hranice studovaného území

Geologické poměry
Zájmové území se nachází v oblasti, která byla jako převážná část Středních Čech
poznamenána intruzí středočeského plutonu ke konci variského vrásnění. Středočeský
pluton (středočeský žulový masiv) představuje komplex hlubinných vyvřelin s velice
komplikovanou petrografickou stavbou, který intrudoval podél hlubinného zlomového
pásma na rozhraní moldanubické a barandienské kry. Zlomové pásmo bývá označováno
jako tzv. středočeský šev.
Středočeský pluton patří mezi hlubinná intruzivní tělesa, která utuhla hluboko pod
povrchem. Oblast, do které středočeský pluton pronikl,

byla vystavena dlouhodobé

denudaci až došlo k jeho obnažení.
V rámci středočeského plutonu je vyčleňováno několik petrograficky odlišných
typů těles nazvaných podle význačných lokalit nebo dílčích oblastí plutonu. Tato tělesa se
vyčleňují zejména na základě makroskopických znaků (tmavost, struktura, zrnitost) a

zčásti i podle typické minerální asociace. Za nejstarší typ je obecně považován biotitický
až amfibol-biotitický granodiorit benešovský.
Ve studovaném území se stýkají dva typy plutonu: sázavský granodiorit a
požárský granodiorit (viz příloha 1.).

Sázavský granodiorit
Jedná se o komplex hornin s typickým výskytem v oblasti dolního Posázaví, které
zaujímají největší část vymezeného území (označení zavedl v roce 1925 J. Koutek).
Horniny se vyznačují poměrně značnou petrografickou diferenciací od žul až po diority

s převládajícími granodiority a křemennými diority. Převažující granodiority jsou středně
zrnité, nejčastěji

amfibolicko-biotitické až biotiticko-amfibolické, které často obsahují

tmavé bazické uzavřeniny jemnozrnnější než okolní hornina (Koutek 1925). Světlé
minerály jsou zastoupeny plagioklasem, křemenem a v malém množství také draselným
živcem. Z tmavých minerálů je přítomen obecný amfibol a biotit, z akcesorií magnetit,
apatit, zirkon a titanit.
Požárský granodiorit
Požárský granodiorit býval dříve označován jako „mladší žula biotitická“, protože
je značně mladší než granodiorit sázavského typu. Jedná se o světlý, homogenní, biotický
křemenem bohatý granodiorit. Ve srovnání se sázavským typem granodioritu je požárský
granodiorit jemnozrnnější. Hornina se místně liší ve velikosti zrna a bazicitě, také
obsahuje bazické uzavřeniny, ale v daleko menší míře než sázavský granodiorit
(Konrádová 1961).
Hranice mezi oběma typy hornin je velice obtížně vymezitelná. Sázavský typ,
který byl převažujícím primárním stavebním prvkem studovaného území, byl při intruzi
mladšího požárského typu rozlámán na kry, obklopen jím a společně dále dotvářen
(Vocilka 1985). V území se vyskytuje v podobě lokálně omezených izolovaných ker,
obklopených výplní požárského granodioritu. Rozmístění ker je naprosto nepravidelné.
Zákonitost byla pozorována pouze v jejich horizontálním uspořádání (Vocilka 1985).
Základní dva typy hornin, budující převážnou část vymezeného území, se liší také
v tektonice. Požárský granodiorit je celkově více rozpukaný než sázavský granodiorit, což
je pravděpodobně příčinou rozdílného zvětrávání těchto hornin. Rozpad hornin
požárského granodioritu je balvanitý s balvany oblých tvarů, hladkými plochami
a

ojedinělými

výčnělky

bazických

uzavřenin,

které

jsou

vůči

zvětrávání

odolnější. Sázavský granodiorit je postižen rozkladem spíše celkově, má rozpad
nepravidelný, kusovitý, intenzivně zvětrává pouze podél puklin v hloubkově ostře
omezených kůrách. V nejsvrchnějších partiích se hornina rozpadá v písek a většinou
nevytváří balvanitá moře (Vocilka 1985).
Geomorfologické členění reliéfu
Podle dosud platného geomorfologického členění, které uvádí Demek et al. (1987), se
studovaná

oblast

nachází

v Benešovské

pahorkatině,

v jejím

podcelku

Dobříšská

pahorkatina. Z okrsků Dobříšské pahorkatiny leží studované území z větší části v okrsku
Konopišťská

pahorkatina.

Menší

část

náleží

k okrsku

Velkopopovická

vrchovina.

Revidované podrobné geomorfologické členění provedl Balatka (1995) (viz obrázek 4.),
který regionální členění uvádí následovně (uvedeny jsou pouze ty okrsky, podokrsky a
části, na jejichž území se nachází studovaná oblast):
Kamenická vrchovina

Okrsku Kamenická vrchovina náleží větší část studovaného území. Toto území na
pravém břehu Sázavy Demek et al. (1987) charakterizuje, jako plochou vrchovinu.
Z geologického hlediska je tvořena granodioritem požárského typu, který se způsobem
zvětrávání výrazně liší od typu sázavského. Tento rozdíl podmiňuje vznik odlišných
morfologických tvarů reliéfu. Rozčleněný erozně denudační reliéf je tektonicky porušen
příčným zlomem severozápadně-jihovýchodního směru. Ve srovnání s Konopišťskou
pahorkatinou je tato část vertikálně členitější. Nejvyšším bodem okrsku je Vlková 521 m
n. m., ležící již mimo vymezené území. V hranicích studované oblasti je pak nejvyšším
bodem Grybla 513 m n. m.
Jak uvádí Červinka (1994), jsou v reliéfu zastoupeny svahy převážně o sklonitosti
5° - 15°, z nichž velká část jsou svahy strukturní.
Odlišný charakter zvětrávání granodioritu
požárského typu podmínil vznik četných skalních
tvarů, mrazových srubů a kamenných moří. Na
vznik zmíněných tvarů mělo výrazný vliv také
periglaciální klima v pleistocénu. Povrchové tvary
reliéfu tohoto typu najdeme na celé řadě lokalit
studovaného území. Pravděpodobně nejlépe jsou
tyto tvary vyvinuté v údolí potoka Vlčín (viz foto
1.), pravostranného přítoku Sázavy. Na obou
svazích údolí jsou vyvinuté mrazové sruby a
srázy. Údolí je vyplněno mohutnými balvany
kamenného proudu, pod nímž teče zmiňovaný
potok. Kamenný proud má délku přibližně 200 m.
Horní část kamenného proudu je zakončena
výraznou hranou. Podle Červinky (1994) je hrana
antropogenního

původu,

pravděpodobně

Foto 1. Mrazový sráz v údolí potoka Vlčín.

pozůstatek zpevněné přístupové cesty k lomovým stěnám, napravo od toku.

