Jeden ze dvou lvů z permského pískovce před nádvořím Vlašimského zámku
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Průvodcovskou službu a exkurze pro skupiny zajišťuje
Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi.
tel.: 317 845 169, e-mail: exkurze@csop.cz

Permský pískovec a uhelná sloj u Chobota
Významným fenoménem je pruh permských ostrůvků, který se táhne podél západního okraje Blanické brázdy. Jedná se o pozůstatky
prvohorních usazenin, které nebyly v pozdějších geologických obdobích přeměněny (metamorfovány). Největší z těchto „ostrůvků“ leží
mezi Českým Brodem a Stříbrnou Skalicí. Další menší jsou například
u Divišova a Chobota. Permské souvrství u Chobota je mimořádné
přítomností sloje černého uhlí, která byla krátce před sto lety těžena.
V okolí se vyskytuje červený pískovec, který dává charakteristickou barvu polím. Dříve se v lomu
nedaleko Nesperské Lhoty těžil
a využíval k tvorbě sochařské
výzdoby a různých ozdobných
stavebních prvků (například
v areálu vlašimského zámku
a parku, Modrá kaplička ad.).

Připravili jsme pro Vás další informační materiály:

k dispozici na www.blanicti-rytiri.cz nebo v infocentrech regionu

Projekt Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Na projektu spolupracují město Vlašim, Mikroregion Český smaragd,
městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem, Načeradec
a obce Kamberk, Kondrac, Pravonín, Ratměřice a Veliš.

Blanická brázda u Chobota
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Blanickou brázdu můžeme sledovat z jihočeské kotliny od Českých
Budějovic přes Mladou Vožici a potom dále údolím řeky Blanice
až k jejímu ústí, poté je v krátkém úseku protékána řekou Sázavou
a pokračuje podél říčky Výrovky až k Pečkám v Polabí. Celá má délku
asi 65 km. Nejvýrazněji je propadlina Blanické brázdy vyvinutá mezi
Miličínem a Řísnicí, kde dosahuje šíře 15 km.
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Pohled na hrásť Velkého a Malého Blaníku tvořených tzv. blanickou ortorulou
od rybníka Strašík u Libouně

Blanická brázda je nejvýznamnějším geomorfologickým útvarem
Podblanicka. Jedná se o nápadnou příkopovou propadlinu se
složitým systémem zlomů téměř severojižního směru v jižnější
části prastarého Českého masivu, vyplněnou permokarbonskými
uloženinami.

Vznik
Propadlina Blanické brázdy vzniká v období variského vrásnění
v období prvohor v silně metamorfovaných horninách moldanubika.
Na poruchový systém Blanické brázdy je vázáno zrudnění četných
drobných rudních ložisek souvisejících se středočeským plutonem.
Do konečné podoby vymodelovala terén eroze. Významnou měrou
k současné podobě rovněž přispěla řeka Blanice, která protéká větší
částí brázdy.
»

schématický průběh struktur Blanické brázdy
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