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TĚŽKÉ MINERÁLY V ULOŽENINÁCH DYJE
A POVODEŇ V ROCE 2002
HEAVY MINERALS IN STREAM SEDIMENTS OF DYJE AND
HIGH FLOOD IN THE YEAR 2002
Jaroslav Š m e r d a
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo; smerda@znojmuz.cz
Abstract: Heavy rainfalls in the river basin in August 2002 and the spate following caused an intensive erosion, transfer of old weathered rocks and sediments and accumulation of the new ones.
Morphology of the riverbed was changed during the floods. Some new exposures of the crystalline
complex of Moldanubicum and Moravicum were uncovered on the slopes due to numerous slope
failures and landslides. The purpose of this paper is to document the temporarily accessible exposures, detect the changes in riverbed morphology and find out the post-flood contents of heavy
minerals in sediments of Dyje valley and some of its tributaries.
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ÚVOD
Povodí řeky Dyje na Znojemsku bylo v srpnu roku 2002 postiženo katastrofálními
povodněmi vyvolanými přívalovými srážkami a nezvladatelnými průtoky na řece
Dyji a Želetavce. V průběhu povodně, která měla místy parametry až 500 leté vody
(NERUDA 2002) došlo na řadě míst v údolí Dyje mezi státní hranicí u Podhradí na západě území a u Hevlína na východě k vylití vody z koryta, porušení stability břehů,
rozrušení části sedimentů řečiště a k jejich redepozi. Současně do povodí přinášela
povodňová vlna nový klastický materiál z rozplavených svahovin a antropogenních
vrstev uložených v širším povodí. Významnou roli v transportu mechanických částic
sehrály jednotlivé drobné přítoky drénující menší oblasti s odlišnou geologickou
stavbou, odlišným petrografickým složením a tomu odpovídajícími zvětralinovými
a sedimentogenními substráty.
V rámci výběrového řízení MK ČR byl v roce 2003 připraven a schválen dvouletý výzkumný projekt (RK04P03OMG005) jehož hlavní součástí bylo objasnit,
jakým způsobem povodňová epizoda ovlivnila složení asociace těžkých minerálů
v sedimentech řečiště, a jak se na vybraných úsecích toku asociace těžkých minerálů
změnila.
Základní informace ke studiu těžkých minerálů byly čerpány z práce ROSTA
(1956). Zdrojem údajů o geologické stavbě území, které tvoří krystalinikum České-
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ho masivu, sedimenty karpatské předhlubně a kvartérní pokryv, byl soubor Základní
geologické mapy ČSSR (ČR) 1:25000 a Vysvětlivky k základní geologické mapě
ČSSR (ČR) 1:25000 (viz přiložený soupis literatury). Dílčí informace o přítomnosti
těžkých minerálů v sedimentech a zvětralinách v oblasti byly získány i z dalších prací (např. KRYSTEK, TEJKAL 1968, ZEMAN 1973, MRÁZEK 1976, BATÍK, FEDIUKOVÁ 1992,
MORÁVEK 1992, HOUZAR et al. 1993).
Nepostradatelným zdrojem informací o distribuci těžkých minerálů a o výsledcích šlichové prospekce v oblasti se stal Atlas map regionální šlichové prospekce
1:200 000 (listy Třeboň a Znojmo – ABRAHAM 1994a, b) zapůjčený z pracoviště
GEOMIN v Jihlavě. Jako metodická pomůcka sloužila práce zabývající se problematikou v povodňových sedimentech řeky Moravy (ŠVESTKA 1998). Dílčí údaje
umožňující porovnání charakteru vybraných částí toku před povodněmi obsahují
zprávy o biologickém výzkumu (např. REITER et al. 1996).
METODIKA
Odběr a zpracování vzorků
S ohledem na dvouleté trvání projektu byla terénní část práce rozdělena do dvou
etap. V první etapě (duben–listopad 2004) proběhl detailní průzkum vybraných segmentů toku Dyje a jejích přítoků. V povodí byly vyhledávány jevy související s erozí břehů, se vznikem a změnami ostrovů v řečišti nebo se svahovými deformacemi
v údolích podél vodotečí. Kromě registrace erozních jevů byly na dokumentovaných
místech ze sedimentů, eluvia a jiných substrátů odebrány vzorky zemin o hmotnosti
cca 5 kg. (Tato hmotnost odpovídá průměrnému zaplnění rýžovací pánve). V místech
s výrazně vrstevnatým profilem byly ovzorkovány jednotlivé polohy profilu. Rýžováním byly na vybraných stanovištích získávány koncentráty těžkých minerálů (dále
jen TM). Po zimní přestávce, která byla věnovaná zpracovávání odebraných vzorků
pokračovaly terénní práce až do podzimu roku 2005. Průběh plánovaných terénních
prací ovlivňovaly technické a vodohospodářské zásahy na březích toků směřující
k nápravám povodňových škod.
Rýžování a plavení
Podél vodotečí byla místa pro odběry vzorků vybírána s přihlédnutím k hydrodynamickým zákonitostem ovlivňujícím vznik akumulací TM (viz MAŇOUR 1987,
KUŽVART, BÖHMER 1972). Sítem byla ve vodě z odebraného vzorku odstraněna hrubá
frakce (nad 2 mm). Nadsítná část vzorku byla odhadem kvantifikována (objem v %)
a po makroskopickém zhodnocení obsahu na místě skartována. Podsítná část vzorku
byla zachycena na rýžovací pánvi a rozplavena. V počátcích byla používána plastová kónická pánev s drážkami, později také hladká kónická pánev (čínský klobouk).
Za sníženého průtoku byla na malých vodotečích úspěšně využívána k proplavení
odebraného vzorku sada vroubkovaných gumových rohoží. Získaný koncentrát TM
byl zaevidován, vysušen a připraven pro další výzkum – granulometrickou analýzu
a jednoduchými metodami prováděnou separaci minerálních fází. Odlišné geologické poměry na jednotlivých lokalitách a s nimi se měnící charakter substrátů ovlivňovaly hmotnost získaných koncentrátů, která dosahovala od zlomků gramu až po
desítky gramů. Z praktických a úsporných důvodů byl proto další postup při jejich
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zpracování modifikován. Rozhodujícími parametry určujícími další postup byla
kvantita (hmotnost vzorku) a kvalita (pestrost minerálního složení).
Granulometrická analýza
Koncentráty větší hmotnosti (nad 10 g) byly nejdříve rozdruženy sítováním do velikostních frakcí. Použita byla sada kalibrovaných sít o velikosti otvorů 1,940 – 0,930
– 0,466 – 0,263 – 0,122 a 0,062 mm. Sledována byla hmotnost dílčích frakcí a zastoupení TM.
Hustotní separace
Úprava koncentrátů TM probíhala v sedimentační baňce za pomocí těžké kapaliny.
Použitou kapalinou byl tribrommetan s deklarovanou specifickou hmotností 2,890 g/
cm3. Výtěžek znečistěný těžkou kapalinou byl proprán rozpouštědlem (aceton). Takto upravený a vysušený vzorek byl připravený k výzkumu pod mikroskopem. Práce
související s metodikou hustotní separace byly z bezpečnostních důvodů prováděny
v digestoři. Z terénních vzorků o hmotnosti nižší jak 10 g byly těžkou kapalinou nejprve odstraněny zbytky lehké frakce a podle hmotnosti výtěžku se přistoupilo k jejímu dalšímu zpracování sítováním. Výjimečně byly rýžováním získány koncentráty
o hmotnosti nižší než 1 g. Takové vzorky byly prohlédnuty pod mikroskopem bez
předchozích úprav.
Magnetická separace
Jako vhodná a snadno použitelná separační metoda se v podmínkách povodí Dyje
a především v části odpovídající po geologické stránce dyjské klenbě moravika
ukázala magnetická separace. Spojením několika permanentních magnetů byly
z koncentrátů získány feromagnetické materiály v množství představujícím často
i několik objemových % koncentrátu. Pro separaci magnetických a silně magnetických součástí hmotnějšího šlichu se osvědčilo zmagnetizovat a oddělit tato zrna přes
stěnu Petriho misky nebo přes jemný papír. Z méně hmotných vzorků byly magnetické součásti získávány zmagnetizovanou preparační jehlou přímo pod binokulární
lupou.
Optické metody výzkumu těžkých minerálů
Ve vzorcích upravených hustotní, magnetickou aj. separací byla ručně pod binokulární lupou vybírána pro lokalitu typická zrna minerálů a jiných mechanických
částeček a to na základě morfologických znaků, barevnosti, štěpnosti, lesku a lomu.
Tyto znaky sloužily k předběžnému určení minerálů. V počáteční fázi byla k ověření srovnávacích znaků a metodiky využita kolekce TM ze sbírek Jihomoravského
muzea (autorkou srovnávací kolekce je RNDr. M. Horáková). K identifikaci minerálů s luminiscencí byla použita přenosná UV lampa VERSALUM včetně metodiky
(WAIN 2004).
U vybrané části monominerálních vzorků byly testovány speciální diagnostické
optické hodnoty jako index světelného lomu, dvojlom a pleochroismus, charakter
reliéfu zrn na polarizačním mikroskopu. Při práci byla používána sada imersních
kapalin s hodnotou indexu světelného lomu n v rozmezí 1,408–1,780. Metodika
speciálních postupů je popsána např. v práci HEJTMAN, KONTA (1953), TÁBORSKÝ,
TOMAS (1987) nebo GREGEROVÁ et al. (2002). Jen menší část materiálu musela být
před provedením měření rozpráškována. Další vybraná část separovaného materiálu
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byla s ohledem na obtíže s jejich určením (opakní minerály, malé množství) zadána
k analytickému vyhodnocení RTG práškovou difrakční metodou na Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde zpracování
vzorků provedl V. Vávra.
GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Západní část sledovaného úseku povodí Dyje od Podhradí nad Dyjí až ke Znojmu
a Krhovicím leží na jihovýchodním okraji Českého masivu. Komplikovaná geologické stavba a petrografická pestrost území vyplývá z pozice na rozhraní krystalinika
oblasti moldanubika západní Moravy a moravskoslezské oblasti, která je zastoupená
jednotkami dyjské klenby moravika a brunovistulika.
Moldanubikum
Vystupuje v severní a severozápadní části povodí. Od moravika je odděleno tektonickou linií (moldanubické nasunutí, morávní linie) vymezenou ve směru Z–V od
Vratěnína přes Chvalatice, jižním okolím Šumné, Olbramkostela a dál na Hluboké
Mašůvky k SV. Původní vulkanosedimentární komplex hornin byl proterozoicky
a později varisky intenzivně migmatitizován. Nejrozšířenější horninou je leukokratní
migmatit. Dále jsou zastoupeny granulity, kvarcity, krystalické vápence, amfibolity,
eklogity, hadce, aj. Součástí těchto hornin a produktů jich zvětrávání jsou typické
asociace TM. Přehled o zastoupení TM v uvedených horninách moldanubika a v dalších jednotkách krystalinika podává příloha I.
Moravikum – dyjská klenba
Leží na jih a jihovýchod od morávní linie mezi moldanubikem a dyjským masivem.
Od západu k východu se člení na skupiny: vratěnínskou, podhradskou, šafovskou,
vranovskou, bítešskou a lukovskou. Součástí podhradské a vratěnínské skupiny jsou
muskovit-biotitické pararuly místy s granátem, amfibolit, ortoruly a tenké polohy
krystalických vápenců s tremolitem. Vranovská a šafovská skupina hornin leží v prostoru mezi Lančovem, Vranovem nad Dyjí a Šafovem. Na severu blíže k morávnímu
zlomu jsou šafovské svory, na JV sousedí pararuly vranovské skupiny s okrajem
bítešské ortoruly. Základním horninovým typem vranovské skupiny je jemnozrnná
biotitická pararula místy s granátem a hojnými vložkami krystalických vápenců
s tremolitem, grafitickou pararulou, kvarcity, amfibolity, erlany. V prostoru u Stálek
je v moraviku zaklesnuta kra moldanubika. Horniny skupiny bítešské ortoruly vystupují v pásu mezi Vranovem nad Dyjí, Čížovem a Lesnou. Převládající horninou
je okatá leukokratní dvojslídná ortorula. V severní části tělesa u Vranova je v tzv.
okrajovém vývoji leukokratní dvojslídná ortorula s vložkami amfibolitu a pararuly.
Přítomny jsou i polohy erlanu, amfibolitu a krystalické vápence. Lukovská skupina
charakterizovaná polohami muskovit-chloritického svoru místy s granátem a staurolitem, polohami muskovitického kvarcitu, biotitickou ortorulou weitersfeldskou,
krystalickými vápenci a erlany je patrně nejstarší jednotkou moravika (BATÍK 1984).
Dyjskou klenbu charakterizuje výrazná šupinovitá stavba.
Brunovistulikum
Svým nejzápadnějším výběžkem (dyjským masivem) se přimyká k lukovské skupině
jižně od Podmolí. Od západu k východu jsou v masivu vyčleněny (BATÍK, ČTYROKÝ
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1982): žulový biotitický blastomylonit s paralelní texturou, zbřidličnatělý biotitický
granit a biotitický granit (je základním horninovým typem masivu), ve východní
části jsou zastoupeny bazičtější biotitické granodiority (tasovický typ) a křemenné
diority. Součástí masivu jsou četné aplitové a aplopegmatitové žíly. K brunovistuliku jsou řazeny také poslední k povrchu vystupující výchozy petrograficky pestrého
krystalinika na východě Českého masivu v prostoru miroslavské hrásti a u Krhovic
(ADAMOVÁ 2002).
Na dyjském masivu u Tasovic spočívá relikt devonských arkózových pískovců
a slepenců. Dále na východ je již celé sledované území pokryto sedimenty brakického a marinního miocénu nebo fluviálními a eolickými sedimenty kvartéru. Mocnost
sedimentů překrývajících erozí rozčleněný a hluboce zvětralý povrch krystalinika
roste směrem k jihovýchodu a východu.
Charakteristika částí povodí
Již v přípravné fázi bylo zkoumané území rozděleno na několik segmentů a to
s ohledem na geologický, respektive petrografický charakter oblastí snosu a jeho
hydrologické odlišnosti. Podél toku Dyje tak bylo vymezeno 5 úseků a v nich dokumentováno 79 lokalit. K doplnění informací o distribuci TM v povodí Dyje se také
uskutečnily odběry vzorků na Jevišovce (levostranném přítoku Dyje) a na jejích přítocích Únanovce a Křepičce, kde bylo odběrem vzorků dokumentováno 7 lokalit.
Úsek Dyje I
Část údolí Dyje mezi státní hranicí a hranicí vzdutí jezera Vranovské přehrady
u České louky pod Podhradím je každoročně postihována menšími záplavami. Hlubokým údolím Dyje a v údolích jejích přítoků jsou obnaženy především horniny
podhradské jednotky s amfibolity, krystalickými vápenci – mramory, kvarcity, dvojslídnými rulami a hojné jsou zde pegmatitové žíly. V úseku byly dokumentovány
lokality s pořadovým číslem 1–13. Povodeň kulminovala v tomto úseku 14. 8. 2002
v 0.0 hod průtokem 343 m3/s.
Úsek Dyje II
V území zabírajícím celé jezero Vranovské přehrady od Lančovské zátoky až do
údolí Želetavky a po meandr Dyje pod Farářkou vystupují moldanubické migmatity
s rekrystalizovanými granulity, amfibolity, mramory a sillimanit-biotitické pararuly.
V prostoru hráze vystupuje moravikum vranovské skupiny s převládající biotitickou
pararulou, mramory, amfibolity, skarny a dále k západu šafovské svory s ortorulami,
amfibolity a mramory. U Zblovic vystupují šafovské svory, migmatity, amfibolity.
Přehradní zeď a vzdutí brání transportu úlomků údolím. Z toho důvodu se dokumentační práce zaměřily jen na odběry vzorků v údolích přitékajících vodotečí. Do
tohoto úseku byl začleněn původně samostatný úsek Želetavka I. Po petrografické
stránce je území velmi pestré. Celkem zde bylo dokumentováno 25 lokalit (pořadová
čísla 14–38). Povodeň kulminovala 14. 8. 2002 v 9.00 hod průtokem 364 m3/s pod
hrází ve Vranově, přítok na Želetavce u Vysočan 13. 8. 2002 v 1.00 hod průtokem
51 m3/s.
Úsek Dyje III
Probíhá údolím Dyje od přehradní zdi Vranovské přehrady až téměř po začátek
vzdutí jezera Znojemské přehrady. Převážná část tohoto studovaného úseku je sou-
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částí Národního parku Podyjí na jehož území probíhá Dyje souběžně se státní hranicí s Rakouskem. Průtok vody a tedy i unášecí schopnost proudu regulují výpusti
přehrady. Dyje, stejně tak jako její nejvýznamnější pravobřežní přítok řeka Fugnitz
protékají meandrovitým údolím se štěrkovitými ostrůvky v řečišti (obr. 1). Údolí je
zahloubené ve slídnatých rulách, krystalických vápencích a erlánech moravika a ve
své východní části v granitoidech dyjského masivu. V úseku bylo dokumentováno
17 lokalit (pořadová čísla 39–55).
Úsek Dyje IV
Od opuštěného meandru Lipina, vzdutí jezera Znojemské přehrady u Trauznic až
ke Znojmu jsou Dyje a její přítoky zahloubené ve vyvřelinách dyjského masivu
(biotitické žuly, žíly aplitu, aplopegmatit). Obdobně jako v úseku Dyje III je průtok
i v této části toku výrazně ovlivňován regulací na výtoku z Vranovské přehrady. Do
této části bylo začleněno ještě údolí významného levostranného přítoku (p. Gránice)
ústícího do Dyje hned pod přehradou u Znojma. Fakt, že Gránický p. protéká shodným geologickým prostředím jako tato část Dyje mohou výsledky studia těžkých
minerálů posloužit ke korelaci s výsledky z hlavního údolí. Díky opravám přehrady
a mimořádně nízkému stavu vody v létě 2005 nebyly odebírány dokumentační vzorky pouze ze sedimentů v ústí přítoků, ale i z nejnižších poloh výplavových kuželů

Obr. 1. Řečiště s tůněmi a bočním korytem, Vranov – Hamry (lokalita č. 41).
Fig. 1. River bed with pools and binnacle, Vranov – Hamry (locality no. 41).
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Obr. 2. Řečiště se štěrkovými lavicemi a písčinami, Micmanice (lokalita č. 72).
Fig. 2. River bed of Dyje with sand and gravel holms, Micmanice (locality no. 72).

na samém přítoku do jezera. Pro výzkum bylo odebráno 10 vzorků (pořadová čísla
56–65). V tomto úseku (pod přehradou ve Znojmě) kulminovala povodeň 14. 8.
2002 ve 14.30 hod průtokem 375 m3/s.
Úsek Dyje V
Začíná pod hrází Znojemské přehrady a pokračuje až ke státní hranici u Hevlína.
Jeho součástí je relativně přírodní úsek meandrujícího toku s četnými ostrovy a nátržemi (obr. 2), ale také části radikálně pozměněné antropogenními zásahy (zástavba,
navážky, regulace toku, aj.). Z těchto důvodů byla z úseku vyčleněna celá znojemská
kotlina od přehrady až po Dobšice, kde Dyje opouští průlomovým údolím dyjský
masiv, dotkne se metamorfitů krhovického krystalinika a zaklesnuté kry paleozoika
u Tasovic (devonské arkózové pískovce a slepence). V krystaliniku existují indicie
zrudnění (magnetit, pyrit, chalkopyrit, molybdenit). Dál na východ a jihovýchod
protéká Dyje plochou nivou Dyjsko-svrateckého úvalu, který je se svojí sedimentární výplní (třetihorní a čtvrtohorní usazeniny) součástí karpatské předhlubně. Tuto
část toku dokumentují vzorky s pořadovými čísly 66–79. Ve východní části území
došlo během povodně k rozsáhlému rozlití Dyje za ochranné hráze. Průtok korytem
registrovaný na stanici Trávní Dvůr dosáhl hodnoty 168 m3/s dne 14. 8. 2002 v 9.00
hod.
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Úsek Jevišovka I
Od svého pramene u Komárovic protéká Jevišovka směrem na východ zvlněnou
krajinou tvořenou převážně leukokratními (gföhlskými) rulami a granulity moldanubika. V úseku mezi Grešlovým Mýtem a Tvořihrází, především ale v okolí Jevišovic
má údolí charakter kaňonu se zaklesnutými meandry. Mezi Rudlicemi a Výrovicemi
probíhá její údolí dílčími jednotkami dyjské klenby moravika, jejich rozsah je zde na
rozdíl od údolí Dyje značně redukovaný. Od Výrovic k východu protéká Jevišovka
krajinou s plochým reliéfem modelovaným v mladých sedimentech neogénu a kvartéru. V průběhu roku mají Jevišovka a její přítoky (např. Spetický p., Syrovický p.,
Nedveka, Skalička, Křepička) velmi nevyrovnané průtoky. Na jaře dochází na řece
často k povodňovým situacím a ty v letních měsících obvykle střídá vysychání koryta.
SOUHRN VÝSLEDKŮ
V průběhu terénní části výzkumu vznikla mapa dokumentačních bodů (obr. 3) a číslovaný seznam lokalit se stručnou charakteristikou dokumentovaných jevů. Z pořadového čísla lokality bylo v další části práce odvozeno označení vzorků TM.

Obr. 3. Schematická mapa dokumentačních bodů – místa odběrů vzorků těžkých minerálů.
Fig. 3. Schematic map of dokumentation points – sampling sites of heavy minerals.
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Seznam lokalit a původ odebraných vzorků (povodí Dyje – lok. č. 1–34
a 39–79), povodí Želetavky (lok. č. 35–38) a povodí Jevišovky (lok. č. 80–86)
1. Stálky, 21. 4. 2004, Bílý kříž, hřbet „hraniční skály“, pravý břeh Dyje, dokumentace morfologie údolí, měření drobné tektoniky, rýžováno eluvium ruly;
2. Stálky, 21. 4. 2004, Pod „hraniční skálou“, pravý břeh Dyje, dokumentace skalního řícení, měření drobné tektoniky, rýžováno aluvium;
3. Stálky, 21. 4. 2004, Bílý kříž, pravý břeh Dyje proti ústí potoka nad ostrovem,
dokumentace morfologie údolí, rýžováno aluvium; 5. 10. 2005, měření příčného
profilu č. I;
4. Stálky, 21. 4. 2004, Bílý kříž, pravý břeh Dyje, dokumentace erozních jevů,
nátrž, rýžováno, aluvium; 16. 11. 2004, rýžováno eluvium ruly;
5. Stálky, 21. 4. 2004, údolí potoka Dorfgraben, mostek, pravý břeh, rýžováno aluvium;
6. Stálky, 16. 11. 2004, údolí Stáleckého potoka nad mostkem, pravý břeh, rýžováno aluvium;
7. Podhradí, 16. 6. 2004, údolí Křeslického potoka proti Cikánské jeskyni, dokumentace morfologie údolí, rýžováno eluvium amfibolické ruly;
8. Uherčice, 3. 5. 2004, Bílý kříž, ústí potoka, levý břeh, dokumentace erozních
jevů, odběr vzorků travertinů, rýžováno eluvium;
9. Podhradí, 16. 11. 2004, údolí potoka u Mitrovského dvora, 200 m od kaple sv.
Huberta u silnice do Uherčic, rýžováno aluvium;
10. Oslnovice, 28. 3. 2004, Česká louka, levý břeh Dyje, dokumentace morfologie
údolí, rýžováno aluvium;
11. Oslnovice, 28. 3. 2004, Česká louka, nátrž 1 levý břeh Dyje, dokumentace erozních jevů, rýžováno aluvium;
12. Oslnovice, 16. 11. 2004, Česká louka, nátrž 2 pravý břeh, dokumentace erozních
jevů, rýžováno aluvium;
13. Oslnovice, 16. 11. 2004, Stušice, levý břeh Dyje, louka pod chatami, rýžováno
aluvium;
14. Starý Petřín, 16. 6. 2004, údolí Petřínského potoka 1, ústí, rýžováno aluvium;
15. Starý Petřín, 16. 6. 2004, údolí Petřínského potoka 2, brod u skalního zákrutu,
rýžování svahovin, eluvium;
16. Starý Petřín, 16. 6. 2004, údolí Petřínského potoka 3, horní brod, rýžováno aluvium;
17. Jazovice, 16. 6. 2004, Meziříčí, ústí Jazovického potoka, dokumentace skalního
řícení, rýžováno aluvium;
18. Jazovice, 28. 6. 2004, horní část údolí Jazovického potoka 1 (cesta), dokumentace skalního řícení a vrásové tektoniky, rýžováno aluvium;
19. Jazovice, 28. 6. 2004, spodní údolí Jazovického potoka 2 (hráz), rýžování svahovin, eluvium;
20. Jazovice, 28. 6. 2004, Zádušná, údolí proti Farářce, dokumentace skalního řícení,
rýžováno aluvium;
21. Lančov, 28. 6. 2004, Spálený kopec, prameniště u Lančovského dvora, dokumentace sesuvu, rýžování svahovin, eluvium;
22. Lančov, 28. 6. 2004, Spálený kopec, potok, rýžováno aluvium;
23. Lančov, 26. 8. 2004, Stříbrná zátoka, ústí potoka, rýžováno aluvium;
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24. Lančov, 26. 8. 2004, Lančovská zátoka, ústí potoka, dokumentace erozních jevů,
rýžováno aluvium;
25. Bítov, 18. 6. 2004, Bítovská zátoka, přítok, rýžováno aluvium;
26. Chvalatice, 18. 6. 2004, Chvalatická zátoka, přítok na severu, dokumentace morfologie údolí, rýžováno aluvium;
27. Chvalatice, 18. 6. 2004, Chvalatická zátoka, přítok na západě, dokumentace
morfologie údolí, rýžováno aluvium;
28. Zálesí, 18. 6. 2004, Petrovy skály, rýžování svahovin, eluvium;
29. Štítary, 18. 6. 2004, Jelení zátoka, ústí potoka, rýžování aluvia;
30. Bítov, 18. 6. 2004, Popelná, údolí potoka, rýžováno aluvium;
31. Štítary, 16. 11. 2004, Štítarský potok 100 m nad ústím do Švýcarské zátoky, rýžováno aluvium;
32. Lesná, 16. 11. 2004, Šumenský potok, údolí pod hájenkou, rýžováno aluvium;
33. Oslnovice, 8. 12. 2005, Sloní zátoka, ústí potoka do jezera, rýžováno eluvium;
34. Oslnovice, 8. 12. 2005, Chmelnice, jižní okraj pláže, rýžováno eluvium;
35. Zblovice, 23. 8. 2004, údolí Dešovského potoka 200 m nad ústím do Želetavky,
rýžováno aluvium;
36. Vysočany, 23. 8. 2004, údolí Želetavky, Svobodův mlýn, peřej, rýžováno aluvium;
37. Zblovice, 23. 8. 2004, údolí Želetavky, levý břeh, Koberův mlýn, rýžováno aluvium;
38. Zblovice, 23. 8. 2004, Suchá hora, kamenolom, dno u svážné, rýžováno eluvium;
39. Onšov, 5. 6. 2005, ústí Onšovské rokle, Silberloch, rýžováno svorové eluvium;
40. Vranov, 4. 5. 2004, údolí Dyje, Hamry „tři ostrovy“, pravý břeh, dokumentace
morfologie údolí, erozní jevy, rýžováno aluvium; 5. 10. 2005, měření příčného
profilu č. II;
41. Vranov, 4. 5. 2004, pravý břeh zákruty pod Hamry, dokumentace alternativního
koryta, rýžováno aluvium;
42. Vranov, 4. 5. 2004, meandr „pod Hamry“, dokumentace sedimentů nivy, rýžováno aluvium;
43. Vranov, 4. 5. 2004, Braitava proti Ledovým slujím, dokumentace skalního řícení
na svazích, měření tektoniky, rýžováno eluvium;
44. Vranov, 4. 5. 2004, Braitavský potok, ústí do Dyje, rýžováno aluvium;
45. Vranov, 4. 5. 2004, potok, Felicitino údolí pod zámkem, rýžováno aluvium;
46. Vranov, 16. 6. 2004, Junácké údolí, brod nad táborem, rýžováno aluvium;
47. Čížov, 5. 6. 2005, „Hardecká zmola“propust, rýžováno eluvium;
48. Čížov, 15. 9. 2004, údolí Klaperova potoka při ústí do Dyje, dokumentace morfologie údolí, rýžováno aluvium i eluvium;
49. Lukov, 30. 11. 2004, údolí Rambachu před ústím, rýžováno aluvium;
50. Lukov, 30. 11. 2004, údolí Rambachu ústí do Dyje, rýžováno aluvium;
51. Lukov, 30. 11. 2004, rokle nad Vraní skálou, rýžování svahovin, eluvium;
52. Lukov, 30. 11. 2004, niva nad Vraní skálou, rýžováno aluvium;
53. Lukov, 15. 9. 2004, Nový Hrádek, Faltýskův mlýn, rýžováno aluvium;
54. Podmolí, 15. 9. 2004, Nový Hradek, štěrkovna na hraně údolí, dokumentace sedimentů, staré terasy, rýžováno proluvium;
55. Podmolí, 15. 9. 2004, ústí Žlebského potoka, rýžováno aluvium;
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56. Podmolí, 30. 11. 2004, údolí Dyje, pravý břeh, opuštěný meandr Lipina, rýžováno aluvium;
57. Hnanice, 30. 11. 2004, údolí Dyje, státní hranice, louka nad Lipinou, dokumentace morfologie údolí, rýžováno aluvium; 5. 10. 2005, měření příčného profilu
č. III;
58. Havraníky, 30. 11. 2004, papírna, Krejčího stezka, pravý břeh 100 m pod splavem, rýžováno aluvium;
59. Popice, 22. 6. 2005, pravý břeh Dyje, ústí Trauznického potoka, rýžováno eluvium;
60. Znojmo Hradiště, 22. 6. 2005, levý břeh Dyje u Trauznic nad jezem, rýžováno
aluvium;
60/I. Znojmo Hradiště, 22. 6. 2005, Králův stolec, svah na levém břehu Dyje, dokumentace sedimentů, rýžování štěrkové terasy, proluvium?;
61. Znojmo Hradiště, 30. 11. 2004, Mločí údolí, slap nad Čertovým mlýnem, rýžování eluvia;
62. Znojmo Hradiště, 18. 6. 2005, Mločí údolí, zákrut pod Čertovým mlýnem, rýžování svahovin, eluvium;
63. Znojmo, 10. 4. 2004, Gránický potok pod hradem, rýžováno aluvium;
64. Znojmo, 18. 6. 2005, Gránický potok u Pivcova pramene, rýžováno eluvium;
65. Mašovice, 10. 4. 2004, kamenolom, západní okraj, rýžování svahovin, eluvium;
66. Dyje, 21. 7. 2005, cihelna, rýžována kvartérní spraš;
67. Oblekovice, 14. 7. 2005, rýžovány neogenní písky a kvartérní štěrkopísky;
68. Krhovice, 22. 3. 2005, dokumentace erozních jevů, nátrž pod jezem, rýžováno
aluvium;
69. Micmanice, 15. 11. 2004, dokumentace erozních jevů, nátrž 1, rýžováno aluvium;
70. Micmanice, 15. 11. 2004, ostrov 1, rýžováno aluvium;
71. Micmanice, 15. 11. 2004, dokumentace erozních jevů, nátrž 2, rýžováno aluvium;
72. Strachotice – Micmanice, 5. 10. 2005, pod mostem, rýžováno aluvium, měření
profilu č. IV;
73. Valtrovice, 8. 9. 2004, brod, dokumentace morfologie řečiště, rýžováno aluvium
a slepencová lavice na dně;
74. Valtrovice, 8. 9. 2004, dokumentace erozních jevů, nátrž na levém břehu, rýžováno aluvium;
75. Křidlůvky, 6. 6. 2005, zákruta na levém břehu, dokumentace erozních nátrží, rýžován neogén a aluvium;
76. Hevlín, 6. 8. 2004, opevněný nájezd mostu, erozní jevy, nátrž, valounová analýza, rýžováno aluvium;
77. Hrabětice, 19. 4. 2005, Trávní dvůr, nátrže u mostu, rýžováno aluvium;
78. Hrabětice, 19. 4. 2005, Trávní dvůr, tůň ve staré pískovně, rýžováno aluvium;
79. Hrušovany, 19. 4. 2005, staveniště odkalovací nádrže u cukrovaru, rýžováno aluvium a neogén;
80. Žerotice, 4. 8. 2004, Loucký mlýn, pravý břeh Jevišovky u mostu, rýžováno aluvium;
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81. Suchohrdly, 7. 10. 2004, Starý zámek, Únanovka nad Bohunickým rybníkem,
rýžováno aluvium;
82. Únanov, 26. 8. 2005, pískovna východně od křižovatky u kaolinky, rýžován neogén;
83. Želetice 4. 8. 2004, údolí Křepičky ve směru na Domčice, okraj louky, rýžováno
aluvium;
84. Horní Dunajovice, Šibeník, brod přes Křepičku na cestě k lomu, rýžováno aluvium;
85. Pavlice, 23. 8. 2004, kamenolom na návrší jihozápadně od obce, rýžováno eluvium;
86. Slatina, 4. 8. 2004, odval starých železorudných dolů na louce, pravý břeh Slatinského potoka, rýžováno aluvium;
Výsledky studia těžkých koncentrátů
V souboru 103 vzorků z 87 lokalit byly výše uvedenými metodami identifikovány
minerály a další blíže neurčované částice antropogenního původu. Jejich následující přehled doplňuje redukovaná obrazová dokumentace. Obsáhlý obrazový katalog
zjištěných těžkých minerálů je součástí Závěrečné zprávy (ŠMERDA 2006). Specifické hmotnosti h (v g/cm3) uváděné u jednotlivých minerálů mají tabulkové hodnoty
(BERNARD, ROST 1992). Do práce byly zařazeny vzhledem k funkci specifické hmotnosti, která se uplatňuje při transportu a ukládání částic v sedimentu a umožňuje jednoduché porovnání společného výskytu TM v koncentrátech. (Pozn.: Ve vybraných
případech byl popis minerálů doplněn o výsledky chemických analýz monominerálních vzorků. Analýzy provedl P. Kadlec v ÚGV MU v Brně).
Skupina amfibolu (h = 2,8–3,3)
Minerály této skupiny byly zjištěny v sedimentech a substrátech celého studovaného
úseku Dyje (s výjimkou části v okolí Hevlína a Hrušovan) a dále Želetavky a Jevišovky. Nebyly nalezeny v krátkých údolích vodotečí drénujících těleso Dyjského
masivu (Gránický a Mašovický p.). Typická dlouze protažená jehličkovitá zrna
a vláknité agregáty s dokonalou štěpností, průsvitná a se skelným leskem byla zjištěna v koncentrátech o zrnitosti 0,930–0,122 mm. Proměnlivá barevnost separovaných
zrn je v odstínech bílé, šedobílé, šedozelené, zelené až temně zelené, v procházejícím světle se u některých zrn uplatňuje pleochroismus ve světlých barevných odstínech nažloutlé, žlutě zelené a světle zelené nebo barva sytě zelená až modro zelená.
Na základě barvy, pleochroismu a hodnot indexu lomu byly identifikovány obecný
amfibol (n = 1,62–1,67), aktinolit (n = 1,645–1,685) a tremolit (n = 1,610–1,630).
Andalusit (h = 3,16–3,20)
Protažené prizmatické krystaly s čtvercovitými příčnými průřezy, případně zaoblená zrna růžové nebo růžově šedé barvy se skelným leskem a dokonalou štěpností
byly vzácně nalezeny v těžkém podílu frakce 0,263–0,122 na lokalitě č. 12 v úseku
Dyje I a č. 36 v údolí Želetavky. Některá zrna obsahují tmavý pigment soustředěný
podél štěpných ploch.
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Skupina apatitu (h = 3,16–3,22)
Drobné protažené šestiboké prizmatické krystaly ukončené nízkými dipyramidami
nebo oblá zrna s výrazným reliéfem, se skelným leskem a barvou bíle zakalenou,
světle žlutou nebo bezbarvé jsou stabilní součástí frakce pod 0,263 mm. Na základě
typického tvaru krystalů a indexu lomu (1,630–1,635) byl minerál z lokalit č. 4 a 36
určený jako fluorapatit.
Baryt (h = 4,3–4,6)
Nalezen byl v podobě drobných bělavě šedých zrn a fragmentů drobných konkrecí v povodňových naplaveninách Dyje u Křídlůvek (frakce 1,940–0,930–0,466).
K identifikaci světlých zrn v koncentrátu bylo využito jeho fluorescence pod UV
lampou (bílá, krémová). Orientačně provedenou chemickou analýzou bylo v makrovzorku (šedobílý valoun ze štěrků tvořený jemnozrnnou hmotou, tatáž lokalita)
doloženo následující zastoupení jednotlivých komponent (v %): BaO (63,23), SO3
(33,01), FeO (0,95), CaO (0,2), MgO (0,2), SrO (0,24), CO2 (0,03), –H2O (0,39),
+H2O (2,16).
Epidot (h = 3,3–3,5)
Vyskytl se vzácně a to jako nepravidelná, žlutozelená nebo sytě zelená průhledná
zrna s dobrou štěpností ve směru protažení. Zrna minerálu jsou skelně lesklá a mají
velmi výrazný reliéf. Vykazují slabý pleochroizmus v odstínech žluté, žlutozelené
a světlezelené. V podélných řezech zháší rovnoběžně. Změřené hodnoty indexu
lomu 1,725–1,783. Minerál byl nalezen v koncentrátech o velikosti zrna 0,466–
0,263 mm na lokalitě č. 60 v úseku Dyje IV, č. 75 v úseku Dyje V a č. 80 v úseku
Jevišovka I.
Granát (h = 3,4–4,5)
Minerály granátové skupiny jsou typickým obsahem těžkých koncentrátů. Byly
zjištěny v náplavech a eluviích na všech lokalitách s výjimkou údolí Mašovického
potoka lokalita č. 62, Hardecké zmoly č. 47, Felicitina údolí č. 45 a na Braitavském
potoce č. 44. Často se vyskytují v podobě pravidelných krystalů omezených stěnami
dvanáctistěnu, čtyřiadvacetistěnu, v jejich spojkách nebo v nepravidelných zrnech
vzniklých deformacemi těchto tvarů. Krystalové plochy jsou skelně až diamantově
lesklé. Nejčastější barvou je červenohnědá, červenofialová, méně hojná oranžová
a šedozelená. Mechanickým rozpadem granátu vznikají skelně lesklé nepravidelné
ostrohranné úlomky. Na lomových plochách (štěpnost není dobře vyvinutá) je patrné, že v sobě granát často uzavírá jiné minerály, např. apatit, zirkon, magnetit, jako
výplň prasklin je spolu s tmavou slídou přítomen též ilmenit (obr. 4 a 5). Z lokality
č. 56 (opuštěný meandr Lipina) byl minerál identifikován RTG práškovou difrakcí
i v podobě netypicky zakalených růžových zrn s tmavým pigmentem (minerál byl
předběžně hodnocen jako andalusit). Minerály granátové skupiny zaujímají mezi
TM sedimentů povodí Dyje významnou roli. V rámci vzorku z jedné lokality je
možné identifikovat i několik druhů granátových zrn lišících se morfologií zrn, jejich barevností, jakostí lomových ploch nebo přítomností inkluzí. Z údajů získaných
chemickými analýzami granátu (tab. I) bylo orientačně odvozeno poměrné zastoupení základních složek (Alm, Prp, Grs; výsledky je možné porovnat s dříve publikovanými údaji, např. BATÍK, FEDIUKOVÁ 1992). Pro granáty ze svorů vranovské jednotky
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Obr. 4. (vlevo) Granát s izometrickou inkluzí. Stálky (lokalita č. 4), zrnitostní frakce 0,466–
0,263 mm.
Fig. 4. (left) Garnet with izometric inclusion. Stálky (locality no. 4), fraction of grain-size 0,466–
0,263 mm.
Obr. 5. (vpravo) Úlomek granátu s magnetickou inkluzí. Rambach (lokalita č. 49), zrnitostní frakce
0,466–0,263 mm.
Fig. 5. (right) Fragment of garnet grain with magnetic inclusion. Rambach (locality no. 49), fraction
of grain-size 0,466–0,263 mm.

byly zjištěny hodnoty: Alm = 56,3–63,2 %, Prp = 8,3–11,2 % a Grs = 6,1–9,1 %.
Pro granáty ze svorů lukovské jednotky byly zjištěny hodnoty: Alm = 60–62 %, Prp
= 8–12 % a Grs = 5–6,1 %. U granátů z povodí Jevišovky (lokalita Slatina) byly
zjištěny hodnoty Alm = 14 %, Prp = 69 % a Grs = 12 %.
Chlorit (h = 2,5–3,4)
Spolu se slídami (např. muskovit, biotit) které jsou významnými horninotvornými
minerály většiny hornin oblasti byl chlorit blíže identifikován při separaci monominerálních vzorků z koncentrátů pořízených na lokalitách úseku toku Dyje II (Štítarský p., Šumenský p.) a na úseku Dyje III (lokality v údolí Klaperova p. a Rambachu). Jeho dokonale štěpné lupínky mají výraznou šedozelenou až šedočernou barvu
a perleťový lesk. Tenké šupinky chloritu jsou pleochroické v barvě šedozelené nebo
ve světle žlutě zelených odstínech. Identifikován byl ve frakci 0,466–0,122 mm.
Často uzavírá opakní minerály.
Ilmenit (h = 4,5–5,0)
Fragmenty tence tabulkovitých neprůhledných krystalů bez zjevné štěpnosti, s ocelově šedou a černou barvou a s polokovovým leskem byly přítomny v řadě vzorků
TM. Pro jejich identifikaci mezi opakními minerály byla využita nízká magnetič-
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nost a nafialovělé nebo hnědavé zbarvení ploch v odraženém světle. Analyticky
(RTG práškovou difrakcí) byl ilmenit potvrzen ve vzorcích magnetického koncentrátu (srůstá společně s magnetitem) na lokalitách v okolí opuštěného meandru Lipina a z Rambachu lok. č. 49 a 50. Minerál byl nacházen v zrnitostní frakci
0,466–0,263 mm. Makroskopicky byl ilmenit získán z křemenných čoček uzavřených ve svorech a dvojslídných rulách vranovské jednotky.
Kyanit (h = 3,56–3,68)
Má v koncentrátech dlouze sloupečkovité, lištovité nebo tabulkovité krystaly s velmi
dokonalou štěpností podél dvou systémů ploch, s barvou modrou a šedomodrou a se
skelným nebo perleťovým leskem. Většina zrn obsahuje tmavý pigment soustředěný
v rovnoběžných liniích podél štěpných ploch. Ačkoliv jeho množství v koncentrátech není vysoké (první jednotky %) díky své stabilitě v prostředí je pravidelnou
a typickou součástí většiny vzorků odebraných z náplavů Dyje a jejích přítoků (byl
nalezen ve všech kontrolovaných zrnitostních frakcích). Chyběl jen v koncentrátech získaných z krátkých přítoků Dyje, které drénují oblast, jejíž horniny vznikaly
v podmínkách nižší metamorfózy a kyanit se zde neuplatňuje a ani není do oblasti
odjinud přinášen (např. Dešovský p. lok. č. 35, údolí Trauznického p. lok. č. 59,
údolí Mašovického p. lok. č. 61 a 62).

Tab. I. Chemické složení granátů z lokalit: 24 – Lančov; 32 – Lesná; 39a, b – Onšov; 42 – Vranov;
49 – Lukov, Rambach 1; 50 – Lukov, Rambach 2; 53 – Lukov; 56 – Podmolí; 86 – Slatina; (analyzoval P. Kadlec, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně)
Tab. I. Chemical composition of garnetes from localities: 24 – Lančov; 32 – Lesná; 39a, b – Onšov; 42 – Vranov; 49 – Lukov, Rambach 1; 50 – Lukov, Rambach 2; 53 – Lukov; 56 – Podmolí; 86
– Slatina; (analysed by P. Kadlec, Department of Geology, Faculty of Science MU Brno)
loc. no.
–H2O
+H2O
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
CaO
MgO
K2O
Na2O
Li2O
S
CO2
P2O5
Cr2O3
Σ

39a

39b

42

0,08
0,35
39,76
0,89
19,84
6,28
26,14
1,72
2,33
2,70
0,01
0,07
–
0,00
0,05
0,34
–

0,09
0,60
38,81
0,97
19,99
4,23
27,84
1,85
2,89
2,51
0,02
0,08
–
0,00
0,04
0,3
–

0,07
0,83
40,39
1,02
20,06
4,29
24,80
2,85
2,75
2,53
0,06
0,20
–
0,00
0,00
0,31
–

100,56 100,22

24

32

0,36
0,10
1,38
0,73
38,62 37,43
0,91
0,30
19,68 20,16
7,30
4,69
24,25 30,59
1,99
1,03
2,92
1,99
2,39
3,11
0,03
0,03
0,18
0,03
– 80 ppm
0,00
0,00
0,07
0,02
0,42
0,07
–
–

49

50

0,06
0,11
0,19
0,57
38,32 38,41
0,86
0,61
22,08 19,47
9,36
6,70
22,87 27,81
1,02
1,13
2,82
1,92
1,95
3,01
0,02
0,12
0,10
0,07
– 80 ppm
0,00
0,00
0,14
0,04
0,36
0,07
–
–

53

56

86

0,07
0,09
0,32
0,04
39,35 39,01
0,73
0,43
19,67 19,52
6,36
6,81
26,81 27,93
1,37
1,14
2,99
1,94
2,04
2,88
0,03
0,04
0,10
0,04
– 79 ppm
0,00
0,00
0,08
0,04
0,22
0,47
–
–

0,16
0,77
42,55
0,34
21,05
2,05
7,52
0,39
4,47
19,31
0,00
0,06
5 ppm
0,00
0,03
0,35
0,86

100,16 100,50 100,28 100,15 100,04 100,14 100,38

99,91

19

Limonit – směs oxidů a hydroxidů železa (h = 3,3–4,0)
Ve vyplavovaném materiálu byl nalezen v podobě jemnozrnných rezavě hnědých
konkrecí, shluků oblých zrn a fragmentů vrstevnatých krust nebo krápníkovitých
útvarů s náteky. Ve větším množství se železité konkrece vyskytují ve starších
neogenních sedimentech jejichž denudační torza se nachází v západní části území
na krystaliniku, vysoko nad erozní bází Dyje a ve východní části území, kde jsou
často na její úrovni. Minerál byl nalézán ve všech sledovaných zrnitostních frakcích
(1,940–0,122 mm).
Klinopyroxen (h = 3,2–3,33)
Velmi dobře štěpný minerál v podobě nepravidelných zrn a fragmentů částečně
omezených třemi systémy rovnoběžných štěpných a k sobě kolmých ploch má barvu
světle šedozelenou. Byl identifikován RTG práškovou difrakcí. Blíže byl minerál určen jako diopsidický augit (n = 1,685–1,720; úhel zhášení 45°) a to v koncentrátech
z lokalit č. 46 Junácké údolí a č. 80 Loucký mlýn. Identický materiál s velikostí zrna
0,466–0,263 mm se objevil i v dalších vzorcích.
Magnetit (h = 5,1)
Tvoří často nepravidelné částice z jemnozrnných agregátů nebo nepravidelná zrna
omezená zakřivenými plochami lasturnatého lomu. Jemnozrnné agregáty jsou někdy šedočerné, případně rezavě nebo hnědočerveně zbarvené oxidačními produkty.
Méně často byly v koncentrátech nalezeny fragmenty krystalů omezené rýhovanými
plochami oktaedru (obr. 6 a 7). Taková zrna mají černou barvu. Krystalové plochy
jsou kovově lesklé, v odraženém světle mají tmavošedou a namodralou barvu. Minerál tvoří podstatnou část magnetického podílu těžkých koncentrátů ve většině studovaných vzorků z náplavů Dyje, Želetavky, Jevišovky i jejich přítoků, někdy spolu
s další identifikovanou součástí magnetické frakce – ilmenitem, který byl RTG práškovou difrakcí prokázán ve vzorcích magnetického koncentrátu na lokalitách v okolí
opuštěného meandru Lipina lok. č. 56 a 57 a z Rambachu lok. č. 49 a 50. K chemické analýze byl předán magneticky separovaný vzorek minerálu z údolí Petřínského
potoka (ŠMERDA 2006). Jeho zdrojem je pravděpodobně výchoz skarnu s magnetitem
poblíž lok. č. 15. Obsah základních komponent: Fe2O3 24,5 %, FeO 24 %, SiO2
32,1 %, TiO2 0,3 %, MnO 0,9 %, CaO 12 %, MgO 1,4 %, P2O5 0,2 %.
Pyrit (h = 4,9–5,2)
Neprůsvitné drobné krystaly ve tvaru krychle a dvanáctistěnu s rýhováním mají mosazně žlutou barvu a kovový lesk. Patří mezi velmi nestabilní minerály a proto jsou
některé plochy krystalků pokryté rezavě hnědými a matnými produkty limonitizace.
Ačkoliv je v oblasti poměrně hojný jako akcesorická příměs krystalických vápenců,
erlánů a amfibolitů, nalezen byl pouze při zpracovávání vzorku eluvia na lok. č. 38
(kamenolom Suchá hora) a to ve frakci 0,466–0,263 mm.
Rutil (h = 4,23)
Nalezen byl v podobě typických dlouze sloupcovitých krystalů, jejich fragmentů
nebo zaoblených valounků. Jeho barva je žlutohnědá, hnědočervená až červená.
Velmi dobrá štěpnost minerálu je dobře patrná i na jeho zaoblených zrnech. Štěpné plochy vykazují intenzivní kovový lesk. Vzácně byly z koncentrátu separovány
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Obr. 6. (vlevo) Zmagnetizovaná zrna magnetitu z říčních náplavů. Trauznice (lokalita č. 59), zrnitostní frakce 0,263–0,122 mm.
Fig. 6. (left) Magnetization of magnetite grains from river drift. Trauznice (locality no. 59), fraction
of grain-size 0,263–0,122 mm.
Obr. 7. (vpravo) Magnetit – část krystalu oktaedru. Stálky (lokalita č. 4), zrnitostní frakce 0,263–
0,122 mm.
Fig. 7. (right) The magnetite grain – fragment of crystal – octahedron. Stálky (locality no. 4), fraction of grain-size 0,263–0,122 mm.

srůsty krystalů. Z lokality č. 14 (Petřínský p.) byl minerál identifikován RTG práškovou difrakcí. Zjištěn byl dále na dalších lokalitách v údolí Dyje, na Želetavce
i na Jevišovce. V koncentrátech odpovídala velikost zjištěných částic intervalu
0,466–0,122 mm. Rutil byl zjištěn i makroskopicky (fragmenty omletých krystalů
o velikosti 0,5 mm) v eluviu amfibolitů u Starého Petřína.
Sillimanit (h = 3,26)
Nepravidelná protažená zrna jemně vláknitých nebo jehličkovitých agregátů s barvou bílou (jsou i čiré) šedou, žlutavou i narůžovělou jsou přítomná v převážné většině koncentrátů z údolí Dyje. Zrna jsou často omezená štěpnými plochami. Jehličky
a vlákna jsou často prohnutá, tlakem deformovanána. Zjištěn byl ve všech sledovaných velikostních frakcích (1,940–0,122 mm). Jako horninotvorný minerál je sillimanit přítomen v rulách a migmatitech moldanubika které vystupují v západní části
území, především při soutoku Dyje a Želetavky a také v horní části toku Jevišovky.
Skupina biotitu (h = 2,7–3,2)
Tenké dokonale štěpné šupinky a lístky slídy zbarvené dohněda, žlutohněda nebo
žlutozelena. Byly hojnou součástí odebíraných substrátů.V protažených zrnech
(příčné řezy) jsou patrné výrazné rovnoběžné štěpné trhliny. V těchto řezech se také
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projevuje výrazný pleochroismus (X – světle žlutá, žlutohnědá, Y~Z – červenohnědá, tmavě hnědá, zelenohnědá). Slída v sobě často uzavírá zirkon a apatit, kolem
nichž bývají vyvinuty tmavé pleochroické dvůrky. V jemných šupinách biotitu byly
nalezeny otvory po uvolněných uzavřeninách. Přestože byl biotit zjištěn v převážné
většině vzorků, jeho množství v upravených koncentrátech neodpovídá poměrnému
zastoupení v horninách a je podstatně nižší. Je to způsobeno dokonalou štěpností
a rozpadem minerálu v jemné, snadno odplavitelné šupinky.
Muskovit (h = 2,76–3,0)
Mezi ostatními slídami se v koncentrátech TM vyskytl díky své nižší specifické
hmotnosti jen zřídka, ačkoliv je jedním ze základních horninotvorných minerálů
v oblasti. Lupínky muskovitu mají pseudohexagonální tvar, případně jsou na nich
patrné fragmenty tohoto tvaru. Jsou dokonale štěpné, stříbřitě lesklé a jejich barva je
nažloutlá. Zachycen byl ve všech velikostních frakcích.
Scheelit (h = 6,1)
Jako jediný z uvedených těžkých minerálů nebyl získán z koncentrátů. Jeho výskyt
v sedimentech Dyje lze předpokládat vzhledem k náhodnému nálezu jeho zrn ve
vzorcích hornin. Žlutobílá skelně lesklá zrnka velikosti 1–2 mm s náznaky štěpnosti
byla separována za použití UV lampy ze vzorku skarnu odebraného v Jazovické zátoce. Pod zdrojem UV záření jsou zrna modrá.
Spinelidy (h = 3,5–3,7)
Zjištěny byly v náplavech Štítarského potoka, Šumenského potoka a ve Chvalatické zátoce. Tvoří černé nemagnetické krystalky ve tvaru oktaedru nebo oblá zrna se
zbytky ploch oktaedru. Na lomových plochách mají vysoký lesk a lasturnatý lom.
Velikost zrn 0,263–0,122 mm
Staurolit (h = 3,65–3,83)
Červenohnědé až tmavě hnědé prizmatické krystaly nebo jejich fragmenty mají kosočtverečný průřez na příčném lomu. Mají drsné matné plochy a nedokonalou
štěpnost. Hojně byly nacházeny jeho dvojčatné křížové prorostlice v nichž srůstající
jedinci svírají úhel 60° nebo vzácně úhel blízký 90° (obr. 8). Staurolit je typickým
horninotvorným minerálem jemnozrnných muskovit-biotitických svorů s granátem
(v lukovské jednotce). Byl součástí všech studovaných zrnitostních frakcí. Z lokality
č. 49 (Rambach) byl minerál identifikován RTG práškovou difrakcí.
Titanit (h = 3,4–3,56)
Nepravidelná zrna s vysokým leskem, v barvě světle hnědé, zelenohnědé a žluté,
s nedokonalou štěpností podél krátkých trhlin. Vzácně byl zjištěn v zrnech klínovitého tvaru nebo ve fragmentech psaníčkovitého tvaru. Štěpné trhliny nemá rovnoběžné s krystalovým omezením. Zjištěn byl např. ve vzorcích odebraných podél
vodotečí drénujících oblasti s výskytem kvarcitů, amfibolitů, krystalických vápenců,
erlanů (při soutoku Dyje a Želetavky a v lukovské jednotce). Jiný typ titanitu se objevuje na lokalitách umístěných na granitoidech dyjského masivu). Titanit byl zjištěn
v upravených koncentrátech o velikosti zrn 0,263–0,122 mm.
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Turmalín (h = 3,15–3,25)
Byl zjištěn makroskopicky a také v několika zrnitostních frakcích koncentrátů
(0,466–0,122). Jeho krátce i dlouze sloupcovité krystaly bez zjevné štěpnosti, s podélným rýhováním a trigonálním příčným průřezem jsou tmavě hnědé se skelným
leskem. Nalezeny byly i fragmenty jeho jehličkovitých agregátů tvořící nepravidelná
zrna černé barvy a dokonce i jemné, dokonale zaoblené valounky. Zjištěn byl v náplavech Křeslického potoka (Cikánská jeskyně), v údolí Gránického potoka a na
řadě lokalit v údolí Dyje.
Zirkon (h = 4,6–4,7)
Vyskytl se v nápadných krátce i dlouze protažených prizmatických krystalech ukončených pyramidálními plochami. Vzácně byly zjištěny srůsty jedinců ve směru
protažení. Subtilní dlouze protažené krystaly jsou nažloutlé nebo čiré, robustnější
krystaly a zrna jsou hnědočervená zonární s barevnými přechody. Zirkon byl zjištěn
jako stálá součást většiny koncentrátů o zrnitosti pod 0,263 mm. Častý je ve fylitech,
svorech a rulách.
Zlato (h = 15,5–19,3)
V průběhu výzkumu bylo ojediněle nalezeno v náplavech Únanovky (lok. č. 81
Starý Zámek), opakovaně pak v písčito jílovité hmotě při bázi štěrkové terasy ve
svahu pod Královým stolcem (lok. č. 60/I ). Zatímco dosud jediná zlatinka nalezená

Obr. 8. Volná srostlice staurolitu ze svorů lukovské jednotky, zrnitostní frakce 0,466–0,263 mm.
Fig. 8. Loose compound crystals of staurolite from mica shist in lukovská unit, fraction of grainsize 0,466–0,263 mm.
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Obr. 9. (vlevo) Zlatinka ze Starého Zámku, lokalia č. 81, zrnitostní frakce 0,263–0,122 mm.
Fig. 9. (left) Gold grain from Starý Zámek, locality no. 81, fraction of grain-size 0,263–0,122 mm.
Obr. 10. (vpravo) Valounky zlata ze sedimentů na údolním svahu Dyje, lokalita č. 60/I, zrnitostní
frakce 0,263–0,122 mm.
Fig. 10. (right) Gold nuggets from sediments on walley slope Dyje, locality no. 60/I, fraction of
grain-size 0,263–0,122 mm.

na Únanovce má mosazně žlutou barvu s nádechem do červena a nepravidelný háčkovitý tvar prohnutého drátku nebo plíšku (obr. 9), na druhé lokalitě byly postupně
získány tři mosazně žluté zlatinky oválného tvaru s brázdami a jamkovitou skulptací
na povrchu (obr. 10).
Antropogenní znečistění
Významnou součástí studovaných sedimentů bylo antropogenní znečistění. Nálezy
artefaktů nejrůznějšího materiálového složení se vyskytovaly jednak v řadě vzorků
dokumentujících malé vodoteče dotýkající se svým tokem lidských sídel a dále pak
v nejmladších povodňových sedimentech vyplavených v podobě písčin. V těžké
frakci (0,466–0,263) byly zachyceny sklovité hmoty (strusky) se zbytky kovu, úlomky glazur a smaltů ale i dobře identifikovatelné drobné součástky z kovu.
Přehled o identifikovaných TM v koncentrátech z lokalit dílčích částí povodí podává tabulka II. Přehled o poměrném zastoupení TM v koncentrátech z vybraných
lokalit podává tabulka III a obr. 11.
ZÁVĚR
Jedním z cílů projektu bylo dokumentovat stav části povodí Dyje po katastrofické
povodni v srpnu 2002. Z této části výzkumu vnikl soubor dokumentů, fotografií,
terénních měření a poznámek dokreslující rozsah události, jaká nemá pamětníky.
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Tab. II. Těžké minerály zjištěné ve vzorcích z lokalit povodí Dyje a Jevišovky. Interval znamená
velikost zrn (v mm)
Tab. II. Heavy minerals identified in samples from localities of river basin Dyje and Jevišovka. The
interval mean article size of grain (in mm)
lokalita č.
locality no.
1
2
3
4a, b
5
6
7
8
9
10
11
12a, b
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

frakce (mm)
grain size (mm)
1,940–0,263
1,940–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,122
1,940–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,122
1,940–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
0,930–0,263
0,930–0,122
0,930–0,122
0,930–0,263
0,930–0,263
0,930–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,122
1,940–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263

identifikované minerály
minerals
Bt, Grt, Chl, Ky, Mag, Sil;
Amp, Ap, Bt, Grt, Chl, Ilm, Ky, Mag, Ms, Cpx, Rt, Sil, Tur, Zrn;
Ap, Bt, Grt, Chl, Ky, Mag, Ms, Cpx, Sil, Tur, Zrn;
Ap, Bt, Grt, Chl, Ilm, Ky, Mag, Cpx, Rt, Sil, Tur, Zrn;
Amp, Grt, Ky, Mag, Cpx, Tur;
Amp, Ap, Bt, Grt, Mag, Cpx, Rt, Sil, Tur, Zrn;
Amp, Bt, Grt, Mag, Rt, Tur;
Amp, Bt, Grt, Mag, Sil;
Bt, Grt, Sil, Tr;
Amp, Grt, Ky, Mag, Rt, Ttn;
Amp, An, Ap, Ky, Mag, Rt, Sil, Zrn;
An, Grt, Ky, Mag, Sil, Spl, Ttn, Tur, Zrn;
Grt, Ky, Mag, Rt, Sil;
Amp, Grt, Ky, Mag, Rt;
Amp, Grt, Mag, Rt, Ttn;
Amp, Grt, Mag;
Amp, Grt, Mag;
Grt, Mag, Cpx, Ttn;
Amp, Mag, Sch;
Grt, Mag;
Bt, Grt, Lm, Cpx, Zrn;
Bt, Grt, Lm, Cpx, Zrn;
Grt, Ky, Rt;
Grt, Ky, Mag, Sil;
Grt, Ky, Lm, Mag, Rt, Tur;
Grt, Mag, Sil;
Grt, Mag, Sil;
Grt, Sil;
Grt, Ky, Sil;
Grt, Ky;
Mag, Spl;
Grt, Mag, St, Tur;
Ky, Mag, Rt;
Grt, Ky, Sil, Ttn;
Bt, Mag, Rt, Sil, Zrn;
Ap, An, Grt, Sil, Zrn;
Amp, Ky, Rt, Sil, Ttn;
Grt, Chl, Py, Sil;
Bt, Grt, Ky, Lm;
Bt, Grt, Ky, Mag;
Grt, Mag, Rt;
Bt, Grt, Ky, Mag, Cpx, Rt;
Grt, Ky, Mag;
Amp, Bt, Lm;
Bt, Lm, Mag;
Cpx, Lm, Tr;
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Tab. II. pokračování
Tab. II. continued
lokalita č.
locality no.
47
48a–c
49
50
51
52
53
54
55
56
57a, b
58a, b
59
60
60/Ia, b
61
62
63
64
65
66
67a, b
68
69
70a, b
71
72
73a, b
74
75a–e
76
77
78
79a, b
80
81a, b
82
83
84
85
86

frakce (mm)
grain size (mm)
1,940–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
0,930–0,263
1,940–0,122
0,930–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
0,466–0,122
0,930–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,122
1,940–0,122
0,930–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
0,466–0,122
0,466–0,122
1,940–0,263
1,940–0,263
1,940–0,263
0,930–0,263

identifikované minerály
minerals
Bt, Grt, Zrn;
Grt, Chl, Ky, Mag, St, Rt;
Grt, Chl, Ilm, Mag, St,Rt;
Grt, chlotit Ilm, Mag, St;
Bt, Grt, Mag, St, Ttn;
Grt, Chl, Ky, Mag, Rt, St, Ttn;
Grt, Chl, Ky, Mag, St;
Grt, Chl, Ky;
Grt, Chl, Ky, Mag, St, Tur;
Amp, Grt, Ky, Mag, Rt, St;
Amp, Grt, Ky, Mag, St, Tur;
Bt, Grt, Chl, Ky, Mag, Rt, St, Sil, Tur;
Bt, Grt;
Ep, Grt, Ky, Mag, Sil, St, Tur;
Amp, Ap, Grt, Ky, Mag, Rt, Sil, St, Tur, Zrn, Au;
Bt, Grt, Mag, Zrn;
Bt, Mag;
Bt, Grt, Mag, St, Tur;
Bt, Grt, Mag, Zrn;
Bt, Grt;
Bt, Grt, Ky, Zrn;
Grt, slída, Sil;
Amp, Grt, Ky, Mag, St, Ttn;
Amp, Grt, Chl, Ky, Lm, Mag, Cpx, Sil, St;
Grt, Ky, Rt, St, Tur;
Grt, Ky, Rt, St;
Grt, Ky, Sil, St;
Grt, Ky, Lm, Sil, St, Tur;
Grt, Ky, Mag, Lm, Sil, St;
baryt, Ep, Grt, Ky, Lm, Mag, Sil, St, Tur;
Grt, Ky, Lm, Sil, Zrn;
Grt, Sil, Tur, Zrn;
Grt, Ttn, Sil, Tur;
Ep, Grt, Ky, Sil;
Ep, Grt, Ky, Mag, Cpx, Rt, St, Ttn;
Ap, Amp, Ep, Grt, Ky, Lm, Mag, Cpx, Rt, Sil, St, Zrn, Au;
Grt, Mag, Tur, Zrn;
Grt, Chl, Mag, Sil;
Grt, St, Mag, Sil;
Bt, Grt, Sil, Zrn;
Grt, Ky, Mag, Cpx;

Nejčastěji dokumentovaným erozním jevem byl vznik břehových nátrží a drobná
skalní řícení.
Výzkum těžkých minerálů, jejichž koncentráty byly odebrány na 87 lokalitách
povodí prozradil, že nejrozšířenějším těžkým minerálem je granát zjištěný na 81
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lokalitách. Vyskytuje se v několika genetických typech s odlišným chemickým
složením a s různými minerálními inkluzemi. Jeho zdrojem jsou pararuly, ortoruly, eklogity, skarny, některé amfibolity a rovněž žíly světlých vyvřelin (pegmatity
a aplity). Granát jako jeden z velmi odolných těžkých minerálů byl proto zjištěn
i v náplavech v těch úsecích toku Dyje, jejichž geologické jednotky minerály granátové skupiny neobsahují nebo je obsahují v minimálním množství. Na některých lokalitách (úseku II a III) tvoří 80–85 % objemu těžkého koncentrátu. Variabilita nálezů granátových zrn v koncentrátech je daná genetickou pestrostí zdrojových hornin.
Zdá se, že i v podmínkách povodí Dyje mohou být využívány minerály granátové
skupiny k objasnění původu náplavů, podobně jako v jiných oblastech krystalinika
(např. BURIÁNEK, LISÁ 2004). Podmínkou pro takovou práci jsou však řádově stovky
analytických údajů. Magnetit (magnetit-ilmenit) nebo jiné magnetické částice byly
zjištěny na 55 lokalitách. Menší a těžko odhadnutelná část z objemu magnetických
částic má původ v antropogenním znečistění sedimentu. Kyanit uzavírající ve svých
zrnech často opakní minerální inkluze byl vysledován na 44 lokalitách. Vyskytuje
se v množství až do 8 %. Sillimanit (37 lokalit) je stálou součástí (v %) sedimentů
po celé délce toku mimo oblast dyjského masivu drénovanou krátkými přítoky (úsek
Dyje IV). Rutil (26) je poměrně hojný v náplavech úseku Dyje I a částečně II, kde
spolu s magnetitem tvoří základ šedého šlichu. Dál se vyskytuje v menším množství.
Může však být použit k identifikaci původu sedimentů. Staurolit (25) jako jeden
z minerálů typických pro horniny lukovské jednotky moravika je stabilní součástí
naplavenin úseku Dyje III (od Klaperova potoka kde představuje vedle granátu druhý nejhojnější minerál koncentrátu 18 %) až po úsek Dyje V. Zjištěn byl i v úseku
Jevišovka I. Amfiboly byly nalezeny v koncentrátech 20 lokalit.
Ze současného stavu poznání asociace těžkých minerálů v jednotlivých částech
povodí a vzájemného porovnání obsahu těžkých minerálů na lokalitách č. 4, 12, 58
a 73 (vybrány byly lokality z nichž existovaly alespoň dva kvalitní vzorky ze starších sedimentů a nejmladší povodňový) bylo zjištěno několik zákonitostí:

Tab. III. Poměrné zastoupení těžkých minerálů ve šlichu, velikost zrn 0,466–0,263 mm. Čísla v tabulce představují počet zrn na 100 (%). * z toho představují fragmenty Fe konkrecí 8 procent zrn,
** z toho představují fragmenty Fe konkrecí 17 procent zrn
Tab. III. Abundance of heavy minerals in black sands, the grain–size is 0,466–0,263 mm. The numbers constitute quantity (%). * fragments of Fe-raddleses 8 percent of grains, ** fragments of Feraddleses 17 percent of grains
lokalita č. (locality no.)

8

32

48

56

69

76

80

amfibol (amphibolite)
granát (garnet)
kyanit (cyanite)
magnetit +/- ilmenit
pyroxen (pyroxene)
sillimanit (sillimanite)
slída (mica)
staurolit (staurolite)
ostatní (other)

17
39
8
4
9
13
4
0
6

0
78
0
5
0
0
7
8
2

0
59
5
5
0
5
6
18
2

0
54
6
7
0
4
8
18
3

8
60
2
4
4
3
2
5
*12

0
74
3
0
0
2
0
0
**21

4
64
3
8
6
2
3
4
6
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Obr. 11. Zastoupení těžkých minerálů v povodí Dyje.
Fig. 11. Distribution of heavy mineral assamblage in river basin Dyje.

Pro všechny vybrané lokality platí, že v koncentrátech z povodňových sedimentů
byl zjištěn vyšší podíl nepravidelných zrn granátu a zrna granátu jsou menší než ve
starších usazeninách.
V povodňových sedimentech byly četné nálezy velmi jemných srostlic staurolitu
(lok. 58 a 73) které se ve starších uloženinách vůbec neobjevily. Tam byl staurolit
hrubý a často ve fragmentech krystalů.
Rutil, který je relativně hojný ve starších i mladých sedimentech úseku Dyje I i na
přítocích do Dyje II, se vyskytuje relativně hojně i v mladých povodňových sedimentech Dyje III (č. 58). V úseku pod Znojemskou přehradou je součástí již jen
starších sedimentů nivy.
Turmalín a jeho drobné dokonale vyvinuté krystaly s vysokým leskem se vyskytují poprvé v úseku Dyje I. Jsou vzácnou součástí starších i mladších sedimentů. Jejich zdroj se nachází s největší pravděpodobností nad hrází Vranov.
Významnou součástí nejmladších sedimentů je antropogenní znečistění. Jemné
povodňové sedimenty obsahují místy objemová procenta (nižší jednotky %) barevných skel. Jejich specifická hmotnost se blíží hodnotám lehčích těžkých minerálů.
Spolu s kovovým znečištěním (kovové kuličky ze strusek a popela, drobné kovové
předměty) jsou součástí těžkého koncentrátu i sloučeniny kovů (glazury a emaily).
Souvislosti výskytu uvedených těžkých minerálů a jejich hrubších zrnitostních frakcí ve starších sedimentech dokládají, že starší sedimenty Dyje vznikaly v podmínkách bezbariérového transportu. Těžké minerály sem byly přenášeny převalováním
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a saltací na velké vzdálenosti. V mladších sedimentech je asociace těžkých minerálů
chudší. Ve větší míře se v ní uplatňují minerály s nižší specifickou hmotností, které
mohou být spolu s dalšími mechanickými součástmi transportovány v suspenzi.
V průběhu výzkumu, který se svým zaměřením pokusil objasnit nebo nastínit souvislosti mezi povodní a rozšířením skupiny minerálů v říčních sedimentech přispěl
k získání řady zajímavých informací o působení vodního toku v průběhu povodně
a také o stupni znečistění životního prostředí v okolí sídel.
Mezi zajímavé výsledky terénní části výzkumu patří nálezy zlatinek v údolí Dyje
a Únanovky. Zatímco ojedinělý nález zlata učiněný ve spolupráci s M. Vokáčem na
Únanovce může geneticky souviset s Au anomálií detekovanou v rámci regionální
šlichové prospekce v prostoru Suchohrdel (in ABRAHAM 1994), nález zlata ze sedimentů (proluvium) na svazích levého břehu Dyje u Mašovic je pravděpodobně zcela
nový. Dosud jediný a dosti nejasný popis nálezu zlata z Dyje u Znojma pochází od
T. Krutě (KRUŤA 1972). V rámci terénní činnosti byl také například ověřen výskyt
zemních opálů v jižním okolí Uherčic popisovaný dříve Dvorským (in BURKARDT
1953).
Motivací pro další pokračování výzkumu těžkých minerálů a sledování jejich
obsahu v sedimentech povodí Dyje a horninových substrátech širšího regionu může
být skutečnost, že od srpna roku 2002 postihlo povodí Dyje několik dalších povodní,
které za sebou zanechaly nové akumulace klastických naplavenin použitelných pro
další korelaci. Motivací pro další pokračování výzkumu může být rovněž i fakt, že
se v průběhu celého výzkumu nepodařilo v koncentrátech TM doložit a v terénu vysledovat některé zajímavé a dříve popsané nálezy, např. safirín (WALDMAN in DUDEK
1958), korund (SLANÝ, LOSOS 1995).
Dokladový materiál shromážděný v průběhu výzkumu je uložen na geologickém
pracovišti Jihomoravského muzea ve Znojmě.
SUMMARY
During the two-year project, the distribution of heavy minerals in the Dyje river basin (south-west
Moravia) was studied. The terrain part of the work documents the erosion caused by flooding in
August 2002.
Along the meandering river valley, incised into the magmatic and metamorphic rocks of Moldanubicum and Moravicum, fluvial sediments and disintegrated rocks were sampled and heavy
minerals typical for the area were extracted. In samples from 86 localities, 23 minerals were identified. In selected cases (e.g. garnet), chemical analyses were done.
In the next part of the work, assemblages of heavy minerals from older Dyje sediments and
young flooding sediments were compared. On the basis of mineral grain morphology and assemblage similarity, the possibilities of heavy minerals transport from primary source rocks or from
secondary placers attacked by flooding were studied.
During the documentation of erosion along the Dyje valley, four diagonal profiles of river beds
were characterized. In future research, the description and values measured on rived beds may contribute to understanding of changes and speed of erosion on the studied localities.
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list mapy 1:25 000 Hnanice – 33-242 (BATÍK 1995b)
hornina / minerál
Amp Ap

biotit. a silliman.-biotit. parar.
migmatit A3biotit. a sill.-biotit. parar.
leukokratní migmatit
masívní leukokratní migmatit
granulit a biot. granulit
amfibolit
kvarcit
krystalický vápenec
erlan pararulový
leukokratní ortorula s Amp
leukokratní žula
aplopegmatit, aplit

list mapy 1:25 000 Nové Syrovice – 33-221(MATĚJOVSKÁ 1985)
hornina / minerál
Amp Ap Bt Ep* Grt Chl Ky Mag Ol Cpx Rt

* minerály skupiny epidotu, výjimečně allanit; Amp zahrnuje hlavně obecný amfibol, v mramorech tremolit

Těžké minerály v horninách krystalinika – snosová oblast
Heavy minerals in crystalline complex – source area

PŘÍLOHA I / APPENDIX I
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biotit. a silliman.-biotit. pararula
migmatitiz. biotit. a silliman.-biotit. pararula
biotitická pararula s idioblasty živců
leukokratní migmatit
masívní leukokratní migmatit
granulit a biot. granulit rekryst.
amfibolit
amfibol-biotitická rula
krystalický vápenec
leukokratní ortorula s Amp
jemnoz. biotit. pararula s musk.-biotit. parar.
muskovit-biotit. pararula místy s Grt
migmatitizovaná musk.-biotit. pararula s Grt
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list mapy 1:25 000 Vranov – 33-223 (JENČEK 1984)
hornina / minerál
Amp Ap

leukokratní migmatit
masívní leukokratní migmatit
dvojslídný svor (moravikum)
granátický dvojslídný svor
biotitická pararula
granát-biotitická pararula
musk.-biotit. svor chloritiz. s Grt. a St.
dvojslídný svor s Grt a St
erlan
krystalický vápenec
grafitický kvarcit
amfibolit a granátický amfibolit
serpentinit
dvojslídná ortorula s Grt
bítešská otrorula: okatá
bíteš.ortorula dvojslídná
bíteš.ortorula biotitická
granitový blastomylonit
zbřidličnatělý biotitický granit
aplit a aplopegmatit

hornina / minerál
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biotit. a silliman.-biotit. pararula
drobnozrn.granát-biotitická pararula s migmat.
okatá biotitická a silliman.-biotit. pararula
migmatitiz.biot.sill.pararula s cordieritem
granulit, biot.granulit částečně rekrystalizovaný
kvarcit a rulový kvarcit (moldanubikum)
amfibolit
amfibolit a granátický amfibolit
leukokratní ortorula s Amp
jemnozrn.biotit.pararula
jemnozrn.muskovit.biotit.pararula
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
Ol

+
+

+
+
+
+

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

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Bt Ep* Grt Chl Ky Mag Ol Cpx Rt

+
+
+
+
+

list mapy 1:25 000 Uherčice – 33-214 (JENČEK 1983)
hornina / minerál
Amp Ap

masivní leukokratní migmatit
granulit a rekrystalizovaný granulit
granulit
leukokratní migmatit s relikty granulitu
amfibolit
hadec
aplit
pegmatit

list mapy 1:25 000 Jevišovice – 33-222 (MATĚJOVSKÁ 1984)
hornina / minerál
Amp Ap Bt Ep* Grt Chl Ky Mag Ol Cpx Rt

dvojslídný svor a granátický svor
amfibolit a granátický amfibolit
krystalický vápenec s tremol.
erlan
kvarcit
grafitický kvarcit
grafitická pararula s grafitem
bítešská ortorula okatá
světlá dvojslídná s vložkami amf.
migmatitiz. biotit. pararula až oftalm. mig.
leukokratní migmatit

hornina / minerál
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jemnozrnná biotitická pararula
dvojslídný svor
granátická pararula
amfibolické ruly
biotit-amfibolický křemenný diorit
biotitická žula
zbřidličnělý biotitický granodiorit s xenolity
granodiorit tasovický
dioritový a tonalitový porfyrit
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list mapy 1:25 000 Šatov – 34-131(BATÍK, ČTYROKÝ 1982)
hornina / minerál
Amp Ap Bt Ep* Grt Chl Ky Mag Ol Cpx Rt

leukokratní migmatit
dvojslídný svor
biotitická pararula
bítešská ortorula
jemnozrn. muskovit-biotit. svor
krystalický vápenec
žulový biotitický blastomylonit
zbřidličnatělá biotitická žula
biotitická žula
zbřidličnatělý biotitický granodiorit s xenolity
biotit-amfibolický křemenný diorit
aplit
lamprofyr

list mapy 1:25 000 Znojmo – 34-113 (ČTYROKÝ, BATÍK 1983)
hornina / minerál
Amp Ap Bt Ep* Grt Chl Ky Mag Ol Cpx Rt

migmatitiz.muskovit.biotit pararula s granátem
erlan
krystalický vápenec s tremolitem
kvarcit a rulový kvarcit (moravikum)
uralitizované gabro
olivinický gabronorit
aplit a turmalinický aplit
pegmatit a aplopegmatit

hornina / minerál
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