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Na horninách západomoravského krystalinika se při jeho
styku se souvislejším sedimentárním pokryvem karpatské
předhlubně vyskytují relikty klastik neurčeného stáří a růz-
ného původu. V dosavadních geologických mapách růz-
ných měřítek jsou řazeny do několika stratigrafických
úrovní, od stáří eggenburg–ottnang až po pleistocén. Nedo-
statek paleontologických dokladů, zejména u psefitických
sedimentů, neumožňuje bližší časové zařazení, často je
proto uváděno stáří pouze jako „neogén“, resp. „neogén
nedělený“ (Matějovská et al. 1987).

Pro datování zmíněných klastik mohou v zájmové ob-
lasti významně posloužit výskyty vltavínů. Tyto tektity
představují distální impaktity rieské události datované na
14,60 ± 0,16 (0,20Ma) (2σ) a 14,75 ± 0,16 (0,20 Ma) (2σ)
(Schwarz – Lippolt 2014). Dnešní distribuce vltavínů je
podstatně ovlivněna transportem vodními toky různého
stáří. Výskyt vltavínů omezuje maximální stáří klastik na

zmíněných zhruba < 14,7 Ma, tvar a povrch (skulptace)
vltavínů umožňuje společně s dalšími faktory alespoň při-
bližně další časové členění (Mrázek 1976, Trnka – Hou-
zar 2002).

Tato práce představuje průběžný výsledek revize štěr-
ků paleoteras Jevišovky s ohledem na možný výskyt vl-
tavínů, které byly dosud vzácně nalezeny jen na S od Je-
višovic u Slatiny při řece Rokytné (Vokáč – Houzar
2003). S Jevišovkou bývají spojovány známé a studova-
né vltavínonosné spodně až středně pleistocenní štěrky
se zaoblenými vltavíny až u Prosiměřic, Božic, Olekso-
vic a na řadě dalších lokalit, které vystupují na JV odtud
(Mrázek 1976). Na jihu se nachází osamocená význam-
ná vltavínová lokalita Kuchařovice-Suchohrdly, na SZ
leží málo prostudované výskyty četných vltavínů v blíz-
kém okolí Moravských Budějovic (Trnka – Houzar
2002).
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Rozsáhlejší sedimenty neogenního stáří, náležející karpat-
ské předhlubni, vystupují hlavně na jv. okraji studovaného
území, ojedinělé relikty se nacházejí i v sz. směru podél
řeky Jevišovky přibližně po Jevišovice (obr. 1). Jde o faci-
álně proměnlivé sedimenty, stářím odpovídající eggenbur-
gu–ottnangu, lokálně karpatu a badenu. V zájmové oblasti
dominují písčité monomiktní až oligomiktní štěrky s pře-
vládajícím křemenem. Typickým znakem valounové frak-
ce jsou černé rohovce, z průsvitných těžkých minerálů
(dále TM) je zmíněn staurolit (Dornič et al. 1985, Matějov-
ská et al. 1987).

Na uvedených sedimentech a na krystaliniku spočívají
fluviální klastické sedimenty, zařazované k terasovému
systému Jevišovky. Jsou polymiktní, s podstatným podí-
lem rul, pro asociaci TM je typický amfibol. Velmi hojné
jsou na JV, v prostoru Lechovice–Oleksovice–Boži-
ce–Břežany se známými výskyty zaoblených vltavínů,
kde náležejí tzv. staršímu štěrkopískovému pokryvu.

Leží ve výškové úrovni 44–65 m nad současnou nivou
Jevišovky (Mrázek 1976, Dornič et al. 1985). Relikty
podobných sedimentů v okolí Vevčic a Černína mají
bázi 15–20 m nad úrovní Jevišovky, nebo i níže. Poně-
kud jiný charakter mají štěrky u Slatiny, s bází 40–50 m
nad řekou Rokytnou. K mladší etapě vývoje náležejí
spraše a svahové hlíny (Matějovská et al. 1987, Dornič
et al. 1985).
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Relikty klastických sedimentů byly zastiženy pouze na ně-
kolika místech (obr. 1) a pouze ve dvou případech v nich
byly nově nalezeny ojedinělé vltavíny (obr. 2a–c).

Na sever od Jevišovic se nachází zmíněná, již publiko-
vaná lokalita vltavínů Slatina, ležící na rozvodí Jevišovky,
které tu probíhá těsně nad pravým břehem řeky Rokytné
(relativní výška štěrků 40–50 m). Tamní vltavíny jsou za-
oblené, silně otřelé, jen lokálně se zbytky hlubší skulptace.
Na levém břehu Rokytné, u Biskupic-Pulkova, se vltavíny

)� *��+��	�	��������,-�	�-�,�.��	�	/��,+	��������,+	���01��	����	�	
�2�	���	� !"	�	#�3$	�('&' &( (%&�!�&(

/'�> 1> N�������O ������� ��������P�� ������� #�������� ����� �������I ���	 1 K :BB BBB$ ���� C���$ � �O�������� �������P�� ���
1 K :@ BBB 3����=� �� ��> 1QR@� ���������I �� ��> 1QRS(> -������	 �������T ���� �����D��	> ���"�������������O ������� #.�O��� 1QQS(
� �P��	��� ��������P�� �������T #!�����$ )������$ 8�����$ ���=���$ &������( ��D� ���� ��������'����������� �������� �� )� � �������P�
��������
����	���
#��������O
�E�����'�U($
���=��������
�E��OD��
��
������O��
��������
�
����������
��
��>
F�> 1> N�������� �������� �" ���������� ������� #"��� �������� ��� 1 K :BB BBB$ ����� C���$ ��� �������� ���� 1 K :@ BBB$ 3����= �� ��>
1QR@ ��� ���������O �� ��> 1QRS$ ����"���(> *�� ��������� ���������� ��� ����������> ����������������� ��������� #.�O��� 1QQS( <���
��� ���������� �" �������� ���������� #!�����$ )������$ 8�����$ ���=���$ &������( ���� '��<��� �������I C��������� ��������� �� ��� �V
���
����������
������
���������
#%���������
F�������(
��
���
)9
�����	��
�����
��	��������
���
!��������
�����>



nacházejí rovněž, a to ve stejné relativní výšce (Vokáč –
Houzar 2003).

Nejzápadnější revidovaný výskyt štěrků v blízkosti Jevi-
šovky leží při z. okolí Boskovštejna, odkud lze sporadické
fluviální štěrky sledovat až k Prokopovu. Jsou tvořeny re-
lativně dokonale opracovanými valouny křemene, podíl
ostatních hornin (migmatity, ruly, amfibolity, pegmatit) je
nízký. Mají relativní výšku 15–22 m nad úrovní Jevišovky.
V asociaci TM převládá ilmenit nad magnetitem, popř.
Cr-spinelem, hojný je granát a turmalín. Za zmínku stojí
drobné dokonalé oktaedry spinelu (tab. 1). Vltavíny tam
dosud nalezeny nebyly, bohatší výskyty ale leží jen nece-
lých 10 km odtud na SZ.

Novou lokalitou vltavínů je Černín u Jevišovic. Jediný
kus byl nalezen v písčitých štěrcích, promísených s elu-
viem serpentinitu na levém břehu Jevišovky, v úrovni pouze
15 m. Tyto sedimenty tvoří polozaoblené valouny křemene
(ojediněle i křišťálu), méně je leukokratních migmatitů
a granulitů. Těžké minerály odrážejí složení eluvia podlož-
ního serpentinitu (granát, pyroxen, méně amfibol), jinak je
běžný ilmenit a magnetit, vzácnější sillimanit, ojediněle se
vyskytl bezbarvý spinel. Vltavín má velikost 25 × 20 ×
× 7 mm a hmotnost 4,8 g. Je lahvově zelený, lesklý, velmi
podobný některým světlým vltavínům Znojemska. Jde
o plochý protáhlý zlomek, po celém povrchu korodovaný,
s mělkými okrouhlými i protáhlými jamkami, místy s ná-
znaky fluidální textury; připomíná jihočeské vltavíny
(obr. 2a).

Několik vltavínů bylo nově nalezeno rovněž mezi obce-
mi Vevčice a Rudlice; tyto sedimenty nejsou vyznačeny na
geologických mapách. Ty zaznamenaly pouze nižší teraso-
vou úroveň jv. od Vevčic (< 20 m, Matějovská et al. 1987).
Rozsah klastických sedimentů, uložených nad levým bře-

hem Jevišovky v relativní výšce 30–40 m, je však výrazně
větší. Mají charakter písčitých štěrků, v jejichž složení do-
minuje polozaoblený křemen, kvarcit, často grafitický. Ob-
sahují také typické dokonale zaoblené a lesklé černé rohov-
ce, známé ze sedimentů eggenburgu–ottnangu dál na JV
(Dornič et al. 1985). Z těžkých minerálů lze zmínit relativ-
ně vyšší podíl granátu, lokálně i kyanitu, sillimanitu a čer-
veného jehlicovitého rutilu. Za zmínku stojí typické okta-
edry a zlomky krystalů nafialovělého spinelu o velikosti
< 0,5 mm. Typické vltavíny jsou pololesklé, olivově zelené
a mírně se odlišují jen hloubkou skulptace: (1) nepravidel-
ný tvar, velikost 25 × 25 × 14 mm, hmotnost 10,2 g, skulp-
tace s několika mělkými okrouhlými jamkami, mimo jam-
ky je jemně korodovaný se srpovitými zářezy (obr. 2b);
(2) plochý protáhlý tvar, velikost 27 × 17 × 9 mm, hmot-
nost 5,7 g, skulptace ve směru protažení s plochými žlábky
a místy nepravidelnými jamkami, na hranách má srpovité
zářezy a náznaky fluidální textury (obr. 2c). Podobné vlta-
víny jsou známy z lokality Slatina, kde však mají často
šedý otřelý povrch (obr. 2d).
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Vltavíny představují typickou, ale vzácnou až ojedinělou
součást klastických sedimentů neogenního a pleistocenní-
ho stáří na jihozápadní Moravě. Nejbohatší jsou výskyty
na Třebíčsku a Moravskobudějovicku, kde se zachovaly
ojedinělé relikty krátce přemístěných miocenních jílo-
vito-písčitých sedimentů tzv. „pádového pole“. Tyto sedi-
menty mají proměnlivý podíl psefitické složky a obsa-
hují krátce transportované, lesklé, výrazně skulptované
vltavíny (Hrazdil et al. 2006). V současnosti jsou však tyto
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sedimenty vesměs jen redeponovanou součástí ve kvartér-
ních svahových hlínách , kde jsou vltavíny matné, zaoble-
né, s šedým povrchem, jen s relikty hlubší skulptace. Jiným
typem výskytu vltavínů jsou fluviální štěrky ve vysoce po-
ložených paleoterasách vodních toků, zejména Jihlavy (cca
> 80–100 m), ale i podél Oslavy a Rokytné, zde v nižších
terasách. Jde o monomiktní křemenné štěrky (Hrádek
1997, Trnka – Houzar 2002, Vokáč – Houzar 2003).

Na Znojemsku patří k „vysokopoloženým“ neogenním
lokalitám pouze osamocená lokalita Suchohrdly – Kucha-
řovice s mělce skulptovanými plochými vltavíny, ojedině-
lými úlomky zkřemenělých dřev, valounky záhnědy, křiš-
ťálu a maghemitu (obr. 3a). Provenience valounové složky
včetně vltavínů není dosud vyřešena, zastoupení staurolitu
a kyanitu s četnými opakními inkluzemi v asociaci TM
(tab. 1) by mohlo naznačovat zdroj jz. od Znojma z oblasti
lukovské jednotky moravika.

Ostatní lokality u Znojma jsou v paleoterasách Jevišovky
(Mrázek 1976) z prostoru na V od Prosiměřic a Božic až
po Břežany a Litobratřice. Štěrky paleoteras leží ve výšce
40–58 m nad úrovní Jevišovky a obsahují typické vltavíny
valounkovitých tvarů, bez výraznější skulptace, jen se sr-
povitými zářezy na povrchu (obr 3b). Jsou proto pokládány
za spodně a středně pleistocenní (Mrázek 1976, Dornič et
al. 1985). Málo je dosud známo o charakteru sedimentů
a vltavínů z lokalit jz. od Znojma (např. Konice); nálezy
odtud jsou dosud ojedinělé, avšak mohou naznačovat exis-
tenci vltavínonosných sedimentů směrem ke známým vý-
skytům v Rakousku (Trnka – Houzar 2002).

Nově popisované, zatím jen ojedinělé nálezy vltavínů
jsou vázány na písčité štěrky paleoteras, tvořících drobné
relikty podél řeky Jevišovky dále k SZ, od Prosiměřic po
Jevišovice. V některých studovaných reliktech sedimentů
(Plaveč, Jevišovice–Střelice, Boskovštejn) nebyly vltavíny
dosud nalezeny, nejzápadnější lokality těchto sedimentů
(např. Hostim, Blížkovice) však leží téměř při v. okraji vl-
tavínonosných sedimentů „pádového pole“ u Moravských
Budějovic. Revidované štěrky s vltavíny se vyznačují vý-
raznou převahou křemene, méně i odolnějších hornin
(např. rohovec, kvarcit, grafitický kvarcit, leukokratní
rula) a připomínají tím spíše zralejší neogenní sedimenty
s vltavíny ze severnějších lokalit (srov. Trnka – Houzar
2002). Rozdílem jsou zmíněné valouny černých rohovců,

které bývají pokládány spíše za typickou složku štěrků stáří
eggenburg–ottnang (Dornič et al. 1985), což ale není v sou-
ladu s výskytem vltavínů. Nízká relativní výška sedimentů
15–40 m a blízkost Jevišovky by naopak odpovídala spíše
pleistocennímu stáří (srov. Mrázek 1976). Pouze ojediněle
nalezené vltavíny zatím k řešení relativního stáří sedimen-
tů nepřispívají, tvarem a skulptací se však zřetelně odlišují
od vltavínů pleistocenních teras na Znojemsku.

Otázkou zůstává původní zdroj vltavínů pro nové lokali-
ty. Současný model vzniku vltavínů počítá s relativně ploš-
ným pádem 106 tun vltavínů (Stöffler et al. 2002), z nichž
se zachovalo sotva 1 % (Trnka – Houzar 2002). Chybějí
exaktní údaje o odolnosti vltavínů v průběhu transportu
fluviálními toky. Odolnost ovlivňuje více faktorů, pravdě-
podobně je však nižší než u křemene, i když bude existovat
také výrazný rozdíl mezi odolností tvarově variabilnějších
vltavínů při transportu následujícím bezprostředně po je-
jich pádu a následných redepozicích a odolností masivních
vltavínových valounů, které známe z pleistocenních fluvi-
álních štěrků. Nejbližší výskyty vltavínů v sedimentech
charakteru „pádového pole“ jsou známy z širšího okolí
Moravských Budějovic. Komunikaci sedimentů podél Je-
višovky s tímto prostorem nepochybně dokládá vzácná, ale
pravidelná přítomnost světle fialových spinelů, často
ve tvarech mírně zaoblených oktaedrů (tab. 1). Jejich zdro-
jem jsou mramory v prostoru z. exokontaktu třebíčského
plutonu (Houzar 2004). Naopak na nových lokalitách do-
sud nebyly nalezeny valounky rutilu a maghemitu, typické
pro vltavínové (i nevltavínové) terciérní sedimenty v s.
části Moravskobudějovické kotliny, zejména na Třebíčsku
(Vokáč – Houzar 2003). Otázka možného původního pro-
pojení (paleo)Rokytné s možnými zdroji vltavínů ze sedi-
mentů na jejím horním toku a (paleo)Jevišovky, probíhají-
cí přes rozvodí u Slatiny, zůstává prozatím otevřená. Nově
zjištěné ojedinělé vltavíny mají znaky spíše krátkého trans-
portu, jsou tedy nejspíš místního původu a podobají se vlta-
vínům ze zmíněné Slatiny a Biskupic-Pulkova.

Z geomorfologického hlediska leží nově zjištěné vltaví-
nové sedimenty v prostoru mírné elevace, vystupující vý-
chodně od ssv.-jjz. orientované Moravskobudějovické kot-
liny, tvořené horninami moldanubika (Hrádek 1997). Na
této elevaci zřejmě ještě ve spodním až středním pleistocé-
nu existovaly jak relikty neogenních klastik, výjimečně
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i spodně badenské mořské sedimenty dochované u Hostimi
(obr. 1), tak i sporadické relikty středně miocenních sedi-
mentů původního pádového pole vltavínů. Po pokračují-
cím výzdvihu elevace a krátkém, řádově kilometry dlouhém
fluviálním transportu se z nich vltavíny, které nepodlehly
abrazi, dostávaly postupně do klastik (paleoteras) Jevišov-
ky. To je v souladu s pouze výjimečnými výskyty vltavínů
i jejich rozdílným tvarem a charakterem skulptace. Domi-
nující křemen a četné rohovce v psefitickém podílu teraso-
vých sedimentů (na rozdíl od typických spodně až středně
pleistocenních sedimentů Jevišovky ležících dále na JV)
pocházejí částečně ze starších neogenních klastik. Podrob-
nější petrografické studium klastik terasového systému Je-
višovky a vztahu k neotektonice dosud chybí.

Poděkování. Předložená práce vznikla za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury v rámci institucionálního financování na dlou-
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Locality major heavy minerals minor heavy minerals typical accesories moldavites

Rudlice rutile, zircon, garnet tourmaline, monazite, amphibole, sillimanite,
kyanite, diopside

spinel sporadic

Vevčice garnet, zircon kyanite, monazite, sillimanite, amphibole,
tourmaline, monazite

spinel sporadic

Černín garnet, pyroxene zircon, sillimanite, amphibole, monazite, spinel one piece

Boskovštejn garnet, zircon, tourmaline rutil, monazite, pyroxene sillimanite, spinel, titanite,
kyanite

–

Kuchařovice
Suchohrdly

rutile, zircon garnet, tourmaline, amphibole, monazite,
kyanite > sillimanite

staurolite, maghemite common


