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Tato práce shrnuje poznatky získané během řešení dvoule-
tého interního úkolu České geologické služby č. 321310
Geologický výzkum soutokové oblasti Dyje, Kyjovky
(Stupavy) a Moravy. Jeho hlavním cílem byla revize a se-
stavení dvou geologických map v měřítku 1 : 25 000 na lis-
tech 34-412 Košárské louky a 34-234 Břeclav. Výsledky
geologického výzkumu, doplněné o důkladnou revizi roz-
sáhlého archivního materiálu, poskytují ucelený a detailní
pohled na sedimentární vývoj a kvartérní geologickou
stavbu této klíčové akumulační oblasti. Je významná
i z hlediska lesního, vodohospodářského (např. Břeclav –
Kančí obora), ložiskového (ropa, zemní plyn) a archeolo-
gického. Lužní lesy, pokrývající velkou část zkoumaného
území, byly jako jedinečný evropský biotop zapsány na se-
znam Světové sítě biosférických rezervací UNESCO
(v roce 2004 Dolní Morava). Zkoumané území je zároveň
součástí Lednicko-valtického areálu, který byl již v roce
1996 zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO.

Studované údolní nivy řek leží z hlediska orografického
členění v jižní části Dolnomoravského úvalu, řazené k pa-
nonské pánvi (Demek 1987). Geologicky náleží vídeňské
pánvi, představující vnitrohorskou depresi.

Sedimentární výplň pánve tvoří miocenní a pliocenní ulože-
niny se značně rozšířeným kvartérním pokryvem. Neogenního
stáří jsou čočky a polohy slepenců, štěrků, písků, prachů a jílů,
navzájem se střídající a laterálně vykliňující. Tato moravská
část vídeňské pánve, dosahující hloubky 500–550 m, je též na-
zývána moravská ústřední prohlubeň (Honěk et al. 2001).
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Nejstaršími doloženými kvartérními sedimenty jsou střed-
ně pleistocenní fluviální terasy (zařazené podle staršího
členění podle relativní výšky báze nad povrchem údolní
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nivy Dyje – Zeman 1973). Nejrozsáhleji se zachovaly na
pravém břehu Moravy mezi Tvrdonicemi a Břeclaví. Tato
fluviální akumulace je např. mezi rybníkem Apollo a Poš-
tornou. Fluviální písčité štěrky, pokrývající velkou část
Bořího lesa, jsou silně zvětralé, ojediněle na povrchu mra-
zově provířené. Báze sedimentů se nachází v relativní výš-
ce 15–22 m nad povrchem údolní nivy, jejich maximální
mocnost se pohybuje okolo 10 m. Ve valounovém materiá-
lu převládá křemen nad krystalickými břidlicemi, křemen-
ci, granitoidy a slepenci. Nejhojnějšími těžkými minerály
jsou amfibol, granát a minerály zoisit-epidotové skupiny
(Minaříková 1983). Tyto sedimenty jsou místy kryty navá-
tými a svahovými písky (Havlíček et al. 1990, 1993, 2015;
obr. 1). Nižší, středně pleistocenní fluviální úroveň, s bází
kolem 0 až 2 m relativní výšky nad povrchem údolní nivy,
je na povrchu rovněž mrazově provířena a místy překryta
navátými písky (např. z. od Poštorné, v Břeclavi, v okolí
Lanžhota, z. od Kostic); ty často vyplňují i mrazové klíny.
Tyto fluviální sedimenty mají obdobné valounové složení
a obsah těžkých minerálů jako uloženiny vyšší terasy. Na
pravém břehu Dyje v těžké frakci převládá granát (50 %),

zatímco v sedimentech řeky Moravy je granátu do 25 %
(Minaříková 1983).

Svahové písky a hlíny představují v plochém terénu spí-
še okrajovou kvartérní facii a dosahují nevelkých, řádově
metrových mocností.

Ve svrchním pleistocénu začala sedimentace žlutohně-
dých, převážně jemnozrnných, místy i prachovitých navá-
tých písků, které byly průběžně resedimentovány eolický-
mi a svahovými procesy i během holocénu. Dosahují
decimetrových až metrových mocností. Nacházíme je na
povrchu neogenních i starších kvartérních sedimentů pře-
devším v širším okolí Břeclavi a Tvrdonic. V široké souto-
kové nivě se ukládaly v podmínkách divočící řeky (Kadlec
et al. 2015) fluviální písčité štěrky o mocnosti 6–9 m. V je-
jich valounovém materiálu převažují klasty žilného křeme-
ne (až 50 %), granodiority, diority a erlany z brněnského
masivu, granulity, amfibolity, ortoruly, pararuly a pegma-
tity moldanubika, silicity a ortoruly moravika. V menší
míře jsou přítomny i valouny slepenců devonského stáří,
slepence a droby moravského spodního karbonu, jurské
geody, rohovce a silicity z české křídové pánve. Z karpat-
ského flyše jsou ve valounovém materiálu ojedinělé sle-
pence, pískovce a vápence z jurských flyšových bradel.
Tyto výsledky potvrzují předpokládaný průběh paleotoků
Dyje a Svratky (Buriánek – Havlíček 2010). Z popsaných
sedimentů pocházejí hojné nálezy osteologických pozů-
statků glaciální fauny: mamut, srstnatý nosorožec, kůň
atd. (Nývltová Fišáková et al. 2009). Četné byly nálezy
zuhelnatělých kmenů a větví dubů, borovic, jasanů, topolů
a jilmů z báze fluviálních písčitých štěrků, radiokarbonově
datovaných na 22 400 ± 2 500 let BP (Lanžhot, Hv-7152;
35 514–19 836 let BC) a 16 170 ± 480 let BP (Poštorná,
Hv-9728, 18 811–16 576 let BC, Havlíček 1991).
V pozdním glaciálu byly tyto fluviální písčité štěrky čás-
tečně přepracovány v podmínkách meandrujících toků
(Kadlec et al. 2015), které přinášely také šedohnědé
středně až hrubě zrnité písčité štěrky pestrého složení
z různých částí Moravy, tudíž stanovení provenience je
velmi obtížné. Obdobné je to s těžkými minerály. Vý-
sledky starších výzkumů Minaříkové (1983) byly dopl-
něny o nové rozbory. Vzorky byly odebírány ze svrchně
pleistocenních fluviálních písčitých štěrků údolních niv
převážně Dyje a méně Moravy. Asociace těžkých mine-
rálů jsou ve zkoumaných eolických a fluviálních sedi-
mentech podobné.

Významným fenoménem v této krajině jsou tzv. „hrú-
dy“, protáhlé, 2–6(8) m vysoké písčité elevace, pravdě-
podobně relikty pozdně glaciálních fluviálních písčitých
štěrků údolní nivy. Jejich povrch byl na konci glaciálu
a počátkem holocénu opakovaně vystaven větrné a fluviál-
ní erozi a vlivem těchto faktorů docházelo k průběžné re-
sedimentaci svrchní části akumulace. V „hrúdech“ se
proto střídají polohy velmi dobře vytříděných eolických
prachovitých písků s vrstvami přeplavovaných písků
a štěrků. Archivní vrtné práce doložily i částečně rozpla-
vené „hrúdy“ překryté nejmladšími povodňovými hlína-
mi. Nálezy mezolitických artefaktů (9 950–6 950 let BP)
v povrchových částech „hrúdů“ v Břeclavi-Pohansku
svědčí o tom, že docházelo k jejich přemisťování
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i v holocénu. Geologický vývoj „hrúdů“ byl složitý,
s častými hiáty v sedimentaci, což mimo jiné dokládá po-
hřbená subfosilní půda polygenetické pseudočernozemě
na rozhraní mezi navátými písky a vápnitými silty („Bar-
vínkův hrúd“ jihovýchodně od Břeclavi-Pohanska; Hav-
líček – Smolíková 2002). V pozdním glaciálu měly řeky
ve střední Evropě meandrující styl a „hrúdy“ jsou nejspí-
še zbytky sedimentárních těles jesepů meandrujícího
toku. Tyto písčité elevace v údolní nivě Dyje a Moravy
byly strategicky a hospodářsky významné od mezolitu
až do doby hradištní (Pohansko, Mikulčice apod., Havlí-
ček – Peška 1992, Poláček et al. 2005). Největší sídlištní
aktivita je doložena z velkomoravského období
(9.–10. století) v Břeclavi-Pohansku (Macháček et al.
2007).

Jemnozrnnými fluviálními uloženinami převážně střed-
ně a svrchně holocenního stáří jsou plošně nejrozsáhlejší
povodňové hlíny a jíly (fluviální nečleněné sedimenty a se-
dimenty vodních nádrží). Vyplňují nivu a zarovnávají ji při
opakovaných povodních. Holocenní stáří dokládají pylové
rozbory a archeologické výzkumy, ale i radiokarbonová
data z těchto sedimentů v Břeclavi-Poštorné (2619 ± 60 let
BP, 915–545 let BC, Hv-9726; 3720 ± 60 let BP,
2292–1947 let BC, Hv-9727) a u Lanžhota (3180 ± 330 let
BP, 2457–767 let BC, Havlíček 1991, Stráník et al. 1999,
Stráník – Havlíček 2001). Nivní sedimenty (obr. 2) často
překrývají i povodněmi rozplavené „hrúdy“, tvořené písky
a písčitými štěrky.

Na povrchu údolní nivy Dyje, Kyjovky, Moravy a Vče-
línku jsou často nápadná hojně rozvětvená slepá, místy
i průtočná říční ramena (paleomeandry). Vyplňují je pře-
vážně ocelově šedé, rezavě hnědě skvrnité a šmouhované
jíly, prachy, písky a organické sedimenty (slatiny a hnilo-
kaly). Ze slepého říčního meandru u východní brány vel-

komoravského hradiště Pohansko byly odebrány vzorky
na pylovou analýzu ze zelenošedých povodňových jílů,
prachů a písků o mocnosti 160 cm (Macháček et al. 2007,
Doláková et al. 2010); v podloží jsou fluviální písčité štěr-
ky. Pyloanalytické rozbory doložily masivní odlesňování
krajiny v období intenzivního osídlení ve velkomorav-
ských centrech (Mikulčicích, Pohansku). V období velko-
moravském docházelo k ubývání dřevin smíšené doubra-
vy – lip (Tilia), jilmů (Ulnus), jasanů (Fraxinus) a dubů
(Quercus – 20 %). Zároveň byla nalezena pylová zrna
obilovin (Cerealia) a dalších rostlin svědčících o přítom-
nosti člověka v této době. Je tím doložen vliv člověka na
vývoj a dynamiku krajiny v průběhu mladšího subatlanti-
ku (Svobodová 1990, Macháček et al. 2007). Jak ukázaly
naše nové i starší výzkumy (Macháček et al. 2007), nej-
mladší ukládání povodňových hlín, s různě dlouhými hiá-
ty v sedimentaci, trvá až dodnes (Havlíček et al. 2015).
K obnově lesa docházelo po zániku velkomoravské aglo-
merace.

V periodicky průtočných údolích ústících do nivy Dyje
a Moravy se ukládaly splachové smíšené sedimenty. Po li-
tologické stránce odpovídají svým složením zvětralinám
hornin z blízkého okolí. Místy při ústí do větších údolí vy-
tvářejí málo výrazné výplavové kužele, např. v Tvrdoni-
cích.

Mezi Tvrdonicemi a obcí Kostice je na prudším svahu do
údolní nivy Kyjovky několik drobných sesuvů jako doklad
přírodního nebezpečí ve vinohradech a na polích.

Antropogenní uloženiny (navážky) částečně pokrývají
okolí továrny Fosfa v Poštorné, částečně střed Břeclavi
u nádraží a okolí (např. popílek z Elektrárny v Hodoníně).
Více než 4 m navážek je pod zámkem v Břeclavi,
hlinito-písčité navážky byly použity při stavbě protipovod-
ňových hrází jako významná ochrana města.
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Během kvartérně geologického mapování v měřítku
1 : 25 000 na území listů Břeclav a Košárské louky bylo
přikročeno k detailnějšímu studiu některých typů sedimen-
tů. Výsledky pozorování byly využity pro tvorbu geologic-
kých map a byly také doplněny o revizi rozsáhlého ložisko-
vého a vrtného archivního materiálu (asi 1600 převzatých
vrtů z Geofondu České geologické služby, Praha).
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Na analýzu těžkých minerálů byly odebrány vzorky ze se-
dimentů eolických a fluviálních (Morava, Dyje, Kyjovka).
Vzorky byly v laboratořích České geologické služby
(ČGS) odkaleny, usušeny a sítovány na sítě o velikosti oka
0,5 mm. Z podsítné frakce bylo odebráno 75 g a toto množ-
ství bylo separováno v těžké kapalině (tetrabrometan,
2,95 g/cm3), která oddělila lehkou a těžkou frakci vzorku.
Z těžké frakce byly za použití permanentního magnetu vy-
taženy feromagnetické minerály (magnetit). Opakní i prů-
hledné minerály byly určovány pomocí stereomikroskopu
(Nikon SMZ 800N) a polarizačního mikroskopu (Nikon
Eclipse E600) v imerzní kapalině s indexem lomu 1,516.
Semikvantitativní vyhodnocení bylo provedeno na části
vzorku (náhodně vybraných cca 200 zrn) v kapce imerzní
kapaliny. Počty zrn jednotlivých minerálů byly přepočteny
na 100 % (Mange – Maurer 1992). Vzhledem k možnostem
optického mikroskopu bylo zařazení některých minerálů
provedeno pouze do mineralogických skupin (amfiboly,

pyroxeny, granáty, skupina sekundárních minerálů Fe).
Zastoupení jednotlivých minerálů přepočtených na 100 %
je uvedeno v tab. 1.

Ze tří vrstev svrchní části písčité elevace v rezervaci
Ranšpurk (d. b. WH32, Havlíček et al. 2015) bylo odebrá-
no 30 g materiálu na studium mikrotextur křemenných zrn.
Vzorky byly ponechány v 10% HCl po dobu 24 hodin, pak
sítovány na velikost 0,1–0,2 mm. Z každé vrstvy pak ručně
vybraných 30 křemenných zrn bylo studováno pomocí
elektronového mikroskopu JEOL JSM-6380LV v Ústavu
geologie a paleontologie PřF UK.
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Odběr organických sedimentů ve slepých a částečně prů-
točných ramenech řek, sbíhajících se na území Biosfé-
rické rezervace Dolní Morava, o.p.s. (Soutok), byl pro-
váděn ručními vrty až na bázi výplní cca do 1 m. Bylo
vrtáno 9 vrtů (d. b. WH006, WH007, WH008, WH012,
WH009, WH011, WH013, WH014, WH015, z nichž
byly vybrány sedimenty (WH008 a WH007) obsahující
dostatečná množství pylových zrn a spor. Jejich lokali-
zace je uložena v databázi dokumentačních bodů ČGS
(Havlíček et al. 2015). Vzorky byly laboratorně zpraco-
vány v laboratoři ČGS v Praze na Barrandově obvyklou
metodikou používanou pro separaci sporomorf: 1. mace-
race v HF 24 hodin; 2. Erdtmanova acetolýza; 3. roztok
se sporomorfami je uchováván ve směsi glycerin–etylal-
kohol–destilovaná voda ve vhodném poměru. Určování
palynomorf je prováděno podle trvalých preparátů recent-
ních pylových zrn a spor a podle dostupných určovacích
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WH001 eolian 20 1 tr 1 40 1 1 1 30 tr tr 4 tr 1

WH002 fluvial Morava 30 25 20 5 tr 15 tr tr 5 tr tr

WH004 eolian 25 1 tr 35 20 1 tr 1 10 1 2 2 1 1

WH005 eolian 30 5 30 tr 5 1 tr 15 1 10 2 1

WH016 fluvial Dyje 15 1 1 45 15 1 1 15 1 1 2 1 1

WH017 fluvial Dyje 15 1 1 45 10 2 1 15 2 5 1 1 1

WH019 fluvial Dyje 35 tr 1 25 10 1 tr 15 1 10 1 1

WH020 fluvial Morava 40 tr 25 tr 1 tr 20 tr 3 10 1

WH021 eolian 30 tr 3 25 tr 10 1 tr 25 tr 5 tr 1 tr

WH023 eolian 20 tr tr 3 40 4 1 tr 30 tr 2 tr tr tr

WH031 fluvial Kyjovka 30 1 40 1 10 1 15 1 tr 1
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atlasů. Mikroskopování a fotografická dokumentace pa-
lynomorf je prováděna na mikroskopu Olympus BX51
fotoaparátem stejné značky a v počítačovém programu
QuickPhoto Camera 2.3 a 3.1.
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Radiokarbonová stáří byla kalibrována v programu OxCal v4.1
(Bronk Ramsey 2009).
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Asociace těžkých minerálů (tab. 1) jsou ve všech odebra-
ných vzorcích podobné. Z hlavních minerálů jsou to graná-
ty (25–45 %), pyroxeny (10–30 %) a amfiboly (15–40 %),
v menší míře pak ilmenit (do 20 %), staurolit, sillimanit
a kyanit (do 10 %). Akcesoricky a ve stopách (v tab. 1
označeno „tr“, tj. pod 1 %) jsou přítomny andalusit, apatit,
magnetit, rutil, tmavá slída, turmalín, zirkon a sekundární
minerály železa (limonit, hematit) a leukoxen. Procentuál-
ní podíl jednotlivých minerálů v eolických i fluviálních se-
dimentech je rovněž podobný a dokládá pravděpodobnost,
že materiál na území soutoku všech řek je značně přepla-
ven a větrnou erozí promísen. Více informací o zdrojovém
materiálu by mohlo přinést srovnání analýz granátů s che-
mismem granátů potenciálních zdrojových hornin.

Jejich sedimentace, respektive resedimentace s různě
dlouhými hiáty pokračovala až do spodního a středního ho-
locénu, jak dokládá radiokarbonové datování kmenů z nivy
Dyje v Poštorné 7990 ± 75 let BP (Hv-9729, Havlíček
1991).
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V prachovito-jílovitých píscích hrúdů lze v jemnozrnné
frakci sledovat subhorizontální a šikmé zvrstvení a střídání
řádově centimetrových až decimetrových poloh s pozitivní
gradací s polohami hůře vytříděného materiálu (obr. 3).
V této frakci převažují dokonale zaoblená zrna křemene
a těžkých minerálů amfibolu a granátu, rovněž velmi dobře
opracovaných. Pomocí elektronového skenovacího mikro-
skopu byly na těchto zrnech nalezeny např. deprese misko-
vitého tvaru, impaktní tvary s bočním profilem ve tvaru
 nebo srpkovité tvary (obr. 4).
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Dosud byly na území jižní Moravy analyzovány organické
sedimenty z rašelinišť (Svobodová 1997), jezer (např.
Čejčského – Břízová 2009, Vacenovického – Břízová
2001) nebo archeologicky významných lokalit (např. Svo-
bodová 1990, Macháček et al 2007, Doláková et al. 2010,
Rybníčková – Rybníček 2014). V nejjižnější části území
Moravy se proto nabízelo i upřesnění vývoje přírodních
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poměrů studiem výplně ramen řek Moravy, Dyje a Kyjov-
ky a možnost navázat tak na paleopedologický výzkum
(Havlíček – Smolíková 1994).

Podle zjištěných výsledků pylové analýzy jde o ukládání
sedimentární výplně v rameni řeky pravděpodobně během
mladšího subatlantiku. Uložené sedimenty jsou mocné ma-
ximálně do 1 m. Pylové spektrum je velmi bohaté hlavně
na dřeviny lužního lesa – duby (Quercus), jilmy (Ulmus),
lípy (Tilia), jasany (Fraxinus), topoly (Populus), vrby (Sa-
lix) a olše (Alnus) a další méně zastoupené taxony (viz
obr. 5). V sedimentech jsou ukládána kromě taxonů cha-
rakterizujících lužní lesy a mokřadní vegetaci (Lemna –
okřehek, vrby, topoly, blatouch – Caltha-typ aj.) i pylová
zrna borovice (Pinus), která nepřímo dokládají písčité po-
lohy. V dnešní době jsou borovice hojně napadené polopa-
razitickým jmelím (Viscum cf. album), jejich pylová zrna
zatím v analyzovaných sedimentech nalezena nebyla.
V pylových diagramech bývají zaznamenávána nejčastěji
v období atlantiku a jsou významným indikátorem pro kli-
matické optimum holocénu. Ale jak je vidět na současné
vegetaci, jmelí se vyskytuje hojně i dnes, avšak téměř vů-
bec není zachyceno v sedimentech. Řídce se vyskytují
také habry (Carpinus), které osidlují sušší místa v této
mokřadní oblasti (což mohou být také místa tzv. hrúdů).
Stratigrafické zařazení sedimentární výplně (mladší fáze
mladšího subatlantiku X) a činnost člověka charakterizují
i další antropogenní indikátory, jako např. jitrocel (Plan-
tago lanceolata) a nálezy obilovin Cerealia T. Triticum
(typ pšenice) a T. Secale (typ žito). Jde proto o nejmladší
sedimenty 18.–20. století. V profilech na nedalekém Po-
hansku končí ukládání sedimentů krátce po velkomorav-
ském období (Svobodová 1990, Doláková et al. 2010). Na
rozdíl od této studované oblasti byly na území
Břeclavi-Pohanska analyzovány sedimenty, které se uklá-
daly na počátku a v průběhu celého holocénu do velkomo-
ravského období (Svobodová 1990, Macháček et al. 2007,
Doláková et al. 2010).

Diskuse

Výzkum s datováním kvartérních fluviálních sedimentů
ukázal na složitost svrchně pleistocenních procesů na úze-
mí listů geologických map 34-234 Břeclav a 34-412 Košár-
ské louky (Havlíček et al. 2015). Tradiční stratigrafická in-
terpretace stáří fluviálních sedimentů na základě výškové
pozice vůči hladině říčního toku může být v této oblasti
komplikovanější, jak naznačují výsledky OSL datování

fluviálních, aluviálních, lakustrinních a eolických sedi-
mentů z povodí dolních toků Moravy a Dyje (Kadlec et al.
2015). Datování sedimentů ukazuje, že svrchně pleistocen-
ní sedimenty se nacházejí u Svratky a Moravy 10–15 m nad
dnešní hladinou řek, dále po proudu Moravy je to dokonce
až 40 m nad řekou (Kadlec et al. 2015). Jaké dopady budou
mít tyto poznatky na stratigrafii svrchního pleistocénu
v soutokové oblasti Moravy a Dyje, bude nutné v budouc-
nu řešit především pomocí radiometrického datování dal-
ších fluviálních (popř. eolických) souvrství v tomto území.

Nové poznatky o litologii a mikrotexturách sedimentů
„hrúdů“ nasvědčují dominantnímu vlivu fluviálních proce-
sů kombinovaných s procesy eolickými. Přítomnost málo
stabilních minerálů, jako je amfibol a pyroxen, ve všech
vzorcích (viz tab. 1) ukazuje na relativně krátký transport
materiálu.

Závěr

Základním výstupem kvartérně geologického výzkumu
území jsou dvě geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 –
34-412 Košárské louky a 34-234 Břeclav, které zpřesňují
znalosti o rozsahu a faciálním vývoji kvartérních sedimen-
tů této oblasti včetně vegetačního vývoje nejmladších ob-
dobí.

Během výzkumných a revizních prací bylo zjištěno, ově-
řeno a doplněno:

1. „Hrúdy“ jsou protáhlé písčité vyvýšeniny v soutokové
nivě s faciálně se zastupujícími polohami fluviálních pís-
ků, štěrků a místy i navátých písků ve svrchních částech.
Tyto písčité vyvýšeniny byly v nivě Dyje a Moravy strate-
gicky a hospodářsky využívány od mezolitu až do doby
hradištní (Pohansko u Břeclavi a Mikulčice) jako význam-
ná místa pro osídlování.

2. Výzkumy těžkých minerálů v eolických a fluviálních
sedimentech potvrdily, že na území CHKO Soutok je písči-
tý materiál opakovaně přemísťován. Asociace těžkých
minerálů jsou obdobné ve fluviálních i eolických sedimen-
tech, což dokládá, že materiál je přepracován fluviálními,
popř. eolickými procesy. Dokladem eolické historie písči-
tého materiálu jsou mikrotextury zachované na povrchu
křemenných zrn.

3. Paleomeandry jsou vyplněny prachy a písky, organic-
kými jíly, hnilokaly, slatinnými zeminami a slatinami
s úlomky zetlelých zuhelnatělých fragmentů rostlin.

4. Prezentované výsledky výzkumu spolu s nedávno zjiš-
těnými stratigrafickým poznatky ukazují, že procesy na
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dolních tocích jihomoravských řek se odehrávaly ve svrch-
ním pleistocénu (zejména v pozdním glaciálu) a v holocé-
nu mnohem dynamičtěji, ve srovnání se staršími předsta-
vami. Tyto procesy byly řízeny změnami klimatických
podmínek. Z tohoto důvodu je jižní Morava velmi vhodnou
oblastí, kde bude i v budoucnosti možné pomocí moder-
ních metod studovat v detailním měřítku interakce klimatu
a kvartérních procesů.

Poděkování. Výzkum byl umožněn a podpořen interním projektem
České geologické služby, Praha, č. 321310 „Geologický výzkum
soutokové oblasti Dyje, Kyjovky (Stupavy) a Moravy“ (vedoucí
projektu Pavel Havlíček) a č. 323000 (vedoucí projektu Eva Bří-
zová). Autoři děkují recenzentům Jaroslavu Kadlecovi, Ondřeji
Bábkovi a editorce Lence Hradecké za cenné kritické a podnětné
připomínky k článku.
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