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Abstract: In the deep valley of the river Dyje (Thaya) beautiful outcrops and rock profiles are ex-
posed, the study of which was of indubitable importance for the knowledge of the eastern margin of 
the Variscan orogene in Europe. This terrain contributed significantly also to the definition and deli-
mitation of its principal basement units – moldanubian, moravian and brunovistulian. In the review 
the progress of the research is followed from the 18th century up to the present, the contrasting ideas 
are discussed, and the results of the tectonic, geochemical and geochronological studies are shortly 
presented. The intricate geological structure and complicated development of this region will certa-
inly atract interest of the coming generations of geoscientists.
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Nejstarší zmínky o horninách v širším okolí Znojma můžeme nalézt v popisu cesty 
ze Znojma na naleziště slídy u Rožné od A. Wondratscheka (1798), který uvádí 
žuly přecházející do rul (lišících se břidličnatostí) a ze severnější části území i řa-
du dalších horninových typů. Znojemského okolí a území národního parku se týká 
i o něco mladší popis A. heinricha (1837), zaměřený ovšem hlavně na nerostné 
suroviny rudní či horninové: „Produkte aus den drei Naturreichen. a) Aus dem Mi-
neralreiche: …bei Jamnitz auf edles (Silber) und anderes Metall (Blei etc.)…, mäch-
tigsten Lager zerreiblichen Porzellanerde…treten unweit Znaim auf, …brauchbare 
Erd- und Tonarten… hat fast jede Gegend. Der Graphit auf der Herrschaft Vöttau…, 
sowie die mächtigen Marmorbrüche bei Zblowitz…, Bausteine von besonderer Güte 
und Brauchbarkeit liefert das Gneiss-Granit-Syenit…und Urkalkgebirg.“ Jeho dal-
ší studie ze západní Moravy byly zveřejněny ve více zprávách a staly se nakonec 
součástí dalších výzkumů brněnského Werner-Vereinu. Tento spolek, iniciovaný 
založením Říšského geologického ústavu ve Vídni (Geologische Reichsanstalt) se 
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zúčastnil přehledného geologického výzkumu celé monarchie, který vedl k vydání 
ručně kolorovaných geologických map v měřítku 1:144 000 (1863). Krystalinikum 
jihozápadní Moravy studoval kromě Heinricha zejména Foetterle (1853, 1854, 
1856), který již zmiňuje z oblasti NP Podyjí fylity a svory v okolí Nového Hrádku 
a Vranova. Jižně od dyjského údolí nalezl a popisoval na v. okraji Českého masivu 
obdobné horniny Cžjžek (1853), který dokonce poznal, že nad fylity leží masivnější 
a výše metamorfované horniny rulové, takže metamorfní komplexy mají převrácený 
sled. Foetterle (1866) sestavil i geologickou mapu Moravy v měřítku 1:280 000. 
Po ukončení těchto prací zájem o studium geologické stavby na jihozápadní Moravě 
i v přilehlém Waldviertelu na dlouhá léta pohasl.

PRvNÍ SYSTEMATICKé výZKUMY

Novým impulsem pro geologické studium v monarchii bylo koncem devadesátých 
let 19. století rozhodnutí o geologickém mapování celého území státu v měřítku 
1:75 000. v Podyjí bylo mapování zahájeno roku 1891 na listu Znojmo C. M. Pau-
lem, který se však věnoval hlavně studiu terciérních sedimentů, a jeho poznatky 
o krystalinickém fundamentu mají jen orientační charakter (Paul 1892). Mapa listu 
Znojmo pak vyšla i s vysvětlivkami až r. 1898. Údolí Dyje s překrásnými výchozy je 
na tomto listu zachyceno až téměř k Vranovu, až za Ledové sluje jižně od Onšova. 
Byly tam rozlišeny jen dva pruhy rul (dyjský masiv a dnešní bítešské ruly), mezi 
nimi pásmo fylitů s kvarcity při bázi a vápenci při nadloží; při pohledu na tuto mapu 
stěží nacházíme podobu se skutečností později zjištěnou.

Mimořádný pokrok a řadu zásadních objevů přinesly v tomto území až výzkumy 
F. E. Suesse, který prostudoval a zpracoval rozsáhlou oblast a výsledky svých po-
zorování shrnul v rozsáhlé monografii pro IX. Mezinárodní geologický kongres ve 
vídni v roce 1903 (suess 1903). V této práci jsou již charakterizovány a pojmeno-
vány geologické komplexy a jednotky Českého masivu – navržená nomenklatura je 
většinou používána dodnes. V následujících letech vydal Suess práce o vztahu mol-
danubika a moravika u vranova nad Dyjí a Geras (suess 1908), a pak klasické dílo 
„Die moravischen Fenster und ihre Beziehung zum Grundgebirge des Hohen Gesen-
kes“ (suess 1912). Dlouholetý výzkum vedl nejen k získání ohromného množství 
faktických poznatků, ale i k jejich analýze a synthese představy o vzniku a vývoji 
příkrovové stavby celého východního okraje Českého masivu, synthese tak promyš-
lené, že její hlavní ideje a principy oslavily loni stoleté jubileum svého trvání. Podle 
F. E. Suesse vystupuje moravikum pod přesunutými komplexy moldanubika ve 
dvou klenbách (neúplných tektonických oknech) – dyjské a svratecké. Moravikum 
je tvořeno autochtonními plutony a jejich pláštěm, přes které jsou přesunuty přík-
rovy „vnitřních fylitů“ s polohami vápenců a kvarcitů a bítešké ruly. Fylity („vnější 
fylity“) a svory („moldanubická svorová zóna“), které lemují v jejím nadloží styk 
s moldanubikem, nejsou samostatné stratigrafické horizonty, ale vznikly zpětnou 
metamorfózou (hlubinnou diaforézou) z hornin moldanubika na bázi přesunované 
kry. Tato násunová linie se dá sledovat od Dunaje až do Vysokého Jeseníku na vzdá-
lenost asi 250 km, délka přesunutí v oknech je aspoň 50 km, jak svědčí relikty mol-
danubika na východní straně kleneb (miroslavská hrásť, krhovické krystalinikum, 
troska u Frauendorfu v Rakousku). Poznatky získané v hlubokých údolích Svratky, 
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Jihlavy a zejména Dyje měly význam zcela zásadní. Ukázaly, což Suess rozvinul ze-
jména v pozdějších syntetických dílech (suess 1926, 1937), že podobné příkrovové 
stavby, vznikající na rozdíl od orogenů alpínského typu ve větších hloubkách zem-
ské kůry, jsou obecným principem vzniku horských pásem. 

O řadě názorů předložených v základní synthese se rozvinuly živé diskuse, které 
podnítily další výzkumy. Předmětem sporů byl zejména způsob vzniku moldanubic-
ké svorové zóny (buď zpětnou metamorfózou – diaftorézou, nebo přeměnou odliš-
ného výchozího sedimentárního materiálu – protolitu), otázka stáří jednotlivých hor-
ninových komplexů a jejich metamorfózy i stáří vzniku celé stavby. Problém vzniku 
svorů zaujal zejména klasika petrologie Beckeho (1915), s kritickými připomínkami 
vystoupili i hinterlechner (1913, 1917) a ZaPletal (1925, 1926), nové poznatky 
přinesli Suessovi žáci, kteří prováděli v Podyjí podrobnější regionální i speciální 
výzkumy. Příkrovovou stavbu severního úseku dyjské klenby mezi Vranovem, Zno-
jmem a Moravským Krumlovem prostudoval Preclik (1925, 1926, 1930, 1937), 
a jeho práce o stratigrafii i tektonice metamorfních jednotek a granitoidech dyjského 
masívu mají k Národnímu parku Podyjí ten nejužší vztah. kölBl (1922) a Wald-
mann (1933) sledovali hlavně problém diaftorézy a vzniku svorů. Otázky stratigrafie 
a přeměny metamorfitů i doprovázející magmatické procesy zkoumali hlavně schu-
mann (1929) a ZaPletal (1925, 1926). Zatím co Preclik a waldmann interpretovali 
svorovou zónu a vnější fylity v souhlase se Suessem jako diaftority, Zapletal je 
považoval za samostatné stratigrafické členy moravika. Problematice východního 
okraje Českého masivu se věnovali jak patrno hlavně geologové rakouští a morav-
ští, česká pracoviště stála stranou. Podrobně jsou nové poznatky a názory z tehdejší 
doby a často značně polemické diskuse hodnoceny ve studii dudka (1958). Ve čtyři-
cátých letech se území Podyjí týkají jen Waldmannovy kapitoly v souborných dílech 
o geologii Rakouska (Waldmann 1943, 1951). 

VýZKUMy VE DRUHé POLOVINě 20. STOLETí

Další etapa regionálního výzkumu zahrnujícího i Podyjí byla zahájena až koncem 
druhé poloviny padesátých let, v souvislosti s vydáváním generálních geologických 
map ČSR 1:200 000. Nově byla zmapována a prostudována severozápadní okrajová 
část dyjské klenby hlavně v okolí Vranova nad Dyjí, studována byla i nejvýchod-
nější část dyjského masivu východně od Znojma, kde byl vymezen rozsah tzv. taso-
vického granodioritu (Preclik 1937, dudek 1960a). Podrobná petrografická analýza 
metamorfitů v nadloží bítešské ruly vedla k přiřazení Suessových „vnějších fylitů“ 
a svorové zóny k moraviku jako vranovsko-olešnické skupiny (dudek 1960b, 1962). 
V pozdějších letech byla hranice moravika a moldanubika posunuta ještě dále k zá-
padu, a k moraviku přiřazena nejen tzv. drosendorfská jednotka moldanubika (jen-
ček, dudek 1971) ale i rakouské „Dobra Gneise“ (Frasl 1970, matura 1976). Tyto 
názory byly zejména rakouskou školou dlouho odmítány, ale v pozdějších letech je 
tato interpretace stále více akceptována (Frasl 1991, matura 2003). I když je pří-
slušost některých sérií k moraviku stále ještě předmětem diskuse (např. cháB 2008), 
je moravikum již obecně považováno za nejzápadnější část brunovistulika (např. 
klötZli et al. 1999), které je okrajovou části východoevropské platformy. 
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Jaké byly podmínky vzniku hornin a jejich stavby?

V posledních třech-čtyřech desetiletích se nový zájem o území Podyjí projevuje 
celou řadou prací věnovaných zejména podrobné analýze fyzikálních podmínek 
metamorfózy (tlaku a teploty), studiu tektonických pochodů spjatých se vznikem 
příkrovové stavby a co nejpřesnějšímu určení stáří jednotlivých procesů. Na těchto 
studiích se podílí česká, moravská i rakouská geologická škola, s častou účastí pra-
covníků z dalších evropských i amerických pracovišť. 

V rakouské části dyjského masivu byly G. Fraslem rozlišeny látkově i strukturně 
odlišné typy – Hauptgranit, typy Gumping, Passendorf a Gauderndorf (Finger et 
al. 1989; Finger, riegler 1999). Na našem území je zastoupen jen typ Hauptgranit 
a jeho odrůda tasovický granodiorit, a dále několik drobnějších těles amfibolického 
dioritu (Batík 1984), které v Rakousku již chybí. Západní okrajová část dyjského 
masivu byla postižena dvěma deformačními fázemi a metamorfní přestavbou, star-
ší za podmínek amfibolitové facie a mladší ve facii zelených břidlic (kolaříková 
et al. 1997, loBkoWitZ et al. 1998). Tyto deformační fáze ovlivnily ovšem celé 
moravikum a byly podrobně studovány v střižných zonách postihujících granitoidy 
ve fundamentu i v bítešském příkrovu (ve Znojmě, Mašovicích, u Ledových slují 
a Na Keplech – kolaříková et al. 1997). Starší fáze se projevuje vznikem výrazné 
břidličnatosti (foliace) hlavně podél kontaktu s metamorfity moravika, směrem k vý-
chodu vyznívá, a je spojována s variským (karbonským) nasunutím moldanubika na 
moravikum. Toto časové zařazení je však nejisté, zejména když vezmeme v úvahu 
geochronologická data SCharbertové et al. (1997). Mladší fáze je spjata s pozdější 
extenzí a retrográdní metamorfózou a je doprovázena i značnou látkovou přestav-
bou.

Již starší petrochemické studie prokázaly blízkou genetickou příbuznost dyjského 
a brněnského masivu (Preclik 1934), a tento názor byl všeobecně akceptován. Podle 
prací z poslední doby (Bernroider 1989) je dyjský masiv geneticky spjat i s ortoru-
lami v morávních příkrovech, weitersfeldskou a bítešskou. Všechna tato tělesa patří 
ke granitoidům se zvýšeným obsahem draslíku (ojediněle až šošonitickým) a podle 
vztahu stopových prvků Rb : y+Nb a Rb/Zr : váh%SiO2 je lze přiřadit ke granitoi-
dům vulkanických oblouků (VAG – volcanic arc granites) a částečně i synkolizním 
granitoidům (syn-COLG). Obsahy stopových prvků jsou typické pro granitoidy které 
intrudovaly na aktivním kontinentálním okraji. Dyjský masiv je ale spjat jen se zá-
padní částí brněnského masivu západně od bazické zóny (Finger at al.1995, hanžl, 
melichar 1997, Finger, Pin 1997, Finger et al. 2000). Tato část, někdy označovaná 
jako dyjský terrán, byla tedy okrajem kontinentu a má zřetelně korový charakter, 
část východně od bazické zóny – tzv. slavkovský terrán, vznikala v prostředí ostrov-
ního oblouku a je plášťového původu. 

Rakouští geologové se věnovali v 60. a 70. letech 20. století i podrobnému geo-
logickému a petrologickému výzkumu území mezi dyjským masivem a bítešskou 
rulou (Suessových „vnitřních fylitů“), a zpracovali rakouskou část dyjské klenby. 
Byly zjištěny a definovány metamorfní zóny, charakterizované indexovými mine-
rály (höck 1975) – zóna I. s fengitem (phg) a chloritem (chl), zóna II. s biotitem 
(bt), zóna III. s biotitem (bt) + granátem (gt) a zóna IV. s granátem (gt) + biotitem 
(bt) + staurolitem (st). Intenzita metamorfózy roste směrem od jihu k severu (na 
našem území od údolí Dyje směrem k severozápadnímu zakončení dyjské klenby 
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intenzita přeměny opět klesá) a hranice jednotlivých metamorfních zón probíhají 
kose ke směru litologických jednotek. Výborný přehled geologické a petrografické 
problematiky moravika z této doby podávají matura (1980) a Frasl (1991). No-
vějším výzkumem byly určeny teplotní a tlakové podmínky metamorfózy, hodnoty 
stanovené jednotlivými autory se poněkud liší, ale jednotky jsou jimi celkem shodně 
charakterizovány. Bernroider (1989) uvádí ve středním úseku moravika podmínky 
v amfibolitové facii na 520°C ± 30°C a 4 kb ± 1 kb, intenzita přeměny klesá směrem 
k jihu i severu, kde jsou zastoupeny typické asociace facie zelených břidlic. Upozor-
ňuje též na skutečnost, že i malé změny v chemismu horniny a zejména parciálním 
tlaku CO2 mohou vést ke vzniku značně odlišných minerálních asociací. Další data 
byla určena na základě distribuce prvků v koexistujícím granátu a biotitu (höck et 
al. 1990, höck 1991) v jednotlivých minerálních asociacích: gt+bt na cca 580°C, 
a gt+bt+st na 580–600°C, tlak byl odhadnut na 5 až 7 kb. Uváděné pT podmínky 
metamorfózy platí pro nejvyšší členy perneggské formace, zatím co pro pestré 
série moldanubika nasouvaného na moravikum jsou uváděny teploty i tlaky vyšší 
– 700–800°C, 7–9 kb (klötZli et al. 1999). Celý komplex v plášti dyjského masivu 
a v jeho nadloží až k weitersfeldské ortorule byl označen jako therasburgská for-
mace, a nadložní a výše metamorfovaný komplex mezi weitersfeldskou a bítešskou 
ortorulou jako perneggská formace. V současnosti je tedy užívána tato tektonicky 
motivovaná – mírně upravená terminologie od tektonického podloží k nadloží (Fra-
sl 1991, FritZ 1991, FritZ, neuBauer 1993, matura 2003):

brunovistulikum  – bazální komplex – parautochtonní dyjský masiv se svým 
pláštěm, therasburgskou formací

moravosilezikum  – pleissingský příkrov (Pleissinger-Decke) – na bázi weiters-
feldská ortorula, v jejím nadloží perneggská formace (u nás lukovská jednotka)

 – bítešský příkrov (Bittescher-Decke) – na bázi bítešská or-
torula, v jejím nadloží drosendorfská formace (u nás vranovská skupina = „vnější 
fylity“ a šafovská skupina = „moldanubická svorová zóna“)

moldanubikum  – gföhlská jednotka (příkrov)
Na našem území bylo konečně nově zmapováno území „vnitřních fylitů“ v podlo-

ží bítešské ruly, nově definované jako lukovská skupina (Batík 1984), a rozdělené na 
spodní oddíl s kvarcity a svrchní oddíl s karbonáty. Lze ji korelovat s perneggskou 
formací v Rakousku, tvořící svrchnější příkrov ve „vnitřních fylitech“ v nadloží wei-
tersfeldské ortoruly. Jako dobrý indikátor pT podmínek metamorfózy se projevily 
i granáty parametamorfitů (Batík, Fediuková 1992). Výrazná jádra a čiré lemy jejich 
zrn dokládají aspoň dvě metamorfní fáze a jejich chemismus je dokladem inversní 
stavby (zvýšený obsah Mg ve skupině šafovské, Ca ve skupině vranovské a Mn ve 
skupině lukovské). Asociace granát+staurolit v lukovské skupině vznikla při 590–
610°C a tlaku 4,5–5 kb, zatím co v plášti dyjského masívu panovaly tlaky o 1,5–2 kb 
nižší. Sled minerálních asociací a příslušných pT podmínek ve střední části dyjské 
klenby (ŠtiPská, schulmann 1995) je následující: ve spodní části pláště dyjského 
masivu (parautochtonní jednotce) gt+bt nebo gt+chl+bt a 580°C, 7–8 kb; v její 
svrchní části st+gt+bt a 600°C, 7–8 kb; ve spodním morávním příkrovu gt+st+bt 
a 600°C a 7–8 kb; ve svrchním morávním příkrovu a svorové zóně gt+ky+st+bt 
630–650°C a 8–10 kb. Asociace sil(silimanit)+bt+gt v jeho nejsvrchnější části je již 
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projevem retrográdní přeměny při 600–630°C a 5,5–7 kb (zde je nutno upozornit, že 
termíny spodní a svrchní morávní příkrov nejsou identické s termíny therasburgská 
a perneggská formace !). Diskordantní průběh metamorfních izográd byl vysvětlen 
pometamorfním příčným převrásněním dyjské klenby podle osy mírně upadající 
k západu (ŠtiPská, schulmann 1995).

Podrobnější představu o podmínkách metamorfózy v lukovské a vranovské sku-
pině přinesl i výzkum struktur a minerálních asociací karbonátových hornin pomocí 
katodoluminiscence (houZar, leichmann 2003). Určené teploty v nich jsou však 
závislé na parciálním tlaku CO2. V lukovské skupině u Čížova (ve staurolitové zóně) 
byly pro minerální asociace karbonátů odvozeny teploty nižší než 450°C a tlak 
kolem 500 MPa (avšak pro metapelity vypočtena teplota 520°C a 500–700 MPa, 
Pivnička 1995). U Horních Dunajovic je metamorfóza slabší a metapelity obsahují 
pouze biotit. Asociace Cal+Tr+Di+Phl ve vranovské skupině indikují teplotu vyšší, 
až 580–620°C a 500 MPa (houZar et al. 2000). Mimořádné svým složením jsou ně-
které mramory u Vranova (Junácké údolí), které se podobají zvýšenými obsahy Nb, 
Mo, Zr, REE, V, Th a y magmatickým karbonatitům (houZar, novák 2002); jejich 
genese není zcela jasná. Pozoruhodným horninovým typem ve spodní části lukov-
ské skupiny jsou i chloritické břidlice s magnetitem, které jsou zdrojem výrazných 
magnetických anomalií; jde patrně o metamorfované původní plážové sedimenty 
(liBoWitZky 1990).

Petrografický a geochemický výzkum metamorfních komplexů moravika byl 
doprovázen i velmi podrobným výzkumem strukturním. vztah vrásových struktur 
k metamorfní rekrystalizaci byl studován na bítešské rule i horninách vranovské sku-
piny (dudek 1962), a horniny označeny vesměs jako b-tektonity, v nichž metamorfní 
rekrystalizace většinou časově přesahovala pochody vrásnění a nasouvání příkrovů 
směrem k východu. Novější výzkumy zahájené začátkem 80. let Schulmannem však 
přinesly zásadně nové pojetí vrásového systému a jeho detailní analýza v bítešské 
rule u Vranova zjistila dvě deformační fáze (schulmann 1990). První je spjata se 
vznikem morávních příkrovů a jejich metamorfózou barrovienského typu i se vzni-
kem výrazných lineárních struktur a izoklinálních i toulcových vrás (sheath folds). 
Druhá je doprovázena vznikem střižných zón sev. nebo sv. směru a retrográdní pře-
měnou ve facii zelených břidlic. Tato zjištění jsou v souladu z poznatky v rakouské 
části dyjské klenby (FritZ 1990, FritZ, neuBauer 1993) i novými pracemi na našem 
území (schulmann et al. 1991,1994,1995; loBkoWitZ et al. 1998).

A kdy to všechno vzniklo?

Velký pokrok v určování stáří horninových souborů umožnily v posledních deseti- 
letích nové fyzikální metody na určení „absolutního“, tedy radiometrického stáří 
minerálů a hornin, data významná pro Národní park Podyjí však pocházejí většinou 
z rakouské části moravika. Již dříve bylo stáří dyjského masivu považováno v ana-
logii s masivem brněnským za předdevonské, což potvrzovaly i některé výchozy 
východně od Znojma (např. dudek 1960a) a doklady z vrtného průzkumu v 60. 
a 70. letech (Batík, Skoček 1981, vrty Tas-1, Znj-1). Radiometrické určení meto-
dou Rb/Sr ukázalo neoproterozoické (kadomské) stáří 551±6 Ma (scharBert, Batík 
1980), které bylo potvrzeno a dále zpřesněno metodou U/Pb na zirkonech na 567±5 
Ma (Friedl et al. 2004). Pro bt-am kvarcdiorit od Dobšic je však uváděno stáří až 
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630±50 Ma, zjištěné metodou K/Ar (scharBert, Batík 1980). výsledek analýzy 
postupného chladnutí podle poměru 40Ar/39Ar přes 500 Ma (scharBert et al.1997) 
nasvědčuje pak tomu, že dyjský masiv byl jen nepatrně ovlivněn variskými tektono-
metamorfními pochody.

 Nová studia hornin dyjské klenby naznačila, že granitoidy v moraviku (bruno-
vistuliku) – tedy dyjský masiv, weitersfeldská ortorula a bítešské ortorula a možná 
i v moldanubiku ležící Dobra-Gneis (matura 2002) – jsou geneticky spřízněny a liší 
se hlavně intenzitou tektonického přepracování v hraničním švu mezi moldanubikem 
a brunovistulikem. To potvrzuje i časová shoda doby jejich vzniku. Pro bítešskou 
rulu byla uváděna postupně značně odchylná radiometrická Rb/Sr stáří, vyplývající 
zčásti z různé metodiky a také odchylných vzorků: 796±49 Ma (scharBert 1977), 
570±44 Ma (morauF, jäger 1982), 480±50 Ma (van bremen et al. 1982). Avšak 
spolehlivější U/Pb datování zirkonů z bítešské ortoruly – 586±7 Ma (vážený průměr 
206Pb/238U, Friedl et al. 1998) i 578±7 Ma a 584±5 Ma (Friedl et al. 2004) ukazují, 
že její protolit má obdobné kadomské stáří jako granitoidy dyjského masivu (567±6 
Ma). S rulami Dobra je situace složitější – stáří zirkonů je značně vysoké, 1,38 Ga 
a odpovídá zřejmě době vzniku protolitu těchto rul, jenom nejužší venkovní lemy 
zirkonů mají stáří kadomské kolem 600 Ma, kdy mohlo dojít k jejich rekrystalizaci 
(geBauer, Friedl 1993). Též některé zirkony bítešské ruly mají jádra stará 1,2; 1,5 
a 1,65–1,8 Ga (zděděné zirkony), spadající do mezoproterozoika a paleoproterozoika 
(Friedl et al. 2004), ale stáří kolem 1,4 Ga se v nich neobjevuje. Dobra-Gneis není 
tedy zcela identická s bítešskou ortorulou, ale v moldanubiku představuje z hlediska 
stáří cizorodý prvek a je patrně součástí stejného „terránu“ jako bítešská rula, tedy 
moravika (brunovistulika). 

Průběh mladších tektonotermálních pochodů (zejména dobu ochlazení hornino-
vých komplexů a časový průběh ochlazování) udávají 40Ar/39Ar stáří hornin mol-
danubického příkrovu, svorové zóny (= šafovské skupiny), a amfibolitových poloh 
v bítešské rule (dallmeyer et al. 1992). Stáří amfibolu z amfibolitu ve svorové 
zóně je 339,7±3,5 Ma, stáří amfibolů z bítešské ruly 328,7±3,3 Ma a muskovitů 
328,7±0,8 Ma (výchozy a lom Hattey v údolí řeky Taffa, 1600 m jihovýchodně od 
Messern). Stáří muskovitů z weitersfeldské ortoruly 325,5±0,7 Ma (lom v obci Wei-
tersfeld). Obdobná jsou i stáří amfibolů ze tří lokalit moldanubika – mezi 335,9±3,1 
a 350,6±0,5 Ma. Tato stáří byla interpretována jako postmetamorfní variské ochla-
zování pod 500°C u amfibolu a pod cca 400°C u muskovitu. Obdobná stáří amfi-
bolů i muskovitů nasvědčují rychlému ochlazení a ukazují, že horniny pronikly do 
relativně vysokých úrovní kůry během spodního karbonu. K území národního parku 
mají nejbližší vztah údaje o stáří bítešské a weitersfeldské ortoruly.

I další 40Ar/39Ar stáří amfibolů a muskovitů (vzorek bítešské ruly z Vranova 
326,5+0,4 Ma) reflektují úplné variské omlazení argonového izotopického systému 
mezi 340 a 325 Ma a do podložních strukturních jednotek jsou stále nižší (FritZ et 
al. 1996). To je způsobeno rychlým zvedáním (exhumací) a ochlazováním během na-
souvání příkrovů na předpolí. Tyto variské hodnoty kontrastují s kadomským stářím 
amfibolů a muskovitů ve fundamentu těsně pod variskou násunovou plochou, které 
byly jen částečně zmlazeny během variského vrásnění. V kadomském předpolí lze 
datovat metamorfózu v podmínkách amfibolitové facie před více než 610 Ma a in-
truzi granitoidních těles kolem 590 Ma; stáří ochlazení 40Ar/39Ar před 565,3±0,8 Ma 
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ukazuje pak na nepatrné variské ovlivnění (ovšem vzorek je ze svratecké klenby již-
ně od Deblína).

Globální souvislosti?
Skutečnost, že na území Národního parku Podyjí (a v jeho nejtěsnější blízkosti) je 
možno studovat zatím ne zcela jednoznačně interpretovaný styk základních staveb-
ních jednotek praevropy a paleoevropy vede k tomu, že je tato oblast zmiňována ve 
velké řadě syntetických studií. Živou diskusi o začlenění moravika a brunovistuli-
ka dyjské klenby (a tudíž i území národního parku) k těmto základním jednotkám 
stavby Evropy nalezneme v řadě prací (např. aleksandroWski, maZur 2002, Win-
chester et al. 2002), které z globálního hlediska uvažují jejich vztah ke Gondwaně 
(a to k deskám Afriky nebo Jižní Ameriky) a pozdější akreci k Avalonii (Finger et 
al. 2000, Friedl et al. 2000), nebo Baltice (Belka et al. 2002), nebo již počáteční 
příslušnost od proterozoika k Baltice (vavrdová 2004). Časové zařazení pochodů 
odlučování a akrece těchto jednotek sleduje řada prací, ale názory zatím zůstávají 
otevřené.

NEJMLADšÍ GEOLOGICKé POCHODY

V území NP jsou zastoupeny převážně horniny fundamentu, většinou masivní 
a značně odolné proti destrukčním klimatickým vlivům. Horniny z mladších útva-
rů (svrchního paleozoika a mesozoika) se tam prakticky nevyskytují; na parovině 
v okolí údolí Dyje jsou jen místy drobné relikty terciérních (miocénních) usazenin. 
Ty jsou ve větším rozsahu rozšířeny jen jižně a jihozápadně od Znojma a pocho-
pitelně zcela převažují dále na východě v karpatské předhlubni. Proto byla větší 
pozornost věnována již od nejstarších výzkumů A. heinricha (1837) morfologii 
říčního údolí a jeho vzniku postupující erozí. Erozivní pochody byly v podstatě 
iniciovány pozvolným vyzvedáváním dyjské klenby i celého východního okraje 
Českého masívu od konce oligocénu, a jeho výrazným zrychlením ve svrchním 
miocénu a kvartéru (Batík, ŠeBesta 1996; tam i diskuse různých názorů a další lite-
ratura, přehled nových prací BrZák, kirchner 2001). Erozí vzniklo kaňonovité údolí 
až 230 m hluboké v místech, kde prořezává hřbet Býčí hory (BrZák 1998), erozivní 
pochody podmínily též vznik blokových sesuvů až výrazných rozsedlin „Ledových 
slují“, i vznik a vývoj údolních svahů a svahových sedimentů. Na území národního 
parku se nevyvinuly nebo nezůstaly zachovány říční terasy, kromě nejspodnější ho-
locenní úrovně 3–5 m nad řekou (BrZák 1998). velmi detailní jsou z poslední doby 
studie věnované vývoji skalních tvarů a na ně vázaných balvanových a suťových 
proudů (BrZák 1999, 2000; ivan, kirchner 1995), vznikajících v chladných obdo-
bích pleistocénu. Jsou vázány na komplexy granitoidních hornin, tedy dyjský masiv 
a bítešskou rulu, a silně ovlivněny orientací foliačních ploch vůči průběhu údolí. 
Na formování povrchu se uplatňovaly i antropogenní tvary (těžební, zemědělské 
i vojenské), vznikající při tisícileté kultivaci krajiny a dokonce i v současnosti (např. 
opevňovací práce, hraniční pásmo – kirchner et al. 2003). Při terénním výzkumu 
byly používány a částečně i experimentálně testovány geofyzikální metody mělkého 
dosahu (PosPíŠil, PaZdírek 1998, huBatka 2001).

Již od nejstarších dob (roth 1863) přitahovaly zájem badatelů jeskyně jihový-
chodně od Vranova nad Dyjí, v nichž led přetrvával až do pozdního léta – Ledové 
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sluje (Eisleiten), a již jarz (1882) správně objasňoval jejich vznik otvíráním puklin 
a sesouváním uvolněných rulových desek. Časem o nich byla zveřejněna řada studií 
a populárních článků a po vzniku NP byl zahájen jejich systematický jeskyňářský 
výzkum, který přehledně hodnotí Wagner (2001) a prováděno jejich zaměření i sle-
dování svahových pohybů skalních hmot (košťák 2001). Studovány byly i nátekové 
minerály – alofán v puklinových jeskyních a silicit na puklinách rul (melka, cílek 
2000, cílek, andrejkovič 1999).

Do okrajové části národního parku jižně od Znojma zasahuje i nejvýchodnější 
část třebíčského pádového pole vltavínů (moldavitů) geneticky ne zcela jasnou loka-
litou u Konic (Batík 1997), zatím co autentičnost stovek nálezů u Kuchařovic a Su-
chohrdel již vně národního parku je nesporná (např. Šmerda 2000). Problematika 
moravských vltavínů je však již mimo záměr tohoto přehledu a existuje o ní rozsáhlá 
speciální literatura (přehled trnka, houZar 1991).
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