THAYENSIA (ZNOJMO) 2016, 13: 15–58.

ISSN 1212-3560

GEOMORFOLOGICKÉ A PETROGRAFICKÉ ASPEKTY
FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ
V OBLASTI DOLNÍ ROKYTNÉ
GEOMORPHOLOGICAL AND PETROGRAPHIC ASPECTS
OF FLUVIAL SEDIMENTS
IN THE AREA OF THE LOWER ROKYTNÁ RIVER
Pavel R o š t í n s k ý 1, Jaroslav Š m e r d a 2 & Eva N o v á k o v á 1
1

Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i., Oddělení environmentální geografie, Drobného 28,
CZ–602 000 Brno; rostinsky@geonika.cz, novakova@geonika.cz
2
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129/8, CZ–669 02 Znojmo;
smerda@muzeumznojmo.cz

Abstract: The spatial distribution and basic geomorphological and petrologic properties of Pliocene to Quaternary fluvial gravelly sediments is presented for the lower reaches of the Rokytná river
valley in the southern part of the Boskovická brázda half-graben area in the Czech Republic. The
occurrences marked in many previous sources were verified in the field and supplemented with
new data, mostly gathered on the basis of available real vertical surface data produced by modern
airborne lidar scanning. Related to the stepped longitudinal gradient curve of the present-day valley floor, the documented fluvial accumulations dispersed at several relative heights, were put into
a schematic system, which enabled us to distinguish changes in the fluvial style of the stream. The
most significant was the younger sharp incision of the regional river network into former slightly
undulated surface, interlinked with changes in the geomorphological setting of fluvial deposition.
The ascertained high fragmentation / low continuity of sedimentary levels at the boundary of the
Bohemian Massif with the Carpathians differentiate the investigated area from other important regions of fluvial accumulation in the Czech Republic.
Key words: valley system, fluvial sediments, geomorphology, petrography, Boskovická brázda
half-graben

ÚVOD
Povrchové výskyty pevninských klastických neogenních až kvarterních fluviálních
(říčních) sedimentů v dlouhodobě se zvedajících a obnažovaných územích, mnohdy
i více vzdálené od současných údolí vodních toků, představují doklady relativně
mladých změn v uspořádání reliéfu a s ním úzce spjaté říční sítě (např. TYRÁČEK
2001, BRIDGLAND & WESTWAY 2008). Odvození vývoje konkrétního říčního systému v silně erodovaných oblastech však bývá obtížné jak v důsledku specifického
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vzájemného působení vnitřních faktorů (zejména geologických) a vnějších faktorů
(klimatických, hydrologických) na zemském povrchu, tak především v souvislosti
s tamním dnešním malým zachováním akumulovaného fluviálního materiálu (srov.
TYRÁČEK 2001, GOUDIE 2004, CZUDEK 2005). Mnohdy je třeba získat a vyhodnotit
širší spektrum poznatků z více lokalit.
Příspěvek se zabývá říčními sedimenty v oblasti podél zahloubeného údolí dolního toku Rokytné v okolí Moravského Krumlova, nacházející se v geologicky
i geomorfologicky složitě utvářeném prostoru jihovýchodního okraje Českého masivu. Práce je zaměřena na základní doplnění a shrnutí některých hlavních údajů
ve vztahu k umístění sedimentů v reliéfu i k zdrojovým oblastem jejich materiálu,
a na prvotní interpretaci těchto dat. Zkoumána byla téměř výhradně hrubší štěrková
frakce uloženin, a to z důvodů jejího uchování v dnešním prostoru, nejsnadnějšího
vyhledávání valounů při povrchovém průzkumu i nejspolehlivějšího určování jejich
petrologického složení a provenience. Použit byl geomorfologický přístup výzkumu,
doplněný rovněž velmi důležitým petrografickým hodnocením materiálu.
Zájmové území bylo vybráno na základě následujících hlavních skutečností:
(1) Systematické studium fluviálních sedimentů již proběhlo ve většině významných částí České republiky. Zahrnulo oblast středních a severních Čech, především
ostře zahloubená údolí významných řek (např. BALATKA et al. 1966, 2015, BALATKA
& SLÁDEK 1962, 1965, 1976, ZÁRUBA et al. 1977, BALATKA & LOUČKOVÁ 1992, BALATKA & KALVODA 1995, 2008, 2010) a rovněž Vněkarpatské sníženiny a Vídeňskou
pánev na Moravě (MACOUN et al. 1965, RŮŽIČKA 1973, ZEMAN 1974, 1982, HAVLÍČEK
1980, ZEMAN et al. 1980, MINAŘÍKOVÁ 1982, SMOLÍKOVÁ & ZEMAN 1982, TYRÁČEK
2011).
Odlišné rysy morfologických a sedimentárních projevů údolních systémů, spjatých ve velké míře s různými tektonickými režimy – platformním (Český masiv)
v oblasti první a orogenním (okraj Alpsko-karpatského pohoří) v oblasti druhé charakterizovali TYRÁČEK (1983, 2001), BALATKA (1992) a TYRÁČEK & HAVLÍČEK (2009).
Do značné míry specifická oblast jv. okraje Českého masivu ve styčném prostoru
obou odlišných tektonických stylů (srov. HRÁDEK 1997a, b, 1998) byla z pohledu
tohoto výzkumu dosud velmi opomíjena, systematičtější práce jsou pouze ojedinělé
(BRZÁK 1996, PETERKOVÁ 2011) a bez srovnání poznatků s jinými regiony.
(2) Údolí dolní Rokytné zahrnuje ve své dolní části nejvýznamnější anomálii
v převážně k JV usměrněném odvodňování jihozápadní Moravy. Jeho podrobnější
výzkum by mohl objasnit případnou strukturní podmíněnost tohoto jevu.
K nejdůležitějším cílům práce ve zkoumané oblasti patřilo:
– ověření, doplnění a případná úprava prostorového rozsahu již známých fluviálních lokalit;
– konstrukce a zhodnocení podélných profilů hlavního toku a vybraných přítoků,
částečně ve vztahu k rozmístění fluviálních sedimentů;
– určení typů hornin, vyskytujících se ve valounovém materiálu hlavních lokalit;
– definování základních prostorových vztahů hrubých klastických sedimentů
k současné a případně i dřívější povrchové drenáži;
– sestavení prostorového systému úrovní fluviálních akumulací;
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– stanovení základních typů fluviálních lokalit vzhledem k hlavním etapám vývoje oblastního reliéfu;
– rozlišení vzdáleného a místního přínosu jednotlivých složek fluviálních sedimentů, určení jejich pravděpodobných zdrojových oblastí nebo přímo konkrétních
hornin.
Nové poznatky jsou konfrontovány s některými již známými údaji o zkoumaném
regionu. Nejdůležitější výsledky vlastního výzkumu v oblasti dolní Rokytné jsou
rovněž rámcově srovnány se souvisejícími známými informacemi ze dvou významných, vzájemně dosti odlišných fluviálních systémů České republiky.
ZÁJMOVÁ OBLAST
Studovaný dolní údolní úsek řeky Rokytné v povodí Dyje (obr. 1) o délce ~23 km
a výškové poloze dna 254–203 m n. m. byl vymezen soutokovým územím s Dolnodubňanským potokem u Vémyslic a ústím do Jihlavy v místě složitého hydrografického uzlu u Ivančic, zahrnujícím i druhý významný přítok Oslavu. Přibližně odpovídá říčnímu kilometru 64–89 současného, v rozšířených místech údolí významně
lidmi regulovaného, koryta toku. V následující rešeršní části jsou uvedeny zejména
hlavní práce, blíže se týkající řešené problematiky.

Obr. 1. Geomorfologická pozice zájmové oblasti podél dolní Rokytné s počátkem u Vémyslic
a koncem v soutokové kotlině u Ivančic. Česká vysočina: Bb – Boskovická brázda a obě okolní
jednotky; Západní Karpaty: Dsú – Dyjsko-svratecký úval. Doplněny jsou charakteristické příčné
profily odlišné horní a dolní části říčního údolí spolu s naznačenými pozicemi příslušných fluviálních akumulací.
Fig. 1. Geomorphological setting of the study area along the Rokytná river beginning at the village
of Vémyslice and ending in the confluence basin at the town of Ivančice. Bohemian Highlands:
1 – Bohemian-Moravian Upland, 2 – Brno Upland, Bb – Boskovická brázda half-graben; Western
Carpathians: Dsú – Dyje-Svratka Basin. The water drainage area of the Jevišovka river adjoins towards the south. Insets: characteristic transverse profiles of the differing upper and lower parts of
the river valley together with indicated locations of respective lateral fluvial accumulations.
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Geologická stavba a vývoj
Území, nacházející se při okraji v paleozoiku konsolidovaného Českého masivu, má
složitou stavbu, v níž se uplatňují i prvky svrchnomezozoické a kenozoické stavby
alpsko-karpatského horského systému (obr. 2; STRÁNÍK et al. 1993, CHLUPÁČ et al.
2002). Flexurně prohnutý jihovýchodní okraj Českého masivu se tam prostřednictvím mozaiky spojitých i zlomových neotektonických deformačních struktur noří
pod karpatskou předhlubní pánev ve vnější zóně novějšího pohoří (HRÁDEK & IVAN
1974, HRÁDEK 1997a, b, 1998, ROŠTÍNSKÝ 2004, 2006, ROŠTÍNSKÝ & ROETZEL 2005,
ROŠTÍNSKÝ et al. 2013). Polyfázový geologický vývoj území poznamenaly kromě
nejmladšího alpinského i dva starší orogenní cykly fundamentu masivu – kadomský
a variský (KALÁŠEK et al. 1963, DUDEK 1980, MÍSAŘ et al. 1983, CHÁB et al. 2008).

Obr. 2. Geologická pozice zájmové oblasti. Podklad: on-line Geologická mapa 1:50 000 (ČGS
2016a). mo – moravikum, bm – plášť brněnského masivu, mp – miroslavský perm, kp – karpatská
předhlubeň.
Fig. 2. Geological setting of the study area. Background: on-line Geological map 1:50.000 (ČGS
2016a). 1 – Moldanubicum, 2 – Moravicum (mo), 3 – Moravian-Silesian Early to Late Paleozoic,
4 – Boskovická brázda half-graben structure, Late Paleozoic (note dissimilar demarcation of the geological and geomorphological unit with the same name), mp – Miroslav conglomerate, analogical
unit in age – Permian; 5 – major regional fault, 6 – Brno Massif, bm – Brno Massif mantle rocks,
7 – Carpathian Foredeep (kp), Miocene. Inset: a schematic location of the Bohemian Massif (ČM)
in front of the Alps and the Carpathians, two different parts of the younger orogenic system.
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Ve stavbě okraje Českého masivu se proto vyskytují jak krystalinická tělesa různého
stáří (proterozoikum – paleozoikum), tak celkově mladší paleozoický sedimentární
pokryv v několika stratigrafických úrovních (devon – spodní karbon – permokarbon), vázaný výhradně na tektonické deprese (např. JAROŠ 1961a, MALÝ 1993, DVOŘÁK 1996). Stýká se tam několik významných jednotek Českého masivu (MÍSAŘ &
DUDEK 1993) a ty byly zdrojem materiálu studovaných fluviálních sedimentů.
Svrchnoproterozoický brněnský masiv (ŠTELCL et al. 1986, MITRENGA & REJL
1993), považovaný za západní část brunovistulika (DUDEK 1980), tvoří východní
část území. Je složen z granitoidních hornin – granodioritů, aplitů a pegmatitů.
Metamorfní plášť tam není zachován. Moldanubikum (proterozoikum – paleozoikum) je tvořeno složitým komplexem vulkanosedimentárních hornin s variskými
magmatity. Jeho skalní podklad se nachází v západní části sledovaného území až
k pramenům Rokytné. Zastoupeny jsou tam různé typy rul, často migmatitizované,
granulity, amfibolity, hadce, kvarcity a krystalické vápence (HOMOLA et al. 1968,
PLAMÍNKOVÁ 1983, DALLMEYER et al. 1995, HASALOVÁ et al. 2008). Ve střední části
území vystupuje moravikum (komplex paleozoických metamorfitů), zasahující do
oblasti v omezeném prostoru jz. od Moravského Krumlova (dále jen Mor. Krumlova) tektonicky redukovanou severní částí dyjské klenby (DUDEK 1962, DLABAČ et al.
1969, BATÍK 1984). Je tvořeno především ortorulami, pararulami (zejména svory),
kvarcity a krystalickými vápenci.
Hlavním pozůstatkem paleozoického pokryvu je boskovická brázda, asymetrická
lineární příkopová propadlina ze závěru variské orogeneze (permokarbon), protažená SSV–JJZ (JAROŠ 1961a, MALÝ 1993). Do zájmového prostoru zasahuje jižní částí
vyplněnou pevninskými sedimenty (balinský slepenec na západě, dotovaný přínosem klastů z moladnubika a moravika; permský rokytenský slepenec na východě,
tvořený převážně drobami a vápenci ze staršího paleozoického pokryvu brněnského
masivu – HOUZAR (1981), JELÍNEK et al. (2003).
Nejdůležitější zlomovou strukturu paleozoického založení, ovlivňující geologický
i geomorfologický vývoj také v pozdějších obdobích, představuje zlom Diendorf
– Boskovice. V délce ~200 km tvoří rovněž ostrou východní hranici boskovické
brázdy vůči brněnskému masivu s významnou horizontální i vertikální složkou pohybu (např. JAROŠ & MÍSAŘ 1967).
Karpatská předhlubeň s mocnou sedimentární výplní molasového typu ze staršího
neogénu (miocén; ~23–15 Ma) byla utvářena v souvislosti s měnícími se geotektonickými poměry a mořskými transgresními a regresními fázemi rovněž v průběhu
několika etap (KRYSTEK 1983, BRZOBOHATÝ & CICHA 1993, NEHYBA & ŠIKULA 2007).
Mořské záplavy zasahovaly daleko na SZ od současného denudačního okraje předhlubně, např. k Náměšti nad Oslavou nebo do Jaroměřické kotliny (např. HAMRŠMÍD
1984, NEHYBA & HLADILOVÁ 2004). Část erodovaných sedimentárních sekvencí byla
následně redeponovaná do mladších říčních akumulací.
Ve zkoumané oblasti se zachovaly uloženiny dvou depozičních cyklů – eggenburg-ottnangu (spodní miocén) a spodního badenu (střední miocén). Zastoupena jsou
především klastika mořského, místy i přechodného brakického až sladkovodního
charakteru (JAROŠ 1961b, DLABAČ 1976, NEHYBA 1997). Spodní miocén zahrnuje dvě
jílovité vrstvy, na které nasedá plošně nejrozšířenější písčitá facie rzehakiových vrstev. V blízkosti vyvýšenin skalního podloží je doprovází štěrkové polohy, obsahující
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kromě křemene a krystalinika hojné rohovce. Vyskytuje se zejména v Boskovické
brázdě, zjištěny byly i na SZ na svazích Českomoravské vrchoviny až do okolí Dukovan. Prostorově omezené výskyty uloženin spodního badenu vyplňují dna údolních sníženin Jihlavy mezi Oslavany a Ivančicemi i Rokytné jv. od Mor. Krumlova
– hlavně pánevní vápnité jíly, méně okrajové bazální písky až štěrky. Za pozůstatky
hrubší facie jsou považovány menší výskyty ve vyšším reliéfu na blízkém okraji
Českomoravské vrchoviny.
Vznik krystalinika i sedimentárního pokryvu střídaly v různých etapách vývoje
období povrchového zvětrávání nebo povrchové eroze a akumulace přemístěného
materiálu. V širší oblasti se zachovaly pozůstatky z mezozoických sedimentárních
reziduí (NEHYBA 1997, OLIVA et al. 1999) a paleozoického i paleogenního zvětrávání
(JAROŠ 1965). Ze zbytků mezozoika, nejčastěji považovaných za vyvětralé křemité
konkrece z jurských vápenců, jsou v území nejdůležitější klasty rohovce s tmavým
pouštním lakem. Hojné jsou ve spodnomiocenních sedimentech karpatské předhlubně. Jejich převažující valounový tvar svědčí o opakovaném přeplavování vodním
prostředím. Na základě ojedinělých nálezů typických fosilií je možné u části z nich
uvažovat i o mladším křídovém stáří (S. Houzar, A. Přichystal, os. sdělení). K produktům zvětrávacích procesů se řadí úlomky a valouny křemitých kůr (silicikrust)
šedavého či žlutavého zbarvení, tzv. sluňáky. O výrazných změnách reliéfu a paleoklimatu, spojených se silným odnosem a hromaděním klastických uloženin, svědčí
rozsáhlé nejmladší depoziční systémy z konce pliocénu a hlavně kvartéru. Často
jsou sestavené ze složitých sekvencí říčních, svahových a větrných sedimentů (např.
ZEMAN 1974, DLABAČ et al. 1975b, SMOLÍKOVÁ & ZEMAN 1982, MUSIL 1993).
Rozdílné pohybové tendence ve Východních Alpách a Západních Karpatech,
které zásadně ovlivnily tvar i depoziční styl karpatské předhlubně, byly zejména
v miocénu částečně vyrovnávány také oživením některých starších zlomových struktur na jv. okraji Českého masivu, včetně hlavního systému Diendorf – Boskovice.
Neotektonické pohyby podél této složité lineární zóny ovlivnily i uspořádání reliéfu v širším regionu (ROŠTÍNSKÝ 2004, ROŠTÍNSKÝ & ROETZEL 2005, ROŠTÍNSKÝ et al.
2013), v první řadě polohu výrazné vyvýšeniny Brněnské vrchoviny vůči sníženině
Boskovické brázdy (ROŠTÍNSKÝ 2006). Vývoj byl doplněn spojitými deformacemi
zemského povrchu charakteru plochých kleneb a pánví (např. HRÁDEK & IVAN 1974,
HRÁDEK 1997a), přičemž některé z nich mohly být vázány i na aktivitu příčných tektonických struktur.
Svědkem složitých paleogeografických změn v pevninské etapě vývoje, probíhající po ústupu moře od konce středního miocénu až do kvartéru, jsou ve zkoumané
oblasti nálezy vltavínů (TRNKA & HOUZAR 1991, 2002, HOUZAR 1992, HRÁDEK 1997a,
VOKÁČ & HOUZAR 2003), přírodních sklovitých klastů impaktového původu (datace
pádu kosmického tělesa na území dnešního Bavorska ~15 Ma; střední miocén). Nacházejí se dnes většinou spolu s mladšími fluviálními sedimenty štěrkopískového
charakteru, nejčastěji pliocenního až kvartérního stáří. Pro tyto výskyty mohou mít
i specifický stratigrafický význam, a to s ohledem na některé své vlastnosti (hmotnost, současný stav zvláštní povrchové skulptace vltavínů).
Zakrytý geologický mapový zákres celého území je poměrně úplný, sestavený
z více děl různého pracovního měřítka (1:75 000 – SUESS 1905; 1:50 000 – JAROŠ
1964a, 1964b, MATĚJOVSKÁ 1991, PÁLENSKÝ 1997; 1:25 000 – HOMOLA et al. 1965,
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DLABAČ et al. 1975a, PLAMÍNKOVÁ 1983, DORNIČ 1987; 1:10 000 – ČÍŽEK 1976). Důležité poznatky o říčních uloženinách, především o jejich mocnostech, poskytly vrtné
prospekční práce, dokumentující potenciální ložiska štěrkopísků nebo geologické
poměry v místech stavební činnosti, a také ojedinělé geofyzikální průzkumy (citovány níže v textu).
Fluviální sedimenty v oblasti dolní Rokytné, zaznamenané na uvedených geologických mapách nebo popsané v jejich vysvětlivkách (ZEMAN in DLABAČ et
al. 1975b, DORNIČ 1987, MATĚJOVSKÁ 1991, PÁLENSKÝ 1997), byly stratigraficky
zařazeny do nejsvrchnějšího pliocénu a zejména kvartéru. Využito bylo v té době
upřednostňované alpinské dělení do 5 hlavních glaciálních fází – donau, günz, mindel, riss; stáří hrubozrnné části výplně současných údolí bylo kladeno většinou do
würmu. V uloženinách převažuje štěrkopísková frakce materiálu s běžnou maximální velikostí valounů 10–20 cm.
Geomorfologické poměry
Základní geomorfologická stavba širšího území byla naznačena v pracích DEMKA
& MACKOVČINA (2006) nebo ROŠTÍNSKÉHO (2004). Téměř celé zájmové území podél
dolní Rokytné bylo podrobně geomorfologicky zmapováno především ONDRÁČKEM
(1979), včetně hlavních fluviálních akumulací. Některé vazby mezi geologií a geomorfologií v prostoru ostře zahloubeného úseku Rokytné mezi Mor. Krumlovem
a Ivančicemi studoval ROŠTÍNSKÝ (2000).
Území se nachází také ve složité širší geomorfologické poloze, a to na jv. okraji
České vysočiny vůči Vněkarpatským sníženinám, kde se projevuje kombinace aktivních neotektonických i pasivních petrologických vlivů (HRÁDEK 1995). Oblast
leží v relativně sníženém, ale značně členitém prostoru lineární Boskovické brázdy,
protažené SSV–JJZ, který v reliéfu zasahuje jižněji, než stejnojmenná geologická
struktura. Tato sníženina je situována mezi vyššími povrchy okraje Českomoravské
vrchoviny na západě a úzkého jižního výběžku Brněnské vrchoviny na východě, který je tam tvořen dvěma segmenty s plochými temeny – vyvýšeninou Krumlovského
lesa (MIGOŃ & ROŠTÍNSKÝ 2003) a vyvýšeninou Bohutického lesa (ROŠTÍNSKÝ 2006,
2007).
Výškové poměry podél údolí dolní Rokytné, jehož podélný profil se v průběhu
toku značně mění, jsou naznačeny na obr. 1. Údolí je tvořeno několika směrově odlišnými úseky. Jeho celkové protažení ZSZ–VJV až Z–V v horní části se východně
od Dobelic ostře mění přibližně do směru Boskovické brázdy JZ–SV. V detailu je
však dolní část členěna do čtyř odlišných podúseků: JJZ–SSV, probíhajícího přes
Mor. Krumlov k obci Rokytná, na něho kolmého ZSZ–VJV východně od této obce,
JZ–SV v okolí Budkovic a opět JJZ–SSV v blízkosti soutoku u Ivančic.
Po vyústění toku z úzkého průlomu na severní straně vyvýšeniny Tanárka (391 m)
se jeho údolní niva, vzniklá z velké části na mocnějších miocenních uloženinách
karpatské předhlubně, neotektonicky zakleslých v moldanubických a morávních horninách (JANČOVIČ 1985), rozšiřuje až na více než 1 km a několikrát se směrově lomí.
Zprvu má údolí hloubku až 60 m. Na JV však navazuje členitý prostor 3 × 1,5 km
v miocenních sedimentech v okolí Petrovic a Lesonic, jehož nízké dno se nachází
pouze do 20 m nad dnešní nivou řeky. Součástí sníženiny je i protisměrně protékaná
příkopová struktura s plochým povrchem, pokračující od místa ostrého ohybu Rokytné k SSV ve směru horního úseku údolí dále k VJV – hydrogeologická lokalita
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Slatina s až 40 m mocnou miocenní výplní (FRANZOVÁ 1983, TARABA 1992), dlouhá
2 km. Ojedinělý malý krystalinický výskyt představuje vyvýšenina Topanovský kopec (269 m).
Za náhlou změnou směru Rokytné navazuje krátký, méně hluboký průlomový
úsek údolí podél styku moldanubika s moravikem do malé kotliny u Rakšic a Durdic, rovněž s miocenní výplní (např. STEHLÍKOVÁ 1992). Následuje nejhlubší složitý
průlomový úsek údolí (70–110 m) přes Mor. Krumlov do jižního okolí Budkovic,
jímž řeka překonává příčnou vyvýšeninu v Boskovické brázdě (permokarbon).
Střídají se v něm úzké části s malými poříčními kotlinami. Temenní povrch vyvýšeniny je složen z plochých tvarů: větší vysoké plošiny východně od Mor. Krumlova
v úrovni ~310 m, protáhlého hřbetu ZSZ–VJV západně od Polánky (blízká vrcholová kóta 365 m), morfologicky ze SSV lineárně omezeného, a také dvou malých
vrcholů po stranách nejhlubší partie údolí – Vinohrady (338 m) a Na Babě (328 m).
Navazující údolní úsek sv. Budkovic je značně výškově asymetrický, avšak se sklonově symetrickým, ~50 m hlubokým zářezem v horninách permu a za okrajovým
zlomem v granitoidech brněnského masivu. Odděluje říční plošinu na SZ v 260–
270 m od svahů Krumlovského lesa s temenními partiemi v 380–415 m (obr. 3).
Morfologická asymetrie pokračuje k soutoku s Jihlavou, nacházejícím se v rozsáhlejší Ivančické kotlině se dnem ~205 m. Je opět vyplněna miocenními sedimenty. Na
východě se výrazně zvedá plochá krystalinická vyvýšenina Réna (319 m), relativně
nižší blok Krumlovského lesa.
V rozšířených místech údolí řeka nejspíše před antropogenní regulací meandrovala volně. V úzkých úsecích vytváří tok zákruty a tři výrazné zakleslé meandry. Na
nárazových svazích vznikly četné skalní útvary ve výškovém rozpětí až 50 m. Naopak na vnitřních stranách zákrutů a meandrů se nachází velké množství spočinků,
často se zachovanými říčními sedimenty v terasových polohách (obr. 3).
METODIKA
Výzkum fluviálních sedimentů proběhl v několika navazujících fázích. Nejdříve
byly zhodnoceny dostupné literární i mapové podklady informující o jejich potenciálních výskytech. Využity při tom byly i on-line aplikace ČGS (2016a, b), jednak
bezešvá Geologická mapa 1:50 000 a také Vrtná prozkoumanost, naznačující ve
zkoumané oblasti mnohá vrtná díla, ve kterých byly říční uloženiny zjištěny pod
mladšími pokryvnými sedimentárními útvary.
Dále byl vytvořen na základě pozičních výškových dat DMR 4G z leteckého laserového skenování zemského povrchu – lidaru (ČÚZK 2013a) zhuštěný vrstevnicový
obraz studované oblasti, opatřený zákresem vodních prvků z databáze ZABAGED
(ČÚZK 2013b) (názorný vybraný výřez na obr. 4). Doplňující informace o sklonových poměrech reliéfu (obr. 5) byla získána ze stejného datového zdroje DMR 4G.
Uvedené podklady byly hojně využívány pro následné povrchové ověřovací
terénní práce, jak v dnešním údolí řeky, tak na přilehlých vyšších površích, nejčastěji indikovaných v geologických podkladech zákresy klastických neogenních nebo
kvarterních sedimentů. Předpovídání jednotlivých míst výskytu fluviálních uloženin
vycházelo jednak z jejich běžné prvotní akumulace v subhorizontálních pozicích,
které bývají i při následném geomorfologickém vývoji často zachovány, v údolních
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Obr. 3. Fluviální tvary reliéfu ve výškově asymetrické oblasti podél řeky Rokytné u obce Budkovice.
Fig. 3. Fluvial landforms in the height-asymmetric area along the Rokytná river at the village of
Budkovice. 1 – water divide setting, 2 – terrace setting.

terasových polohách pak rovněž z typické stupňovité morfologie jejich plochých
povrchů, omezených z horní i dolní strany strmějšími svahy (názorně vizualizováno
nápadně vzdálenými a naopak více zhuštěnými vrstevnicemi). Za nejčastější úklon
povrchu akumulací byly považovány jeho hodnoty v rozmezí 0–3°. Mnoho míst
v údolích se také vyznačuje ostrou spodní terasovou hranou vůči výrazně strmějšímu svahu mladšího erozního zahloubení toku. V případě zjištění výskytu fluviálních
sedimentů na většině jeho plochy nebo v jeho části byl subhorizontální povrch zaznamenán ve výsledném mapovém zákresu celý, příp. zčásti jako jeho výškově příslušný segment. Obdobně bylo evidováno i několik míst mimo tento obecný rámec,
uložených na svažitějších površích ukloněných více než 3°, registrovaných v terénu
náhodným způsobem. Při terénním výzkumu byly rovněž na všech těchto ověřených
lokalitách zjištěny přítomné petrografické typy valounového materiálu, které byly
následně komentovány z hlediska jejich možných vzdálených i blízkých zdrojů.
Pro další prostorové interpretace byly zkonstruovány podélné profily hlavního
toku a vybraných přítoků, v prvním případě doplněné grafickou vizualizací ověřených lokalit pro porovnání jejich vztahů ke spádovým poměrům řeky Rokytné. Byly
vyznačeny odvozené pravděpodobné dřívější pozice údolního dna a zvýrazněny související morfologické úrovně fluviálních sedimentů. Zhotovené přehledné schéma
jejich systému vycházelo především z poloh povrchových výskytů, v některých mís-

23

tech, zejména v dolní soutokové oblasti, rovněž z pozic bází sedimentárních sledů.
Pouze hypotetické výklady zjištěných údajů jsou takto vyznačeny, ostatní vyvozené
poznatky vycházejí z vlastních výsledků, v menší míře z jejich kombinace s informacemi uvedenými jinými autory. V závěrečné části práce byly komentovány hlavní
rysy specifického uspořádání říčního i sedimentárního systému pro jejich srovnání
s již existujícími poznatky.
Zpracování podkladových výškových dat probíhalo prostřednictvím software
ArcGIS 10.2 for Desktop s extenzí 3D Analyst. V případě zhuštěných vrstevnic
byl z originálních lidarových dat (georeferencovaný rastr v pravidelné síti 5 × 5 m
s parametry x, y, z) vytvořen model formátu TIN – vektorová reprezentace povrchu.

Obr. 4. Příklady topografické pozice fluviálních akumulací na podrobném vrstevnicovém zákresu,
vytvořeném z lidarových dat. Výškový interval 1 m.
Fig. 4. Example of topographic setting of fluvial accumulations in a detailed contour map derived
from lidar data. Elevation interval 1 m. 1 – newly verified (confirmed) fluvial sediments in field,
2 – another potential occurrence of fluvial sediments.
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Obr. 5. Účelově klasifikovaná sklonitost povrchu zájmové oblasti, vypočítaná z lidarových dat, doplněná jednotným zákresem hodnocených fluviálních lokalit.
Fig. 5. Targeted surface slope classification in the study area calculated from lidar data, completed
with uniform delineation of investigated fluvial sites.

Následujícím výpočtem nástrojem Surface Contour byly zkonstruovány vrstevnice v požadovaném podrobném rozlišení – 1 m. V případě sklonu povrchu byl pro
každou buňku uvedeného rastru vypočítán z buněk okolních parametr jejího sklonu
(nástroj Slope). Následně byly tyto hodnoty zařazeny do zjednodušených kategorií,
stanovených s ohledem na vlastnosti hlavních význačných tvarů reliéfu studované
oblasti – subhorizontálních plošin a strmých svahů ostře zahloubených údolí. Profily
vodních toků byly zhotoveny z lidarových dat nástrojem Stack Profile a znázorněny
pomocí úlohy Graphs. Hodnocena byla vždy až ručně shlazená výsledná linie, překreslená z původní silně rozkolísané křivky, přesto byly níže popsané hlavní trendy
jasně zřejmé. Úvodní přehledný 3D digitální model reliéfu byl vizualizován s převýšením 3 v prostředí ArcScene z vrstevnic ZABAGED, získaných dřívější méně
přesnou fotogrametrickou metodou.
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VÝSLEDKY
Hlavní charakteristiky lokalit
Aktuální stav studia prostorového rozšíření lokalit ukazují obr. 5 a 6. Zobrazují celkem 113 jistých či pravděpodobných míst výskytu fluviálních sedimentů, z velké
míry vázaných na ukládání řeky Rokytné či jejích předchůdců mimo současné údolí.
Zahrnují především 67 vlastním průzkumem nově ověřených lokalit (očíslovány
1–67, viz příloha I). Doplněno bylo i 35 míst dalšího možného výskytu (potenciální lokality 79–113), odvozených jednak z nálezů ojedinělých valounů či písčitých
sedimentů a především analýzou podrobných vrstevnic z lidarových dat. Existenci

Obr. 6. Prostorové rozšíření lokalit fluviálních sedimentů v oblasti dolní Rokytné. R – návazný fluviální výskyt v neprotékaném údolním tvaru jižně od vyvýšeniny Réna u Ivančic.
Fig. 6. Spatial distribution of fluvial sedimentary sites in the lower Rokytná river area. 1 – newly
verified fluvial sediments in field, 2 – another extensive site of fluvial sediments with moldavites,
3 – other site of fluvial sediments demarcated on a geological map, 4 – another potential occurrence
of fluvial sediments, 5 – site with / without confirmed moldavites, 6 – main sites outside the modern river valley, 7 – direction of the main sedimentary input to the largest fluvial site, R – fluvial
occurrence in the wind-gap valley south of the Réna Upland near Ivančice.
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říčního materiálu na velké části z nich lze vzhledem k celkovému geomorfologickému stylu údolí považovat za velmi pravděpodobnou. V horní části území až po Mor.
Krumlov se tyto lokality nacházejí, až na nepatrné výjimky, na obdělávaných polích
i v intravilánech všech obcí podél toku, v dolní části území k Ivančicím je jejich
velká část situována v lesních porostech, kde jsou mnohem méně postiženy antropogenními vlivy a mají tak více původní přirozený ráz.
Geomorfologická pozice lokalit (dále i zkratka lok.) v kontextu přilehlého okolního reliéfu vykazuje jednoznačnou převažující zákonitost. Velká většina ověřených
míst – 62 (92,5 %) – je spjata s existencí subhorizontálního nebo nápadně méně
ukloněného segmentu povrchu, nejčastěji do 3°. V údolí dnešního toku Rokytné
tvoří klasické terasové plošiny. Pouze na zbývajících lokalitách (4, 11, 12 – horní
část, 26, 29, 66) jsou štěrkové sedimenty situovány na mírném svahu 3–6° a méně
ukloněné povrchy se na nich vyskytují pouze ojediněle. Druhou typickou geomorfologickou vlastností akumulačních těles je existence ostré spodní morfologické hrany
fluviální plošiny vůči strmému mladšímu eroznímu svahu (stupni), vyvinutá ve 45
(67,2 %) ověřených případech. Místy vznikla jako odraz složitějšího rozmístění
říčních sedimentů i komplexní stupňovina několika strmých a mírných povrchů nad
sebou. Při vyloučení 10 míst starších vyšších etap odvodňování oblasti severně od
Rybníků (a západně od Mor. Krumlova), jejichž vznik přímo nesouvisí se současným tokem řeky (lok. 18, 23–31), se tento podíl zvýší na 78,9 %.
Podélné profily dolní Rokytné a jejích přítoků
Za srovnávací základnu fluviálních akumulací byly v údolí Rokytné místo výšky
průměrné hladiny toku v korytě, jako nejčastěji používaného parametru, využity
spádové poměry říční nivy na údolním dně. Důvody byly velmi variabilní zahloubení dnešního koryta oproti přirozenému stavu ve spojitosti s nedávnými velkými lidskými zásahy do toku (regulace, jezy) a naopak snadná dostupnost výškové pozice
nivy z přesných reálných lidarových dat. Výsledné interpretace tím nebyly podstatně
ovlivněny. Mnohem větší chyby souvisejí s přiřazováním pozůstatků dřívějších vyšších údolních den k příslušným místům současné spádové křivky s ohledem na značnou prostorovou dynamiku toku. Získané výsledky jsou proto pouze idealizované.
Dolní Rokytná prochází několika geologickými oblastmi. V méně hlubokém
horním úseku se střídají řádově odolnější skalní horniny moldanubika a moravika
s málo zpevněnými miocenními klastiky. U Durdic řeka vstupuje do hlavní oblasti
permokarbonských hornin boskovické brázdy. Sv. od Budkovic koryto překračuje
úzkou zlomovou zónu do granitoidů brněnského masivu a poté k ústí prochází Ivančickou kotlinou s miocenní výplní.
Ve zkonstruované spádové křivce (obr. 7, 8) jsou patrné dva výrazné lomy, situované v místech tvořených dominantně permskými slepenci v hlavním průlomovém
úseku řeky. Nejsou tedy vázány na petrografickou hranici, ale byly nejspíše spjaty se
dvěma po sobě postupujícími recentními fázemi silné zpětné hloubkové eroze toku.
Významnější, nacházející se výše, je lokalizován ~235 m v Mor. Krumlově (obr. 6)
a ukončuje málo ukloněný vyrovnaný nivní úsek od Vémyslic se značně se měnící
šířkou údolního dna, dlouhý ~7 km; průměrný sklon se mění z 1,3 ‰ na 2,3 ‰.
Méně nápadný lom spádu, situovaný ~221 m jz. od Budkovic (obr. 9), je navázán na
mírnější vyrovnaný nivní úsek o délce ~2 km, zasahující do nejhlubšího místa údolí
od obce Rokytná; hodnota sklonu se zvyšuje z 1,7 ‰ na 3,1 ‰.
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Obr. 7. Polohy a výškové rozsahy lokalit fluviálních sedimentů ve vztahu k podélnému profilu
údolního dna dolní Rokytné. Zvýrazněné body ukazují pozice zastižených nejtypičtějších míst
jednotlivých akumulací. Výškové intervaly zahrnují i výskyty blízkého, následně krátce po svahu transportovaného valounového materiálu. Ve spodní části jsou vyznačeny dvě pravděpodobné
dřívější polohy dna říčního údolí. Šipky naznačují možné pokračování příslušné výškové skupiny
lokalit do oblasti výše proti toku.
Fig. 7. Locations and vertical extents of fluvial sedimentary sites related to the longitudinal curve
of the Rokytná valley floor; vertical exaggeration 100:1. The highlighted points indicate settings of
the found sites being the most typical for individual accumulations. The elevation intervals also include close occurrences of subsequently downslope short-transported pebble material. Two possible
levels of the former valley floor are delineated in its lower part. Arrows indicate possible upstream
continuation of the respective elevation group of sites. 1 – the highest site, 2 – higher sites, 3 – medium sites, 4 – lower sites.

V obou místech lze z průběhu mírnějších horních částí odvodit navazující spádovou křivku v přibližné poloze předpokládaného vyššího bývalého údolního dna,
a to aplikací profilu rovnováhy. V prostoru nižšího lomu spádu se důležitější vyšší
hypotetická křivka nachází o ~10 m výše. V místě soutoku Rokytné s Jihlavou činí
její extrapolovaná relativní výšková poloha oproti dnešnímu dnu údolí již 20–25 m,
v případě nižší křivky 10–15 m.
Ve vztahu ke spádovému profilu je patrné, že v uvedené ostře zahloubené dolní
části údolí, dlouhé ~13 km, nejsou žádné rozsáhlejší vyšší výskyty fluviálních sedimentů zachovány. Byly tam zaznamenány pouze nejmladší nivní stupně v rozšířených místech dna, situované v relativní výšce do několika metrů. Vliv nižšího lomu
spádu na říční akumulaci proto nelze spolehlivě posoudit.
Pro porovnání se spádovými poměry Rokytné byly zhodnoceny i podélné profily
jejích hlavních přítoků – obr. 10, vybrané křivky na obr. 11, 12. Dolnodubňanský
potok při začátku zkoumaného úseku řeky nebyl tímto způsobem hodnocen. Přítoky
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1–6 ústí do Rokytné v horní rozevřené části údolí, přítoky 7–15 v dolním, výrazně
sevřeném údolním tvaru. Pouze největší Dobřínský potok (1) s délkou ~13 km a malá pobočka v Rybníkách (2) jsou přítoky levostrannými, ostatní krátké pobočky jsou
přítoky pravostrannými, což ukazuje na významnou regionální asymetrii říčního
systému.
Tvary pobočných profilů horního úseku odpovídají variabilním petrografickým
poměrům tohoto území. Křivky 1, 3, 5 dobře odrážejí přechody mezi skalními
krystalinickými a miocenními sedimentárními horninami, projevující se patrnými
změnami spádu. Přítoky 2, 4, 6, tekoucí převážně na miocenních uloženinách, mají
poměrně vyrovnané průběhy profilů bez patrných strukturních nebo erozních vlivů.
V dolním úseku existuje u většiny poboček nápadné zpříkření profilu v blízkosti
ústí do Rokytné. Kromě nejdůležitějšího vnějšího působení vodní eroze je v některých případech možno při vývoji tohoto jevu uvažovat spíše vliv starší tektonické
poruchy ve skalním podkladu nebo strukturních odlišností tamních permských slepenců (přítok 7, částečně i 8). Pobočky 8 a 9 jsou zahloubeny převážně do rozsáhlých a mocných svahových sekvencí při západním úpatí Krumlovského lesa, vyznačujících se velkým obsahem zvětralin granitoidních hornin brněnského masivu, což
se projevuje jejich dominantním vyrovnaným průběhem. Ostatní přítoky, protékající

Obr. 8. Systém úrovní lokalit fluviálních sedimentů v oblasti dolní Rokytné.
Fig. 8. Level system of fluvial sedimentary sites in the lower Rokytná river area. The curve of the
river valley floor is divided into its upper part and lower part by a remarkable knickpoint. 1 – the
highest level, 2 – system of higher levels, 3 – system of medium levels; a – Budkovice-Němčice
level (the largest one in the study area), 4 – lower level, 5 – highly possible change in depositional
style, 6 – site with confirmed moldavites, 7 – site with a great dominance of quartz pebbles (on
the contrary site numbers on blank background indicate a higher content of crystalline pebbles),
8 – number / confluence location of significant tributary; the largest one marked by its lower longitudinal curve, 9 – mean channel gradient within the respective stream reach.
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v horninách brněnského masivu a v dolních částech případně permskými slepenci,
mají již vytvořeny charakteristické dolní sklonitější úseky. U poboček 10–13 se
výraznost vzniklého stupně postupně po proudu řeky zvyšuje z ~16 m na ~22 m,
což je v dobrém souladu s hlavní hypotetickou křivkou paleoúdolního dna. Zvláště
profily toků 12 a 13, celých zahloubených do hornin brněnského masivu (z hlediska
odolnosti poměrně jednotných), jsou uplatnitelné pro úvahy o míře erozního rozčleňování širší oblasti, neboť u jejich tvaru mohou být vyloučeny vlivy větších strukturních rozdílů. Anomálně vysoká poloha stupně u pobočky 14, dosahující až 40 m,
je kromě erozní činnosti v rámci západního svahu Krumlovského lesa významněji
podmíněna i prostorovou vazbou přítoku na příčnou neotektonickou prolomovou
strukturu v této vyvýšenině. Obdobné geomorfologické uspořádání se vyskytuje také
u přítoku 15.

Obr. 9. Výškové úrovně odhadnutých pozic bází fluviálních akumulací v širším jihovýchodním
okolí Budkovic.
Fig. 9. More elevation levels of estimated fluvial accumulations bases in the wider south-eastern
surroundings of Budkovice. The largest one at Budkovice is indicated by a dashed line.
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Obr. 10. Poloha hlavních přítoků dolní Rokytné a jejich klasifikace podle charakteru spádové křivky. Doplněn je rozsah subhorizontálních výskytů fluviálních sedimentů (teras), vázaných na dnešní
údolí hlavního toku.
Fig. 10. Locations of numbered main tributaries of the lower Rokytná river and their classifications
based on the character of the longitudinal curve. Distribution of sub-horizontal fluvial sedimentary
occurrences related to the modern valley of the major stream is added into the figure. 1 – main
stream reach for which referential longitudinal curve was created and assessed, 2 – verified sub
-horizontal fluvial surfaces (terraces) along the modern main stream, 3 – tributary with longitudinal
curve influenced by structural conditions, 4 – tributary with balanced (smooth) longitudinal curve,
5 – tributary with longitudinal curve influenced by specific factors, 6 – tributary within thick colluvium derived from weathered rocks of the Brno Massif, 7 – tributary with remarkably steeper
lowermost part of its longitudinal curve.

Petrografické složení fluviálních sedimentů
Po petrografické stránce je kvalitativní složení valounových akumulací podél zkoumaného úseku dolního toku Rokytné na většině ověřených lokalit v základních rysech podobné, kvantitativně však velmi proměnlivé. Obsahuje v různých poměrech
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Obr. 11. Příklady spádových křivek přítoků Rokytné v horní části studovaného údolí.
Fig. 11. Examples of longitudinal curves of the Rokytná river tributaries in the upper part of the
studied valley. Vertical exaggeration of all cases is 5:1. Bedrock geology: 1 – Permian, for another
explanation see Fig. 2.

především křemenný materiál (křemen, kvarcit, rohovec) a klasty krystalinických
hornin. Po vstupu řeky do permokarbonu boskovické brázdy u Mor. Krumlova na
některých místech významněji přibývá materiál z jejích sedimentů a od stejného
místa rovněž žilné horniny a vyvřelé hlubiné granitoidy brněnského masivu z Krumlovského lesa. Pouze na 8 relativně vyšších lokalitách značně převažuje křemen
a kvarcit (lok. 22, 23, 27–30, 39, 48), na ostatních jsou více zastoupeny i valouny jiných hornin, zejména krystalinických, které pak převažují ve většině nižších výskytů v současném údolí. Promíchání klastů různého petrografického složení však není
dokonalé ani na dalších místech, o čemž svědčí časté lokální navýšení zastoupení
valounů některého z jiných horninových typů, než křemen nebo kvarcit, zejména
ruly, granulitu, amfibolitu nebo droby.
Různorodé horniny zjištěné ve valounovém materiálu lze podle jejich prostorového vztahu ke zdrojovým oblastem, případně jejich genetického charakteru, rozdělit
do 4 následujících hlavních skupin. Některé horniny jsou pro určitou oblast typické,
jiné příslušejí do více z nich:
(1) horniny ze vzdálenějších míst: křemen (včetně jeho barevných odrůd křišťálu
a záhnědy), kvarcity až kvarcitové ruly (často grafitický typ), migmatity, leukokratní
biotitové granitoidy;
(2) horniny z bližších míst: křemen, ortoruly, granulity, amfibolity;
(3) horniny z místních zdrojů: křemen, ortoruly, svorové až fylitické ruly, kvarcity, granitoidy, aplity, pegmatity, pískovce, droby;
(4) specifické horniny, vyznačující se tím, že nejsou zachována nebo ani nebyla
primárně vytvořena jejich souvislejší prostorová tělesa a vznikly již v rozptýlené
formě: plazmy – silicity z hadcových reziduí, rohovce – rezidua jurských vápenců,
případně křídových sedimentů; jejich charakteristická tmavá patina vznikla až následným subaerickým vývojem, silicikrusty – zbytkové výskyty původně souvislejších subhorizontálních poloh vznikajících při povrchu.
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Mocnost fluviálních akumulací
Tato hodnota je bez provedení odkryvných nebo vrtných prací obtížně zjistitelná.
Z ověřovaných výskytů fluviálních sedimentů a jejich vztahů k místní morfologii terénu bylo možno u jednotlivých lokalit odhadnout jejich přibližnou mocnost alespoň
pomocí pěti zjednodušených relativních tříd (viz příloha I). Pouze na ojedinělých
místech přesahuje 5 m (lok. 2, 45, 64, 65). Naproti tomu řada lokalit představuje
pouze mělkou, často přípovrchovou zbytkovou polohu s roztroušenými zaoblenými
klasty.
Pokryvné útvary fluviálních sedimentů
Hojným rysem míst fluviálních výskytů je jejich částečné či úplné překrytí mladšími
sedimentárními sekvencemi odlišné svahové nebo větrné geneze, mnohdy i kombinací obou typů. Celkově mocnější svahový materiál byl zjištěn u více než třetiny
lokalit, nejvíce v členitém hlubokém dolním úseku údolí Rokytné (na západních rozsochách Krumlovského lesa u Budkovic s hodnotami i 10–15 m), větrný přibližně
na pětině (častěji opět podél dolního části řeky) a kombinace obou typů na ~15 %
míst. Běžné je přimísení ostrohranných klastů lokálního původu do mnohem dále
transportovaného zaobleného štěrkového sedimentu, ukazující na poměrně malou
vzdálenost podkladu od míst ukládání.

Obr. 12. Příklady spádových křivek přítoků Rokytné v dolní části studovaného údolí. U některých
přítoků je naznačeno jejich zmlazení a případně uvedena přibližná hodnota přehloubení spodní části
údolí.
Fig. 12. Examples of longitudinal curves of the Rokytná river tributaries in the lower part of the
studied valley. Vertical exaggeration of all cases is 2:1. Bedrock geology: 1 – colluvium derived
from weathered rocks of the Brno Massif, for another explanation see Fig. 2. A rejuvenation in the
bottom part of some tributaries is indicated and, eventually, an approximate value of the lower valley overdeepening is stated.
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Výškové pozice fluviálních lokalit
Absolutní výšky ověřených míst je možno rozdělit do čtyř lépe či hůře oddělitelných
skupin (obr. 7). Nejvyšší, dosti odloučená lok. 25 se nachází na temeni rozsáhlejší
vyvýšeniny východně od vrcholové kóty Pipele (331 m) v 316–310 m n. m. Obsahuje velké množství silně zvětralých rulových valounů, což naznačuje větší stáří této
reziduální polohy. Několik potenciálních lokalit v severním okolí Mor. Krumlova
(lok. 96, 100 a další roztroušené výskyty na plošině východně od města) je situováno
v obdobné úrovni, případně i výše až do ~340 m (lok. 91), u těch však již dominuje
křemenný materiál. Zhruba 26 lokalit se nachází ve vysokém výškovém intervalu
300–270 m, 35 ve středním 270–245 m s možnými průniky do předchozí skupiny
a 5 v nižší pozici ~240 m. Fluviální sedimenty se pouze v malém rozsahu vyskytují
i pod hlavní úrovní paleoúdolního dna, nejvíce při vtoku Rokytné do Ivančické kotliny (lok. 112, 113). Ve schématu byla vyznačena pouze vybraná nízká místa.
Vůči nivě řeky jsou lokality situovány v různých relativních výškách v celém
intervalu od údolního dna do ~75 m u ověřených a až ~110 m včetně potenciálních
míst. Nejvýše podél horní části toku se nachází zmíněná lok. 25 – relativně >65 m,
při dolní části pak uvedené vysoké potenciální lokality severně od Mor. Krumlova a
mírně nižší lok. 48–50 jižně od Budkovic. Hlavní lokality mimo dnešní údolí Rokytné 18 a 23–31 se také nacházejí ve vyšších relativních pozicích 63–28 m, přičemž
jejich spodní partie představují svahově přemístěné části původních poloh. Lokality vázané na vlastní údolní tvar se vyskytují v naprosté většině do 40 m v horním
a 15–65 m v dolním úseku s ojedinělými vyššími svahovými pozůstatky do 55 m,
příp. 75 m.
Skupiny fluviálních akumulací a jejich morfologické úrovně
Většina lokalit fluviálních sedimentů ve složitém systému byla po svém uložení
ovlivněna silným rozrušením vnějšími činiteli a nachází se proto pouze ve zbytkovém stavu. Na základě podobnosti jejich topografické pozice (absolutní nebo relativní výška) a většinou i analogických geologických vlastností (petrografie, příp.
i velikostní spektrum klastů) lze přesto většinu z nich (až kolem 48 ověřených míst,
>70 %) předběžně sloučit do 13 skupin, zahrnujících vždy nejméně dva blízké, geomorfologicky obdobné výskyty, jejichž povrchy tvoří vůči dnešnímu, příp. hlavnímu
paleoúdolnímu dnu relativně vyšší vyrovnané topografické úrovně (obr. 8; skupiny
označeny směrem po proudu I–XIII). Úroveň VII bylo možno rozdělit do dvou dílčích, přičemž o podskupinách je možno uvažovat i u dalších početnějších úrovní.
Jak je ve schématu naznačeno, vymezené úrovně fluviálních akumulací lze s ohledem na jejich relativní výškovou pozici dále rozdělit do několika hlavních souborů.
Nejpočetnějšími jsou systém vysokých úrovní (lokality nacházející se většinou
nad výraznými horními hranami dnešních údolí řeky nebo jejích přítoků) a systém
středních úrovní (lokality situované v rámci zahloubeného údolního tvaru, pouze
v Ivančické kotlině i při jeho horní hraně). Základní geomorfologické vlastnosti rozlišených skupin fluviálních akumulací shrnuje tab. I.
U horního úseku lze sledovat patrné rozdíly odvozených průměrných podélných
sklonů jednotlivých úrovní jak ve vertikálním směru (zvětšování hodnoty se snižující se relativní výškovou pozicí, tzn. zvyšující se příbuzností reliktních výskytů
k dnešnímu toku Rokytné), tak ovšem i ve směru horizontálním (celkově nižší sklony úrovní podél dolního úseku řeky).
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Tab. I. Základní geomorfologické charakteristiky skupin příbuzných lokalit (fluviálních úrovní)
podél studovaného úseku údolí; průniky relativních výšek vztaženy pouze k ověřeným lokalitám.
skup. – skupina; další lok. – další vztažené lokality vyznačené v geologických mapách nebo potenciální místa odvozená z lidarových dat; rozsahy rel. výšek – rozsahy relativních výšek; průniky
– průniky relativních výšek
Tab. I. Basic geomorphological attributes of groups with affined sites (fluvial levels) along study
section of the valley. other sites – related sites demarcated in geological maps or potential sites
derived from lidar data; rel. height intervals – relative height intervals; intersection – approximate
intersection of relative height intervals across included verified sites
skup.
group
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

km
km
?–3
0–2
1–6
3–5
3–5
6–8
7–10
13–16
14–16
16–17
17–19
18–22
21

ověřené lokality
verified sites
25
2, 12
3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21
9, 15, 17, 19, 22
18, 26
28, 30
35, 36 / 34, 37, 38 (a / b)
42, 43, 44, 47
45, 46
48, 49, 50
51, 52, 57, 59
53, 55, 56, 60, 64, 65, 67
63, 66

další lokality
other sites
81
79, 83
82
80
72
88, 89 / 87 (a / b)

76, 103
104, 105, 107

rozsahy rel. výšek
rel. height intervals

průniky
intersections

70–55
39–21
19–8
39–26
55–35
63–58
22–11
34–25
56–41
74–58
42–20
54–35
35–26

65–63
30–26
15–11
34–31
55–46
63–61
21–19 / 15–11
32–30
48–46
67–62
34–30
48–42
34–29

Nejvyšší pozice (I) s ojedinělou lok. 25, výjimečně bez prostorové návaznosti
na jinou lokalitu, byla odlišena především s ohledem na polymiktní petrografii valounů, anomální ve srovnání s výškově nejbližšími fluviálními výskyty s dominancí
křemene a kvarcitu.
Nižší subsystém vysokých úrovní je možno s otazníkem rozdělit do dvou výškově
odlišných částí – výše situované (V, VI a poměrně vzdálená X) v ~65–55 m nad dnešním, příp. ~50 m nad hlavním paleodnem toku a níže se nacházející (II, IV a opět
vzdálená IX) ve ~45–30 m, příp. ~30 m. Většina míst s výraznou dominancí křemenného materiálu nad ostatními horninami náleží do horní partie tohoto systému.
Subsystém středních úrovní (III, VII, VIII, XI, XII) vykazuje složitou výškovou
distribuci podél celého sledovaného úseku toku, většinou s obtížnou možností dílčího výškového rozrůznění. Naopak velmi patrná je celková nižší relativní poloha
lokalit podél horní části řeky vůči části dolní, neboť výškový rozdíl obou podoblastí,
vztažený k současnému dnu, příp. hlavnímu paleodnu údolí, činí minimálně 5–10 m.
Rozsah relativních výšek nad dnešním dnem dosahuje širokého rozpětí ~50–10 m,
při zohlednění pozice paleodna pak mnohem vyrovnanějších hodnot ~30–10 m. Celá
skupina lokalit zahrnuje výhradně polymiktní sedimentární výskyty.
Patrnější nízká úroveň byla zjištěna při vyústění Rokytné do Ivančické kotliny
(XIII) v relativní výšce ~10 m k hlavnímu dřívějšímu a ~35–30 m k současnému
údolnímu dnu. Její lokality jsou rovněž polymiktní. Úvaha o propojení ověřené lok.
41 (~10–5 m nad dnešní říční nivou) se třemi návaznými potenciálními místy (92–
94) výše proti proudu, tvořícími úzký lem při patě levého údolního svahu, je rovněž
poměrně oprávněná.
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DISKUSE
Hlavní nové poznatky
Lokality fluviálních sedimentů
Důsledné geomorfologické vyhodnocení podrobných výškových lidarových dat
a následný detailní terénní výzkum umožnily významně doplnit nebo zpřesnit prostorový výskyt zájmových fluviálních sedimentů ve studované oblasti. Pravděpodobně zcela nově byly vyznačeny ověřené lok. 25, 30, 32, 66 a 67 i další potenciální
lok. 80, 81, 95, 100, 101, 105, 106, 107 a 109. Lokálně rovněž odlišné spektrum
hornin, dokumentované v jejich valounové složce s velkým podílem metamorfitů
moldanubika a moravika (kvarcit, migmatit, rula, granulit, amfibolit), dokládá jinou
genezi i stáří, než v těchto místech udávají oficiální mapové geologické podklady či
jejich vysvětlující texty. To je příklad lok. 9, 11, 14 a především východní části kotliny u Rakšic a Durdic (lok. 34, 35; srov. příloha I), kde jsou popisovány ve spodnomiocenních a spodnobadenských miocenních klastikách pouze valouny křemene,
rohovce nebo granitoidů a žilných hornin brněnského masivu. Obdobnou nepřesnost
je možno uvažovat i v případě většího počtu dalších potenciálních míst, mezi které
patří i rozsáhlé vysoko položené lok. 91 a 96. Obě obsahují četnější valouny velké
ve střední ose 10–20 cm, což je v určitém rozporu s nejčastěji zmiňovanou maximální velikostí miocenních valounů 5–6 cm. Velmi pravděpodobné je naopak přemístění
původní hrubé frakce miocenních uloženin do části mladších fluviálních sekvencí.
Takový materiál byl zjištěn v horní části lok. 32 (granulity moldanubika) nebo při
západním úpatí Krumlovského lesa jv. Rakšic (horniny brněnského masivu). Je běžný i ve vzdálenějších částech povodí Rokytné, např. v okolí Dolních Dubňan nebo
Jamolic.
Ukazuje se, že geomorfologický přístup při výzkumu fluviálních akumulací
umožňuje nejen snáze nalézt lokality v převažující subhorizontální poloze, ale v některých případech zároveň i dobře naznačuje rozdělení sedimentárních výskytů na
starší mořské a brakické uloženiny miocenní karpatské předhlubně a mladší pozůstatky pliocenní až kvarterní říční nebo svahové depozice.
Z hlediska prostorového rozšíření jsou podél dolní Rokytné nápadné značné změny šířky území se zachovanými sedimentárními pozůstatky fluviální činnosti. Kontrastní je 2,5 km dlouhá a až 5 km široká oblast mezi Vémyslicemi a Mor. Krumlovem nebo 3 km dlouhá a 2,5 km široká soutoková oblast s Jihlavou pod Budkovicemi jak s 2,5 km dlouhou a 1 km širokou prolomovou strukturou zsz. Vémyslic,
tak především s úzkým hlubokým údolím mezi Mor. Krumlovem a Budkovicemi
dlouhým ~5 km, ve kterém je akumulace omezena na pás široký většinou jen kolem
0,5 km.
V určité míře kolísá i převažující mocnost dílčích částí depozičního systému. Pouze lokálně byly zjištěny její mocnosti ~10 m (lok. 2 při začátku širokého úseku zsz.
Vémyslic a především nejrozsáhlejší lokality 45, 64, 65), zatímco na většině míst
lze předpokládat mocnosti pouze v rozsahu 1–4 m a současný větší výškový rozsah
lokalit (obr. 7, viz též příloha I) byl utvořen až intenzivními postsedimentárními svahovými procesy, rozvlékajícími fluviální materiál do nižších poloh.
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Zahloubení říční sítě a spádové křivky toků
Ve zkoumané oblasti je možno pozorovat dvě hlavní etapy zahloubení říční sítě,
doplněné dvěma etapami podružnými, vycházející z prostorového rozložení fluviálních uloženin a spádových křivek toků, příp. údolních den (obr. 7, 8). V oblasti
nad Mor. Krumlovem je údolí Rokytné oboustranně ostřeji zahloubeno 25–35 m
vůči sedimentárním lokalitám fluviálních úrovní II a IV. Do tohoto staršího tvaru
jsou vloženy nižší stupně podružného zahloubení úrovní III, VII a spodní části lok.
33, dosahující relativních výšek 10–20 m. S hlavní etapou se shoduje i míra ostrého
zahloubení dolního úseku Dobřínského potoka 20–25 m. Tento hlavní přítok řeky
výrazně nesouhlasně rozčleňuje systém převážně křemenných vysokých fluviálních
úrovní V a VI (~55–60 m nad řekou), včetně blízkých nižších nezařazených lokalit,
což ukazuje na to, že nebyl jejich depozičním činitelem a všechny tyto rozsáhlejší
akumulace byly uloženy jiným větším tokem – předchůdcem dnešní Rokytné.
Pokračování vyššího i nižšího prvního systému zahloubení lze jen s velkými obtížemi sledovat v dolní části zájmové oblasti. Na jižním okraji Ivančické kotliny je lze
snad hypoteticky srovnávat s úrovněmi IX a XII, příp. níže položenými VIII a XI.
Tyto lokality se nacházejí v mnohem větších relativních výškách nad údolním dnem
Rokytné s ohledem na významný lom spádu tohoto toku v Mor. Krumlově, pod kterým se projevuje druhá, mladší hlavní etapa zahloubení řeky, doplněná podružnou
fází pod obcí Rokytná. Výrazné přehloubení dolní části údolí Rokytné vůči části
horní je možno dobře výškově srovnat i s lomy spádu ve spodních úsecích tamních
přítoků, které mají souhlasné dvoustupňové podélné profily (obr. 12). Projev mladé
hloubkové eroze je možno nejspíše považovat za přímou geomorfologickou reakci
vodního toku na zrychlený výzdvih širší oblasti v posledním období. Regionální rozsah tohoto vývoje lze dokladovat obdobnými, tzn. pouze v nejspodnějších úsecích
zpříkřenými podélnými křivkami dalších menších poboček hlavních řek v přilehlém
území – Jihlavy a Oslavy v okolí Oslavan, Ivančic i Dolních Kounic. Z obdobným
způsobem posuzovaných 17 případů křivek má 13 (>75 %) vytvořeno patrný dolní
stupeň profilu vysoký od ~7 m (okraj miocenní karpatské předhlubně) až po ~33 m
(styčná zóna krystalinika moravika a moldanubika Českého masivu) (obr. 13). Podobných hodnot 20–25 m dosahují také výšky strmých okrajových stupňů vyšších
teras v blízkých úsecích Jihlavy u Řeznovic, Ivančic a Moravských Bránic i Oslavy
u Oslavan. Prostorový rozsah nejnižších úrovní říčních sedimentů je i v těchto místech značně omezen.
Zdrojové oblasti fluviálního štěrku
Široké spektrum identifikovaných hornin ve fluviálním štěrkovém materiálu odráží
jednak pestrou geologickou stavbu povodí Rokytné, je však rovněž důsledkem polygenetického vývoje studovaného území, zahrnujícího i odtokové prostory paleotoků
možného jiného průběhu oproti současné říční síti. Následující navrženou klasifikaci
zdrojových oblastí hrubozrnných sedimentů či přímo hornin jednotlivých vymezených prostorových subtypů je proto potřeba uvažovat s určitou mírou nejistoty,
neboť vychází pouze ze znalosti petrografie dnešního stavu regionálního údolního
systému.
(1) Vzdálené oblasti: Křemen, včetně svých odrůd, je běžnou horninotvornou součástí všech regionálních krystalinických geologických struktur v průběhu toku (moldanubikum, moravikum i brněnský masiv) i v podobě žilných těles. Jako mechanic-

37

Obr. 13. Klasifikace vybraných přítoků Oslavy a Jihlavy v blízkosti zájmového území podle přítomnosti nebo nepřítomnosti spodního strmého úseku spádové křivky. V případě výskytu je uvedena
přibližná hodnota přehloubení údolí.
Fig. 13. Classification of the selected Oslava and Jihlava river tributaries close to the study area
based on the presence or absence of lower steeper section within the longitudinal curve. 1 – the
remarkable knickpoint evolved in the lower part of the longitudinal curve, 2 – longitudinal curve
smooth in its lower part (without knickpoint). In the case of presence, an approximate value of the
lower valley overdeepening is stated.

ky i chemicky odolný materiál vydrží transport na největší vzdálenost a v souvislosti
s opakovanými erozně-depozičními cykly bývají jeho valouny nejlépe zaobleny.
Pro původ z křemenných či pegmatitových žil svědčí vzácně zachované pozůstatky
krystalových ploch na valounech. Kvarcity až kvarcitové ruly pocházejí z gföhlské
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jednotky moldanubika (vystupuje v úseku Příštpo – Vémyslice). Ve stejné jednotce
jsou přítomny rovněž migmatity a migmatitové ruly se sillimanitem (zejména úsek
Příštpo – Tavíkovice). Leukokratní biotitové granitoidy byly do uloženin sneseny
z třebíčského masivu a jeho obalových částí, do kterých pronikly jako žilná tělesa
(úsek Jaroměřice – Příštpo).
(2) Bližší oblasti: Ortoruly moldanubika vystupují jak v hlavním údolí řeky (zejména úsek Tulešice – Vémyslice), tak na řadě míst v povodích jejích přítoků (Rouchovanka, Olešná, Hornokounický potok). Granulity, příp. rekrystalizované granulity moldanubika pocházejí z části jejich rozsáhlého náměšťsko-krumlovského tělesa
v horních povodích větších levostranných přítoků Dolnodubňanského a Dobřínského potoka v okolí Dukovan, případně z gföhlské jednotky moldanubika výše po toku
Rokytné (např. její levostranný přítok Olešná). Amfibolity moldanubika se vyskytují
v několika menších tělesech v okolí Tulešic.
(3) Místní zdroje: Ortoruly, kromě výchozů v těsné blízkosti fluviálních lokalit
u Vémyslic, tvoří malá, tektonicky redukovaná tělesa i v bítešské jednotce při západním okraji moravika (úsek Rybníky – Rakšice). Východněji v sousední lukovské
jednotce se vyskytují svorové až fylitické ruly a celé moravikum prostupují polohy
s kvarcity. Granitoidy, aplity a pegmatity jsou z brněnského masivu (úsek obec Rokytná – Budkovice – Ivančice), kde Rokytná masiv buď přímo proráží, nebo do ní
ústí četné přítoky silně erodující jeho povrch. Permokarbonské pískovce pocházejí
z centrálních částí boskovické brázdy (výrazně zahloubený úsek údolí Mor. Krumlov
– obec Rokytná). Valouny droby pochází z klastů permského rokytenského slepence
(úsek Rakšice – Durdice – Mor. Krumlov – obec Rokytná – okolí Budkovic). Vzácnou komponentou jsou rovněž vyvětralé valouny krystalinika z balinského slepence
permokarbonu v západním prostoru Mor. Krumlova.
Mezi horninami identifikovanými ve valounovém materiálu štěrkových teras
chybějí některé, pro oblast snosu jinak typické horniny. Důvodem jejich absence
jsou jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Jako nestabilní podlehly během transportu
vodním proudem destrukci mechanickými či chemickými procesy. K další selekci
a ochuzení sedimentu o nestabilní složky přispěly zvětrávací procesy, panující v přípovrchové zóně v místě uložení. Ve valounovém materiálu proto nebyly nalezeny
např. některé typy rul s vyšším zastoupením slíd, hadce, krystalické vápence, skarny,
erlany (z moldanubika), svory, fylity, krystalické vápence (z moravika) nebo rokytenské slepence, včetně valounů devonských vápenců, uvolněných z permokarbonu.
(4) Specifické horniny: Podle konkrétního typu materiálu mohly být transportovány jak na větší vzdálenost, tak přineseny i z blízkých míst. Ojedinělé nálezy plazmy
pocházejí buď ze zvětralinového pláště hadcových těles moldanubika v povodích
přítoků Dolnodubňanského a Dobřínského potoka u Dukovan a Dobřínska (delší
transport) nebo přímo z levého údolního svahu Rokytné u Polánky (krátký transport). Původ četných rohovcových klastů je ještě variabilnější. Velké množství jich
bylo opětovně přemístěno a uloženo z nedalekých spodnomiocenních štěrkových
vrstev karpatské předhlubně. Na případný místní původ ukazuje zvýšení jejich koncentrace v blízkosti miocenních písků s jejich větší přítomností severně od Petrovic.
Pravostranné přítoky řeky významně dotovaly fluviální uloženiny také přínosem ze
sedimentárních pokryvů Brněnské vrchoviny (Krumlovský les, severní část Bohutického lesa) včetně jejího západního úpatí (blízký zdroj), nejvíce v úseku Rybníky
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– Mor. Krumlov. Vyšší fluviální úrovně severně od Rybníků obsahují rohovce ze
vzdálenějších míst směrem na SZ, kde dnes původní zdrojové sedimentární pokryvy
již zcela chybějí. Úlomky silicikrusty žlutavého zbarvení, zjištěné v severním okolí
Petrovic a Lesonic, vykazují poměrně dobré zaoblení. Některé, lokálně přetvořené
v hrance větrnou abrazí, dokládají delší transport z dosud neznámého původního
prostoru, následovaný abrazní epizodou. V obdobné oblasti byly rovněž zjištěny
běžnější úlomky silicikrusty šedavého zbarvení, stejně jako v sz. i jv. okolí Budkovic. Koncentrované zbývající bloky původně souvislé křemité kůry zvětrávání se dosud vyskytují poměrně blízko řeky na plošině jižně od Rakšic i u ostré horní hrany
výrazného údolí Rokytné východně od Mor. Krumlova.
Typickým jevem ve studované oblasti tak byla redepozice dnešního valounového
materiálu ze starších sedimentárních pokryvů různého stratigrafického charakteru.
Kromě několikanásobného přemísťování a zaoblování nejodolnějších křemenů a jim
blízkých kvarcitů v podobě valounů byl na některých místech pravděpodobný lokální přínos zaobleného materiálu mořského abrazního původu při bázi sedimentárních
sekvencí (granulity moldanubika, granitoidní a žilné horniny brněnského masivu)
a zejména rohovcových klastů, v malé míře i valounů silicikrusty, splavených do miocenního moře již ze starších pokryvů.
Prostorový systém fluviálních lokalit
Nejdůležitějším rysem sestaveného souboru fluviálních lokalit zkoumaného území
je možnost jejich rozlišení na (1) vyšší místa mimo dnešní údolní tvar řeky Rokytné
– lok. 18, 23–31: oblast podél dolního úseku Dobřínského potoka, 64, 65, 91, 96
a (2) ostatní, relativně nižší místa uvnitř jejího údolí, hlavně v terasových pozicích
(obr. 6). Nejspornější lokality při tomto třídění představují nízko položené výskyty
v prostoru rozsáhlého snížení povrchu při pravé straně údolí u Dobelic, Petrovic
a Lesonic. Uvedený dvojí typ říčních akumulací souvisí se dvěma hlavními fázemi
vývoje oblastního fluviálního systému – starší, probíhající v mnohem méně členitém
reliéfu, než je vytvořen dnes, a mladší, rozčleňující původní jednotvárnější povrch
ostrými údolními zářezy rychle se zahlubující říční sítě. Tento výrazný krajinotvorný
proces byl pravděpodobně reakcí na regionální zdvihy povrchu, případně i pokles
erozní báze v předpolí níže po toku.
Výše položené fluviální lokality v různých pozicích nad dnešní údolní nivou dokládají existenci většího počtu starších toků v půdorysech odlišných od současného
hlavního toku, a tedy poměrně nedávné četnější změny oblastní říční sítě. Za blízké
vyšší paleoúdolí je také možno pokládat morfologicky výraznou sevřenou, dnes neprotékanou (opuštěnou) meandrující sníženinu napříč severní částí Krumlovského
lesa jv. Ivančic (lokalita „R“ na obr. 6), přímo navazující na zájmové území. I v ní
byl při širším regionálním průzkumu ve výšce 275–260 m zjištěn pás zbytků fluviálního štěrku, místy polymiktního nebo obsahujícího větší množství křemenných
hranců, nejspíše utvářených déletrvající větrnou abrazí.
Nápadné rozdělení údolí dolní Rokytné do dvou hlavních částí s pravděpodobným odlišným erozním vývojem naznačuje, že uvažované vertikální pohyby zemského povrchu tam neprobíhaly jednotně, ale v několika postupných fázích, na které
byly navázány i jednotlivé etapy působení dalších exogenních procesů (svahových,
větrných). Jen takový kombinovaný postup přírodních dějů by mohl dostatečně vysvětlit vznik výškově složitého systému reliktních říčních akumulací, jaký byl ve
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studované oblasti dokumentován. Dalším významným rysem tohoto systému je totiž
nápadně malá prostorová souvislost existujících lokalit, tzn. jejich velká fragmentace, neboť tyto prvky zkoumané krajiny se jen ojediněle nacházejí v morfologických
úrovních delších než první kilometry. Jedinou výjimkou je úroveň III, dlouhá téměř
7 km. S velkým prostorovým rozptylem úzce souvisí skutečnost, že velká část míst
(např. ověřené lok. 4, 9, 14, 25, 32, 39, 45, 46, 48, 50, 57, 58, 66, 67) s různými charakteristickými sedimentárními nebo geomorfologickými vlastnostmi má v oblasti
výjimečný výskyt a jejich obdoba se proto jinde nenachází.
Jak v horní, tak v dolní části údolí lze rozpoznat 5–6 rozdílných subhorizontálních
povrchů. V dolním úseku je jejich výskyt navíc doprovázen malým zachováním fluviálních sedimentů v nejnižší, výrazně se prohlubující části. Právě při západním úpatí Krumlovského lesa jv. od Budkovic je na základě přibližných poloh bází akumulací, indikačně spolehlivějších než zjišťování povrchových výskytů, vytvořen největší
počet – minimálně 7, možná však až 10 dílčích úrovní říčních uloženin. Nacházejí
se v různých relativních výškách ode dna údolí až do ~90 m (obr. 9). Povrchy akumulací se většinou opět shodují s plochými povrchy četných stupňů v reliéfu. Báze
mnohých z nich však vykazují téměř horizontální absolutní výškovou polohu ve
srovnání s dnešní ukloněnou nivou Rokytné, což naznačuje ukládání materiálu jiným
geomorfologickým stylem (a případně i jiným tokem), než jaký je běžný u současné,
intenzivně se zahlubující řeky.
Zhodnocení použitých metod výzkumu
Geomorfologická poloha fluviálních lokalit
Ačkoliv většina evidovaných lokalit byla podle výchozího předpokladu zjištěna na
místech se subhorizontálním povrchem do 3°, na více místech se původně fluviální
sedimenty vyskytují i v prostoru rozsáhlejších sklonitějších svahů (srov. obr. 5, 6,
7). Tato skutečnost je mnohdy dána jedním z těchto hlavních důvodů, které lze jen
málokdy z dostupných podkladů před vlastním terénním ověřovacím výzkumem
uvažovat:
(1) mocnějším překrytím fluviálních uloženin svahovými, větrnými nebo kombinovanými sedimenty, nejčastěji v dolním hlubším a užším úseku údolí studované
řeky. Tato skutečnost se občas projevuje zachovaným stupňovitým tvarem svahu
s jen mírně větším úklonem středního plochého povrchu (nejčastěji 3–6°) a především výskytem fluviálních valounů při ostré spodní hraně této plošiny nejen vůči
mladšímu eroznímu zářezu hlavního toku, ale i v jeho pobočných údolích;
(2) původní existencí mocnější subhorizontální fluviální sekvence, v okrajových
strmějších svahových částech již více erodovanou tvorbou mladší údolní sítě; nebo
(3) úplným rozrušením původně subhorizontálně uložené starší fluviální polohy
a rozvlečením jejího materiálu svahovými procesy na nižší, více ukloněné povrchy,
případně až do erodujícího vodního toku. Taková místa pak mohou ve studované
oblasti dokumentovat existenci starších fluviálních horizontů i v jiných výškových
pozicích, než ve kterých jsou v dnešní době zachovány (lok. 4, 12 – horní část, 26,
32, vltavínová lok. 69, potenciální lok. 91).
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi musela být velká část hranic fluviálních akumulací, zaznamenaných na obr. 6, vedena pouze přibližně. V místech
nejrozsáhlejších a nejmocnějších mladších pokryvných těles podél dolní části řeky,
nejčastěji při západních svazích Krumlovského lesa, mohly být navíc říční sedimen-
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ty znázorněny pouze v místech jejich povrchových výskytů, přestože jistě v mnoha
případech pokračují i pod tyto pokryvné útvary.
Petrografické vlastnosti fluviálních lokalit
V práci prezentovaný petrografický výzkum si kladl za cíl připravit vstupní informace o rozšíření hrubých klastických sedimentů a o jejich prostorové vazbě na současnou povrchovou drenáž. Vizuálním porovnáním kvalitativního petrografického složení valounů na sledovaných lokalitách byly v terénu získány poznatky, dokládající
existenci složitého systému fluviálních sedimentů několika výškových úrovní s měnící se polohou vůči toku a podle horninového obsahu i měnící se sběrnou oblastí.
Až v jejich následném podrobném výzkumu budou podle potřeby využity standardní
metody valounové analýzy, granulometrické analýzy, porovnání obsahu těžkých
minerálů, atp. Od použití těchto metod bylo v úvodní pilotní fázi výzkumu prozatím
upuštěno z důvodu časové a finanční náročnosti i nedostupnosti reprezentativních
vzorků, odebíraných pouze z původních (subhorizontálních) míst, a to vzhledem
k následujícím skutečnostem:
(1) potřeba většího počtu vzorků pro komplexní zhodnocení fluviálních uloženin
v prostoru (odlišné výškové úrovně i změny směrem po proudu Rokytné); jen při
hodnocení nejvýznamnějších lokalit se týká nejméně 40–50 vzorků, neboť nižší
počet vzorků by jen obtížně umožnil interpretaci složitého depozičního prostředí
oblasti;
(2) špatná přímá dostupnost sedimentárních poloh in situ, které by jediné poskytly data vhodná k dalšímu zhodnocení (např. ze 67 ověřených lokalit jen tři v současnosti odkryté ke studiu přístupnými profily – lok. 2, 44, 65 a pouze na dalších
~10 zjištěna místa blízká stavu původního uložení – např. lok. 3, 18, 21, 28, 42, 48,
49, 56, 60; na většině ostatních lokalit jsou původní fluviální sedimenty kontaminovány
svahovými procesy, nebo i z velké míry překryty mladšími sedimentárními pokryvy);
(3) nerovnoměrné rozložení lokalit kvůli způsobu využívání příslušných pozemků
(~2/3 lokalit jsou situovány na polích, kde dochází k rozrušení původních poloh orbou a v intravilánech obcí, kde omezuje přístup k sedimentům zástavba, a jen 1/3 je
na lesních pozemcích, kde bývají původní polohy se sedimenty lépe zachovány);
(4) nutnost provedení výkopových prací na klíčových lokalitách (potřeba administrativního jednání s vlastníky pozemků, náročnější v lesních prostorách).
Současná etapa výzkumu umožňuje v zásadě využít informace z výsledků petrografické analýzy k vymezení dvou mezních situací – obsah s dominancí křemenných valounů (lok. 28, leží mimo současné údolí, odhadované zastoupení křemene
a kvarcitu >90%) a případ s převahou hornin krystalinika (příkladem je lok. 44,
ležící v nejhlubším úseku údolí, zastoupení křemene a kvarcitu místy <10 %). Petrografické složení štěrku při povrchu terénu na ostatních místech je možno zařadit do
širokého spektra mezi oběma extrémy. Naznačený podrobnější výzkum fluviálních
sedimentů by byl přínosem pro poznání užších souvislostí jejich vývoje i pro poznání jejich vztahu k povrchové drenáži.
Srovnání s dosavadními poznatky
Vybrané obecné údaje
Asymetrická říční síť horní části zkoumaného úseku dolní Rokytné s omezeným
počtem delších levostranných přítoků a řadou krátkých přítoků pravostranných na-
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vazuje na obdobně uspořádaný systém střední Rokytné na západě. Spolu s opačně
uspořádanou říční sítí dolní Oslavy (výrazně delší levostranné pobočky) a mezilehlé,
značně prostorově omezené říční sítě střední Jihlavy vytvářejí usměrněnou soustavu
odvodňování, směrově přizpůsobenou složitému styčnému krystalinickému pásmu
moravika svratecké klenby s gföhlskou jednotkou moldanubika, protaženému ZSZ–
VJV (HRÁDEK 1997a, b). Říční síť dolní části toku pod Mor. Krumlovem má naopak
vytvořenu asymetrii ve vztahu k mladší zlomové hranici boskovické brázdy s brněnským masivem směru SSV–JJZ. Rokytná zde postrádá jakýkoliv trvalý levostranný
přítok a přijímá pouze kratší pravostranné přítoky z vyšší oblasti Krumlovského lesa
(ROŠTÍNSKÝ 2000).
Ivančická kotlina, při jejímž jv. okraji pravděpodobně docházelo ke změnám ve
směru odvodňování širší oblasti, je součástí složité, neotektonicky oživené staré zlomové zóny SZ–JV, probíhající příčně boskovickou brázdou i brněnským masivem
(HRÁDEK 1993, 1995). Dřívější uspořádání reliéfu do podoby hrástí skalních hornin
a mezilehlých prolomů se zbytky miocenních sedimentů karpatské předhlubně proto
pravděpodobně mohlo ovlivnit vývoj tamní říční sítě. Naznačuje to i nález pravděpodobných spodnomiocenních klastik ve vrtu na rozvodí v rámci v současnosti
bezvodého údolí jižně od vyvýšeniny Réna (DEMEK 1961), přestože u jeho úzkého
meandrujícího tvaru s řadou skalních útvarů na svazích dnes převažují rysy mladší
říční sníženiny.
Na směr další, jižněji se nacházející složité příčné struktury ZSZ–VJV přes moldanubikum, moravikum a brněnský masiv (částečně HRÁDEK 1995) je vázána horní,
místy rozšířená část studovaného úseku údolí Rokytné mezi Tulešicemi, Vémyslicemi a Rybníky, která pokračuje prolomovou strukturou Slatina dále k VJV. Vliv
strukturních poměrů na uspořádání regionální říční sítě se jen z těchto uvedených
údajů jeví být velmi významný, což v podrobnějším měřítku v údolí střední Rokytné
dobře dokumentovala PLAMÍNKOVÁ (1983).
Stratigrafie říčních sedimentů podél dolní Rokytné, oblasti se silně erodovanými
mladými pokryvnými útvary (např. DLABAČ et al. 1975a, b), byla v existujících geologických mapách z velké míry založena jednak na srovnání s kvartérně-geologickými poznatky z mocných sedimentárních sledů v nedalekém Dyjsko-svrateckém úvalu (ZEMAN 1974, 1982, SMOLÍKOVÁ & ZEMAN 1982 a mnohé další práce), především
však tradičně pouze odvozována z jejich relativních výšek nad dnešními hlavními
toky. Málo tak zohledňovala výše popsanou značnou fragmentaci systému fluviálních akumulací nebo cyklový erozní vývoj tohoto specifického údolí, a překvapivě
také i velkou proměnlivost petrografického složení sedimentů, kdy byly často do
jedné stratigrafické kategorie sloučeny blízké výskyty s převahou křemene a kvarcitu a ty s významně větším zastoupením či dokonce dominancí krystalinického materiálu (zejména úrovně II vs. IV, V vs. VI nebo X vs. XII). Případnou oprávněnou
úpravu kvarterního stratigrafického systému tohoto území by bylo vhodné pro cílený
výzkum jednotlivých lokalit navrhnout v souladu s dnes upřednostňovaným konceptem polyglacialismu, uvažujícím v tomto geologickém období mnohem četnější
klimatické výkyvy, než bylo činěno v dlouhém období předcházejícím.
Dříve zkoumané fluviální lokality
Do souhrnného obr. 6 bylo doplněno i 11 dalších lokalit vyznačených v geologických podkladech jako výskyty pliocenních až pleistocenních fluviálních sedimentů,
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které dosud nebyly nově spolehlivě ověřeny (lok. 68, 72–78 i tři s prokázanými vltavíny: 69–71) (MATĚJOVSKÁ 1991, PÁLENSKÝ 1997, M. Trnka, os. sdělení). Všechna
tři vltavínonosná místa jsou pokládána za velmi pravděpodobné lokality. Na lok. 72
byl již předběžně naznačen významně větší rozsah těchto uloženin, než bylo dříve
zaznamenáno. Původní zakreslená větší lok. 75 nebyla na místě potvrzena žádným
nalezeným valounem, lze ji proto považovat za velmi pochybnou.
Pouze malá část ze zájmových fluviálních akumulací byla zkoumána i vrtnými
pracemi z hlediska jejich mocnosti – jen 8 lokalit. Tři vrty umístěné na nápadné
terasové plošině v okolí pískovny zsz. Vémyslic (lok. 2 – ŠTANCL 1992) tam dokumentovaly kromě větší mocnosti sedimentů >7,5 m překvapivě nerovnoměrnou velikost tohoto parametru pod plochým povrchem, vlastní zákres rozsahu proto nemůže
být přesný. Lokálně říční materiál dokonce zcela chybí a pod půdní pokrývkou se
nacházejí přímo miocenní sedimenty karpatské předhlubně. Geologické i geomorfologické poměry tak ukazují na místní existenci protáhlé, ~1 km široké a ZSZ–VJV
protažené neotektonické prolomové struktury, vyplněné miocenními sedimenty.
Směrem k Vémyslicím bylo naznačeno její pokračování k východu výsledky plošného geoelektrického výzkumu, indikujícího výskyt miocenních klastik pod širokou
nivou Rokytné (JANČOVIČ 1985).
Další zvláštností soutokového prostoru Rokytné s Dolnodubňanským potokem
je prokázaná přítomnost přeplavených vltavínů v níže položených fluviálních sedimentech (lok. 2, 3, 12) (VOKÁČ & HOUZAR 2003, M. Trnka, os. sdělení). Tyto lokálně
koncentrované nálezy mohly být buď původně sneseny z blízké vyšší fluviální plošiny ~315–320 m s bohatšími nálezy východně od Tulešic (VOKÁČ & HOUZAR 2003)
nebo případně přineseny a uloženy i předchůdcem Dolnodubňanského potoka z nejbohatšího vltavínového naleziště v širším okolí Dukovan. Přínos současnou řekou
Rokytnou je málo pravděpodobný, neboť v jejím údolním tvaru západně od tohoto
prostoru nebyly na žádném místě ve fluviálních sedimentech vltavíny dosud zjištěny.
Pouze transport z povodí jejího významného přítoku Olešné nelze zcela vyloučit.
Vrt realizovaný ve spodní části lok. 4 na západním okraji Vémyslic (NEPALA 1973)
poskytl jediný údaj o mocnosti štěrkového pokryvu ve svahové poloze na nejrozsáhlejší lokalitě tohoto typu – 2 m. Na sousední klasické terasové lokalitě 5 (MACHŮ &
VRTEK 2003) byla zjištěna pouze nižší hodnota 1 m.
Zásadní význam pro dokumentaci, zákres rozsahu i vzájemné rozlišení lokalit 36
a 37 v intravilánu Mor. Krumlova, čtvrti Zachráněná měla další vrtná zpráva (ŠMEJKAL 1979) se zjištěnou obdobnou mocností 3–4 m v horní (36) i dolní části (37)
pravidelně zkoumaného prostoru. Obdobně následující práce na lok. 38 (BABIČOVÁ
1993) na šíji meandru s jádrem tohoto města zastihly ojedinělé výskyty říčních uloženin s malou mocností ~1 m. Naopak ve všech dostupných geologických mapách
zakreslovaný rozsáhlý výskyt říčního materiálu ve středu meandru – lok. 74 (např.
DLABAČ et al. 1975a) nebyl prokázán žádným z obou mladších souborů vrtných děl,
umístěných v daném prostoru (SEHNALOVÁ & TOUL 1983, STANĚK 1984). Na povrchu
byl nově zjištěn pouze ojedinělý výskyt valounů.
V rámci rozsáhlé fluviální plošiny mezi Budkovicemi a Němčicemi na rozvodí
Rokytné s Jihlavou, zastoupené lok. 64 a 65, byl proveden vrtný průzkum v husté
pravidelné síti (~50 děl) za účelem ověření potenciálního štěrkopískového ložiska,
největšího říčního depozičního prostoru v širší oblasti velké ~2,5 km2 (MÁTL 1980).
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V obci Budkovice byl navíc doplněn podrobným výzkumem v souvislosti se sanací
nebezpečného sesuvu aktivovaného v ottnagských sedimentech, které tvoří podloží
větší části ploché fluviální akumulace (DROBNÍČKOVÁ & PASEKA 1989). Oběma pracemi byly prokázány poměrně jednotné mocnosti, většinou 8–12 m. První rozsáhlejší
dílo (MÁTL 1980) dokumentovalo, že petrografické složení tamního materiálu i nápadná dvoustupňová stavba celé sedimentární sekvence je odlišná od ostatních lokalit Rokytné, a ukazuje tak na větší tok paleo-Jihlavy jako hlavního depozičního činitele této významné lokality. Prokázán byl její tehdejší přítok ze západu směrem od
Polánky, tzn. v poloze odlišné od jejího dnešního údolí přes Řeznovice. Bazální
hrubá partie obsahuje často klasty velké až 15–20 cm, o něco mocnější jemnozrnnější horní část naopak běžné valouny 1–3 cm a především mezerní hmotu s velkým
množstvím částic 0,1–0,5 cm, včetně hojných živcových zrn.
Podobné rozdělení sekvence až ~8 m říčních sedimentů do dvou zrnitostně odlišných výškových partií bylo zjištěno dále jednak na lok. 45 v horní části levého údolního svahu Rokytné severně od stejnojmenné obce, nacházející se na okraji rozsáhlé
plošiny s mocným sprašovým pokryvem, a jednak také v plochém sedle a obrubě při
severním úpatí vyvýšeniny Na Babě (328 m) u vodárenského objektu sz. Budkovic,
lokalizovaných v místě bývalého hlavního vtoku Jihlavy do oblasti uvedené rozsáhlé
fluviální plošiny u obce. Sedimentární a geomorfologické poměry tedy naznačují úzkou genetickou souvislost všech uvedených tří míst.
Jiné význačné fluviální oblasti
Specifické území severně od Rybníků mimo dnešní údolí Rokytné o velikosti ~4 km2
se nachází podél levostranných přítoků Rokytné, zejména mladšího údolí Dobřínského potoka, a to ve vyšších temenních rozvodních nebo svahových polohách,
vzdálených až téměř 2 km od současného koryta řeky. Povrch oblasti se celkově
sklání k VJV. Velká část jejích fluviálních lokalit má geomorfologický ráz rozsáhlejších plošin, vytvořených na sedimentech ukládaných toky jiného průběhu, než má
dnešní hlavní řeka.
Značná část těchto fluviálních uloženin je pokládána za vltavínonosné, neboť vltavíny byly nalezeny v rámci téměř všech vyšších lokalit (11 případů) – 18, 23, 24,
26–29, 31, 69–71, stejně jako na mnoha přilehlých nižších lokalitách v terasových
pozicích současného údolí Rokytné – 19, 22, 33, 37 (KAFKA 1965, DOČKAL 1994,
ŠVARDALOVÁ 2005, P. Dočkal, os. sdělení). Toto území tak vytváří jejich relativně
izolovaný větší druhý distribuční prostor, oddělený od oblasti u Tulešic a více vzdálený od okolí Rešic, Rouchovan i Dukovan směrem na západ s hojnějšími výskyty
(VOKÁČ & HOUZAR 2003). Výhradní přítomnost v málo mocných štěrkových reziduích při povrchu sedimentárních sekvencí převážně písčitého složení (desítky cm,
max. 1–2 m; P. Dočkal, os. sdělení) tak nevylučuje přínos těchto skel i z přilehlého
bližšího okolí, přestože jejich charakter (velikost, zaoblení, vlastnosti povrchu) naznačuje spíše delší transport. Analyzované petrografické složení mateřských štěrků
(ŠVARDALOVÁ 2005) navíc dokumentuje pro tento prostor valounový materiál jak
vzdálenějšího (křemen, kvarcit, rohovce), tak bližšího původu (ortoruly, migmatity,
granulity, amfibolity), a předpokládána je tedy kombinace říčních a svahových, příp.
výplavových genetických procesů.
Všechny prokázané lokality vltavínů se nacházejí pouze v horní části studovaného
fluviálního systému. Za vhodných dynamických podmínek prostředí však snad moh-
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ly být relativně „měkké“ vltavíny obroušeny a zaobleny velmi rychle, jak bylo např.
pozorováno při antropogenním zpracování štěrku v pískovnách hlavní vltavínové
oblasti v jižních Čechách (M. Trnka, os. sdělení). Dosavadní neprokázání vltavínů
ve vysokých a také nízkých říčních uloženinách podél následujícího nižšího úseku
Rokytné pod Mor. Krumlovem může tedy souviset s rychlou destrukcí těchto skel
na krátkou transportní vzdálenost. Jinou, vlastní hypotézou, která by mohla vysvětlit
tuto absenci, je odlišnými geomorfologickými poměry horní a dolní části zkoumaného území naznačená změna směru odvodňování oblasti severně od Rybníků v období mezi uložením vltavínonosných akumulací a vznikem současné údolní sítě směřované k Ivančicím; sedimentární pozůstatky starší depoziční etapy vývoje by přitom
již v okolí byly značně redukovány či zcela odstraněny silnou regionální erozí. Na
takový vývoj ukazuje rovněž náhlé ukončení vysokých vltavínonosných, téměř horizontálních fluviálních úrovní V a VI s naprostou převahou křemene a kvarcitu, které
níže po toku Rokytné nemají geomorfologický a pravděpodobně ani petrografický
ekvivalent.
Jinou zajímavou oblast představuje již dříve zmíněný prostor u Dobelic, Petrovic
a Lesonic. Fluviální plošina s rozměry 1 × 1 km v relativní výšce ~35–30 m v jeho
západní části (lok. 9, 82) zasahuje rovněž do větší vzdálenosti od údolí Rokytné.
Úzký pás vyššího reziduálního výskytu polymiktního štěrku (křemen, kvarcit, rula)
na něho navazuje podél východního úpatí vyvýšeniny Na Vartě (323 m) i dále k jihu,
téměř až k rozvodí s povodím Jevišovky. K plošině z východu přiléhá výše popsaná
rozsáhlejší anomální sníženina v okolí Petrovic a Lesonic. Říční sedimenty se proto
na plošině nenacházejí v typické terasové poloze, neboť v tomto místě chybí běžná
vnější svahová obruba údolí. Směr dřívějšího odvodňování prostoru v době ukládání
fluviálního materiálu plošiny je ze současných geomorfologických i sedimentárních
poměrů zcela nejasný. Mohl být shodný s dnešním navazujícím údolím Rokytné
k SSV, hypoteticky však mohlo odvodňování probíhat i k východu nebo jihu.
Výskyt poměrně četných valounů metamorfovaných hornin z moldanubika (rula,
granulit, amfibolit) na dně východní části kotliny u Rakšic a Durdic v nižší relativní výšce ~10–20 m (lok. 34, 35, příp. i potenciální lok. 87–89) naznačuje dřívější
průtok řeky Rokytné touto protáhlou sníženinou, vybíhající od dnešního údolního
dna k VJV. Její poměrně sevřený tvar, vzniklý v permokarbonských sedimentech
boskovické brázdy, by v tom případě umožňoval existenci pouze protáhlého typu
meandru, jaký se ve zkoumaném území v současnosti nenachází a je jen v náznaku
vytvořen až v horninách moldanubika na střední Rokytné výše proti proudu řeky.
Srovnání oblasti dolní Rokytné s jinými částmi České republiky
Prostorové analogie ke studovanému, značně nesouvislému systému fluviálních akumulací, uložených podél dolní Rokytné, lze nalézt i v mnoha dalších údolích jihovýchodního okraje Českého masivu v úseku od Brna až po česko-rakouskou hranici
u Znojma. Podrobněji zkoumány prozatím byly oblasti střední Svratky u Brněnské
přehrady mezi Veverskou Bítýškou a Brnem-Bystrcí (PETERKOVÁ 2011), střední Bobravy mezi Tetčicemi a Želešicemi (KARÁSEK 1968), střední Jihlavy mezi Kramolínem
a Mohelnem (JANOŠTÍK 1970) a střední Dyje v Národním parku Podyjí mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem (BRZÁK 1996).
Tématu této studie nejbližší práce PETERKOVÉ (2011) potvrzuje ve styčném prostoru boskovické brázdy a brněnského masivu dvě obdobné hlavní vývojové etapy říční
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sítě řeky Svratky – starší s mělkými údolními profily a vyrovnanými spádovými
křivkami, a mladší s ostře zahloubenými údolními profily a nevyrovnanými spádovými křivkami. Reliéf tamní oblasti se vyznačuje velkou segmentací do soustavy
hrástí a prolomů, která mohla rovněž značně ovlivnit vývoj říční sítě a zachování
zbytků fluviálních sedimentů, obdobně jako podél řeky Jihlavy v širším okolí Ivančic. V tomto kontextu se uvedené zařazování fluviálních výskytů do jednotných pěti
morfostratigrafických úrovní pouze na základě relativních výšek, vztahovaných pro
celý Brněnský prostor, jeví jako velmi problematické. Petrografické analýzy alespoň
vybraných lokalit tam nebyly zatím provedeny.
Obdobný pokus morfostratigrafického napojení fluviálních úrovní na okraji Českého masivu na oblast níže po proudu řeky Dyje v ploché části karpatské předhlubně – Dyjsko-svrateckém úvalu učinil BRZÁK (1996), přestože sedimentární záznam
v kaňonovitém údolí řeky je mnohem méně zachovaný, než v případě Rokytné
i Svratky. Na možná úskalí tohoto zjednodušujícího přístupu ukázaly výsledky geofyzikálního výzkumu na dvou tamních lokalitách, považovaných dříve za akumulace
v terasové pozici (HUBATKA 1997). Vyplývá z nich jako věrohodnější zařazení obou
míst mezi sekvence utvářené převážně svahovými procesy, resedimentujícími původně výše uložené fluviální štěrky a písky.
JANOŠTÍK (1970) zkoumal ~7 km dlouhý, hluboce zaříznutý a částečně meandrující
údolní úsek Jihlavy, jehož geomorfologické vlastnosti se nejvíce podobají dolní části
studované řeky Rokytné. Geofyzikálním průzkumem naznačil v rozpětí od údolní
nivy do 50 m nad ní výskyty sedimentů v až 10 různých relativních výškách. Vytvářejí většinou terasové tvary, místy však byly rovněž přemístěné na strmější povrchy
svahů. Málokterá výšková úroveň přitom zahrnuje více než jednu lokalitu.
Potřebu zohledňovat cyklový erozní vývoj říčních údolí ve vazbě na prostorový výskyt i stratigrafické zařazování zbytků fluviálních sedimentů zdůraznil KARÁSEK (1968)
na příkladu menší řeky Bobravy, u které se projevují nejméně 3 vývojové cykly.
Značný rozptyl fluviálních výskytů do mnoha prostorově omezených výškových
poloh jak podél dolní Rokytné, tak v řadě dalších údolních oblastí jihovýchodního
okraje Českého masivu je v kontrastu s geomorfologicky poměrně jednotnými systémy dvou, z hlediska výzkumu fluviálních akumulací důležitých území České republiky – centrální části Českého masivu i přilehlé ploché části karpatské předhlubně ve
vnější zóně Karpat. Vyšší první území se vyznačuje až více než 100 km dlouhými,
výrazněji nepřerušovanými sledy přibližně 7 hlavních terasových poloh v ostře
zahloubených významných údolích dolní Vltavy, Sázavy a Berounky (ZÁRUBA et
al. 1977, BALATKA & LOUČKOVÁ 1992, BALATKA & KALVODA 2010, shrnující práce
BALATKA & KALVODA 2008, BALATKA et al. 2015). Pro druhé území, nacházející se
ve své horní části regionálně o 150–250 m a z hlediska povrchu fluviálních výskytů o 70–150 m níže, jsou pak zejména charakteristická až 30 km dlouhá, poměrně
souvislá a až 20–30 m mocná komplexní sedimentární tělesa s převládajícími rysy
výplavové akumulace, vytvořená Svitavou, Svratkou, Jihlavou, Jevišovkou a Dyjí
při vyústění řek do rozsáhlého Dyjsko-svrateckého úvalu (ZEMAN 1974, 1982, MÁTL
1980, SMOLÍKOVÁ & ZEMAN 1982).
Mezilehlý, vertikálně mobilnější jihovýchodní okraj Českého masivu včetně
oblasti dolní Rokytné se nachází v přechodné pozici mezi oběma geomorfologicky
jednotně se vyvíjejícími regiony, situovanými v různé výškové úrovni. Kombinují
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se v něm proto převažující rysy Českého masivu (základní dvoustupňový vývoj
reliéfu s výrazným mladým zahloubením říční sítě o 50–200 m, dokumentovaný na
mnoha místech také zachovanými sedimentárními pozůstatky příslušné etapy vývoje) (srov. TYRÁČEK 2001, BALATKA & KALVODA 2015) s místními většími zvýšeními
mocnosti fluviálních sledů, naznačujícími i menší vlivy kvarterních poklesových
struktur, charakteristických pro oblast Karpat. Významnější větší mocnosti jsou
vytvořeny v Ivančické kotlině (MÁTL 1980) nebo Znojemské kotlině (např. PAVLÍK
1968, CHRBOLKA 1971). Ve styčné zóně, situované ve smyslu novějších poznatků
v hraniční poloze mezi dvěma stabilnějšími segmenty zemské kůry s různou mírou
mladého izostatického výzdvihu (např. BRIDGLAND & WESTWAY 2008, WESTAWAY
2012), může vznikat povrch utvářený složitými diferenciálními spojitými i nespojitými pohyby, které již byly naznačeny více pracemi (např. HRÁDEK & IVAN 1974,
BRZÁK 1996, HRÁDEK 1997a, b, 1998). Jejich činnost v pliocénu a zejména kvartéru
by mohla dobře vysvětlovat jak popsaný systém fluviálních lokalit dolní Rokytné,
značně segmentovaný do rozdílných výškových úrovní, tak jejich silně redukovaný
stav, související s intenzivními svahovými pochody, probíhajícími ve velmi členitém
přechodném reliéfu.
ZÁVĚR
Výsledky představeného výzkumu jednoznačně ukazují na nezbytnost zapojení
geomorfologického přístupu do studia mladých fluviálních sedimentů. Dosud zpracované regionální geologické mapové výstupy svědčí o tom, že v minulosti bylo
geomorfologické zhodnocení terénu často opomíjené, ačkoliv dostatečně podrobné
vrstevnicové zákresy, využitelné k prvotní analýze i shrnující interpretaci zkoumané
oblasti, již byly k dispozici. Jeho aplikace je vhodná jak při vymezování skutečného
rozšíření říčního materiálu, zejména v subhorizontálních polohách, tak při konstrukci a analýze prostorových modelů fluviálních systémů. Nynější dostupnost lidarových výškových dat zemského povrchu navíc posouvá řešení souvisejících otázek
na mnohem vyšší úroveň, přestože i využití těchto dat má při výzkumu složitějších
oblastí svá omezení.
Základním dokumentovaným rysem systému akumulací fluviálních sedimentů
v oblasti dolní Rokytné je jejich značná prostorová nesouvislost v horizontálním
i vertikálním směru, která spolu s poměrně velkou proměnlivostí horninového složení valounového materiálu ukazuje na významné změny v uspořádání říční sítě.
Hlavní změnu představuje regionální mladší výrazné zahloubení údolí dolních toků
do staršího málo členitého povrchu. S těmito vývojovými etapami reliéfu úzce souvisel odlišný charakter fluviální sedimentace. Zatímco ve starším období byl materiál ukládán v podobě plošně rozsáhlejších těles, zachovaných dnes mimo současný
údolní zářez hlavní řeky, v mladším období vznikala většinou prostorově menší tělesa uvnitř současného údolního tvaru.
Specifickou vlastností území dolní Rokytné je navíc jeho nápadné rozdělení do
dvou hlavních úseků, vytvořených odlišnými cykly erozního vývoje. Ostře zahloubená dolní část pod Moravským Krumlovem, spolu s obdobnými údolními zářezy
spodních částí mnoha blízkých přítoků sousedních řek Jihlavy a Oslavy, svědčí
o tom, že hloubková eroze probíhala v části širšího regionu ve více fázích.

48

Ve vztahu ke dvěma významným fluviálním oblastem České republiky – středním Čechám s vyšším povrchem v Českém masivu a podstatně níže položenému
Dyjsko-svrateckému úvalu ve vnější zóně Karpatského pohoří, ve kterých převažují
mnohem delší souvislé úrovně fluviálních sedimentů, je tak v oblasti dolní Rokytné
styl prostorového uspořádání říčního materiálu značně odlišný. Souvisí to s pozicí
území v rámci specifického jihovýchodního okraje Českého masivu, nacházejícího
se v přechodné poloze mezi oběma hlavními geotektonickými jednotkami, které se
vyznačují rozdílným průběhem převážně izostatického zdvihu zemského povrchu.
Zjištěná značná pestrost hornin, obsažených ve fluviálním štěrku uloženém podél
dolní Rokytné, které pocházejí jak z blízkých zdrojů, tak ze vzdálenějších oblastí,
odráží komplexní geologickou stavbu zkoumaného území. I tyto složité strukturní
a tektonické poměry měly vliv na současné, polohově velmi variabilní rozmístění
místních pozůstatků říčních sedimentů.
SUMMARY
The area along the ~23 km long reach of the Rokytná river, upstream of its confluence with the
Jihlava river (Fig. 1) is investigated. The studied stream section runs perpendicular and follows an
oblique direction to the course of the Boskovická brázda half-graben, the linear landform situated
between the Bohemian-Moravian Upland and the Brno Upland (Bohemian Highlands). Located entirely within the bottom of this depression, the area belongs to the uplifting SE marginal part of the
Bohemian Massif towards the Carpathian Foredeep in the outer zone of the Carpathian mountain
system (Fig. 2), being the two master geological structures in the Czech Republic.
The sites of Neogene to Quaternary coarser clastic sedimentary accumulations referred to in various sources were verified or unverified as fluvial ones in the field. Some other sites were deduced
mostly from 1-m surface contour lines derived from recent airborne-scanned Lidar elevation data
(DMR 4G product) as distinct sub-horizontal areas (Fig. 4, 5). Exceptionally, gravel was also found
on more sloping surfaces during the field research. The fluvial sites were then related to the gradient
curve of the Rokytná river valley floor to indicate their main groups at similar topographic levels.
In total, 113 sites were delineated in the resulting map of the study area as being of fluvial origin
(Fig. 6), 67 of which were really ascertained, a further 11 were registered as already earlier referred-to sites and but remain unverified, and the 35 remaining sites were indicated as currently only
potential, but highly possible, sites. The actual larger vertical span of many fluvial relics reflects
their considerable subsequent dislocation by slope processes (Fig. 7). The sites occur in two basic
geomorphological settings: (1) on the slightly undulating upper surface outside the current river
valley, and (2) inside the present-day valley landform, predominantly in the form of riverine terraces (Fig. 3).
The constructed longitudinal curve of the main valley floor highlighted its two-section gradient
nature with an abrupt change in the town of Moravský Krumlov located at km 10 of the investigated stream reach. The evidently steeper lower section is related to the sharply constricted deepest
part of the valley, which was probably conditioned by a recent phase of headward erosion. The gentler upper part was thus hypothetically extended downward up to the point situated ~25 m above
the main confluence in order that the fluvial accumulations could be related to the pertinent former
valley bottom. Only their rare occurrences have been preserved below the position of this derived
assumed curve. Distinct lower channel steps have also evolved on most of the Rokytná river tributaries entering this lower part of the valley (Fig. 10, 12). And similar steeper slopes have even
developed on the lower sections of many short streams in the nearby catchments of the Jihlava and
Oslava rivers (Fig. 13), indicating a wider distribution of this young erosion phenomenon.
The sites are located at a high number of relative elevations both above (up to >110 m) and within (up to ~70 m) of the present-day valley. Moreover, they are also characterized by a substantial
discontinuity in the horizontal direction (individual levels maximally only a few km in length).
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A complex fluvial system is thus built up in the area. Both of these features indirectly point to more
changes in the style of regional drainage. The most significant one took place at the sharp river
incision to the current valley landform. In spite of this, the ~13 groups of clustering geomorphologically affined fluvial occurrences could be defined based on the surface elevations of the fluvial accumulations, and associated into 4 basic files of the sites relative to their position above the valley
(paleo) floor – see the spatial scheme on Fig. 8.
The greatly fragmented fluvial system of the lower Rokytná river area within the margin of the
Bohemian Massif considerably differs from the styles of fluvial accumulation both in the central
part of the Massif (system of deeply incised valleys) and in the Dyje-Svratka Basin representing the
flat domain of the Carpathian Foredeep (fan-like alluvial accumulations). By contrast, quite continuous long levels of fluvial deposition have evolved in both of these areas (tens of km in length).
Quartz and crystalline rocks are the dominant materials of fluvial gravel occurrences along the
lower Rokytná river. In detail, the pebble composition is much more variable, reflecting a complex
geological structure of the study area which could also partly condition the development of the extremely complicated regional system of fluvial sites. Moreover, the diversification of components
in the fluvial sites is related to intensive merging of material types from different sources including:
(1) distant areas, (2) closer localities, (3) local sites, and frequently also (4) specific rocks of dispersed form or genesis, including many times redeposited Mesozoic cherts and Neogene moldavites
– the glasses of tektite nature originating from a distant meteorite impact event ~15 Ma ago.

PODĚKOVÁNÍ
Studie vznikla v rámci výzkumného záměru Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. RVO: 68145535 za
podpory Jihomoravského muzea ve Znojmě, p. o. Autoři děkují Petru Špačkovi z Ústavu fyziky
Země Masarykovy univerzity v Brně za informace z vlastního výzkumu fluviálních sedimentů
v okolí Budkovic a Mojmíru Hrádkovi za poznatky o průlomové zóně řeky Jihlavy přes Brněnskou
vrchovinu, získané v době jeho působení na Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Petr Dočkal, Stanislav
Houzar (Moravské zemské muzeum v Brně) a Milan Trnka (Lithos s. r. o., Brno) poskytli základní údaje o vltavínech v okolí Moravského Krumlova. Cenné připomínky obou recenzentů vedly
k podstatnému zlepšení textu práce.
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geomorfologické údaje / geomorphological data
přítomné horniny / present rocks
nadm. výška niva rel. výška rozsah hrana mocn. vlt křem rula grlt amf rohv grdt apl
altitude
floor rel. height interv. edge thick. mold qrtz gnss grlt amph chert grdt apl

drob
grw

Základní geomorfologické a geologické charakteristiky ověřených fluviálních lokalit. Lokality podél toku jsou seřazeny podle hlavního katastru a případně blíže upřesněny, symbol „+“ značí přesah do jiného katastru(ů), M. K. – Moravský Krumlov, Iv. – Ivančice, K. Předměstí
– Kounické Předměstí; nadm. výška – nadmořská výška (m n. m.); niva – vztažená výška údolní nivy (m n. m.); rel. výška – relativní výška
(m); rozsah – výškový rozsah výskytu fluviálních sedimentů (m); hrana – morfologická hrana: Ne / Ano – (ne)přítomnost ostrého lomu spádu
povrchu při spodní hranici výskytu se subhorizontálním tvarem reliéfu; mocn. – mocnost – hodnota odhadnuta v následujících kategoriích,
případně jejich přechodech: E – extra velká (nad 5 m), V – velká (3–5 m), S – střední (1–3 m), M – malá (do 1 m nebo pouhé reziduum na
povrchu); vlt – vltavíny: prokázaná přítomnost uvedena symbolem „+“; zjištěné horniny vyznačeny „+“, přítomny: křem – křemen a kvarcit;
rula; grlt – granulit; amf – amfibolit; rohv – rohovec; grdt – granodiorit; apl – aplit; drob – pískovec a droba, symbol „+++“ uvádí převahu
nejodolnějšího křemene a kvarcitu na lokalitě
Basic geomorphological and geological attributes of verified fluvial sites. Sites along the stream are cadastrally ordered or even closely localized, „+“ symbol denotes overlap with other land register unit(s), M. K. – Moravský Krumlov, Iv. – Ivančice, K. Předměstí – Kounické
Předměstí; altitude (units m a. s. l.); floor – respective valley floodplain altitude (m a. s. l.); rel. height – relative height (m); interv. – elevation interval of the fluvial sediment occurrence (including possible downslope transport) (m); edge – absence (N) or presence (A) of sharp
slope edge towards the valley bottom localized at lower boundary of the respective occurrence with sub-horizontal setting; thick. – estimated
thickness within following (inter)categories: E – extra high (>5 m), V – high (3–5 m), S – medium (1–3 m), M – low (up to 1 m or only surface residuum); mold – verified presence of moldavites denoted by „+“ symbol; found rock types in pebble material marked by „+“, present:
qrtz – quartz and quarzite; gnss – gneiss; grlt – granulite; amph – amphibolite; chert; grdt – granodiorite; apl – aplite; grw – sandstone and
greywacke, „+++“ symbol indicates a dominance of the most resistant quartz and quarzite at the site
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Budkovice (Iv.)
Budkovice (Iv.)
Budkovice (Iv.)
Budkovice (Iv.)
Budkovice (Iv.) +
Němčice (Iv.) +
K. Předměstí (Iv.)
K. Předměstí (Iv.)

lok. katastr
site cadastre

257–254
288–281
294–282
294–278
253–239
251–247
270–255
280–270
264–258
267–264
252–249
242–236
259–245
260–253
241–236
250–246
242–236
268–252
261–249
241–233
254–250

223
221
220
220
219
218
218
217
217
217
217
214
214
213
212
210
207
217
207
207
206

34–31
67–60
74–62
74–58
34–20
33–29
52–37
63–53
47–41
50–47
35–32
28–22
45–31
47–40
29–24
40–36
35–29
51–35
54–42
34–26
48–44

3
7
14
16
14
4
15
10
6
3
3
6
14
5
5
4
6
10
12
8
4

A
A
N
N
A
A
N
N
N
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
N
A

S
S
S–V
S
M
M
S–M
M
M
V
V
M
S–M
S
S–V
S–V
M
E
E
S–V
S

+
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

geomorfologické údaje / geomorphological data
přítomné horniny / present rocks
nadm. výška niva rel. výška rozsah hrana mocn. vlt křem rula grlt amf rohv grdt apl
altitude
floor rel. height interv. edge thick. mold qrtz gnss grlt amph chert grdt apl

+

drob
grw

