 3,410 
                          od Veliše 1,800 
Hřívy 1,759 
Strašický potok 8,784 
                          od Libouně 0,994 
Zvěstovský potok 7,782 
                          od Roudného   1,241 
Zdroj: Plán péče, 2007 
 
 Na území CHKO jsou i některé větší rybniční plochy - např. Strašík u Libouně (10,9 
ha, 185 tis. m3), Velký Jordán u Býkovic (5,4 ha, 38 m3), které plní významně ekologickou a 
hydroklimatickou funkci. Celkem je v CHKO 51 rybníků. Mnohé z nich jsou však zaneseny 
splachy, případně nemají v dobrém stavu výpustní a bezpečnostní zařízení. Se zlepšením 
jejich stavu se počítá v rámci projektu Revitalizace Blanice, který bude zahrnovat prosazování 
a realizaci systému čistíren odpadních vod a posílení retenční schopnosti krajiny.  
 
 Součástí hydrologických sledování je evidování kvality povrchové vody. To je 
významné především u Blanice, která je vodohospodářsky významný a od Kamberka pak 
vodárensky významný tok, jeden ze zdrojů vody pro město Vlašim. Průběžně je sledován stav 
čistoty řeky Blanice a jejích přítoků. Zatímco v roce 1983 byl např. stav dusičnanů v říční 
vodě průměrně kolem 30 mg/l, v roce 1988 to bylo již 70 mg/l, tzn. přírůstek obsahu 6,5 mg/l 
za rok. V posledních letech zřejmě dochází k určitému zlepšení, i když přesné stanovení 
trendu během řady let po sobě jdoucích není jednoduché vzhledem ke značnému ročnímu 
kolísání hodnot – např. v jarním období dosahovala tato hodnota 67,3 mg/l (březen) až 80,2 
mg/l (duben), zatímco např. v červenci byla hodnota nízká (až jen 2 mg/l). Na přelomu let 
1992-93 byla průměrná hodnota jen 24 mg/l.  
 Vzhledem k průběžně sledovanému stavu vodní fauny až do současnosti lze 
předpokládat, že kvalita vody se v Blanici nezhoršila. 
 Technicky upravených toků je v CHKO minimálně, částečné dřívější zpevnění koryta 
Blanice v Louňovicích je již samovolně revitalizováno. Většina úseků toků v CHKO má tedy 
přírodní charakter. V minulosti byly některé dříve upravené úseky toků revitalizovány (např. 
Pravětický potok, Roháčovský potok). 
 Během existence CHKO nedošlo ke změně odtokových poměrů v oblasti. Vyhlášená 
pásma hygienické ochrany mají Louňovice, Kondrac, Smršťov, a to pouze 1.pásmo. V oblasti 
je funkční ČOV zřízena jen v objektu ve Smršťově (slouží především pro ubytování školních 
dětí). Nevyhovující situace je ve vypouštění odpadních vod v Kondraci, Veliši, Načeradci, 
Křížově, Ostrově a Libouni. V současnosti se připravuje vybudování ČOV v Načeradci a 
v Louňovicích pod Blaníkem. Celkově však zdrojů znečištění povrchových a spodních vod je 
v CHKO stále velké množství. Jsou jimi vlastně všechny obce, sídla, osady v krajině, 
zemědělské a průmyslové podniky. Uplatňuje se i atmosférické znečištění, znečištění 
z dopravy a skládek odpadů. Významné je i plošné znečištění ze zemědělských podniků. 
Komplex řešení stávající situace vychází především z budování ČOV, minimalizace objemu 
odpadů, zásadní změny obhospodařování pozemků a asanací skládek odpadů. Součástí 
nových projektů individuální výstavby jsou pravidelně různé typy domovních ČOV. 
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 Pokud se týká povrchových, resp. podpovrchových vod, je v oblasti celá řada 
studánek, dnes většinou neudržovaných, dle průzkumů však některé z nich mají dodnes pitnou 
vodu (jde většinou o podsvahové vývěry). K zásobování obyvatel jsou využívány pouze 
podpovrchové vody, jímané ze studní, všechny větší obce v oblasti mají svůj veřejný 
vodovod. 
 
 Nekontaminované jsou lesní prameny (u Louňovic a Načeradce), ostatní veřejné 
vodovody mající studně na zemědělské půdě mají vodu výrazně horší, většinou 
neodpovídající normě. Co se týče kvality pitných podpovrchových vod u zdrojů z lesů (např. 
Louňovice a Načeradec), tam se kvalita během let nezměnila (obsah dusičnanů je kolem 5 
mg/l). Naproti tomu u zdrojů, které jsou na zemědělské půdě dochází u dusičnanů 
k průběžnému zhoršování o cca 2 mg/l za rok. 
 
 
Tok Blanice a její přítoky v rámci CHKO 
 Řeka Blanice vytváří  páteř CHKO Blaník svým S-J průběhem v dané oblasti. Na 
samé jižní hranici území přibírá svůj první přítok v rámci CHKO, a to Pravětický potok, což 
je pravostranný přítok. Pravětický potok pramení mimo území CHKO východně od obce 
Daměnice. V oblasti CHKO, přesněji na její jižní hranici přibírá Roháčovský potok, který 
protéká rybníkem Louňov a je klasifikován jako tok občasný. 
 Dalším přítokem Blanice je Strašický potok, který se do Blanice vlévá zleva a pramení 
SZ od hranice CHKO, severně od obce Skrýšov. Na své cestě přibírá 2 významnější potoky, a 
to Sedlečský zleva a Zvěstovský zprava, a protéká rybníkem Strašík jižně od Libouně. 
 Jiným významným tokem je Býkovický potok, pravostranný přítok, který pramení JV 
od Malého Blaníku u obce Býkovice v nadmořské výšce 488m n.m. Protéká Býkovickými 
rybníky a v zájmovém území pomáhá vytvářet jeho jižní hranici. 
 Další přítok přibírá Blanice opět zprava, je to Louňovický potok. Pramení v oblasti 
Ždárské louky v nadmořské výšce 478m n.m.m a teče západním směrem do Blanice. Svým 
tokem vytváří hranici mezi oběma Blaníky. 
 Další tok je bezejmenný a vlévá se do Blanice zleva, proto si ho označíme jako tok L1. 
Je to nejkratší tok mapované oblasti a pramení jižně od zalesněného vrchu Hříva v nadmořské 
výšce 434m n.m. 
 Brodec je pravostranný přítok Blanice, který utváří východní a severní hranici 
mapovaného území. Jedná se o nejdelší a nejvýznamnější přítok Blanice v oblasti CHKO. 
Pramení jižně od Načeradce v nadmořské výšce 550m n.m. Jeho tok nebyl téměř vůbec 
regulován a v oblasti CHKO vytváří četné meandry. U Mraviště Brodec přibírá zprava 
Volavecký potok, ostatní jeho přítoky jsou relativně krátké a bezejmenné. 
 Blanice přibírá zleva tok Hřívy, který podle názvu pramení pod stejnojmenným 
vrchem v nadmořské výšce 460m n.m. 
 Posledním tokem, který se vlévá do Blanice na území CHKO, a který částečně utváří i 
její severní hranici je Velišský potok. Pramení JZ od obce Veliš ve 452m n.m. Teče 
východním směrem, a tudíž se do Blanice vlévá zleva. 
 Při severní hranici CHKO teče Částrovický potok,  který protéká Kondrací a do 
Blanice se vlévá zprava, ale už mimo území CHKO. 
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Pravostranné p řítoky Blanice v CHKO Blaník
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Graf 1: Podélný profil - pravostranné přítoky Blanice 
 
 
 
 
 
 

Levostranné p řítoky Blanice v CHKO Blaník
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Graf 2: Podélný profil - levostranné přítoky Blanice 
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Podélný profil vodních tok ů v CHKO Blaník
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Graf 3:  Podélný profil vodních toků na území CHKO 
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2.5.  Klimatické poměry  
 

Klimaticky náleží celé území CHKO Blaník do oblasti mírně teplé (MT) (QUITT E. 
1971). Roční průměrná teplota se zde pohybuje mezi 7-8°C. Průměrné roční srážky se 
většinou pohybují mezi 600-700 mm. Ve sledované oblasti převažují západní větry společně 
s větry vanoucími z jihozápadu a severozápadu (PETRÁŇ a kol. 1985).  
 
 
 Většina území podle Ouittova klimatického regionálního členění náleží do jednotky 
MT 10, která na jihovýchodě přechází do jednotky MT 7. 
 Území regionu jednotky MT 10 je charakterizováno dlouhým, teplým a mírně suchým 
létem. Přechodné období se vyznačuje mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Tato 
jednotka se dále vyznačuje krátkou zimou, která je mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Území této jednotky zaujímá převážnou část CHKO, včetně obou 
vrcholů Blaníků.  
 Jednotka MT 7 je charakterizována normálně dlouhým, mírným a mírně teplým 
suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima 
je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Této jednotce odpovídá jihovýchodní až východní část CHKO zahrnující obec Načeradec a 
jeho okolí, na východě sleduje tok Brodce. 
 
Tabulka č.3 
Klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti – MT 7 a MT 10 
 MT 7 MT 10 
Počet letních dnů 30-40 40-50 
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více  140-160 140-160 
Počet mrazových dnů 110-130 110-130 
Počet ledových dnů 40-50 30-40 
Prům. teplota v lednu -2 až -3 -2 až –3 
Prům. teplota v červenci 16-17 17-18 
Prům. teplota v dubnu 6-7 7-8 
Prům. teplota v říjnu 7-8 7-8 
Prům. počet dnů se srážkami 1mm a více 100-120 100-120 
Srážkový úhrn ve veget. Období 400-450 400-450 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 200-250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 60-80 
Počet dnů zamračených 120-150 120-150 
Počet dnů jasných 40-50 40-50 
Zdroj: Ouitt, E. 1971 
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Obr 5: Mapa klimatického regionálního členění  ČSSR (Quitt 1971) 
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Monitorovací plocha na Velkém Blaníku je součástí celostátní sítě na sledování 
atmosférické depozice (celkem 25 lokalit ve velkoplošných chráněných územích). Ve většině 
sledovaných parametrů se CHKO nachází v oblasti podprůměrné hodnoty ve srovnání 
s ostatními lokalitami. 
 

Roční průměr teplot činí 7,5°C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou 
teplotou 16°C, naopak nejchladnějším měsícem je leden s teplotou –2,9°C. Roční průměr 
srážek je 650 mm. Největší dešťové (sněhové) srážky byly zaznamenány v prosinci a květnu. . 
Nejnižší průměrné hodnoty naopak v říjnu a únoru, i když absolutní měsíční minimum bylo 
zaznamenáno v březnu, a to 34mm.   
  Velmi výrazně se projevuje vrcholové klima Velkého Blaníku, který má delší 
období trvání sněhové pokrývky než okolí a vyšší průměrnou rychlost větru. 
 V oblasti se vyskytují i teplé lokality, jedná se zejména o svahy s jižní expozicí, 
dlouhodobě osluněné. Na těchto lokalitách se vyskytují teplomilné druhy rostlin a hmyzu.  
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3. VÝSLEDKY  PODROBNÉHO  GEOMORFOLOGICKÉHO 
VÝZKUMU 

 
 
3.1. STRUKTURNÍ  TVARY  RELIÉFU  
 
 Strukturní tvary reliéfu jsou podmíněny endogenními činiteli. Při jejich vzniku se 
uplatnily úložné poměry, litologické vlastnosti hornin, tektonické predispozice, popř. 
puklinový systém (Votýpka, 1984). Ve studované lokalitě je tento tvar reliéfu zastoupen 
strukturním vrchem, který společně se sousedním vrchem (Velký a Malý Blaník) vytvářejí 
rozsáhlý hřbet – hrást‘ .  
 

 
Foto 2: Pohled na strukturní vrchy, pohled od Mrkvové Lhoty (od západu) 
 
 
 
 
3.1.1. Strukturní hřbet – hrást ́
 V mapovaném území se nacházejí významné vrchy, které oba utvářejí strukturu 
zájmové oblasti. Jedná se o výraznou makroformu zdejšího reliéfu, která bude níže 
popisována.  
 Velký Blaník je nejvyšším bodem Načeradecké vrchoviny. Jedná se o výrazný 
rozsáhlý hřbet – hrást´ – z moldanubických ortorul  se skalními tvary zvětrávání a odnosu, 
s mrazovými sruby, balvanovými proudy, pseudokary a kryoplanačními terasami. I u Malého 
Blaníku se jedná o hrást‘ , tvořenou moldamubickými ortorulami. Setkáváme se zde se 
skalními tvary zvětrávání a odnosu (Demek, 1987). Hrást´ vysvětluje Demek (1979, 1987) 
jako kernou morfostrukturu nebo protáhlou vyvýšeninu, která vznikla pohyby ker a je na 
všech stranách omezena nižším terénem. Střední kra zaujímá relativně nejvyšší polohu, okolní 
kry tedy zaujímají polohu nižší. Mezi krami jsou zlomové svahy nebo složené zlomové svahy. 

Velký Blaník, 
638m n.m. 

Malý Blaník, 
580 m n.m. 
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 Z geologického hlediska je Velký a Malý Blaník součástí regionálně geologické 
jednotky moldanubika. Základními horninami jsou zde různé typy metamorfitů, především 
biotitické a sillimanit-biotitické  pararuly a petrograficky pestré vložkové horniny. 
 Oba vrcholy Blaníků jsou tvořeny deskovitým tělesem muskovit-turmalinických 
ortorul. Jsou to světle šedé, středně až drobnozrnné horniny, často s planární stavbou. 
Nápadné jsou černé krystaly turmalínu a drobná zrnka granátů. Hlavními minerály jsou 
křemen, K-živec a albit. Ortoruly Blaníků vznikaly deformací a rekrystalizací těles starých 
granitů stáří přibližně 520 miliónů let. 
 
 
 
 

 
Foto 3: Blanická ortorula s křemennou žilou (Slepičí skála) 
 
 
 Těleso ortorul Blaníků je omezeno systémem zlomů ssv.–jjz. směru, které tvoří 
východní okraj dalšího významného geomorfologického fenoménu Podblanicka – „Blanické 
brázdy“ (viz výše kap. Geologie).  
 Současný krajinný ráz Velkého a Malého Blaníku – výrazná elevace v podobě 
hřebenu, který je výsledkem dlouhodobé denudace celé oblasti Podblanicka a opakovaných 
pohybů na zlomech omezujících z východu Blanickou brázdu. Při denudaci byly rychleji 
sneseny okolní méně odolné pararuly. Ortoruly obou Blaníků, jako horniny odolnější vůči 
erozi, postupně vytvářely pozitivní geomorfologické tvary. Pozitivní reliéf Blaníků byl ještě 
zvýrazněn poklesovými pohyby na ssv.-jjz. zlomech východního okraje  Blanické brázdy, 
která byla navíc prohlubována tokem řeky Blanice. 
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Foto 4: Pohled na Křížovkou hůru s lomem a na Velký Blaník, od Mrkvové Lhoty (ze západu) 
 
 
 
 
 
  
3.2.  EROZNĚ  DENUDAČNÍ  TVARY  RELIÉFU  
 
 
3.2.1.  Erozně denudační plošiny a svahy 
 Jedná se o tvary vzniklé působením exogenních činitelů a denudačně akumulačních 
procesů. Svahy v zájmovém území byly rozděleny podle sklonu do 5 kategorií: 

- erozně denudační plošiny ( 0-2˚) 
- mírně ukloněné erozně denudační svahy (2-5˚) 
- středně ukloněné erozně denudační svahy (5-10˚) 
- příkře ukloněné erozně denudační svahy (10-20˚) 
- strmě ukloněné erozně denudační svahy (nad 20˚) 

 
Erozně denudační plošiny ( 0-2˚) 
 Erozně denudační plošiny jsou vymezeny sklonem do 2˚ sklonu reliéfu. Společně se 
strmě ukloněnými svahy jsou nejméně zastoupeným jevem ve sklonitostních poměrech. 
Vyskytují se ve vrcholových partiích kopců. Můžeme tedy mluvit o vrcholové plošině 
Velkého Blaníku, která je tvořena přibližně kruhovou plošinou s průměrem 20 m, na které se 
nachází významná dominanta oblasti – rozhledna. Vrcholová plošina Malého Blaníku ma 
protáhlý charakter směru ssz-jjv.  Ještě bychom nalezli plošiny na vrcholu Krasovické hůry a 
Holého vrchu, které obě mají oválný půdorys, v případě Holého vrchu protáhlý S-J směrem a 
na Krasovické hůře jde o směr V-Z. Dále můžeme vyčlenit sedlové plošiny, které jsou pouze 
doménou oblast Velkého Blaníku, kde nalezneme pět sedlových plošin. Největší z nich 

Velký Blaník 
638m n.m. 

Křížovská hůra, 
486,9m n.m. 
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vytváří sedlo na JV území mezi oběma Blaníky.Svahové plošiny nalezneme hlavně ve 
východní části území, kde se reliéf svažuje pozvolněji. 
 
Mírn ě ukloněné erozně denudační svahy (2-5˚) 
 Mírně ukloněné denudační svahy, které jsou vyjádřeny sklonitostí reliéfu od 2˚ do 5˚ 
nalezneme převážně ve východní a jihovýchodní oblasti zájmového území. Tvoří plošně 
rozsáhlejší a souvislejší celky,než tomu bylo u předchozí skupiny. Povšimnout si jich můžeme 
při úpatí obou Blaníků, odkud se táhnou východním směrem až k Brodci. Okrajově se s nimi 
setkáváme na plošně menších územích, např. v okolí vrcholové plošiny Krasovické hůry. 
 
Středně ukloněné erozně denudační svahy (5-10˚) 
 Středně ukloněné denudační svahy se spolu s následující skupinou příkře ukloněných 
svahů vyskytují v daném území velmi hojně a na plošně rozsáhlých celcích. Středně ukloněné 
svahy se nacházejí v částech reliéfu o sklonu 5-10˚. Je to území, které oblast Malého Blaníku 
obklopuje ze všech světových stran a na SV do tohoto území zasahuje i výběžek kamenného 
moře, které sem spadá od vrcholu. Na Velkém Blaníku utvářejí svahy této skupiny větší 
souvislé plochy v oblasti SZ expozice, kam zasahuje i balvanový proud. A také se v této 
kategorii svahů vyskytuje největší kryoplanační terasa zájmové oblasti, která je orientovaná 
k SZ a leží v blízkosti vrcholové plošiny. Další lokality bychom nalezli i na východně 
orientovaných svazích a pak na Krasovické hůře, kterou pás středně ukloněných svahů celou 
obepíná  a významně vybíhá k západu. Plošně menší oblasti nalezneme i v okolí plošin 
Holého vrchu. 
 
Příkře ukloněné erozně denudační svahy (10-20˚) 

 Příkře ukloněné svahy se nacházejí na stráních o sklonu 10-20˚, které vytvářejí 
souvislou rozsáhlou plochu v okolí vrcholů obou Blaníků i Holého vrchu. Při vrcholu Malého 
Blaníku zabírají značnou část území, které vybíhá do všech světových stran od vrcholové 
plošiny, významněji však k západu, ale také k severu. Vyskytují se zde tedy v rozmezí 
nadmořských výšek od 440 m n.m. až k vrcholu Malého Blaníku (580 m n.m.). I na svazích 
Velkého Blaníku pokrývají příkře ukloněné svahy reliéf tohoto kopec kolem dokola. 
Významněji vybíhá jen západním až severozápadním směrem, a to až k Blanici. Na severu 
zúženým pásem plynule přecházejí na svahy Holého vrchu, kde příkře ukloněné svahy 
vytvářejí prstenec s širšími pásy k západu a východu. V případě Vlekého i Malého Blaníku se 
v této sklonitostní kategorii nachází převážná většina kryogenních tvarů – kamenná moře, 
mrazové sruby, ostatní skalní výchozy. Dalšími lokalitami příkře ukloněných svahů je k jihu 
exponovaný svah Krasovické hůry a k západu orientovaná část svahu Křížovské hůry, která 
spadá do vymezeného území.  

 
Strmě ukloněné erozně denudační svahy (nad 20˚) 

Tato sklonitostní kategorie nezabírá v zájmovém území významnější plochy. Na 
Malém Blaníku se vyskytuje jen ve třech velmi malých lokalitách v blízkosti vrcholu. Na 
území Velkého Blaníku se strmě ukloněné svahy vyskytují v oblasti Rytířských skal, tj na 
svahu s západní až jihozápadní orientací a dále také ostrůvkovitě na svahu se SZ 
orientací.Výskyt je dále zmapován při západním úpatí Velkého Blaníku při toku Blanice, kde 
tyto svahy vytvářejí dva souvislejší pásy. V souvislejším pásmu se strmé svahy objevují ještě 
na  sv. expozici svahu Holého vrchu. A dále už jen na třech místech jižně orientovaného úpatí 
Krasovické hůry.  
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3.2.2. Destrukční kryogenní tvary reliéfu 
 Kryogenní tvary reliéfu vznikají mrazovým zvětráváním, kdy dochází k rozpadu 
hornin mechanickým působením fázových přechodů srážkových a tavných vod (regelace), 
vnikajících do puklin, trhlin nebo mezivrstevních spár horninového podloží. Mrznoucí voda 
zvětšuje svůj objem o 9 % a led působí tlakem na okolní stěny a rozšiřuje prostory, do nichž 
voda pronikla. Ty bývají často podmíněny puklinovým systémem, který spolu s kryogenními 
pochody určuje tvar, velikost a uspořádání vzniklých mezoforem reliéfu. 
 Nejintenzivněji probíhaly kryogenní pochody v periglaciálních podmínkách v 
chladných obdobích  pleistocénu. 
 Tvary, vzniklé působením kryogenních pochodů na skalní podloží, můžeme rozdělit 
na primární (destrukční) a sekundární (akumulační), které se z destrukčních vyvíjejí nebo 
paralelně s nimi vznikají. Mezi destrukční tvary, vyskytující se v zájmovém území, můžeme 
zahrnout kryogenně přemodelované exfoliační klenby a skalní výchozy, dále mrazové sruby, 
kryoplanační terasy či pseudokary. K akumulačním tvarům můžeme zařadit balvanová 
(kamenná) moře. 
 
3.2.2.1. Kryoplanační terasy 

Kryoplanační terasy jsou erozní tvary zaříznuté do skalního podloží, vznikající 
působením komplexu kryogenních pochodů (zvláště nivace, mrazového zvětrávání a 
soliflukce). Skládají se z plošiny terasy a stupně, kterým může být skalní stěna (mrazový 
srub) nebo příkrý svah pokrytý ostrohrannými úlomky hornin (mrazový sráz). Plošina mívá 
sklon 1 - 12˚, nejčastěji 7˚ a od stupně je oddělena lomem spádu. Na jejím povrchu se 
vyskytuje řada kryogenních mikrotvarů. Rozměry kryoplanačních teras se v našich 
podmínkách pohybují od jednotek po desítky metrů. 

Kryoplanační terasy většinou nezávisí na strukturní stavbě území, ale litologie a 
puklinový systém mají na jejich podobu vliv také. Terasy se vyvíjejí rovnoběžným ústupem 
mrazových srubů nebo srázů na různých typech hornin, ale na více odolných je jejich 
přítomnost častější. 

Vývoj kryoplanačních teras probíhá v několika fázích.Nejprve se nivací a 
supraniválním transportem vyvíjí plochá amfiteatrální sníženina (nivační deprese). Propojení 
více takových depresí dává vzniknout mrazovému srubu nebo srázu a úzké liště na jeho úpatí. 
Působením soliflukce na povrchu lišty a podkopáváním mrazového srubu nivací se pak vyvíjí 
kryoplanační terasa. Uvnitř takové terasy probíhá především mrazové zvěrtávání, mrazové 
vzdouvání, kryoturbace, sufóze a působí jehlovitý led, na okrajích, kde se hromadí drobný 
materiál, dochází k soliflukci.Pokud se mrazové sruby, vystupující na protilehlých svazích 
okrajů této plošiny k sobě přiblíží, zůstane z původního topografického povrchu zachován 
pouze vrcholek tvaru pyramidy nazývaný tump. Jeho další mrazovou destrukcí vznikají skalní 
hradby a tory. Propojením kryoplanačních teras vzniká zarovnaný povrch značných rozměrů, 
tzv. kryoplén (Demek, 1969). 

 
V zájmovém území se s kryoplanačními terasami setkáme na 4 místech, a to nejprve 

ve vrcholové partii Velkého Blaníku, kde se nachází plošně nejrozsáhlejší kryoplanační terasa 
s označením K1. Tato terasa vybíhá S až SZ směrem od vrcholu Velkého Blaníku. Je 
omezena mrazovým srubem na severu, kde pod srubem přechází do kamenného moře (viz 
akumulační tvary), a pseudokarem na jihu. Tato kryoplanační terasa se táhne ve směru ssz.-
jjv. v celkové délce 200 metrů, při šířce asi 50 metrů. Rozprostírá se v nadmořské výšce od 
620 do 600 m n.m. a její sklon nepřesahuje 10˚. Celá je překryta hranáčovou sutí. Nacházejí 
se na ní také dva horizontálně významné geomorfologické útvary: 
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První z nich se nachází cca 50 metrů od mrazového srubu, který omezuje kryoplanační terasu 
ze severu, směrem na jih a jedná se o zhruba 3 metry vysokou vyvýšeninu kruhového 
půdorysu s průměrem 10metrů. Tato vyvýšenina se skládá z kamenných bloků až 2 metry 
dlouhých a 70 cm mocných. Na vrcholku ční celistvý, ale rozpukaný kamenný blok ve tvaru 
kvádru. 
S druhým skalním útvarem se setkáme o 80 metrů jižněji. Jedná se o samostatný kamenný 
blok. Jsou to vlastně dva kamenné bloky v těsném sousedství. Vzhledem k tomu, že jejich 
výška převažuje nad rozlohou, se domnívám, že by mohlo jít o tor. Tedy o izolovanou skálu, 
která nám svojí výškou dokazuje, jaké výškové úrovně v minulosti dosahoval zdejší povrch. 
Vznik torů je nejčastěji vysvětlován 2 fázemi procesů zvětrávání a odnosu hornin. V první 
etapě (patrně v neogénu) došlo vlivem intenzivního chemického zvětrávání ke značnému 
rozrušení povrchu horniny a ke vzniku zvětralin, překrývajících odolnější „jádra“ horniny. Ve 
druhé fázi(na konci třetihor a v průběhu čtvrtohor) došlo k odnosu zvětralin a odkrytí oblých 
skalních výchozů. Většina z nich byla do nynější podoby přemodelována mrazovým 
zvětráváním v chladných obdobích pleistocénu. Zdejší skalní útvar sestává ze 2 monolitů, 
přičemž severněji položený je vysoký 2,5m se základnou 1,5x1,5m. Západně orientovaný je 
nižší, jeho výška dosahuje 1,8m při základně 1x1m. V okolí toru se nacházejí kamenné bloky 
větších rozměrů, některé až 3m dlouhé o mocnosti téměř 1m. Kryoplanační terasu zakončuje 
pseudokar (na jihu), která se nachází 50m od vrcholu Velkého Blaníku. 

Další kryoplanační terasy se nacházejí JZ od vrcholu Velkého Blaníku. 350metrů JZ 
směrem od vrcholu (jižně pod pseudokarem) se nachází skalní útvar, od kterého vybíhá 
kryoplanační terasa K2, jejíž nadmořská výška se pohybuje mezi 570 a 566m n.m. 
Rozprostírá se sv.-jz. směrem v délce zhruba 80 metrů. V porovnání s předcházející terasou je 
menších rozměrů. 

V tomto (tedy JZ) směru nalezneme ještě  jednu kryoplanační terasu K3, a to zhruba 
250m JZ směrem od předchozí terasy. I tato vybíhá ze skalního útvaru a rozprostírá se 
v nadmořské výšce mezi 540 a 530 m n.m.. Její délka činí asi 100m. 

Posledním místem, kde se vyskytuje kryoplanační terasa K4, je areál Holého vrchu 
(554,9m n.m.). Táhne se S-J směrem v délce asi 150m. V jižní i severní části této 
kryoplanační terasy nalezneme zbytek skalního masívu, mezi kterými se terasa rozprostírá.. 
V severní části se setkáváme s kamennými bloky, které vycházejí ze hřbetní části Holého 
vrchu a rozpadají se všemi směry. 

 
 

3.2.2.2. Pseudokary 
 Pseudokary vznikají mrazovým zvětráváním zvlhčených partií horniny v nižších 
nadmořských výškách, obvykle v pahorkatinách a vrchovinách. Při jejich utváření má voda, 
vsakující se po svislých puklinách, jednu z nejpodstatnějších úloh. Při snížení teploty působí 
vody mechanicky na své okolí a začíná složitý proces kongelifrakce, který v konečné fázi 
vede k vytvoření pseudokarů. V pleistocénu, kdy klima na území naší republiky bylo pod 
vlivem jak pevninského, tak horského zalednění, nastává silný pokles teploty a celý Český 
masív se ocitá v periglaciální oblasti. Snížením teploty vznikají i nové podmínky pro 
modelování zemského povrchu; naprostou převahu má mechanické zvětrávání a procesy 
s ním spojené (Votýpka 1970). 
 Pseudokar je tvořen skalní stěnou, která má obloukovitý průběh. Vznik je vázán na 
místa, kde v puklinovém systému silně převažují dva směry, s místně větší frekvencí  S a Q 
puklin, a kde klimatické podmínky umožňují (či umožňovaly) mrznutí puklinové vody ve 
větších hloubkách (Votýpka 1970). 
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 V zájmovém území jsem vymezila 2 pseudokary. Oba v okolí vrcholové partie 
Velkého Blaníku. Na obou pseudokarech byla prováděna puklinová měření geologickým 
kompasem se stupnicí v gradech a následně pak sestaveny puklinové diagramy. Vzhledem 
k tomu, že oba pseudokary se vyskytují při vrcholu Velkého Blaníku, měření tedy byla 
prováděna na muskovit-turmalinické ortorule, která utváří vrcholy obou Blaníků. 
 
Pseudokar - P1 -  SZ od vrcholu Velkého Blaníku 
Rozprostírá se na SZ cca 70m od vrcholu Velkého Blaníku. Jeho hlavní osa je orientována S-J 
směrem. Jeho délka činí cca 60metrů, šíře 4-6m a výška při východní stěně až 10-12 metrů.  
Východní stěna je kolmá až mírně převislá (v horní partii). Je hojně porostlá bujnou vegetací 
(mechy, traviny, kapradiny aj.). Na puklinovém systému dochází často k zakořenění mladých 
rostlinek. Stejně tak se vegetace hojně vyskytuje i do zhruba 10 metrů od východní stěny 
(traviny, křoviny, vzrostlé stromy). Hrany ploch odlučnosti jsou zaoblené patrně chemickým  
zvětráváním. Je zde patrná lavicovitá odlučnost. Mocnost lavic kolísá mezi10-20cm. Směrem 
ke skalnímu podloží se mocnost zvyšuje. Západní stěna pseudokaru je jen 3-4m vysoká. V její 
severní části se vytvořil převis, avšak malých rozměrů. V severním předpolí pseudokaru se 
nacházejí rozpadlé kamenné bloky velkých rozměrů, ostrých hran. Největší z nich má až 5m 
délku, šíře 3-4m a mocnost okolo 1m. V severovýchodní části se nachází malý převis ve 
výšce 5m. V severní části východní stěny pseudokaru jsou patrny ostré hrany na plochách 
odlučnosti. Vrcholová partie pseudokaru je hojně prostoupena vegetací, at´už se jedná o nízký 
bylinný porost nebo o vzrostlé stromky. 

 
Foto 5: Pohled od jihu na JV část pseudokaru P1, výrazná odlučnost horniny 
 
 Pseudokar je otevřen k východu. Bylo na něm provedeno celkem120 měření četností 
puklinových ploch. Z puklinového diagramu jsou zřejmé 2 systémy puklin (4 směry). U 
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prvního puklinového systému zřetelně rozeznáme nejvyšší četnost S puklin na 37. gradu (s 
rozptylem 35.-37.grad, tj. rozptyl 18˚). Vůči těmto puklinám pod úhlem 60˚ objevíme systém 
Q puklin, kde převažují četnosti na gradu 3 s rozptylem 2.-5. gradu, tj. 27˚. Tento směr je  
méně vyhraněný než směr S puklin. Ve druhém systému, kde jsou četnosti směrů puklinových 
ploch výrazně nižší, můžeme pozorovat posun vůči prvnímu systému o 27˚, resp. o 36˚.         
S pukliny druhého systému jsou rozloženy okolo gradu 0 a Q pukliny jsou rozptýleny v okolí 
gradu 8 a 9, tzn., že pukliny druhého systému jsou na sebe téměř kolmé, resp. svírají úhel 72˚  
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Foto 6: Pseudokar P1 – pohled na východní, obloukovitě prohnutou, stranu 
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Foto 7: Pohled na severní čelo pseudokaru P1, v popředí mohutné ostrohranné kamenné bloky 
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Pseudokar – P2 - JZ od vrcholu Velkého Blaníku 

Pseudokar se rozkládá J až JZ směrem od vrcholu Velkého Blaníku. Je otevřen 
k západu. V severojižním směru se táhne od jihu k severu v délce 80m, a dále se stáčí (asi 
50m pod vrcholem) k SZ a tímto směrem jeho linie pokračuje ještě dalších 60m. Východní 
stěna severojižního ramene pseudokaru je převislá. Je na ní řada výklenků různé velikosti a 
tvarů. Ve střední části východní stěny se nachází převis asi 10m dlouhý, 3-4m vysoký a 1,5m 
hluboký. Na této stěně jsou také patrné vyrostlice křemene. 
 

 
Foto 8: Pohled  na detail východní stěny pseudokaru P2, uprostřed je patrná mylonitová zóna 
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Východní stěna pseudokaru dosahuje ve svém nejvyšším bodě až 10m. Východním směrem 
od stěny po svahu vybíhá kamenné moře, které dále splývá (či navazuje) na kamenné moře 
vycházející ze sousedních (na S až SSV) mrazových srubů (Rytířských skal). Na rozdíl od 
východní stěny, je stěna západní nižší (její výška nepřesahuje 4-5m) a má zaoblené hrany 
v místech odlučnosti (na východní stěně byly rysy hrubé, ostře řezané). V příčném profilu je 
tato část pseudokaru 1-2m široká a její vrcholové partie jsou hojně porostlé mechy, bylinným 
porostem a mladými stromky. 
 Severní až SZ pokračování (rameno) pseudokaru přechází na severu plynule do svahu, 
kde vlastně tato část splývá s terénem a na jižní straně je výška stěny pseudokaru sotva 2,5m. 
Po směru svého otevření, tedy k Z až JZ vybíhá z tohoto podkovovitě rozevřeného útvaru 
kamenné moře, jehož šíře je cca100m a táhne se v západním směrem v délce asi 200m. 
 
 

 
 
Foto 9: Východní stěna pseudokaru P2, je zde patrný úklon vrstev a ve spodní části převis 
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Foto 10: Pohled od západu na kamenné moře, vybíhající z pseudokaru P2 
 
 V oblasti pseudokaru byla uskutečněna měření puklinových ploch geologickým 
kompasem se stupnicí v gradech. Bylo provedeno 75 měření a výsledky byly zpracovány do 
puklinového diagramu. 
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Graf 5: Puklinový diagram pseudokaru P2 
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 Dominantním směrem v tomto puklinovém diagramu je 3.grad s rozptylem dva grady 
v obou směrech (tj. s rozptylem 1. – 5. grad, což činí 36˚). Tento výrazně převládající směr 
charakterizuje směr S puklin. Q puklinám zde odpovídá směr na 34. gradu, který je přibližně 
kolmý na směr předchozí (S puklin), svírá s nimi 81˚. Podaří se nám zde vypozorovat i 
četnostně ne příliš významný druhý systém puklin, který je vůči prvnímu systému posunut o 
36˚ (45˚). Druhý systém je v diagramu zastoupen S puklinami na 39. gradu, což je směr 
kolmý na Q pukliny v oblasti 8. a 10. gradu. Q pukliny druhého systému mají dvojitý, ne 
příliš vyhraněný systém. 
 Pro lepší názornost vkládám ještě jeden puklinový diagram vytvořený v jižní oblasti 
pseudokaru P2. Jde o jižní pokračování pseudokaru, jehož hodnoty měřených puklinových 
ploch jsou zahrnuty ve výše zmiňovaném, avšak tento samostatný diagram lépe ilustruje dvojí 
systém puklinového systému, který je tak příznačný pro pseudokary. 
V primárním puklinovém systému nacházíme nejvyšší četnosti na 38. gradu s malým 
rozptylem okolo tohoto směru (směr S puklin), Q pukliny primárního systému nalezneme ve 
směru 32 s nepatrně větší mírou rozptylu. Sekundární systém je zde vymezen směry 3. gradu 
pro S pukliny s rozptylem 45˚ a směrem 35. gradu (Q pukliny). Směry sekundárního systému 
spolu svírají úhel 72˚. 
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Graf 6: Puklinový diagram pseudokaru P2, jeho jižní část 
 
3.2.2.3.  Kryogenně přemodelované skalní výchozy 
 V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 19 skalních výchozů v rámci obou 
Blaníků. Nejmohutnější skalní výchozy jsou v blízkosti vrcholu Velkého Blaníku, jsou to 
typické příklady mrazových srubů – Rytířské skály (na JV od vrcholu Velkého Blaníku), 
Veřejová skála (na SZ od vrcholu), Slepičí skála (na SV od vrcholu, odsud byl odlomen 
kámen do základů Národního divadla). Dalšími příklady mohou být některé výchozy v údolí 
Brodce. Na všech výše zmiňovaných skalních útvarech byla provedena puklinová měření, a 
proto se jim v této části budu podrobněji věnovat. 

Mrazový srub je skalní stupeň ve svahu vzniklý mrazovým (kryogenním) zvětráváním 
a odnosem. Je součástí kryoplanační terasy. Stěny mrazových srubů jsou v závislosti na 
struktuře horniny (zejména na puklinách nebo vrstevních plochách) svislé nebo téměř svislé, 
případně převislé. Výška i šířka je různá, obvykle několik metrů až desítek metrů. Mnohde 
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jsou mrazové sruby uspořádány ve svahu stupňovitě nad sebou a skalní stěny oddělují dílčí 
terasy. Vznik mrazových srubů souvisí s vývojem kryoplanační terasy. Byl vyvolán 
intenzivním mrazovým zvětráváním a odnosem, jehož největší intenzita byla v chladných 
obdobích pleistocénních glaciálů. Protože většina mrazových srubů vzniká (nebo v průběhu 
ledových dob vznikala) v blízkosti ledovců, jsou tyto tvary označovány jako periglaciální. 
Významným faktorem mrazového zvětrávání je srážková voda, která vniká do puklin nebo 
mezivrstevních spár. Při přechodu do pevného skupenství se zvětšuje její objem (asi o 9%), 
Led působí tlakem na stěny puklin a pukliny rozšiřuje. Dochází tak k mrazovému tříštění 
(kongelifrakce, gelivace) se vznikem příkrých skalních stěn – mrazových srubů – a s úpatní 
hranáčovou sutí. Sutě jsou po mírně skloněné kryoplanační plošině přemist’ovány (zejména 
soliflukcí). Některé mrazové sruby se mohou dalším vývojem (zejména mrazovým 
zvětráváním podél příčných puklin) měnit v izolované skály typu torů nebo ve skalní hradby. 
(J.Vítek, 1986) 
 
Rytířské skály (JV od vrcholu VB) 
 Tento skalní útvar se nachází ve vrcholové partii Velkého Blaníku, 20metrů 
jihovýchodním směrem od rozhledny. Skládá se ze dvou hlavních útvarů, protažených  S-J 
směrem, které odděluje kamenný rozpad. 

Na západě se rozkládá mohutnější z obou útvarů. Táhne se od vrcholu J až JJV 
směrem v délce 80 metrů. Jeho výška nabývá nejvyšších hodnot v jižní části, kde se pohybuje 
mezi 12 a 14  metry. V jeho jižní části se také nachází převis.  

 

 
Foto 11: Rytířské skály – převis, pohled od jihu 
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Šíře masívu se různí – na severu je široký a postupně k jihu se zužuje. V průměru dosahuje 
šíře 3 metry (v oblasti vrcholové partie). Celý masív je hojně prostoupen puklinovým 
systémem, Q pukliny člení masív do nejrůznějších skalek a výklenků. L pukliny vytvářejí 
menší převisy na stěnách (hlavně východní). Vrcholová partie masívu je hodně členitá. Hodně 
se zde uplatňuje vliv Q a L puklin, které se podílejí na stupňovitosti zdejšího povrchu. V jižní 
části vrcholové partie si můžeme povšimnout několika balvanů zvětráváním oddělených od 
skalního masívu, na jednom z nich je patrná aplitová žíla. 
 
 

 
Foto 12: Vrcholová partie Rytířských skal, pohled na aplitovou žílu 
 
 
 Skalní povrch je částečně pokryt lišejníky, v puklinovém systému se uchytily sazeničky 
mladých stromků, některé z nich jsou již vzrostlé – především borovice. Východní stěna je 
strmá s drobnými skalními převisy. Západní stěna je více členitá, v severní partii přechází do 
svahu.   

Východní masív Rytířských skal je v severní části protažen V-Z směrem v délce asi 15 
metrů, směrem k jihu se pak táhne asi v délce 20 metrů paralelně s předchozím masívem. Jeho 
šíře kolísá v rozmezí 2-4 metrů. Výška nepřesahuje 5 metrů, a to při západní stěně. Na jeho 
východní stěně, která je dosti členitá, jsou patrné křemenné žíly. Západní stěna je strmá, 
vytváří malý skalní převis. Z jihu, v čele masívu, je patrné odsedání přední části masívu, což 
je typickým příkladem ústupu mrazového srubu. Vrchol masívu je porostlý travinami, keříky i 
stromky. Jsou zde patrné nedokonale vyvinuté skalní mísy o průměru 10-20cm. 

Od obou masívů Rytířských skal vybíhá jižním až jihovýchodním směrem kamenný 
rozpad a vytváří zde velké kamenné pole v délce 200m. Jeho jižní vyústění se spojuje 
s balvanovým proudem, který vychází z východní stěny pseudokaru P2 a společně vytvářejí 
obrovské balvanové pole o šířce 300metrů, táhnoucí se k jihu v délce 200m. Balvany jsou 
nejčastěji hranáče o délce hrany 1m, ale výjimkou nejsou ani kameny s délkou hrany 2m. 
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Foto 13: pohled od jihu na menší komplex Rytířských skal – je zde patrné odsedání horniny v čele mrazového 
srubu 
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Graf 7: puklinový diagram komplexu Rytířských skal 
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 V oblasti masívů Rytířských skal byla provedena následující měření na plochách 
puklin, ze kterých byl po té vytvořen následující puklinový diagram. V  něm je zřejmá 
převaha jednoho dominantního směru, a to na 37. gradu, který charakterizuje S pukliny. Jeho 
rozptyl mezi 35. a 37. gradem činí 18˚. Druhý směr, který nalezneme mezi 1. až 5. gradem je 
výrazně méně četný, avšak s dvojnásobným rozptylem, tedy 36˚. Tyto dva směry na sebe 
nejsou kolmé, nýbrž svírají úhel 36˚, resp. 63˚. Reprezentují v diagramu Q pukliny. Bylo by 
možné vysledovat i druhý systém puklin, který je však výrazně méně četný a je vůči prvnímu 
systému posunut o 18˚ve směru chodu hodinových ručiček. Tento systém reprezentují četnosti 
S puklin v okolí 39. gradu, a pak velmi malý podíl četností na 7. gradu. Pukliny druhého 
systému spolu svírají úhel 72˚. 
 
 
Veřejová skála  
Nachází se asi 500m od Vrcholu Velkého Blaníku SZ směrem. 
Veřejová skála sestává vlastně ze tří samostatných masívů. 
První, a zároveň nejmohutnější, leží v severovýchodní oblasti celého skalního komplexu. Má 
přibližně lichoběžníkový půdorys, jeho delší osa je situována JV-SZ směrem a v této orientaci 
dosahuje délky asi 25metrů. Výška tohoto masívu při východní stěně dosahuje 10-12metrů a 
šíře v půdorysu 6-7metrů. Šíře v horních partiích masívu však nepřesahuje 5m. Východní 
stěna je téměř kolmá, v horní části se nachází značné množství drobných bočních prohlubní o 
odhadovaném průměru 20 až 30 centimetrů. Ve spodní části východní stěny nalezneme skalní 
převis, který je asi 3m vysoký, 2m hluboký v délce 5 metrů. Na východní stěně lze také 
pozorovat lavicovitou odlučnost, kde mocnost desek v horních partiích je okolo 15-25cm a 
směrem dolů se zvyšuje. Puklinový systém zde má vztvořenou hustou sít‘, která je příčinou 
celé řady výklenků a drobných převisů. Také rozčleňuje horní partie masivu.  Západní stěna je 
značně porostlá vegetací, je kolmá až převislá. Puklinový systém zde umožňuje zakořenění 
rostlinného porostu – vyskytují se zde mechy, keříky a mladé stromky. Ve vrcholové partii 
masívu jsou nedokonale vyvinuté skalní misky o průměru 15-20cm, mělké (2-3cm). Vyskytují 
se zde rovněž vzrostlé stromy, např borovice, břízy. Na masivu je patrné chemické i 
mechanické zvětrávání. Asi 15m severním směrem od masívu se nachází sufózní deprese 
1,5m hluboká s průměrem cca 5m. 
 

 
Foto 14: Vrcholová partie Veřejové skály, mikrotvar reliéfu – skalní miska (nedokonale vyvinutá) 
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Foto 15: Veřejová skála – pohled od severu 
 
Druhý skalní masív se nachází zhruba 20m západním směrem od výše zmiňovaného.Je 
položen paralelně s prvním masívem, tj. kopíruje přibližně směr JV-SZ, ve kterém se táhne 
v délce cca 35m při maximální výšce 4m u východní stěny. Směrem k západu masív pozvolna 
přechází do svahu, není zde vytvořena žádná skalní stěna. Východní stěna tohoto masívu je 
kolmá s mnoha dutinami a výklenky. Některé dutiny jsou vhloubeny až 20 cm dovnitř skály. 
Celá masív je rozčleněn do tří menších oddílů, což je důsledek Q puklin, které zde vytvořily 
výraznější výběžky a  podepsaly se tak na rozčlenění masívu. Nalezneme zde i drobné skalní 
převisy a mnoho výklenků. 
Třetí, nejmenší, masív je situován asi 15m severně od předchozího masívu. V jeho severní 
stěně je malý skalní převis o výšce 1,5m, s hloubkou 1m a v délce asi 2m. Výška masívu  
Od východu směrem k západu vybíhá ze skalních masívů kamenné nepřevyšuje 3m a 
přibližně čtvercový půdorys má rozměry 2x2m.moře, které se dále k Z rozkládá asi v délce 
100m. Šíří zabírá zhruba 20m.  
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Foto 16: Veřejová skála – pohled na východní stěnu s převisem, na stěně jsou patrné výklenky 
 

 
Foto 17: Sousední útvar Veřejové skály, detail východní  stěny s mnoha mikrotvary 
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Graf 8: Puklinový diagram Veřejové skály  
 
 Z puklinového diagramu je zřejmé, že 37. grad nám reprezentuje nejčetnější směr 
v měřené lokalitě s poměrně velkým rozptylem ve svém okolí, a to 63˚. Vystihuje S-J směr  
S puklin v daném území. Mezi 4. a 5. gradem se nachází rozložení četností Q puklin. Směry  
Q puklin svírají se směry S puklin 72˚. V oblasti 33. gradu se setkáme s nepříliš výrazným 
třetím směrem puklin. 
 
 
 
 
Skalní masív v severní části kryoplanační terasy K1 
Skalní masív v severní části kryoplanační terasy K1, která se rozkládá SZ od vrcholu Velkého 
Blaníku, má delší osu protaženou S-J směrem, resp. ssz-jjv. Délka v tomto směru je zhruba 
25m, výška dosahuje maximálně 4-5m při východní stěně, šířka v půdorysu 3-4m. S i J konec 
masívu jsou zakončeny pozvolným kamenným rozpadem. Vrcholová část masívu je 2-3m 
široká a setkáváme se zde s bujným vegetačním krytem – traviny, mechy a mladé jehličnany. 
Východní stěna masívu je kolmá až převislá. Zatímco západní stěna je porostlá travinami, ale 
i přesto je zde patrná deskovitá odlučnost ortoruly. Dále západním směrem od masívu vybíhá 
kamenné moře. Tento masín je vlastně zakončením kryoplanační terasy a kamenné moře 
vybíhající k Z až SZ se táhne v délce 300m a navazuje na balvanový rozpad pod pseudokarem 
P2, který se nalézá v jižní části této kryoplanační terasy (viz výše). Šířka kamenného moře je 
asi 50metrů. 
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Skalní masív Slepičí skála – Holý vrch 
Nachází se cca 550m SV směrem od vrcholu Velkého Blaníku. 
 

 Foto 18: Puklinový systém Slepičí skály 
 
Jedná se o skalní masív, který se táhne S-J směrem  v délce 30metrů.  Východní stěna (viz 
foto) je téměř kolmá, při SV dosahuje 5-6metrové výšky, což je v rámci celého komplexu 
nejvíce. K jihu se stěna postupně snižuje a přechází téměř plynule do svahu. Západní stěna se 
také postupně od severu k jihu snižuje a na rozdíl od východní nemá tak jasné ohraničení vůči 
svahu. Výrazněji ohraničená je pouze v severní oblasti, dále k jihu ji více či méně tvoří 
mohutné bloky balvanů, které vlivem puklinového systému mají značně porušenu soudržnost. 
Při západní stěně (v její střední části) se nachází převis o délce cca 3m, výšce 1,2-1,5m a 
hloubce 0,5m. Vrcholová partie je značně porostlá vegetací, kterou tvoří traviny, keře i 
stromky, a to zejména v severní oblasti. 
Z tohoto skalního masívu byl odtěžen kámen do základů Národního divadla v Praze. 
Bylo zde provedeno puklinové měření, jehož výsledný diagram vykresluje značnou 
rozpukanost masívu. Z diagramu je patrný primární puklinový systém: S pukliny zde 
zobrazují četnosti na 3.gradu, které jsou zdvojené a mají poměrně velký rozptyl, a to 63˚. 
Q pukliny jsou znázorněny také zdvojeným systémem, který je nejčetnější na 34.gradu 
s rozptylem 45˚. Tyto 2 směry puklin jsou na sebe téměř kolmé, svírají spolu úhel 81˚. 
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Sekundární puklinový systém zde reprezentuje směr 32.gradu s rozptylem 18˚, který 
charakterizuje Q pukliny. 
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Graf 9: puklinový diagram Slepičí skály 
 
 
Skalní masívy při toku Brodce 
 
Masív na levém břehu Brodce na SV zájmového území 
 V severovýchodní oblasti zájmového území při toku Brodce na jeho levém břehu, 
v místech, kde jeho tok opouští svůj dosavadní S-J směr a stáčí se k západu, nalezneme skalní 
masív. Masív je 7 až 8 metrů vysoký na východě a severovýchodě. Směrem k jihu a 
jihozápadu plynule přechází do svahu. Jeho šířka dosahuje při úpatí Velkého Blaníku 15m, ale 
ve vrcholové partii se setkáme jen s 1-2m širokou plošinou. V těchto místech je také 
prostoupen vegetací. Jeho východní a sv. stěna je silně rozpukána, plochy odlučnosti mají 
ostré hrany, je zde patrný kvádrový rozpad horniny. 
 V rámci měření puklinového systému zde bylo provedeno 65 měření směrů 
puklinových ploch a výsledek byl zpracován v podobě puklinového diagramu. Z diagramu 
jasně vidíme nejčetnější směr, který se rozkládá na 38.gradu, tedy ve směru S puklin. Jedná se 
o zdvojený systém S puklin  s rozptylem 36˚. Nyní se podíváme na systém Q puklin, který se 
nám v diagramu objevuje na 3.gradu a je také zdvojený s rozptylem 45˚. Kromě těchto dvou 
směrů zde uvidíme ještě třetí směr (opět zdvojený) na 9.gradu, který má nejnižší četnost a 
nejmenší rozptyl 27˚. Jedná se patrně o projev diagonálních puklin, neboť masív je skutečně 
velmi silně rozpukán všemi směry, což dokazuje i diagram se systémem zdvojených směrů . 
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Graf10: Puklinový diagram masivu na levém břehu Brodce 
 
Můžeme říci, že tok Brodce v této oblasti kopíruje tektonickou linii zhruba S-J směru, což je 
patrné i z grafu. 
 

 
Foto 19: Skalní výchoz na SV exponovaném svahu při Brodci 
  

Na levém břehu Brodce se v zájmovém území nachází ještě jeden skalní masív. Leží 
v nadmořské výšce 400 m n. m.  Jedná se o malý masív cca 3m vysoký, který se exponován 
k severu. Směrem k jihu plynule navazuje a zapadá do reliéfu svahu Velkého Blaníku. Před 
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severním čelem masívu se nalézá kamenný rozpad ne příliš velkého množství hranáčů o 
velikosti hrany 0,5-1m.   
 
 
Masívy na pravém břehu Brodce 
 Na pravém břehu Brodce, v oblasti, kde tok směřuje od východu k západu, se nachází 
skalní masív, který lze charakterizovat jako ne příliš nápadný skalní útvar splývající  se 
svahem. Nalezneme jej v nadmořské výšce mezi 410 a 420m n.m.. Táhne se v délce asi 
50metrů a je exponován k JV. Je silně prorostlý vegetací a překryt půdním krytem. 
 Další skalní masív se nachází ve stejné nadmořské výšce asi 200m S od Toku Brodce. 
V jeho spodní části je patrný převis, který vytváří klenutí a uprostřed se klenba zužuje do 
kamenného pilíře, který spojuje převis vpředu se skalním podkladem. Masív je rovněž hojně 
prostoupen vegetací a překryt půdním krytem. 
 
 

 
Foto 20: Skalní převis na jižním úpatí Krasovické hůry 
 
 
 V nadmořské výšce 390m n.m. asi 100m SZ od toku Brodce se nachází silně 
rozpukaný skalní útvar, ve kterém jsou vytvořeny drobné výklenky. 
 
 Na pravém břehu, dále k západu směrem po toku Brodce, v místě asi 600m před 
soutokem Brdce s Blanicí, jsou ve svahu vedle sebe uspořádány tři skalní výchozy, na kterých 
byla prováděna puklinová měření. Tyto výchozy se nacházejí v nadmořské výšce 390-400m 
n.m. Jsou exponovány k jihu. 
Nejvýchodněji položený masív je nejmohutnější, v jeho spodní části v čele skalní stěny je 
výrazný převis. Jeho výška je asi 2,5-3m, šíře 2m a hloubka 0,5m. Výška celého skalního 
výchozu činí 6-8metrů.  
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Zbývající dva skalní výchozy se nacházejí vždy zhruba po 50 metrech směrem na západ ve 
svahu. Nejsou již tak významně vyvinuty. 
Ze všech tří diagramů jsem vybrala pouze jeden (charakterizující podmínky prostředního 
skalního výchozu), který nejlépe ilustruje danou oblast. 
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Graf11: Puklinový diagram skalního výchozu na pravém břehu Brodce 
 
V diagramu jsou patrné dva systémy puklin. Primární systém je zastoupen kvantitativně 
největším směrem na 2.gradu s rozptylem 36˚, který odpovídá S puklinám, četnosti Q puklin 
ve směru  35.gradu s rozptylem 9˚ svírají s S puklinami úhel 63˚. Sekundární systém je zde 
zastoupen kvantitativně velmi nízkým počtem měření, ale přesto ho můžeme v grafu 
identifikovat. Ve směru gradu 0 se nachází směr S puklin a téměř kolmý směr Q puklin se 
nachází ve směru 31.gradu ( s S puklinami svírá úhel 81˚). Tyto dva systémy jsou vůči sobě 
navzájem posunuty o 18˚, resp. 27˚. 
 
 
 
Skalní hradba a JZ hřbet Velkého Blaníku 
 Skalní hradba je rozsáhlý, svislými plochami omezený a často členitý skalní výchoz 
v horní partii vrchů. Jeho rozloha výrazně převažuje nad výškou., čímž se liší od izolované 
skály typu tor. Vznik skalní hradby je vysvětlován bud‘ dvoufázovým způsobem vývoje (viz 
tor – výše) nebo jednofázovým způsobem, kdy představuje relikt bývalého topografického 
povrchu, rozrušeného mrazovým zvětráváním; od mrazového srubu se liší tím, že obvykle 
tvoří vrcholovou část elevace, jednak tím, že všechny stěny ční nad okolím (Rubín, Balatka 
1986). 
 U silnice spojující Louňovice s Nadčeradcem se nachází ve svahu drobný skalní 
výchoz, a to konkrétně 20 m od zmiňované silnice při úpatí Velkého Blaníku. Tento skalní 
výchoz je 7 m vysoký, vrostlý do svahu a táhne se od SZ k JV v délce asi 12 metrů. Vytváří 
mírné prohnutí do půlkruhu s vykrojením k JZ. Je značně porostlý mechy, keříky a stromky. 
Spodní část profilu vyplňuje cca 2 m v průměru široká zamokřená deprese. 
 Při výstupu po hřbetnici SV směrem (k vrcholu Velkého Blaníku) narazíme po 50 m 
na sufózní deprese ( dále viz Destrukční fluviální tvary reliéfu). 
 Po 25m při výstupu se setkáme se zvedající se drobnou vyvýšeninou , která je 
utvářena drobným kamenným rozpadem – drobnou hranáčovou sutí (hranáče o velikosti max. 
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30 cm délky hran, ale spíše 10 – 15cm).  Tato vyvýšenina má přibližně kruhovitý půdorys  
s průměrem 6-7 m . Není nijak výrazněji omezena vůči svému okolí. 
 Po dalších 80 metrech uvidíme jinou vyvýšeninu s drobným kamenným rozpadem, 
která je však již výrazněji omezena   vůči J, resp. JV. 
 Na předchozí vyvýšeninu zhruba po 15 metrech navazuje již výškově výraznější 
vyvýšenina se značným omezením vůči severu. Mezi sut’ovými hranáči nalezneme i větší 
kamenné bloky o délce hrany až 1m. 
 Po JZ hřbetu urazíme dalších 70 m a opět uvidíme vyvýšeninu, kterou tvoří rozpad 
kamenných bloků s délkou hran až 1,5m, ale většinou 0,7 až 1m. 
 Po 100 m se vyskytují velké kamenné bloky (délka hran až 2 m), které zde vytvářejí 
významný bod. Jedná se o rozpukaný skalní masiv, jehož výška dosahuje 2 m, ale táhne se v 
délce  zhruba 10 metrů. Je vcelku dobře vymezen vůči svému okolí, a proto se domnívám, že 
by mohlo jít o skalní hradbu. Ve vrcholové části jsou kamenné bloky od sebe výrazněji 
odděleny, takže v této partii je masiv méně stabilní. 
 Pak následuje nevýrazné mírné stoupání v délce asi 150m, což je oblast, která je výše 
popsána jako kryoplanační terasa K3. 
 Na sv. konci této kryoplanační terasy , v místech, kde svah má opět výraznější 
stoupání, uvidíme výrazně omezený skalní výchoz. Mohlo by se jednat o další část skalní 
hradby, ale také by mohlo jít o mrazový srub, neboť směrem k východu se masiv snižuje a při 
východní, resp. jv. straně je dobře patrné odsedání kamenných bloků.Tento, patrně, mrazový 
srub má delší osu ve směru V-Z, protaženou v délce 10m a kratší severojižní osa dosahuje jen 
délky 4m. Směrem k J a jV se masiv postupně snižuje. Při zápasní stěně dosahuje výšky 5-
6m. Směrem k S je omezení vůči svahu méně vyhraněné, pozvolna se tímto směrem snižuje. 
Na J stěně se vytvořil mírný převis. 
 Po následujících 70 metrech mírného klesání se dostaneme do sedla a pak následuje 
stoupání, ve kterém jsem vymezila kryoplanační terasu K3 (viz výše). Nad ní se už tyčí jiný 
skalní masiv, což je jižní část pseudokaru P2 (viz výše). 
  
 
 
Skalní masívy na Malém Blaníku 
 
Vrcholový mrazový srub 
 Vrchol Malého Blaníku se nachází v nadmořské výšce 580 m. Na samotném vrcholu 
se nachází kruhová plošina o průměru cca 9m. Severovýchodní stěna srubu je téměř kolmá 
s patrným puklinovým systémem, vytvořily se zde četné výklenky. Stěna je 7-8m vysoká, 
v horní partii převislá. Na vrcholové plošině se tyčí jeden vzrostlý jehličnan (borovice), ale po 
obvodě je plošina obklopena vzrostlými listnáči, převážně buky, které vzrůstají i ze sv. 
skalního srázu. Směrem k J a JV skalní masív přechází do svahu a vybíhá z něj kamenné 
moře, které se táhne dále jižním, resp. jihovýchodním směrem v délce asi 200m. Směrem 
k východu se terén z vrcholové plošiny také pozvolna svažuje, a to směrem ke druhému 
mrazovému srubu. 
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Foto 21: Vrchol Malého Blaníku – pohled od severu 
 
Byla zde prováděna puklinová měření. Na tomto masívu jsem uskutečnila 66 měření směrů 
puklinových ploch. 
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Graf 12: Puklinový diagram vrcholové partie Malého Blaníku 
 
Převládajícím směrem v diagramu jsou četnosti na 37.gradu s rozptylem 36˚. Tento 
dominantní směr S puklin je zdvojený. Systém Q puklin, který vystupuje na 5.gradu, je již 
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výrazně početně nižší. Jeho rozptyl činí 27˚. V porovnání s S puklinami jsou četnosti na Q 
puklinách o více než polovinu menší. Oba tyto směry primárního systému spolu svírají úhel 
72˚. Můžeme si v diagramu povšimnout i ne příliš výrazného sekundárního systému, který je 
rozložen na 34.gradu (s minimálním rozptylem 9˚) a reprezentuje S pukliny. Q pukliny jsou 
v tomto systému zastoupeny nízkou četností na 7.gradu. 
 
Mrazový srub protáhlý ve směru SZ-JV 
 Tento skalní výchoz se rozkládá JV směrem 50 m od vrcholového masívu. Táhne se 
zhruba v délce 120m ve směru SZ-JV. Na SZ začíná vyvýšeninou přibližně oválného 
půdorysu. Směrem k jihu je omezena silně rozpukanou skalní stěnou a k severu pozvolna 
klesá po svahu a je na tuto světovou stranu pokryta balvanovým rozpadem. Balvany se různí 
dle velikosti, výjimkou nejsou ani hranáče o velikosti strany 1,5m a mocnosti 30-50cm, ale 
většinou balvany nepřesahují rozměr 1m. Výška stěny při jižní straně dosahuje 4-5m. Masív 
pokračuje dále JV směrem, kdy je opět ostře vymezen skalní stěnou, ale tentokrát k S až SV. 
Výška stěny z této strany dosahuje 4m, má převislý charakter a je zde zřetelný úklon vrstev 
k SV. V masívu výrazně převažují podélné pukliny. Vrcholová partie je úzká, silně 
rozpukaná, porostlá mechy a lišejníky a mladými smrkovými kulturami. Masív se táhne dále 
k JV, ale je postupně snižován, až na samotném konci vytváří jen úzký, sotva 1m široký, 
kamenný val. K jihu jeho výška dosahuje sotva 1m, ale k severu je vyšší. Pak masív pozvolna 
končí – plynule splyne se hřbetní částí Malého Blaníku. Jak k severu, tak k jihu od masívu 
vybíhá kamenné moře. 
Na tomto masívu jsem provedla 54 měření směrů puklin, ze kterých byl následně zhotoven 
puklinový diagram. 
 

Malý Blaník - vrcholový masív sm ěru SZ-JV

0

2

4

6

8

10
0

1 2 3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13

14
15

16
171819

20
212223

24
25

26
27

28
29
30
31
32
33

34
35

36
37 38 39

četnosti

 
Graf 13: Puklinový diagram vrcholového masivu Malého Blaníku protaženého SZ - JV 
 
Kvantitativně významným prvkem v diagramu je směr 4.gradu s nejvyšším počtem 
naměřených četností puklin a značným rozptylem (45˚). Tento směr reprezentuje S pukliny, 
které jsou dominantním prvkem celého masívu. Graf tímto dokazuje jasnou převahu S puklin 
v masívu, což dokládá i jeho přírodní stav. Systém Q puklin (ve směru 36.gradu), který však 
není nijak zvláště výrazný, svírá s S puklinami úhel 72˚. Při podrovném zkoumání zjistíme, že 
se zde nachází i sekundární systém, a to ve směru 38.gradu (pro S pukliny) a 10.gradu (pro Q 
pukliny).  
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Foto 22: Mrazový srub na vrcholu Malého Blaníku s výrazným úklonem vrstev, pohled od JV 
 
Zcela na JV zakončuje hřbetní část vrcholové partie Malého Blaníku skalní výchoz, který se 
táhne V-Z směrem v délce 35 metrů. Na jihu plynule přechází do svahu. Ze severní až 
severovýchodní strany má však strmější omezení vůči svahu, dosahuje zde výšky 3-4m. 
Nejedná se o příkrou skalní stěnu, nýbrž o svažitý terén překrytý kamenným rozpadem 
drobnějšího charakteru. Kameny jsou  porostlé mechem.  
 
 
 
3.2.2.4. Puklinová analýza 
 
 Analýza puklinových diagramů, použitá v této práci, je jednou z metod analýzy 
puklinové struktury, poskytující informace o rozložení směru puklin vzhledem ke světovým 
stranám (Jaroš, Vachtl 1987). Tato metoda pomůže objasnit vznik, orientaci a celkovou 
modelaci mezoforem reliéfu. 
 Puklinatost je nejrozšířenější strukturou mezoskopického měřítka, projevující se na 
odkryvu téměř všech hornin. Kromě souboru puklinových ploch, zahrnuje puklinová struktura 
také drobné kry a bloky, na které se horninové těleso dělí. Pohyb těchto ker je oproti 
zlomovým strukturám geologicky nevýznamný (Jaroš, Vachtl 1987). 
 Puklinový systém zaznamenává tlaky, které působily v granitovém tělese během 
tuhnutí magmatu nebo krátce po něm a je pevně zafixován ve směrech měřitelných puklin. Ty 
vytvářejí přesné systémy, které pak určují tvar, velikost a uspořádání jednotlivých útvarů, 
vzniklých zvětráváním na odkrytých částech horninových těles (Votýpka 1970).  
 Působením exogenních pochodů vznikají tvary primární (mrazové sruby, pseudokary), 
které mají zase rozhodující vliv na utváření tvarů sekundárních (kamenná moře, skalní 
proudy) (Votýpka 1970). 
 Closs (1921 in Votýpka 1970) označil pukliny směrů S-J jako S pukliny, pro směr V-Z 
jsou to Q pukliny a pukliny konformní s bývalým povrchem jsou označovány jako L pukliny. 
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S pukliny s rozptylem 30˚ jsou v Českém masivu obvykle v početní převaze nad ostatními, 
určují směr delší osy skalních tvarů. Probíhá na nich intenzivní zvětrávání, které může mít za 
následek rozčlenění přímé skalní stěny mrazového srubu v řadu drobných skalek či výklenků. 
Pukliny Q s rozptylem 15-30˚ nebývají na S pukliny kolmé, nýbrž s nimi svírají nejčastěji 
úhel 75-90˚. Kamenná moře pod skalními útvary bývají orientována právě ve směru těchto 
puklin.  
 V diagramu může se může objevit více puklinových systémů. Primární puklinový 
systém vzniká pozvolnou krystalizací magmatu, jeho smršt’ováním  a spolupůsobením 
orientovaného tlaku. Sekundární systém vzniká bud‘ působením endogenních sil na utuhlé 
magma (tlak může využít predisponovaných puklin primárního systému) nebo změnou tlaku 
během tuhnutí plutonu. Velká část diagramů vykazuje dva systémy puklin (4 směry). 
V některých případech svírají vždy dva a dva spolu pravý úhel nebo aspoň jeden z nich. 
Vzájemný posun puklinových systémů je o 30-60˚, přičemž dva směry mají nápadnou početní 
převahu. Jen na některých mrazových srázech se druhý systém uplatňuje při vzniku krátkých 
výběžků. Téměř kolmých k hlavnímu směru mrazového srázu. 
Pro mísovité nebo podkovovité skalní útvary, z nichž vycházejí skalní proudy, známé pod 
názvem pseudokary, je charakteristické rozpukání, v němž výrazně převládá jeden systém 
puklin. K vytvoření obloukovitě prohnuté stěny přispěl celý puklinový systém a nejen 
převažující směry. Téměř u všech pseudokarů můžeme zjistit, že se při jeho vzniku výrazně 
uplatnila voda prosakující z povrchu a zadržovaná v určité hloubce společně se spodní vodou. 
Pro modelaci vlastní stěny pseudokaru má největší význam frekvence (počet puklin na 1 m) 
jak svislých tak vodorovných puklin. V místech, kde je frekvence vyšší než 5 puklin na metr, 
dochází k intenzivnímu narušení pseudokarové stěny a vznikají v ní hluboké výklenky, kdežto 
vedle ( v místech s menší frekvencí) stojí mohutné opěrné systémy (Votýpka 1970). 
 Rozhodující roli hraje také přítomnost vody ve svrchních částech masivu. Při poklesu 
teploty pod bod mrazu zvětšuje voda svůj objem o 9% a mechanicky působí na horninu 
(gelivací), rozšiřuje svislé trhliny, do nichž proniká, a to může vést až ke vzniku mrazových 
srubů či pseudokarů. Nejvhodnější podmínky pro modelaci těchto tvarů v Českém masivu 
byly v období pleistocénu, kdy se toto území nacházelo v periglaciální zóně. 
 
 

3.2.2.5. Výsledky puklinové analýzy  
 

V zájmovém území bylo provedeno celkem 972 měření směrů puklinových ploch na 
pseudokarech a na mrazových srubech a ostatních kryogenně modelovaných skalních 
výchozech. Všechna měření byla uskutečněna na muskovit-biotitické až dvojslídné ortorule 
(tzv. blanická ortorula), která buduje převážnou část obou hlavních vrchů v zájmové oblasti a 
na níž se nacházejí i všechny zmapované skalní útvary. 
 Výsledky měření byly sestaveny do 10 růžicových diagramů, a z nich pak odvozeny 
puklinové systémy a jejich směry. 
 Puklinové systémy, zjištěné v zájmovém území, se ve většině případů vyznačují 
dvojitým puklinovým systémem, i když ve většině případů je sekundární systém velmi málo 
vyvinutý. 

 Primární systém bývá nejčastěji zastoupen směry S puklin ve 37./17. gradu  
(diagramy Rytířských skal, Pseudokaru P1, Veřejové skály a vrcholové partie Malého Blaníku 
a Brodece-levý břeh na sv. exponovaný masiv). Ve všech těchto lokalitách je v puklinovém 
systému právě tento směr dominantní, sekundární puklinový systém je nevýrazný (v 
porovnání s primárním). Vysoké četnosti směrů puklinových ploch právě u zde převládajícího 
směru nám potvrzují zlomovou strukturu zájmové oblasti. Mapovaným územím procházejí tři 
paralelní zlomy (jeden předpokládaný a dva zakryté mladšími útvary) S-J směrem a všechny 
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protínají území Velkého Blaníku a dva z nich i oblast Malého Blaníku. Centrální 
(předpokládaný) zlom prochází oblastí Rytířských skal a pseudokaru P2. Východní zlom 
nezasahuje vůbec do oblasti Malého Blaníku, ale zato se shoduje s krátkým úsekem toku 
Brodce, který zde zlomovou strukturu využívá ke svému toku a právě zde nalezneme i skalní 
výchoz na levém břehu, který je exponován SV a jehož dominantní směr v puklinovém 
systému rovněž potvrzuje průběh zdejšího zlomu. Západní zlom prochází vrcholovou 
centrální částí Malého Blaníku, kde byla uskutečněna dvě měření. Měření na vrcholovém 
masivu (mírně protáhlého k JJZ) dokazuje svým dominujícím systémem S puklin zlom. Druhé 
měření vykazuje silně převládající systém S puklin, ale na směru 4./24. gradu, což vyjadřuje 
stočení systému o 63˚ východním směrem. Toto stočení puklinového systému mohlo být 
způsobeno změnou teplotních a tlakových podmínek při tuhnutí horninového masivu. 

Vzhledem k tomu, že blanická ortorula je dle petrologického a geochemického 
průzkumu (viz výše – Geologie) velmi homogenní horninou, tak v puklinových diagramech 
nenacházíme žádnou složitější nebo chaotickou strukturu systémů puklin. Jen v případě 
diagramu z Holého vrchu – Slepičí skály vidíme primární systém, který je zdvojený  a  
četnostně vyrovnaný, a nemá tedy žádný dominantní směr.  

Ještě je tu příklad diagramu Brodce (skalní výchozy na pravém břehu na svahu s jižní 
expozicí), ve kterém ihned uvidíme dva systémy puklin. V primárním převládají S pukliny na 
směru 2./22. gradu a Q puklinám přiřazuji 15./35. gradu. Sekundární systém je jen velmi slabě 
vyvinut, a to  S pukliny ve směru 0./20. gradu a Q pukliny jsou k nim téměř kolmé  ve směru 
11./31. gradu. Primární systém se utvářel při tuhnutí magmatu, zatímco sekundární systém 
zřejmě vytvořil predispozici pro vodní tok Brodce.  
 
 
 

3.2.2.6.Vliv SV expozice na vznik a vývoj kryogenních tvarů  
 
Expozice svahů patří mezi morfometrické charakteristiky reliéfu, které mohou značnou 

měrou ovlivňovat  jeho utváření, a to zejména v glaciální a periglaciální oblasti. (Housarová, 
Mentlík 2004). 
 Výzkumy v mnoha oblastech Českého masivu bylo doloženo, že studená expozice 
svahů se vyznačuje pomalejším zvětráváním a menším odnosem materiálu. Díky zastíněné 
poloze se zde déle drží sníh. Pro protilehlé svahy je naopak typická rychlejší denudace. 
(Prosová ,Sekyra 1961). 
 Destrukční kryogenní tvary reliéfu se v mapovaném území  nejčastěji vyskytují na SZ, 
Z a JZ expozici.  K SV expozici můžeme přiřadit pouze 2 skalní výchozy. Nelze tedy tvrdit, 
že by na svazích studené expozice  (SV) byl výskyt kryogenních tvarů významnější. 
Pravděpodobně pro pahorkatinou oblast, tedy pro oblast nižších nadmořských výšek není toto 
kritérium rozhodujícím faktorem. 
 
 
 
 
 

3.2.3.  Destrukční fluviální tvary reliéfu  
 
Fluviální tvary erozně denudačního charakteru jsou v zájmovém území zastoupeny  

erozními rýhami, úpady a sufózními depresemi (pseudozávrty). 
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3.2.3.1.  Erozní rýhy 
 Jedná se o více nebo méně hlubokou rýhu v povrchu svažitého terénu, která vznikla 
výmolnou činností stékající srážkové vody. V pevných horninách má rýha příčný profil ve 
tvaru písmene V, kdežto v měkčích horninách , kde vedle hloubkové eroze intenzivněji působí 
též boční eroze, se příčný profil blíží tvaru písmene U. 
 Každá erozní rýha má dva koncové body: 1. horní – ve sběrném území srážkové nebo 
tavné vody; 2. spodní – při ústí do jiné, větší a vývojově starší erozní rýhy vyššího řádu (např. 
do údolí). Rychlost vývoje erozní rýhy je tím větší, čím méně soudržná je erodovaná hornina, 
čím větší je sklon svahu, čím více unášených a pevných částic je ve stékající vodě obsaženo, 
čím humornější je místní klima a čím silnější jsou srážky  v co nejkratším časovém úseku a 
pochopitelně čím řidší je vegetační kryt. 
 Vznik, vývoj a zánik erozní rýhy probíhá z geomorfologického hlediska poměrně 
rychle. Počáteční stadium, stružka, může vzniknout na svahu i velmi mírném, kde půda byla 
zbavena vegetačního krytu apod. při prudkém dešti i během několika minut, jinak během 
hodin nebo dní.  
 Postupným prohlubováním a rozšiřováním stružky do metrových, desetimetrových až 
stametrových rozměrů vzniká posléze během tisíců až milionů let erozní údolí, zpravidla již 
protékané stálým vodním tokem (J. Rubín, 1986) 
 
 Nejvíce erozních rýh v mapovaném území se vyskytuje v severní  a severovýchodní 
oblasti zájmového území. Erozní rýhy zde nalezneme jak na svazích exponovaných k jihu, tak 
k severu. 
 Budu se nyní věnovat popisu pouze výraznějších erozních rýh, které se v reliéfu 
zahloubily více než 1m. 
 
 Výrazná erozní rýha se nachází v SV části mapovaného území, svojí délkou zasahuje i 
přes jeho hranice. Vytváří zářez  ve členitém reliéfu Křížovské hůry (580m n.m.). Začíná asi 
600m západním až SZ směrem pod vrcholem a táhne se přibližně západním směrem, po 300m 
pokračuje spíše JZ směrem do údolí k toku Brodce ještě dalších 200m. Je protékaná 
občasným vodním tokem. 
 Další erozní rýha se zařezává do jižního svahu Krasovické hůry (487m n.m.). Má 
přímočarý průběh v délce 250m. Její horní polovina je bez vodního toku, má profil široce 
rozevřeného písmene V, délka ramen dosahuje 6m (viz foto). Dolní polovina je protékána 
občasným vodním tokem. Je zakončena  v údolí cca 80m od toku Brodce. Směrem dolů se 
ramena profilu spíše více rozevírají. 
 Jiná erozní rýha se opět nachází na svahu, který je exponován k jihu. Erozní rýha se 
táhne v délce necelých 300m, není protékána žádným vodním tokem. Je zakončena zhruba 
100m od toku Brodce. 
 Další výraznou erozní rýhou je rýha ve svahu Velkého Blaníku, a to ve svahu 
exponovaném k severu. Tato rýha se zařezává v délce 200m do svahu, nejprve začíná 
nenápadně, široce rozevřenými rameny a směrem k toku Brodce se ramena rýhy zužují, rýha 
se stává uzavřenější . Je bez stálého vodního toku, ale ve srážkově bohatších obdobích roku se 
ve spodní části vytváří občasný tok, který ústí do malého rybníčku pod erozní rýhou. 
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Foto 23: Erozní rýha – Krasovická hůra 
 
 Ostatní erozní rýhy jsou menších rozměrů. Jejich délka nepřekračuje 100m, hloubka se 
pohybuje okolo 1m. 
 
 
3.2.3.2. Úpady 
 Úpady jsou ploché a mělké protáhlé deprese, které vznikají kryogenními pochody 
v zeminách;  v propustných horninách je podmínkou přítomnost permafrostu. Mají ploché 
dno, pozvolna přecházejí v mírné svahy. Rozlišujeme svahové úpady (na příkřejších svazích, 
mělce rýhují svahy, jejich dno má velký spád) a ploché úpady na mírných svazích s malým 
spádem (J. Demek. E.Quitt, J. Raušer, 1972,1976) 
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Foto 24: Úpad pod Malým Blaníkem, který je částí většího komplexu, pohled od východu 
 
 Na fotografii vidíme úpad při SV úpatí Malého Blaníku. Jedná se o největší úpad celé 
mapované oblasti. Začíná v oblasti Ždárské louky (někdy v literatuře označovaná Rytířská 
louka) jako široký mísovitý tvar o průměru 300-400 m a západním až severozápadním 
směrem sleduje vodní tok. Jeho délka přesahuje 1000 m, a šířka se pohybuje mezi 50-60m.  
 Další úpady nalezneme při východním úpatí Velkého Blaníku. První z nich se nachází 
JZ od Křížovské Lhoty, kde kopíruje vodní tok (levostranný přítok Brodce) v délce 500metrů. 
Jeho šíře se pohybuje mezi 50 a 80 metry. Druhý se rozkládá na louce severně od Křížovské 
Lhoty, jeho délka je 450m a šířka se pohybuje mezi 50 a 60m. 
 
 
3.2.3.3.  Sufózní deprese (pseudozávrty)  
 Pseudozávrt je povrchová uzavřená sníženina kruhového, eliptického nebo protáhlého 
tvaru, připomínající krasový závrt. Dosahuje průměru od několika metrů do několika desítek 
metrů a hloubky od 1m do 20m. Pseudozávrty vznikají sufózními procesy (splavováním 
mechanicky, zčásti i chemicky rozrušených horninových částic prosakující vodou do 
podzemí) v některých dobře propustných horninách a zeminách. Jejich rozšíření často sleduje 
průběh puklin. V našich podmínkách jsou pseudozávrty často vázány na blokové svahové 
pohyby a odsedání okrajových horninových ker. Pseudozávrty jsou většinou mladé až 
subrecentmí (holocenní); jen u větších forem lze předpokládat pleistocénní stáří. (B. Balatka, 
1986) 
 
 V zájmovém území jsem zaznamenala  výskyt několika sufózních depresí ve 
zvětralinovém plášti ortorul. Největší z nich se nacházejí v těsném sousedství kaple na 
vrcholu Malého Blaníku, menší pak na Velkém Blaníku. 
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 Ve vrcholové oblasti Malého Blaníku jsem zmapovala tři větší sufózní deprese:  
První se nachází cca 15 metrů jv. směrem od kaple na vrcholu Malého Blaníku. Je to oválná 
deprese, jejíž hloubka je necelé 2metry . Deprese je protáhlá S-J směrem v délce asi 5 metrů, 
její šíře nepřesahuje 3metry. 
Druhou depresi nalezneme ssz. směrem  asi 8 metrů od kaple. Jedná se o sníženinu kruhového 
půdorysu s průměrem 6 metrů, její hloubka je 2 metry. 
Třetí deprese je v těsném sousedství předchozí ze SZ. Je i velmi podobných rozměrů. 
 Výskyt sufózních depresí v oblasti Velkého Blaníku začíná na jižním úpatí asi 20m od 
silnice, která spojuje Louňovice s Nadčeradcem. V této lokalitě je odhalen skalní profil, podél 
kterého se při výstupu po hřbetnici do svahu vyskytují dvě menší sufózní deprese. Obě mají 
v průměru asi 1 metr a jejich hloubka je 60 cm.  
  Nad tímto skalním profilem  po 30 metrech SV směrem se objevují dvě větší deprese, 
obě kruhového půdorysu s průměrem okolo 5 metrů. 
 Ráda bych ještě zmínila sufózní depresi, která se rozkládá SZ směrem cca 15metrů 
pod hlavním masívem Veřejové skály. Jedná se o sníženinu kruhového půdorysu, jejíž průměr 
je 5metrů a hloubka 1,5m. 
 
 

 
 
Foto 25: Sufózní deprese na Velkém Blaníku 
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3.3.  AKUMULA ČNÍ  TVARY  RELIÉFU  
 
3.3.1. Kryogenní akumulace 
 Mezi kryogenní akumulační tvary reliéfu zařazuji v zájmovém území kamenná moře a 
balvanové proudy. 
  
3.3.1.1. Kamenná moře 

Termínem kamenná nebo balvanová moře označujeme  všechny balvanové plošné 
akumulace na temenech  horských hřbetů a na mírných svazích, vzniklé bud´ úplným 
kryogenním nebo termogenním rozpadem rozsáhlých skalních výchozů přímo na místě, anebo 
obnažením  balvanů ze zvětralinového pláště. 

Vznik těchto moří byl sice v našich krajích  podstatně rychlejší  v periglaciálním 
klimatu starších čtvrtohor, kdy se vytvořila naprostá většina balvanových moří, avšak podle 
novějších poznatků není zásadně vázán jedině na toto klima. 

 Můžeme dále rozlišovat kamenná moře autochtonní, vyskytující se víceméně 
na místě svého vzniku a kamenná moře alochtonní s kameny přemístěnými soliflukcí.  
Autochtonní kamenná moře jsou častá ve vrcholových partiích horských oblastí, tvořených 
tvrdými horninami s kvádrovitým, deskovitým, popř. sloupcovitým rozpadem, tedy zejména 
žulami, rulami apod. Alochtonní kamenná moře nacházíme spíše na úpatí mírných svahů. 
(J.Rubín, 1986) 
 
 Oblast Velkého Blaníku 
 Ve vrcholové části Velkého Blaníku můžeme vymezit 2 kamenná moře.  
První z nich vybíhá z oblasti pseudokaru P1 západním, resp. JZ směrem. Tímto směrem se 
rozbíhá po svahu v délce asi 300 m  a v šíři cca 60 metrů. Je utvářeno kameny různé velikosti 
i tvarů, silně porostlými mechem. 
Druhé kamenné moře vybíhá Z až SZ směrem z kryoplanační terasy K1, začíná v místě, kde 
kryoplanační terasa přechází do strmějšího svahu, a tedy končí  a nastupuje kamenné moře 
v délce cca 250m a šíři 50m. 
 
Oblast Křížovské hůry 
 Při SZ úpatí Křížovské hůry, na svahu exponovaném k JZ se nalézá kamenné moře, 
které začíná hned pod místní komunikací spojující Kondrac s Křížovem. Kamenné moře se 
táhne v délce 200m JZ směrem, jeho šíře je 60-70 metrů. Moře je tvořeno kamennými bloky 
různé velikosti, nejčastěji hranáči o délce hrany 0,5-1m. 
 
Oblast Malého Blaníku 
 Z vrcholu Malého Blaníku vybíhají kamenná moře více směry. Nejmohutnější 
kamenné moře vybíhá S až SZ směrem, v šíři 100metrů se táhne asi 400metrů dolů po svahu. 
Druhé kamenné moře vybíhá k SV. Jeho šíře těsně pod vrcholem dosahuje 150 metrů a 
směrem k SV po svahu dolů se zužuje. Táhne se v délce také zhruba 400m. 
Další kamenné moře vychází  od vrcholu směrem k Z až JZ a táhne se v délce 300m po svahu 
dolů. 
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Foto 26: Kamenné moře na svahu Malého Blaníku, pohled od jihu 
 
3.3.1.2.  Balvanové proudy 
 Jedná se o balvanovou akumulaci protáhlého jazykovitého tvaru, vzniklou 
přemístěním úlomků. Většina autorů soudí, že balvanové proudy jsou produktem intenzivního 
mrazového zvětrávání v periglaciálním klimatu pleistocénu. Méně intenzivní mechanické 
zvětrávání recentní je ovšem dobře udržuje. Závislost vzniku balvanových moří a proudů 
pouze na nadmořské výšce, na expozici svahu apod. nebyla zjištěna. Vhodným materiálem 
jsou vesměs pevné horniny, jejichž zvětrávání a rozpad se řídí zákonitým systémem puklin. 
(J.Rubín, 1986) 
 
 Nejdelší balvanový proud se nachází na severovýchodním svahu Velkého Blaníku. 
Zde navazuje na balvanový rozpad pod mrazovým srubem, který uzavírá severní část 
kryoplanační terasy K1. Rozbíhá se nejprve ssv. směrem v délce 250 metrů, po té se stáčí 
mírně k SZ a jeho délka v této linii dosahuje 300 metrů. Šířka tohoto proudu se pohybuje 
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mezi 40 a 50 metry. V místě, kde proud mění směr ze ssv. na sz. se nachází ve svahu 
pramenné jezírko, jeho rozměry jsou 10 x 6 m. 
 
 
 
3.3.2.  Fluviální akumulace 
 
3.3.2.1. Údolní niva 
 
 Údolní niva je recentní akumulační rovina podél vodního toku, tvořená zejména 
písčitými a hlinitopísčitými nezpevněnými sedimenty, transportovanými a usazenými tímto 
tokem. Při povodních bývá obvykle zaplavována. 
 Údolní niva vzniká dvěma základními pochody, a to  
a/ sedimentací uvnitř zákrutů a meandrů vodních toků 
b/ sedimentací na povrch za povodní. 
 Vodní toky v údolní nivě tvoří bud´ přímé úseky, nebo zvlněné úseky. Zvlněné úseky 
označujeme bud´ jako zákruty nebo jako meandry. 
 Údolní niva se vyznačuje svéráznou vegetací, ovlivňovanou jednak zátopami za 
povodní, jednak vysokou polohou hladiny podzemní vody (J.Demek, 1987). 
 
 Zájmovému území dominují dva toky, Blanice ( v západní části území, která má 
přibližně S-J průběh) a Brodec (ve východní a severní části území). Brodec teče v zájmovém 
území nejprve S-J směrem, ale na SV území se stáčí k západu a jeho průběh je zde tedy V-Z. 
Oba toky vytvářejí meandry, při kterých nalezneme nejvýznamnější údolní nivy. 
 
 Blanice se v zájmovém území objevuje jen při jeho západní hranici (přesněji v severní 
části západní hranice), a to v oblasti od Podlouňovického mlýnu až po soutok s Brodcem. Její 
vodní tok zde vytváří dva výrazné meandry.  Údolní niva se objevuje na pravém břehu 
Blanice, hned po jejím vstupu na zájmové území u Podlouňovického mlýnu. Vyplňuje zde asi 
80 m širokou rovinu, která se po směru toku po100 m začíná výrazně zužovat a dále se pak 
vyskytuje jen v úzkém pruhu podél vodního toku. Významněji se údolní niva opět prosazuje 
až u osady Březina, kde se opět rozšiřuje  a vnější oblast meandru je vyplněna hlinitými až 
hlinito-písčitými sedimenty. Vnitřek meandru je celý vyplněn nivou. Blanice se pak stáčí 
k západu (překračuje silnici), kde utváří druhý výrazný meandr. Niva vyplňuje vnitřní část 
meandru, vnější část meandru pro vytvoření nivy nedává prostor, neboť břeh zde přechází do 
svahu. Niva vnitřku meandru se rozprostírá při toku do maximální šíře 100 m, ale směrem 
k soutoku s Brodcem se zužuje a omezuje se pouze na těsné okolí toku. Ale začíná se 
objevovat na protilehlém břehu, kde se vytváří nový meandr Blanice (ten  již není součástí 
zájmového území). 
 Brodec vytváří na svém toku meandry méně výrazného charakteru, jsou drobnější, ale 
četnější. Niva sleduje tok Brodce od jeho vstupu na zájmové území a sleduje jeho tok po obou 
stranách. Kopíruje tok téměř v celé jeho délce, jen při úpatí Křížovské hůry se v některých 
úsecích vytrácí. Nejčastěji je niva tvořena písčitohlinitými až hlinito-kamennými sedimenty, a 
to zejména při pravém břehu ( při S-J průběhu toku i na levé břehu).  
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3.4.  ANTROPOGENNÍ  TVARY  RELIÉFU 
 
3.4.1. Antropogenně přemodelovaný reliéf sídel 
 

Archeologické, církevní i světské objekty a lidové stavby jsou významnou součástí  
krajinného rázu Podblanicka. Ve století minulém se oba Blaníky pak staly předmětem 
archeologických průzkumů. Na základě několika upozornění od místních občanů, zde byly 
učiněny nálezy vskutku pozoruhodné. Na severním svahu Malého Blaníka byla roku 1960 
nalezena středověká nádoba ze silně tuhované hlíny, která je datovatelná do 13. století. Je to 
vůbec nejstarší středověký archeologický nález učiněný v širokém okolí. Roku 1961 byly pro 
změnu v blízkosti kaple sv. Máří Magdaleny nalezeny kachle a jiná drobná keramika kterou 
lze zařadit do poloviny 16. století a může být tedy dokladem Rosovy zprávy o putování lidu k 
Máří Magdaleně. Téhož roku byl učiněn ještě jeden zajímavý nález. Na svahu Malého 
Blaníka nad Býkovickým rybníkem byly odkryty dvě masivní zdi z lícovaného zdiva a opodál 
v lese, val z hrubě kladených kamenů, který obklopoval celý objekt. Při předběžném 
průzkumu sondou byla zjištěna podezdívka z hrubých kamenů vyztužovaná maltou a podlahy 
z udusaného jílu nebo pravidelně kladených plochých kamenů. Dále zde byly objeveny 
zlomky keramiky z pálené, nepolévané hlíny. Šlo především o různé užitkové nádoby a 
hrncové i komorové kachle, které lze datovat do 15. století. 
 

 
 
Foto 27: Zbytky kaple sv. Máří Magdaleny na vrcholu Malého Blaníku 
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Malý Blaník - zřícenina kaple sv.Maří Magdaleny - stavba polygonální pozdně 
barokní kaple pochází z r.1735, stojí na základech starší stavby. Ve své době byla cílem 
mariánských poutí. V r.1780 byla kaple zrušena a propadla zkáze. Na konci 19.století byla 
přistavěna dřevěná kaplička, dnes dochovaná jen na kresbách a pohlednicích. V kapli 
přebýval poustevník. 

Velký Blaník - hradiště z doby halštatsko-laténské - fortifikační systém hradiště 
zahrnuje 2 pásy valů využívající skalní bloky a terénní stupně. V prostoru hradiště byl později 
zbudován hrad (zmiňován 1402), využívající keltské opevnění, po jeho dřevěných stavbách 
nezůstaly stopy. Fortifikační systém je patrný severně 50 m od vrcholu, kde můžeme spatřit 
asi 2 m široký val, který se táhne v délce zhruba 100 m přibližně V-Z směrem. 

Kromě historického svědectví je na vrcholu ještě významná dominanta současnosti, a 
to rozhledna, která návštěvníkům skýtá krásný výhled na Český masív. 

 

 
Foto 28: Rozhledna na Velkém Blaníku 
 
Kromě výše zmiňovaných dominant v zájmovém území nalezneme několik rekreačních 
objektů v severní části oblasti poblíž toku Brodce.  
Dále sem náleží i dvě obce při východní, resp. jv. hranici mapované lokality, a to Křížovská 
Lhota  a Lesáky.  
 
3.4.2. Komunikační tvary reliéfu  
 
 Komunikace jsou ve studované oblasti zastoupeny především silnicí spojující 
Louňovice pod Blaníkem s Nadčeradcem a déle sem ještě spadají krátké úseky silničních 
komunikací při východní a západní hranici území, které jsou spojnicemi Kondrace 
s Louňovicemi a Kondrace s Křížovem a Nadčeradcem. Svojí polohou vytvářejí  přibližně 
trojúhelník, který obklopuje Velký Blaník. 
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3.4.3. Lom 
Geologicky velmi zajímavou lokalitou je pak opuštěný lom pod Křížovskou hůrou. V 
trhlinách a puklinách silně tektonicky podrcených hornin lze nalézt při troše štěstí jasně 
žlutozelené uranové slídy. Je to doklad hydrotermální mineralizace, kde horké roztoky 
pronikaly silně podrcenými horninami a při poklesu teplot docházelo k vysrážení mj. i 
uranových slíd.  
 

 
 
Foto 29: Křížovský lom 
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3.5.  OSTATNÍ  TVARY  RELIÉFU 
 
3.5.1. Prameny 
V zájmovém území jsem zmapovala dvě oblasti, kde se nacházejí významnější prameny. 
 
 První oblast se nalézá na severním svahu Velkého Blaníku v nadmořské výšce 482m 
n.m. na východ od balvanového proudu, který pramennou oblast jen těsně míjí. Pramen zde 
vytvořil malé jezírko o rozměrech 10 x 6m.  
 
 
 

 
Foto 30: Jezírko na severním svahu Velkého Blaníku 
 
 
Druhá oblast se nalézá na Ždárské (nebo také Rytířské) louce, kde je poměrně velká pramenná 
oblast, která tu vytváří podmáčený terén a malé jezírko. 
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4.  ZÁVĚR 
 Studované území se nachází v CHKO Blaník, v jeho centrální části, neboť se jedná 
přímo o dva dominující vrchy, a to Velký a Malý Blaník. Oba vrchy utvářejí výraznou 
strukturu Načeradecké pahorkatiny. 
 Z hlediska geologického se jedná o poměrně jednotvárnou oblast, budovanou 
především muskovit – biotitickou až dvojslídnou ortorulou (blanická ortorula). Na skalních 
výchozech se setkáváme s aplitovými a křemennými žilami. 
 Hlavní část práce je věnována výsledkům geomorfologického mapování. Z poznatků 
učiněných na základě geomorfologického výzkumu vyplává, že jde o území s minimálním 
výskytem strukturních tvarů. Velká pozornost proto byla věnována destrukčním kryogenním 
tvarům, které jsou tak příznačné pro periglaciální oblast, ve které se mapované území nachází. 
Zmapovala jsem 4 kryoplanační terasy, 2 pseudokary a skalní výchozy, z nichž většina byla 
zařazena mezi mrazové sruby. Na skalních výchozech a pseudokarech byla prováděna 
puklinová měření. Analýzou téměř 1000 uskutečněných měření byl zjištěn dominující 
promární puklinový systém s pčevahou S puklin na 17./37. gradu, což potvrzuje směr zlomů 
probíhajících zájmovým územím. 
 Z destrukčních fluviálních tvarů byly zmapovány erozní rýhy v povodí Brodce, dále 
byly do mapy zaneseny 3 velké úpady a několik sufózních depresí.  
 Akumulační tvary reliéfu jsou v mapovaném území zastoupeny kamennými moři, 
balvanovým proudem a údolní nivou. 
 Mezi antropogenní tvary v území patří dominanty obou vrcholů, jednak ruiny kaple na 
Malém Blaníku a jednak rozhledna na Velkém Blaníku, kde jsou ještě zbytky středověkého 
valu. Dále se zde nacházejí 4 rekreační objekty v povodí Brodce a dvě obce se sídelní 
strukturou. 
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