
CaCO3. Tato poloha ve stejné stratigrafické úrovni byla
zjištěna také u v. okraje území listu u Podkosti Mertlíkem
(ústní sdělení) a za jeho účasti ověřena autory v terénu.
Stejně tak jako pestře zbarvená poloha v podložních pís-
kovcích tvoří tak i tato poloha pevnějších slínovců přinej-
menším v rámci listu další korelovatelný horizont. Popsané
jílovce jsou pravděpodobně ekvivalentem rohateckých
vrstev, popř. i bazální části březenského souvrství. Jejich
stratigrafická pozice bude upřesněna podle výsledků mik-
ropaleontologických rozborů.

Úložné poměry křídových sedimentů stejně jako jejich
tektonika nebyly v dosavadním stadiu výzkumu zatím do-
řešeny a vyjádříme se k nim až ve fázi finálního zpracování
území listu.

Poděkování. Práce je součástí projektu VaV MŽP SP/2c6/97/08
Evropský geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformační-
ho systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví.
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Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím
ke Kardašově Řečici (klenovský pluton, moldanubický batolit)

Geological pattern of the Jindřichův Hradec district with great emphasis
to the Kardašova Řečice area (Klenov Pluton, Moldanubian Batholith)
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Abstract: We consider our preliminary results of petrochemical,
structural and AMS analyses of granitoids of the Klenov Pluton lo-
cated in eastern part of the Moldanubian Batholith. The Klenov
Pluton has a peraluminous, high-K character formed by partial
melting of a crustal metasedimentary (metapelite) source at rela-

tively lower temperatures. In addition, the Klenov Pluton records a
crucial role of magmatic stoping, regional HT-LP tectonometa-
morphic event during magma emplacement and crystallization.

Příspěvek shrnuje poznatky získané během počáteční fáze
geologického mapování mezi Jindřichovým Hradcem,
Kardašovou Řečicí a Deštnou, v oblasti klenovského plu-
tonu, který náleží západní části ssv.-jjz. větve moldanubic-
kého batolitu. Na základě nových analýz chemického slo-
žení, terénního pozorování a výsledků analýzy anizotropie
magnetické susceptibility (AMS) je uvažována petrogene-
ze hornin plutonu, mechanismy jeho vmístění a strukturní
vývoj v kontextu pozdně variského geodynamického vý-
voje okolních hornin moldanubika.

Geologie studované oblasti

Klenovský pluton (KP) je součástí moldanubického batoli-
tu (MB), jednoho z největších granitoidních těles evrop-
ských variscid. Jeho jednotlivé části intrudovaly do hornin
monotónní a pestré skupiny moldanubika během regionál-
ní vysokoteplotní a nízkotlaké metamorfózy a krátce po ní,
převážně v časovém rozpětí 331–323 Ma (Gerdes et al.
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2000). Většina granitoidních hornin komplexu má původ
v tavení metasedimentárních hornin s omezeným příspěv-
kem plášťových komponent (shrnutí in Gerdes et al. 2000).
Klenovský pluton má v erozním řezu asymetrický tvar pro-
tažený ve směru SV-JZ o celkové rozloze více než 50 km2.
Horniny KP jsou řazeny k eisgarnskému typu granitů, a to
subtypu Deštná (celkový souhrn René 1999). Jde o stejno-
měrně drobně až středně zrnité muskovit-biotitické granity
s ojedinělým výskytem porfyrických vyrostlic draselných
živců. Mezi základní minerální asociaci patří zonální K-živec,
albit, křemen, muskovit, místy andalusit a běžné akcesorické
minerály. V rámci KP se dále vyskytují žíly aplitů v domi-
nantních směrech SSZ-JJV a SV-JZ. Okolní horniny tvoří
převážně migmatitizované pararuly monotónní skupiny mol-
danubika s mapovanými polohami erlanů, amfibolitů, kvarci-
tů, těles biotitických až muskovit-biotitických ortorul a žil
dioritových porfyrů. Migmatitizované pararuly obsahují zá-
kladní minerální asociaci křemen, plagioklas, biotit, musko-
vit, sillimanit, granát ± cordierit s evidencí lokální sericitizace
živců, rozpadu granátu, chloritizace biotitu, pinitizace cordie-
ritu a růstu nového muskovitu.

Geochemie klenovského plutonu
a teploty zdrojových magmat

Chemické složení hornin klenovského plutonu odpovídá
v převážné míře granitu (SiO2 = 69,7–75,2; Na2O + K2O =
7,4–9,2) s vysoce draselným alkalicko-vápenatým až šošo-
nitickým charakterem (K2O/Na2O = 1,10–2,73). Podle
Shandova indexu A/CNK (mol Al2O3/ mol (CaO + Na2O +

K2O) = 1,09–1,26) jsou horniny subaluminické až peralu-
minické. Poměry CaO/Na2O dosahují hodnot 0,21 ± 0,07,
v případě Al2O3/TiO2 pak 125 ± 41. Analýzy stopových
prvků byly normalizovány průměrným složením kontinen-
tální kůry (Taylor – McLennan 1995), z čehož vyplývá
obohacení studovaných granitoidů litofilními prvky
(Cs, Rb, Th, U, a K) a ochuzení v HFSE (Ti a Nb). Celkové
obsahy vzácných zemin (REE) jsou proměnlivé a kolísají
mezi 35–151 ppm. Normalizace chondritickým materiá-
lem (Boynton 1984) indikuje výraznou frakcionaci
LREE/HREE (LaN/YbN = 2,9–27,6). Pro většinu vzorků
KP je dále typická výrazná negativní Eu anomálie (Eu/Eu*
= 0,38–0,7).

Výsledky mezoskopické strukturní analýzy

Dominantní stavbou v okolních horninách klenovského
plutonu je metamorfní foliace charakteru kompozičního
páskování, která upadá relativně homogenně pod mírnými
až středními úhly k ZSZ až VSV. Tyto foliace nesou rela-
tivně výrazné lineace protažení agregátů biotitu, živců
a sillimanitu s převažující orientací k SSV nebo JJZ.
V rámci těchto penetrativních staveb je možné pozorovat
relikty starších struktur, a to zejména ve formě izoklinál-
ních vrás. Jejich osy jsou pak orientovány subparalelně se
směrem regionálních lineací. Kontakty KP mají intruzivní
charakter a upadají pod středními úhly k ZSZ-SZ. V sever-
ní části tělesa granitoidy KP pronikají do okolních hornin
moldanubika ve formě izolovaných, výrazně protažených
intruzí „sheets“. V rámci tělesa KP byly mapovány xenoli-
ty okolních metamorfovaných hornin moldanubika (zvl.
migmatitů) o rozměrech několika metrů až stovek metrů
se směrem protažení SSV-JJZ. Stavby klenovského pluto-
nu mají magmatický charakter, pouze lokálně byla pozoro-
vána iniciální stadia vývoje vysokoteplotní subsolidové
deformace. Tyto projevy jsou spojené s omezenou rekrys-
talizací magmatických zrn křemene a živců. Magmatické
foliace v tělese KP upadají pod středními úhly k ZSZ a ne-
sou relativně výrazné magmatické lineace definované li-
neární přednostní prostorovou orientací vyrostlic živců a
biotitu s mírnými úklony k JJZ a SSV. Orientace magma-
tických staveb v tělese KP velmi dobře koresponduje s prů-
během penetrativních tektonometamorfních staveb v okol-
ních horninách moldanubika.

Anizotropie magnetické susceptibility

Analýza anizotropie magnetické susceptibility (AMS) je
v široké míře aplikována na identifikaci orientace a posou-
zení charakteru vnitřních staveb těles magmatických hor-
nin. Tyto znalosti pak umožňují interpretaci mechanismů
vmístění a dalšího vývoje intruzivních hornin. Získaná
data jsou prezentována pomocí dále uvedených parametrů
a statisticky vyhodnocena softwarem ANISOFT (Hrouda
et al. 1990): (i) Orientace a velikosti hlavních os magnetic-
kého elipsoidu magnetické anizotropie (k1 > k2 > k3); (ii) km

(střední průměrná susceptibilita), která odráží míru podílu
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Obr. 1. Schematická mapa a orientační diagram magnetických foliací a li-
neací v tělese klenovského plutonu. Diagramy závislosti stupně anizotro-
pie (P), tvarového parametru (T) a magnetické susceptibility (Km).



minerálů o různých magnetických vlastnostech; (iii) para-
metr P, který odráží excentricitu magnetického elipsoidu
a tedy intenzitu přednostní orientace magnetických minerálů
(P = k1/k3) a (iv) parametr T = [2 ln (k2/k3)/ln (k1/k3) –1],
který vyjadřuje tvar magnetického elipsoidu s hodnotami
v rozmezí –1 (lineární stavba) a 1 (planární stavba). V tě-
lese klenovského plutonu bylo na patnácti lokalitách ana-
lyzováno celkem 149 orientovaných vzorků. Hodnoty
střední průměrné susceptibility (km) dosahují rozptylu
31,8–74,2 E .10–6, což indikuje výrazný podíl paramagne-
tické složky na celkové magnetizaci horniny. Orientace
magnetických foliací je napříč tělesem klenovského pluto-
nu poměrně homogenní, tyto stavby upadají pod středními
až mírnými úhly k ZSZ (obr. 1). Orientace magnetických
lineací tvoří pak dvě výrazné skupiny: (i) lineace subhori-
zontální orientace v průběhu SSV-JJZ a (ii) lineace upada-
jící pod středními úhly k Z až ZSZ. Hodnoty parametru P
(P = 1,017–1,215, se středovou hodnotou 1,046) jsou rela-
tivně nízké a ukazují přítomnost magmatických staveb bez
příspěvku subsolidové deformace (obr. 1). Hodnoty tvaro-
vého parametru kolísají v rozmezí –0,451 až 0,998 se stře-
dovou hodnotou 0,446 (obr. 1), což indikuje převažující
oblátní tvar magnetického elipsoidu a tedy vyšší intenzitu
planárních staveb.

Diskuse a závěry

Předběžné výsledky geologického mapování a výzkumu
navazují na předchozí, zejména látkově zaměřené studie
(např. René et al. 1999, 2008), které předpokládaly parciál-
ní tavení biotitem bohatých pararul pro původ granitoidů
KP. Nicméně, jak ukázal Sylvester (1998), poměry
CaO/Na2O anatektických granitů jsou převážně kontrolo-
vány poměrem plagioklasu k jílovým minerálům ve zdroji.
V našem případě jsou tyto poměry relativně nízké, tudíž
geneze byla spjata spíše s tavením na plagioklas chudších
hornin (metapelitů). Uvažovaný vyšší podíl jílových mine-
rálů ve zdroji KP je také v souladu s vyššími hodnotami po-
měru Al2O3/TiO2 (Sylvester 1998, Jung – Pfänder 2007)
a odhadem maximálních teplot (kvůli možné přítomnosti
zděděné komponenty) zdrojových magmat na základě sa-
turační termometrie zirkonu (Watson – Harrison 1983)
a monazitu (Montel 1993) (TZrn = 699 ± 30 °C, TMnz = 740 ±
30 °C).

Klenovský pluton dále ve formě magmatických a mag-
netických staveb prokazatelně zaznamenává regionální tek-
tonometamorfní události vývoje okolních hornin molda-
nubika. Jde o tvorbu subhorizontální, až k SSZ mírně

ukloněné metamorfní foliace a SSV-JJZ orientovaných li-
neací, jejichž tvorba je vztažena k vysokoteplotním a níz-
kotlakým metamorfním podmínkám (0,3–0,5 GPa
a 650–700 °C; Linner 1996). Během vmístění a krystaliza-
ce tělesa klenovského plutonu se dále uplatňovaly dva
hlavní procesy, a to zejména synchronní deformace okol-
ních hornin, spojená se vznikem regionálních staveb a sto-
ping ve svrchních částech intruze. Modifikace minerální
asociace granitoidů klenovského plutonu a jeho okolních
hornin (např. chloritizace biotitu a růst nového muskovitu)
má minoritní charakter a je často vázána na lokalizované
deformační a zlomové zóny.

Poděkování. Prezentované výsledky byly pořízeny v souladu s ře-
šením projektu České geologické služby č. 390008 Geologické
mapování vybraných oblastí moldanubického plutonického kom-
plexu. Za podnětnou recenzi autoři velmi děkují Dobroslavu Ma-
tějkovi a Petru Rajlichovi.
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