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V porovnání s oblastmi severní Evropy, kde jezerní sedi-
menty patří k nejhojněji se vyskytujícím faciím nejmladší
geologické minulosti, jde na našem území o fenomén dosti
ojedinělý. Je to způsobeno členitým reliéfem, vysokou
deklivitou a pozicí našeho území mimo dosah kontinentál-
ního zalednění. Limnická prostředí mají u nás vesměs cha-
rakter pramenných mokřadů a rašelinišť, skutečná jezera
faciálně ekvivalentní jezerům severským jsou zde zcela
výjimečná – např. Plešné jezero (Jankovská 2006), Komo-
řanské jezero (Jankovská 2000), Labský důl (Engel et al.
2007) nebo Čejčské jezero (Břízová 2009).

Unikátní oblastí se v tomto smyslu ukazuje být plochá
krajina Třeboňské pánve, zejména území ležící mezi Vese-
lím nad Lužnicí a Třeboní. V osmdesátých letech minulého
století byl ve výtopě rybníka Švarcenberk (6 km j. od Ve-
selí nad Lužnicí) poprvé objeven jezerní sediment, který byl
palynostratigraficky datován do období pozdního glaciálu
a raného holocénu (Jankovská 1980). Detailní výzkum
probíhající na lokalitě od konce devadesátých let (Pokorný
– Jankovská 2000, Pokorný 2002) odhalil pod hladinou
rybníka jezerní „pánev“ ledvinovitého tvaru, sestávající ze
tří dílčích, navzájem propojených depresí. Celkový rozsah
jezerních sedimentů je zhruba 0,5 km2, maximální hloubka
sedimentární výplně jezerní deprese dosahuje 11 m (včetně
nadložní rašeliny). Na bázi leží klastické sedimenty, které
směrem do nadloží přecházejí do organo-minerálních je-
zerních sedimentů typu gyttja. Ty jsou překryty rašelin-
nými a slatinnými sedimenty závěrečné fáze zazemňování
jezera. Radiokarbonové datování určilo stáří jezerní sedi-
mentace na 15 000–5500 let před současností. Takto mocná

kontinuální sedimentace, pokrývající období počátku
pozdního glaciálu až středního holocénu, je v našich pod-
mínkách unikátní. Švarcenberk je proto referenční lokali-
tou tohoto období nejen pro území ČR, ale pro celou oblast
východní části střední Evropy (Pokorný 2002, Pokorný et
al. 2010).

I když je jezero Švarcenberk v rámci našeho území uni-
kátním jevem, systematický terénní výzkum v poslední
době prokázal, že zdaleka nejde o jedinou jezerní depresi
na ploše Třeboňska. Na základě kvartérněgeologického
mapování, vrstevnicových map a leteckých ortofotomap
byly vytipovány dvě oblasti s příhodnými geomorfologic-
kými podmínkami. Jednou z nich je bezprostřední okolí je-
zera Švarcenberk, kde bylo nalezeno 28 bezodtokých de-
presí kruhovitého tvaru s průměrem od několika metrů do
150 m (Šída – Pokorný 2011). Ve čtyřech z nich byla vrt-
ným průzkumem ověřena přítomnost organického sedi-
mentu (slatiny a rašeliny) s tenkou vrstvou jezerního sedi-
mentu na bázi. Orientační pylové analýzy určily stáří všech
bazálních sedimentů na pozdní glaciál/spodní holocén.
Druhou oblastí s podobným typem reliéfu, kterou se zabý-
váme v tomto článku, je širší okolí dnešního rybníka Velký
Tisý, tj. území ležící mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní.

Zde bylo vytipováno 17 oválných až kruhových depresí
v průměru od 50 m do 900 m (obr. 1). Jednotlivé deprese
jsou od sebe odděleny elevacemi, protáhlými či kruhovitý-
mi hřbítky vysokými až 2 m, tvořenými podložními písči-
tými jíly mydlovarského souvrství (miocén). Vzhledem
k tomu, že vytipovaná místa se nacházejí v trvale zamok-
řené oblasti, resp. pod úrovní hladiny podzemní vody, byl
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jejich výzkum technicky těžko proveditelný. Příhodné
podmínky nastaly až v únoru 2012, kdy po dlouhotrvají-
cích mrazech zamrzly vzácně všechny třeboňské rybníky.
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Pomocí ručních sond jsme provedli sedm průzkumných
vrtů, situovaných do různých částí předpokládaných jezer-
ních pánví. Litologie jednotlivých vrtů je znázorněna na
obr. 2. Kromě vrtu 5 a 6 sondování potvrdilo přítomnost je-
zerního sedimentu pod vrstvou organických uloženin. Jed-
notící charakteristikou organické sedimentace je střídání
hnědé ostřicové slatiny s tmavou až černou dobře rozlože-
nou slatinou. Místy jsou přítomny vrstvy bohaté na uhlíky.
Organický sediment přechází níže relativně plynule do
více jílovitého organo-minerálního sedimentu, případně do
čistě organického sapropelitu typu gyttja. Taková litolo-
gická posloupnost včetně přítomnosti uhlíkatých vrstev se
dobře shoduje se stratigrafií jezera Švarcenberk. Zde bylo
na základě radiokarbonového datování a pylových analýz
(Pokorný 2002) zjištěno, že svrchní organická výplň odpo-

vídá střednímu holocénu a přechod mezi organickou a mi-
nerální sedimentací pak spodnímu holocénu až mladšímu
dryasu. Vrstvy jemnozrnného vytříděného písku nalezené
v jezerních sedimentech (vrty 1, 2 a 7) by mohly být ekvi-
valentem eolického písku, který je na lokalitě Švarcenberk
významným stratigrafickým markerem, datovaným do
druhé poloviny mladšího dryasu (Pokorný – Růžičková
2000). Vrstvy bohaté na uhlíky byly v severněji polože-
ných jezerech datovány do spodního holocénu a jejich vý-
skyt byl asociován s lidskou aktivitou (mezolitickým osíd-
lením) v okolí jezer (Šída et al. 2009, Šída – Pokorný
2011).

Pozdně glaciální až spodně holocenní stáří sedimentů
nově objevených jezer potvrdily orientační pylové analýzy
vybraných vrstev jezerních usazenin z vrtů 1, 2, 3, 4 a 7
(stratigrafické umístění vzorků ve vrtech viz obr. 2, výsled-
ky pylových analýz v tab. 1). Vybrané vzorky byly labora-
torně zpracovány běžnou acetolyzační metodou a s použi-
tím HF (Erdtman 1960, Faegri – Iversen 1989). Vzhledem
k tomu, že šlo jen o prvotní průzkum, bylo provedeno jen
hrubé mikroskopické zhodnocení při nízkých pylových su-
mách. I přesto můžeme výsledek považovat za dostatečně
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Vrt č. 1, hloubka 175 cm poznámka interpretace

Betula 14 koncentrace pylových zrn poměrně malá, zachování
průměrné. Vzorek obsahuje hojné řasy, zejména
Botryococcus, v menší míře i další (Scenedesmus,
Pediastrum sp. div.)

jezerní sediment pozdně glaciálního
stáříPinus 6

Alnus cf. viridis 1

Salix 3

Artemisia 3

CompositaeSubfam. Cichorioideae 2

Cyperaceae 1

Equisetum 7

Gramineae 22

Rubiaceae 2

varia 3

Myriophyllum 1

Vrt č. 2, hloubka 270 cm poznámka interpretace

Betula 11 koncentrace pylových zrn velmi nízká, zachování
nepříliš dobré. Vzorek obsahuje pouze nemnoho řas
rodu Botryococcus. Vysoký obsah mikroskopických
uhlíků, mnohdy se zachovalými morfologickými
znaky dřeva

sediment spíše telmatický, než
jezerní. Stáří pravděpodobně
pozdně glaciální

Pinus 37

Anthemis-type 4

Compositae Subfam. Cichorioideae 3

Cyperaceae 12

Gramineae 10

Labiatae 1

varia 2

Vrt č. 3, hloubka 200 cm poznámka interpretace

Pinus 11 koncentrace pylových zrn velmi nízká, zachování
nepříliš dobré. Vzorek obsahuje nemnoho řas rodu
Botryococcus

sediment spíše telmatický než
jezerní (možná však vzniklý na
pobřeží jezera). Stáří
pravděpodobně pozdně glaciální

Artemisia 1

Cyperaceae 10

Gramineae 7

Chenopodiaceae 2

varia 6

Vrt č. 4, hloubka 300 cm poznámka interpretace

Betula 107 koncentrace pylových zrn a vodních řas velmi
vysoká, stav zachování vynikající. Hojné řasy
rodů Scenedesmus, Tetraedron, Botryococcus
a Pediastrum, přičemž posledně jmenovaný rod
má ve vzorku četné zástupce

jezerní sediment stáří spodního
holocénu (preboreálu až boreálu)Corylus avellana 1

Fraxinus excelsior 2

Picea abies 1

Pinus 188

Ulmus 4

Artemisia 7

Cyperaceae 21

Equisetum 23

Filipendula 2

Gramineae 10

monoletní spory 9

Umbelliferae 2

varia 1

Myriophyllum 1

Potamogeton 2

Sphagnum 2



směrodatný. Mikroskopická analýza přítomnost někdej-
ších jezer spolehlivě potvrdila nálezem hojných subfosil-
ních řas (zejména hojné jsou rody Scenedesmus, Tetraed-
ron, Botryococcus a Pediastrum) a zbytků submerzních
vodních rostlin (makrofytů) indikujících otevřené stojaté
vody (Potamogeton, Ceratophyllum). Zkoumané jezerní
sedimenty se navíc podařilo biostratigraficky (palynostra-
tigraficky) spolehlivě datovat do období pozdního glaciálu
a spodního holocénu.

Orientačním sondováním se zatím podařilo odhalit čtyři
deprese s jezerním sedimentem na bázi. Na základě znalos-
tí morfologie jezerních pánví ze severněji položené oblasti
(jezero Švarcenberk a menší deprese v jeho okolí), ortofo-
tomap a výsledků pylových analýz lze zhruba aproximovat
přepokládaný rozsah nově objevených pánví (viz obr. 1).

Vrt 4 vedený uprostřed rybníka Šatlavy zastihl jezerní se-
diment minimálně v hloubce 300 cm. Podloží se nepodařilo
vrtem dosáhnout. Jezerní sediment je jemně laminovaný bez
výrazných litologických změn. Z toho lze usuzovat, že jde
o klidnou sedimentaci centrální části pánve většího rozsahu.

Malou depresi (sedimentační kapsu) zastihl vrt 3 pod
hladinou rybníka Jezero pod Tisým. Podloží bylo dosa-
ženo v hloubce 280 cm. Na bázi se nachází 80 cm jezerního
sedimentu.

Středně velká deprese (zhruba 770 × 660 m) se nachází
pod hladinou rybníka Malý Tisý. Hloubka pánve se zvyšu-
je směrem k Z (viz vrty 1 a 2).

Nejrozsáhlejší jezerní deprese by se mohla nacházet pod
hladinou rybníka Velký Tisý, resp. v jeho jižní části. Vrt 7
zastihl zřejmě litorální část jezera. Tomu nasvědčuje pří-
tomnost slatinné vrstvy nalezené mezi dvěma vrstvami je-
zerního sedimentu typu gyttja (8), signalizující oscilaci
vodní hladiny, či uhlíkaté vrstvy (10), reprezentující spla-
chy po požárech. V konfrontaci se situací na jezeře Švar-
cenberk se nabízí možnost, že jezero pod Velkým Tisým
sestává také z několika dílčích depresí (vytipovaných z ma-
pových podkladů). Teoretický rozsah celé jezerní deprese
je naznačen modrou linií na obr. 1.

Geneze pozdně glaciálních jezer na Třeboňsku není do-
posud zcela jasná. Všechny nově objevené jezerní deprese
(stejně tak Švarcenberk a menší jezera v jeho okolí) jsou

vázány na příkopovou propadlinu s.-j. směru, vyplněnou
písčitojílovitými sedimenty mydlovarského a zlívského
souvrství (miocén), které zčásti leží na klikovském souvrství
(senon) a horninách krystalinika. Tento fakt může mít úz-
kou souvislost s původem jezer. Podzemní voda proudící
v Třeboňské pánvi na SV je na styku s krystalinikem vytla-
čována na povrch, což způsobuje vysokou úroveň hladiny
podzemních vod a poměrně silné artéské prameny. Takto
mohlo docházet k postupnému vymývání až metrových
lignitových vložek, které jsou hojně přítomny v mydlovar-
ském souvrství, a k postupné subsidenci podloží. Specific-
ké hydrologické podmínky mohly být také příčinou vzniku
termokrasového fenoménu – pingo (resp. pánví typu alas),
jak již bylo uvažováno v případě jezera Švarcenberk (Po-
korný 2002, Pokorný et al. 2010).

V úvahu připadá také možnost, že jde o mělké strike sli-
pové pánve vzniklé na zlomu během velmi mladých neo-
tektonických horizontálních pohybů. Vyloučit nelze ani
vliv řeky Lužnice (zahrazení ústí levostranných přítoků
akumulací štěrkopískových souvrství v hlavní nivě, překlá-
dání koryt) či jiný, doposud neuvažovaný způsob vzniku
jezerních pánví.

Z předchozího je patrné, že alternativních teorií vzniku
pozdně glaciálních jezerních pánví na Třeboňsku je více
a údaje potřebné pro jejich ověření či vyvrácení zatím ne-
dostačují. S určitou pravděpodobností lze v současnosti
říci pouze to, že vznik všech nově objevených jezer i sa-
motného jezera Švarcenberk bude mít společného jmeno-
vatele. Relevantní informace by měl přinést podrobný vý-
zkum v následujících letech. Bude se mimo jiné věnovat
analýze sedimentárního záznamu jednotlivých depresí
a zkoumat možnosti využití sedimentu jako archivu paleo-
environmentálních změn v příslušných časových úsecích.
Získané informace budou dávány také do kontextu s hoj-
nou archeologickou evidencí.

�����

V oblasti rybníka Velký Tisý byla průzkumnými ručními vrty
zjištěna pod vrstvou slatiny přítomnost jezerního sedimentu.
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Vrt č. 7, hloubka 350 cm poznámka interpretace

Betula 81 koncentrace pylových zrn a vodních řas velmi
vysoká, stav zachování vynikající. Hojné řasy rodů
Scenedesmus, Tetraedron, Botryococcus a
Pediastrum, přičemž posledně jmenovaný rod má ve
vzorku četné zástupce.

jezerní sediment stáří spodního
holocénu (preboreálu?)Corylus avellana 7

Pinus 187

Juniperus 2

Artemisia 2

Cyperaceae 1

Equisetum 1

Filipendula 3

Gramineae 52

Chenopodiaceae 2

monoletní spory 12

Valeriana officinalis-type 1

Ceratophyllum (trichomy) 25



Sedimentace probíhala nejméně ve čtyřech samostatných
depresích, jejichž geneze není zatím známá. Pravděpodobné
však je, že jezera vznikla počátkem či v průběhu pozdního
glaciálu. Pleistocenní stáří vzniku depresí je podporová-
no korelací s litologií podrobně analyzovaných a datova-

ných sedimentů nedalekého jezera Švarcenberk a také py-
lovými analýzami nově objevených sedimentů.

Poděkování. Výzkum byl proveden v rámci řešení projektu GAČR
č. 13-08169S Před neolitem: Kontextuální analýza environmen-
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tální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace
střední Evropy.
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