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1. Úvod 

   Geologická stavba ČR je velice různorodá. Na poměrně malém území lze nalézt různě staré 

oblasti s odlišnou geologickou stavbou.  

   Humpolecko – Zálesí, se nachází na Českomoravské vrchovině, jejíž největší část tvoří 

moldanubikum a to jeho jednotvárná (monotónní) skupina. Podle pojmenování (názvosloví) 

geologického celku by zde mělo být jednotné, nezajímavé zastoupení několika málo druhů 

rulových hornin a minerálů. Podle našeho zjištění však tomu tak není.  

 

    Fotografii jsme museli odstranit – pošta překračovala povolenou mez 

Kamenné moře pod Orlíkem. Kordieritická rula. 16.02.2014 

 

Na Humpolecku jsou nejčastěji pozorovatelnými ději geologického vývoje kryogenní jevy 

čtvrtohorního zvětrávání a následná tvorba půd. 

 

2. Cíl miniprojektu 

   Ověření si znalostí při samostatné práci a využití kolektivní práce ve skupině, zdokonalení 

práce při vyhledávání informací v literatuře a na internetu. Provedení výzkumu v terénu a 

zhotovení dokumentárního materiálu. 

 

3. Vlastní práce 

3.1. Historie geologického vývoje oblasti 
    Převládající geologickou jednotkou na území České republiky je Český masiv. Ten je 
definován geomorfologicky jako hrásťová struktura, vystupující ve střední Evropě z podloží 
mladších, druhohorních, třetihorních a čtvrtohorních jednotek. Je formována většinou 
hercynidy, tzn. geologickými jednotkami, které vznikly v průběhu prvohor přibližně  
před 360 – 300 miliony let. 
Největší část Českého masivu tvoří předhercynské jednotky, zahrnující přeměněné horniny 
svrchních starohor (kadomidy) a zvrásněné a většinou tepelně a tlakově přeměněné 
(metamorfované) horniny starších prvohor. 
   Kadomská etapa je charakterizována vývojem pánve oceánského typu. Ta vznikala v období 
mezi cca 1 500 – 660 miliony let, kdy začíná kadomské vrásnění. Původní horniny této série, 
která dosahuje několikakilometrové mocnosti, se usazovaly v hlubokých částech mořské 
prohlubně za poměrného tektonického klidu a značného nanášení jílovitého a písčitého 
materiálu, jako mnohokráte se opakující vrstvy jílovitých a písčitých břidlic. Z nich pak vznikly 
opakovanou tepelnou a tlakovou přeměnou nejvíce se vyskytující horniny, především 
biotitické pararuly a migmatity rozličného typu. 



   Geologicky je v Českém masivu na území České republiky rozlišováno několik samostatných 
strukturních pater, lišících se stářím a charakterem tektonické konsolidace. Jednou 
z největších jednotek, jejíž součástí je i území okolí Humpolce, je moldanubikum. Název 
moldanubika zavedl F. E. Suess v roce 1901 podle německých či latinských názvů Dunaje 
(Donau, Danubius) a Vltavy (Moldau), protože se mezi nimi rozprostírá. 
   Moldanubikum bylo dlouho považováno za nejstarší součást Českého masivu. Tento názor 
se opíral zejména o vysoký stupeň tepelně tlakových přeměn moldanubických hornin a o 
první určení stáří kalium-argonovou metodou, která udávala hodnoty přesahující i dvě 
miliardy let. Následně se ukázalo, že tato data byla zcela zkreslena a že skutečnému stáří 
odpovídají hodnoty odpovídající hranici starohor a prvohor, tj. kadomským horotvorným 
procesům (hlavní fáze před 660 – 550 mil. let) a hodnoty mladších prvohor (hercynským 
horotvorným procesům). 
   Oblast moldanubika tvoří jižní a západní část Českého masivu. Regionálně se člení na řadu 
dílčíchoblastí. Z nich nás zajímá české modanubikum, kde se v jeho severovýchodní části 
Humpolecko nalézá. Horniny, které se zde nalézají a dělí do dvou skupin: 
• jednotvárná (monotónní) skupina 
• pestrá skupina 
   Obě skupiny se od sebe liší charakterem původních sedimentárních hornin, ze kterých 
vznikly. Metamorfované horniny jednotvárné skupiny vznikly z hlubokomořských sedimentů, 
převážně jílovité prachovité a písčité povahy, které nebyly petrograficky příliš rozdílné. 
Horniny jednotvárné skupiny jsou především různé typy pararul, biotit-muskovitové, 
biotitové, silimanit-biotitové a někdy kordierit—biotitové. Občas jsou doprovázeny drobnými 
vložkami kvarcitických pararul a erlanů. V některých oblastech moldanubika jsou pararuly 
vlivem blízkosti magmatických těles silně tepelně přepracovány– migmatitizovány. 
Metamorfované horniny pestré skupiny vznikly z pestrých sedimentárních a vulkanických 
hornin, které nasvědčují mělkovodnímu charakteru původní sedimentace. Intenzita 
metamorfózy (přeměny) původních hornin u obou skupin byla velmi vysoká. Pestrá skupina 
je také tvořena hlavně pararulami, podobnými s pararulami v jednotvárné skupině, doplněná 
pestrými vložkami dalších typů metamorfovaných hornin. Jsou to především křemence – 
kvarcity, grafitové kvarcity, grafitové ruly, vápenato-silikátové horniny (erlany a skarny), 
krystalické vápence (mramory), amfibolity a granulity. Na oblasti pestré skupiny jsou vázána 
také tělesa hadců, eklogitů a ortorul. Stratigrafickým zařazením jsou metamorfované 
horniny moldanubika prekambrického (předprvohorního) stáří. 
   Horniny pestré skupiny se v moldanubiku vyskytují ve třech výrazných pruzích: 
• Západní pruh – podél jihovýchodního okraje středočeského plutonu. 
• Střední pruh – od Pasova, přes Český Krumlov do oblasti východně od Pelhřimova.  
Na obr. 1 je vymezen výskytem granulitů. V oblasti mezi Humpolcem a Pelhřimovem i dále 
k jihozápadu tvoří tato jednotka několik souvislých pruhů, které se v blízkosti centrálního 
moldanubického plutonu stáčejí k východoseverovýchodu. 
• Východní pruh – je nejširší a táhne se od Krems v Rakousku přes Moravské Budějovice, 
Havlíčkův Brod na sever od Žďáru nad Sázavou. 
 
 
 
 
 
 



Obr. 1 Schéma geologické stavby moldanubika.  
Legenda: 1 – granulity; 2 – magmatické durbachity; 3 – hranice gföhlské jednotky; 

 
 
   Od středních prvohor (ordovik) před cca 400 mil. lety dochází v Českém masivu 
k hercynskému vývoji. Zatímco ve starohorách převládají směry mořských pánví 
severovýchod – jihozápad, uplatňující se ve stavbě sedimentárních pánví ve středních 
Čechách i v orientaci os pánví starších prvohor a výrazněji v hlubší stavbě zón v zemské kůře, 
nabývají od středních prvohor na významu směry severozápad – jihovýchod, uplatňující se v 
oderském, dunajském a labském lineamentu (velmi hluboce založená zlomová pásma). Tam 
již od ordoviku začal existovat průliv severozápad – jihovýchodního směru (moravská úžina, 
česko-saský průliv), mezi Severním mořem a Jižním oceánem. Tento průliv existoval až do 
druhohor a vznikla na něm česká křídová pánev (dnešní Polabí) a poklesové pohyby, které se 
uplatňují dodnes. 
   Hercynská fáze horotvorných procesů vyvrcholila vznikem pásemného pohoří, které se 
nacházelo v jižní části Českého masivu v období před 380 – 290 miliony let. Podle propočtů 
vycházejících z petrologických a geofyzikálních dat mohlo dosahovat výšky až 8 000 metrů. 
Směrem k severovýchodu se svažovalo k českosaskému průlivu severozápadního – 
jihovýchodního směru. Moldanubikum je proniklé hlubinnými vyvřelinami, které vznikly v 
závěru hercynského vrásnění (330 – 300 mil. let) a nejsou již přeměněny. Nejvýznamnější z 
nich je středočeský pluton na západním okraji moldanubika a moldanubický pluton (Obr. 1), 
který je tvořen celou řadou žulových těles na Českomoravské vrchovině, a na Šumavě.   
Převládají zde alkalicko-vápenaté typy granitů (žul) s muskovitem a andalusitem. 
   Tělesa hlubinných magmatických hornin vystoupila k povrchu podél hlubinných zlomů. 
Jedná se především o centrální pluton moldanubika (petrograficky méně pestrý, tvořený 
převážně žulami) a středočeský pluton (petrograficky pestřejší, tvořený převážně bazičtějšími 
typy granitoidů). 



   V závěrečných fázích intruzí jsou s variskými plutonity spjaty procesy, které daly vznik 
pegmatitům, což jsou žilné formy granitového magmatu a hydrotermálním žílám. Četné 
hydrotermální žíly jsou často nositeli zrudnění, hlavně barevných kovů. 
Ukončením horotvorných pochodů hercynské fáze byly uzavřeny procesy tektonických, 
tepelných a tlakových přeměn hornin moldanubika. Od tohoto období se pásemné pohoří 
zvětráváním a odnosem materiálu postupně snižovalo, až eroze dosáhla dnešní úrovně. 
   V období druhohor a třetihor má moldanubikun v oblasti Českomoravské vrchoviny 
tendenci k vyzdvihování, a tak se v této oblasti geologické prvky tohoto stáří vyskytují pouze 
sporadicky ve formě říčních a jezerních sedimentů mladších třetihor v okolí Jihlavy. 
    Vývoj ve čtvrtohorách je ve znamení dvou geologických procesů. V ledových dobách byly 
určujícím faktorem procesy probíhající v předpolí kontinentálního ledovce (periglaciální vývoj 
v holocénu). V uplynulém milionu let začal stále více ovlivňovat i geologický vývoj člověk. 
Proto je toto období označováno jako antropocén. 
   Klima se počátkem čtvrtohor postupně ochlazovalo a v době největšího rozšíření severský 
ledovec zasáhl na území republiky. Periglaciální klima způsobilo rozsáhlé zvětrávání hornin, 
vznik kamenných moří (Čertova stěna na Šumavě, u nás kamenné moře v okolí Orlíku), vznik 
svahových hlín a sutí, rašelinišť. V nížinných oblastech vznikají rozsáhlé plochy vátých zemin. 
   Zvětrávání hornin skalního podkladu je mimo klimatické vlivy závislé i na jeho 
petrografickém složení a stupni rozpukání. Odolné horniny, jako jsou žuly, kordieritické 
migmatity, amfibolity apod., mají malý zvětralinový pokryv. Hlinito-kamenité půdy při jejich 
povrchu rychle přecházejí do kamenito-štěrkovitých až balvanitých a rozvolněného skalního 
podkladu. Je pro ně charakteristický rychlý přechod ze zvětralé do čerstvé horniny (Obr. 2).  
Mocnost takového pokryvu se pohybuje vesměs od 0,5 do 2 m. Zvětralinový pokryv pararul 
má pozvolnější vývoj. V půdním profilu při povrchu převládají písčito-hlinité až hlinito-písčité  
zeminy. Ty převážně pozvolným přechodem nabývají štěrkovitý charakter a přechází do 
zvětralých, navětralých až čerstvých pararul.  
 
 
 
 
Fotografii jsme museli odstranit – pošta překračovala povolenou mez 
 
 
Obr. 2 Obnažený geologický profil v kordieritických migmatitech ve svahu severně od 
rybníka Cihelna, kde jsou čerstvé horniny zastiženy již od cca 1 m. 
 

 
 

3. 2 Geologická stavba okolí Humpolce 
   Geologickou stavbou okolí Humpolce se v minulosti zabývala celá řada autorů. První 
ucelený popis podal J. Kratochvíl v Zálesí v letech 1924 – 1925. Po něm se geologickým 
poměrům v centrální části Českomoravské vrchoviny v letech 1930 – 1950 věnoval J. Koutek 
(in Beneš et al. 1963). V následujícím období byly geologické poměry popisovány vždy jen ve 
vztahu ke konkrétním průzkumným úkolům v dílčích územích. 
   Novodobě studovali geologickou stavbu okolí Humpolce a Melechovského masívu  
P. Mitrenga, L. Rejl a J. Weis (1979). Jejich model geologické stavby ukazuje geologická mapa.  
Ta byla v originále vyhotovena v černobílém provedení. V prezentované podobě ji pro 
potřeby svých prací vykolorovala L. Losertová. 



   Následně v 90. letech 20. století probíhalo geologické mapování pracovníky České 
geologické služby v měřítku 1 : 50 000. Na sestavení geologických map jednotlivých 
mapových listů (Humpolec leží na styku listů 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-
21 Havlíčkův Brod a 23-23 Jihlava) se podíleli především J. Hron (1995), M. Veselá (1991) a J. 
Stěpánek (1995, 1997). Poslední model geologické stavby okolí Humpolce ukazuje výřez z 
mapy , prezentované na webovém portálu ČGS Praha. 
   Stávající charakter geologické stavby regionu plně odpovídá stavbě popisované v rámci 
geologické historie. Podle P. Mitrengy, L. Rejla a J. Weise (1979) je určen pronikem variských 
žul moldanubického plutonu do pararul a migmatitizovaných pararul moldanubika. V oblasti 
Humpolce do monotónní i pestré série pronikají granitové horniny množstvím drobných 
výběžků a žil aplitových žul, aplitů a pegmatitů. K největším pronikům žul u Humpolce patří 
těleso pod Vilémovem a nad Cípkem. Pegmatitové žíly se, mimo izolované výskyty po celém 
okolí Humpolce, řadí do pruhu začínajícím východně od Humpolce nad Dvorským rybníkem a 
končícím východně od Čejova. Aplity (jemnozrnné varianty pegmatitů) se vyskytují ojediněle 
ve formě cm až dm žil. Pronik žuly způsobil v metamorfitech migmatitizaci (oddělení 
granitické složky) a rekrystalizaci spojenou se vznikem minerálních asociací se silimanitem a 
kordieritem. Tato přeměna proběhla beze změn chemického složení pouze rekrystalizací 
původního materiálu. Obecně je možno konstatovat, že intenzity migmatitizace ubývá se 
vzdáleností od kontaktu. Horniny pestré série v jejich nadloží jsoumigmatitizací postiženy 
pouze částečně. 
 
 
 
 
3.3 Geomorfologické členění 
 
   Podle regionálně – geomorfologického třídění České republiky naše oblast Humpolecka 
_Zálesí náleží do celků: Provincie          Česká Vysočina 
                                            Soustava            Česko - moravská soustava 
                                                Podsoustava    Českomoravská vrchovina 
                                                      Celek                 Křemešnická vrchovina 
                                                         Podcelek                Humpolecká vrchovina  
   Z tohoto podcelku na Humpolecko zasahují – Melechovská vrchovina 
                                                                                    Humpolecká kotlina 
                                                                                    Herálecká vrchovina 
                                                                                    Jeníkovská vrchovina 
                                                         Podcelek                Želivská pahorkatina  
Z tohoto podcelku na Humpolecko zasahují- Košetická pahorkatina a Hořepnická pahorkatina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4  Přírodniny  Humpolecka ze školních sbírek 
 

          
Rula – vrása                                                                    Rula – vývrt 
 

 Rula, Humpolec- Rozkoš  
 

Žula, Lipnice nad Sázavou 



 
4. Závěr 
 
  I v tomto miniprojektu jsme si ověřili, jak důležité je studium odborné literatury. 
Zjistili jsme, že Humpolecko – mikroregion Zálesí je po geologické stránce vývojově 
velmi staré území. Nejstarší geologické útvary jsou turisticky často vyhledávané 
objekty a k některým z nich se vztahují i různé pověsti – např. ke skalním útvarům 
Čertovka a Andělka Doufáme, že při další práci rozšíříme a získáme nové vědomosti.  
 
 
 
 
 
5. Seznam použité literatury 
 
Humpolec v zrcadle času IV., Humpolec a Zálesí v obraze přírody. 
Vydalo Město Humpolec 2012, ISBN 978-80-260-3235-9. 
 
www. stránky kraje Vysočina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 9 -  


