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ABSTRAKT 

 Předkládaná bakalářská práce pojednává o fenoménu tvarů periglaciální krajiny 

souvislého permafrostu jimiž jsou polygonální sítě mrazových klínů a jejich druhotné výplně  

– pseudomorfózy ledových, písčitých, zemních či složených klínů.  

Polygonální sítě pseudomorfóz mrazových klínů svrchně pleistocenního stáří jsou 

nacházeny ve středních zeměpisných šířkách po celé Evropě. Nejčastěji se lze u těchto 

polygonálních sítí setkat s ortogonálními či hexagonálními tvary. Jsou situovány převážně  

v oblastech nížin, říčních teras či údolních niv na svazích do sklonitosti 4°. Jejich distribuce 

odkazuje na existenci permafrostu v období jeho největšího rozšíření během posledního 

glaciálu (~17-25 ka BP). Toto období je známé jako poslední periglaciální maximum (LPM; 

Vandenberghe et al. 2014).  

Vznik ledových klínů je v současné době vázán především do souvislého permafrostu, 

jehož pleistocenní jižní hranice byla v západní Evropě stanovena přibližně na 44 

-47° s. š. (Black 1976, Vandenberghe et al. 2014). Výzkumy však ukazují, že za příhodných 

místních podmínek se ledové klíny vyvíjí i v aridním nesouvislém permafrostu a mohou se 

vyskytovat společně s písčitými klíny (Kasse 1998). Bylo taktéž zjištěno, že chladné aridní 

klima není jediným faktorem rozvoje písčitých klínů, ale velký význam má lokální variabilita 

mikroreliéfu,  jako je složení geologického substrátu, mocnost sněhové pokrývky, zastoupení 

vegetace či obsah vody v půdě a s tím související hydrologický režim činné vrstvy.  

Všechny tyto zmíněné podmínky mají vliv nejen na vznik konkrétního typu mrazového 

klínu, ale podílí se i na procesu degradace permafrostu a na výsledné morfologii pseudomorfóz 

mrazových klínů. Pseudomorfózy mrazových klínů tedy neodkazují pouze na přítomnost 

dřívějšího permafrostu, ale také na celou řadu lokálně specifických podmínek. 

 

Klíčová slova: periglaciální prostředí, permafrost, mrazové pukání, polygonální sítě 

mrazových klínů, pseudomorfóza ledového klínu, reliktní písčitý klín 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with phenomenon of periglacial landscape of continuos 

permafrost such as thermal-conctraction-crack polygons and forms of their secondary infill  

– ice, sand, soil and composite-wedge pseudomorphs. 

Upper Pleistocene thermal-conctraction-crack polygons are located in mid-latitudes all 

across the Europe. Most common geometry shapes of these polygons are orthogonal and 

hexagonal patterns. Pseudomorphs are commonly situated in areas of lowlands, river terraces, 

floodplains on slopes with angle up to 4°. Their distribution is closely associated with the 

maximum extent of past permafrost during the last glacial episode (~17-25 ka BP). This 

pleistocene phase is known as last periglacial maximum (LPM; Vandenberghe et al. 2014). 

Creation of ice-wedges is primarily bound to present continuous permafrost, which the 

southernmost Pleistocene limit in Europe has been established to 47° N (Black 1976, 

Vandenberghe et al. 2014). However, some research suggest, that with favorable local 

conditions, ice-wedges can develop also in arid climate and discontinuous permafrost zone and 

they can occur together with sand-wedges (Kasse 1998). It was also found that cold arid climate 

is not the only factor for sand wedge development, but great importance has also local 

variability of microrelief such as composition of geology substrate, snow cover thickness, 

vegetation or soil water content and with this associated hydrological regime of the active layer. 

All of these conditions affect not only the formation of specific types of thermal-

conctraction crack, but also permafrost degradation and final morphology of pseudomorphs. So 

pseudomorps of thermal-conctraction-crack polygons indicate not only the existence of 

pleistocene permafrost, but many specific local conditions too. 

 

Keywords: periglacial environment, permafrost, frost cracking, thermal-conctraction-crack 

polygons, ice-wedge pseudomorph, relict sand wedge cast  
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1 Úvod 

Metody litostratigrafického výzkumu, mezi které patří radiokarbonové datování či 

opticky stimulovaná luminiscence, jsou nezbytné pro pochopení vývoje kvartérní krajiny 

(Knight 2009). Ze zjištěných informací pak lze odvozovat například dynamické oscilace 

klimatu a na ně navazující proměnlivost fyzickogeografické sféry v kvartéru.  

 Během některých fází geologického vývoje Země se delší teplá období střídala 

s kratšími fázemi chladnějšího klimatu. Existují důkazy, že k rozvoji zalednění docházelo již 

během prekambria a později také v karbonu a permu (Embleton a King 1968). Současné období 

holocén je společně s pleistocénem jednou z časových period kvartéru. Tato geologická období 

se však vzájemně výrazně klimaticky odlišují. Pleistocén je charakteristický střídáním glaciálů 

a interglaciálů, kdežto holocén představuje období oteplování po poslední době ledové 

(Gibbard a Kolfschoten 2005).  

Počátek pleistocénu lze datovat do doby před 2,588 miliony lety (Gibbard et al 2010). 

Začátek tohoto období se vyznačoval rozvojem intenzivního ochlazování klimatu (Ballantyne 

2018, Menzies 2002). Nejčastěji je ke kontextu příčin rozvoje chladnějších období udávána 

teorie kolísání příjmu sluneční radiace zejména v důsledku precese, excentricity a náklonu 

zemské osy, pojmenovaná podle svého autora Milankovićovy cykly (např. Huggett 2011).  

Datování pleistocenních zalednění se provádí na základě analýz hlubokomořských sedimentů.  

Tato metoda vychází z kolísání v cyklu uhlíku, kdy v chladných obdobích pleistocénu 

docházelo k vyšší absorpci CO2 oceány (Hodell et al. 2001). Na základě změn poměru 

stabilních izotopů kyslíku 18O a 16O je pak možné vymezit v posledních asi 700 tisících letech 

přibližně 17 mořských isotopových stadií (MIS) (Ballantyne 2018, Gibbard a Cohen 2008). 

K jednomu z nejrozlehlejších pleistocenních zalednění Eurasie došlo v období sálského 

zalednění (MIS 6; Menzies 2002). Kontinentální ledovcové štíty na severní polokouli tehdy 

zasahovaly až do středních zeměpisných šířek (Ballantyne 2018). Výskyt ledovce v sálské 

střední Evropě je možné dokumentovat na základě akumulací glaciofluviálních sedimentů 

(Rychel, J. et al. 2015). Za jednu z nejjižnějších lokalit výskytu pevninského ledovce v období 

vrcholné fáze sálského zalednění před 162 ± 9,4 tisící lety lze považovat Moravskou bránu 

(Tyráček 2011).  

Je důležité zmínit, že paralelně probíhající pleistocenní zalednění měla různá 

pojmenování podle lokality, kterou zasáhly a kde byly pojmenovány. Proto severoamerické 

wisconsinské, alpské würmské či středo a severoevropské viselské zalednění značí přibližně 
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téže období posledního glaciálu se začátkem před asi 100 tisíci lety a závěrem na konci 

pleistocénu (Heine 1983). 

V období posledního glaciálního maxima (LGM) před asi 21-23 tisíci lety byla 

odhadovaná mocnost centra Skandinávského kontinentálního ledovce až 3400 m (Lambeck et 

al. 2010). Ochlazování vedla i k rozvoji horských zalednění. Například poloha sněžné čáry 

mongolského vrcholu Mönkhkhairkhan Mountain byla během LGM níže o 507 m (Lehmkuhl 

et al. 2004). Podle Geyh et al. (1979) se hladina světového oceánu během přibližně 36 tisíc let 

BP (~LGM) nacházela asi o 40-60 m níže. V témže období byla průměrná roční teplota vzduchu 

ve středních zeměpisných šířkách Evropy až o 12°C nižší než dnes (Šegota 1967). Pro srovnání 

v Severní Americe v oblasti Skalnatých hor mezi severní Montanou a centrálním Coloredem 

v období před 14 500 lety byla na základě analýz fosilií hmyzu zjištěna průměrná červencová 

teplota vzduchu chladnější o 10-11°C. Významné je zjištění červencové teploty stejné lokality 

před 13 200 lety, kdy se pohybovala již jen o 3-4°C níže než dnes (Elias 1996). Tato změna 

pravděpodobně neznačí nic jiného, než oteplování klimatu v závěru pleistocénu.  

Následný holocén je jednou z nejdiskutovanějších geologických epoch, a proto také 

bylo vymezení jeho spodní hranice s pleistocénem po dlouhou dobu velmi časté téma 

kvartérního výzkumu (Gibbard a West 2000, Rasmussen et al. 2006, Walker et al. 2009). Na 

kongresu subkomise pro evropskou kvartérní stratigrafii INQUA v Paříži roku 1957 se na 

základě výsledků isotopových analýz jader hlubokomořských sedimentů ustanovil začátek 

holocénu do období před 10 tisíci lety (Hageman 1969). S rozvojem moderních metod 

kvartérního výzkumu se však přesnost určení hranice zvyšovala. Jednoznačné chronologické 

vymezení bylo uskutečněno v roce 2003 projektem NorthGRIP. Měřením hladin CO2 

v ledových jádrech centra Grónského ledovce v hloubce 1492,45 m se datoval počátek 

holocénu na 11 700 let BP (Walker et al. 2009). 

Je tedy zřejmé, že v chladných obdobích pleistocénu panovalo ve středních 

zeměpisných šířkách mnohem chladnější klima, než jaké tam je známo dnes. Díky tomu vzniklo 

v těchto lokalitách vlivem intenzivního mrazového zvětrávání velké množství 

charakteristických tvarů reliéfu. Některé z těchto tvarů reliéfu dochovaných do dnešních dob 

mohou mít nenahraditelný význam pro rekonstrukci paleoklimatických podmínek. Jednou 

z těchto struktur jsou pseudomorfózy mrazových klínů, na jejichž morfologii se bude 

předkládaná práce zaměřovat. 

Cílem této práce je definovat na základě literární rešerše morfologii pseudomorfóz po 

ledových, písčitých, zemních či složených klínech a jejich polygonálních sítí a určit 

paleoenvironmentální význam morfologických charakteristik. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444534477000696#!
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2 Definice základních termínů 

2.1 Periglaciální prostředí 

Periglaciální prostředí, tak jak jej definoval polský geomorfolog Łoziński (1912), je 

situováno do předpolí pleistocenních ledovcových štítů. Nicméně současný stav poznání 

ukazuje, že blízkost ledovce není nutnou podmínkou, jelikož periglaciální prostředí není na 

ledovce nezbytně vázáno. 

Za periglaciální lze označit ty oblasti, kde dochází k mrazovým pochodům a kde panují 

chladné, ale nikoliv ledové podmínky (Demek 1987). Peltier (1950) označuje za periglaciální 

takové klima, kde jsou průměrné roční teploty -1 až -15 °C (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Charakteristický vzhled periglaciální krajiny. Na fotografii z oblasti kanadského Tuktoyaktuk je 

zachyceno pingo, jakožto zástupce periglaciálních tvarů reliéfu (Atlas Obscura 2019). 

Podle Demka (1987) je možné vymezení na základě výskytu periglaciálních tvarů, což 

je stěžejní předpoklad pro předkládanou práci. Je důležité zmínit, že přesné vymezení však není 

jednoznačně definováno. Autorem běžně užívané klasifikace je Washburn (1979), který 

periglaciální oblasti rozděluje do tří typů krajiny, s obdobně chladným klimatem (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Klasifikace periglaciálních oblastí podle charakteristiky klimatu (French 2007, Washburn 1979 in 

Anderson 2004). 

Typ krajiny Klimatická charakteristika 

Polární nížiny 
Průměrná teplota nejchladnějšího měsíce je méně než -3°C. Charakteristické jsou tundrové 

ekosystémy. 

Subpolární nížiny 
Průměrná teplota nejchladnějšího měsíce je méně než -3°C a teplota nejteplejšího překračuje 

10°C. Vegetace je charakterizována tajgou (jehličnaté lesy).  

Vysoké nadmořské 

výšky 

Podnebí ovlivněné zeměpisnou šířkou i nadmořskou výškou. U vyšších pohoří je typická vysoká 

teplotní a srážková variabilita i na malých vzdálenostech. 
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2.2 Permafrost 

2.2.1 Základní charakteristika permafrostu 

Permafrost představuje nejvýznamnější krajinný jev úzce spjatý s periglaciálním 

prostředím (Dobinski 2011). Jedná se o termofyzikální fenomén, který vzniká hloubkovým 

promrzáním za velmi nízkých teplot při tepelné výměně mezi atmosférou a svrchní částí 

litosféry (Jahn 1975). První písemná zmínka o permafrostu je datována již k roku 1577, kdy 

mořeplavec sir Martin Frobisher pozoroval při hledání severozápadního průchodu v Nové Zemi 

zmrzlou půdu (Ray 1956). Ovšem termín trvale zmrzlá půda poprvé použil a definoval až  

S. W. Müller v roce 1943 (Summerfield 1991). Od té doby začaly vznikat přesnější definice, ze 

kterých je zřejmé, že je nutné odlišit permafrost a pouze sezónně zmrzlou půdu (Thórhallsdóttir 

1996; Tabulka 2). 

Tabulka 2: Definice permafrostu (Demek 1987, Dobinksi 2011, IPA). 

Definice Autor 

Horniny a zeminy zemské kůry, jejichž teplota je více než dva roky pod bodem 

mrazu (0 °C)  
Demek 1987 

Přítomen v půdě, sedimentu nebo hornině a je definován zemí, která je 

kryotická nejméně po dobu dvou po sobě jdoucích let. 
Dobinski 2011 

Půda nebo hornina, zahrnující led nebo organický materiál, která zůstává při 

teplotě nejvýše 0°C po dobu dvou a více let. 

International Permafrost 

Association (IPA) 

 

2.2.2 Stavba permafrostu a klimatické podmínky spjaté s jeho výskytem  

Permafrost vzniká v oblastech s negativní tepelnou bilancí, kde tepelná energie 

vyzařovaná povrchem je vyšší než energie přijímaná od Slunce a energie geotermální (Demek 

1987). Klimatické podmínky spojené s výskytem vlhkého permafrostu představují denní 

teploty pod 0 °C po dobu alespoň 9 měsíců a teploty pod -10 °C po dobu alespoň 6 měsíců 

v roce, přičemž zřídka kdy překračují 20 °C. Srážky jsou nízké, méně než 100 mm v zimě  

a pod 300 mm v létě (Summerfield 1991).  

V některých případech může mít voda obsažená v permafrostu také kapalné skupenství. 

Jedná o tzv. kryotický permafrost (ACGR 1988). Tato skutečnost je dána zejména obsahem 

rozpuštěných solí, které snižují hranici teploty, při níž voda zmrzne (Demek 1987, Dobinski 

2011). Permafrost může vzniknou i v oblastech s nedostatečnou vlhkostí, v tom případě je znám 

jako permafrost suchý (Van Everdingen 1976). Geografickou distribucí suchého permafrostu 

se podrobněji zabývali např. Bockheim a Tarnocai (1998), kteří jeho výskyt vymezili zejména 
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do oblasti suchých údolí v Transarktickém pohoří na jihu Viktoriiny země, kde se průměrný 

roční úhrn srážek pohybuje pod hranicí 100 mm. 

Permafrost je nutné chápat jako fyzikální stav litosféry, který dynamicky reaguje na 

změny klimatu (Dobinski 2011). Růst permafrostu reflektuje negativní tepelnou bilanci na 

povrchu země (French 2007). Naopak k degradaci permafrostu dochází při narušení teplotní 

bilance permafrostu vlivem oteplení klimatu nebo nárůstem povrchových teplot (Huggett 

2011). V případě pomalé degradace permafrostu s nadbytkem vody obsažené v půdním ledu 

dochází k sesedání nadložního materiálu a ke vzniku termokrasových forem (Demek 1987). 

Jedním z největších termokrasových tvarů vzniklým degradací permafrostu je kráter Batagajka 

na Sibiři (Murton et al. 2017). 

Mocnost permafrostu je značně variabilní a pohybuje se od několika centimetrů až po 

stovky metrů (Obrázek 2; French 2007). Tato hloubka odpovídá průměrné roční teplotě 

vzduchu a hranici vyrovnané bilance radiační energie na povrchu Země dodávané Sluncem  

a teplem vyzařovaném z nitra Země, kde geotermický gradient je přibližně 30–60 °C/km 

(Lachenbruch 1962, Williams a Smith 1989). Nejmocnější permafrost na severní polokouli byl 

lokalizován v Ojmakonsko-verchojanské oblasti na severovýchodní Sibiři (~ 1500 m) 

(Anisimova et al. 1973). V severních oblastech Aljašky se maximální mocnosti pohybují kolem 

680 m (Osterkamp et al. 1985).  

 

 

Obrázek 2: Schematický model permafrostu severozápadní Kanady v severovýchodním směru. Je patrné že se 

snižující se zeměpisnou šířkou dochází také k úbytku mocnosti permafrostu a naopak se zvyšuje mocnost činné 

vrstvy (Lewkowicz 1989). 
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Nad tabulí permafrostu je sezonně tající činná vrstva, která může být mocná od 

centimetrů po metry (Demek 1987). V rašeliništích je její tloušťka pouze 10-20 cm, pod tundrou 

30-50 cm, kdežto v suchých štěrcích 2-3 m, výjimečně až 10 m (Demek 1987). Jedna  

z nejvyšších mocností činné vrstvy byla zjištěna v oblasti Labradoru (55 ° s. š., 700 m n. m.) a 

to přibližně 12,3 m (Nicholson a Thom 1973).  

 V současné literatuře je možné se setkat také s vymezením přechodné vrstvy (transition 

layer; Jorgenson et al. 2006, Oberman a Mazhitova 2003, Shur et al. 2005). Přechodná vrstva 

je udávána v souvislosti s přechodnou zónou, která spolehlivěji vysvětluje interakce mezi 

činnou vrstvou a permafrostem v delším časovém měřítku. Tato vrstva se vyskytuje v oblasti 

vlhkého permafrostu a její fyzikální stav se střídá mezi permafrostem a sezónně zmrzlou půdou. 

Její hlavní funkcí je zejména zvýšení stability permafrostu při teplotních amplitudách či 

klimatických výkyvech (Shur et al. 2005).  

 

2.2.3 Současné rozšíření permafrostu ve světě 

V současnosti pokrývá permafrost přibližně 20-25 % povrchu pevnin severní polokoule 

(Brown et. al. 1997). Nejrozlehlejší plochy permafrostu se nacházejí v Rusku, Kanadě, Číně  

a na Aljašce (Obrázek 3). Celková rozloha permafrostu na severní polokouli je přibližně 

22,79.106 km2, zatímco na jižní asi 150 000 km2 (bez Antarktidy) (French 2007). Na velehorské 

oblasti připadají 2 % plochy permafrostu. Výskytem permafrostu ve velehorských oblastech 

nižších a středních zeměpisných šířek se podrobněji zabýval Gorbunov (1978), podle něhož je 

největší oblast výskytu ve Střední Asii (zejména Tibetská náhorní plošina), kde zahrnuje plochu 

asi 1 500 000 km2. V menší míře se však nachází mimo jiné také v Andách či Skalnatých horách 

(~ 60 000 – 70 000 km2). Malé izolované plošky permafrostu byly zjištěny dokonce i v nízkých 

zeměpisných šířkách a to ve vrcholových partiích havajského vulkánu Mauna Kea 

(Summerfield 1991). 

Lokality s výskytem permafrostu lze nejběžněji členit podle kontinuity do čtyř skupin: 

Souvislý, nesouvislý, sporadický a izolovaný (Brown et al. 1997). Souvislý permafrost zaujímá 

více než 90 % plochy v dané lokalitě. V oblasti nesouvislého permafrostu je permafrost již 

oddělen nezamrzlými lokalitami a představuje přibližně 50-90 % plochy. Sporadický (ostrovní) 

permafrost zaujímá přibližně 10-50 % plochy zájmové lokality (Osterkamp a Burn 2003). 

Izolovaný (extrazonální) permafrost méně než 10 % (French 2007). Sporadický a izolovaný 

permafrost je typický pro lokálně chladné klima vyšších nadmořských výšek ve středních 

zeměpisných šířkách. 
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2.2.4 Svrchně pleistocenní rozšíření permafrostu ve světě 

V chladných obdobích pleistocénu byla periglaciální krajina a na ni vázaný permafrost 

mnohem rozlehlejší než v současnosti. Maximální rozsah permafrostu během posledního 

glaciálu (cca 17-25 tisíc let BP) je označován jako poslední periglaciální maximum (LPM) 

(Vandenberghe et al. 2014; Obrázek 4). Přibližná rozloha permafrostu během LPM je 

odhadována přibližně na 34,5.106 km2 (Lindren et al. 2016) až 36,5.106 km2 (Vandenberghe et 

al. 2014). Téma rozšíření permafrostu během LPM je doposud předmětem diskuzí a výzkumů. 

Je tedy velmi pravděpodobné, že současné předpoklady rozšíření zmrzlé půdy během LPM 

mohou být podceněny, neboť z některých potenciálních lokalit stále chybí údaje o výskytu 

forem vázaných na permafrost (Vandenberghe et al. 2014).  

Obecně se předpokládá, že jižní hranice souvislého permafrostu dosahovala v západní  

a střední Evropě kolem 44 – 47° s. š (Kolstrup 2004, Vandenberghe et al. 2014). Vymezení 

pleistocenního permafrostu na základě nálezů tvarů vázaných na permafrost popisuje i French 

(2007). Zmíněný autor předpokládá existenci pásu souvislého permafrostu napříč celou 

Evropou, kdy šířku pásma ve střední a východní Evropě odhaduje na asi 500 km. 

V asijské části Eurasie dosahoval souvislý permafrost vlivem vyšší kontinentality 

klimatu jižněji, a to přibližně k 36° s. š. V oblasti Tibetské náhorní plošiny se vyskytuje  

i současný permafrost (Obrázek 3), nicméně oproti LPM má menší plochu.  

Obrázek 3: Geografické rozmístění variací permafrostu na severní polokouli. Tmavě modrá barva znízorňuje 

souvislý permafrost, světlejší modrá nesouvislý a největlejší značí rozmístění izolovaného permafrostu. (Hugo 

Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal 2007). 
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V severní Americe představoval souvislý permafrost poměrně úzký pás podél jižní 

distribuce rozsáhlého Laurentinského kontinentálního ledovce. Jižní okraj souvislého 

permafrostu probíhal přibližně od jihu New Jersey směrem na západ pod Velkými jezery a dále 

přes státy Wisconsin, Iowa, Nebraska a Wyoming ke Skalnatým horám. Na západním pobřeží 

byla jižní hranice permafrostu pravděpodobně severněji (French 2007). 

 

 

Obrázek 4: Přibližná rozloha permafrostu severní hemisféry během svrchně pleistocenního LPM (odstíny modré). 

Nejdůležitějším prvkem mapy je červená linie probíhající ve středních zeměpisných šířkách, která odkazuje na 

oblasti hranic souvislého a nesouvislého permafrostu (v oblasti Atlantiku a Pacifiku představuje předpokládanou 

hranici zamrzání moře). Červeně jsou znázorněny kontinentální ledovcové štíty v období LGM. Ostatní barevné 

plochy nemají pro účel této práce důležitý význam  (Vandenberghe et al. 2014). 
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3 Mrazové zvětrávání a tvary reliéfu v permafrostu 

3.1 Mrazové pukání a vznik teplotně kontrakčních trhlin 

V oblastech souvislého permafrostu dochází během nejchladnějších období vlivem 

velmi nízkých teplot k silné kontrakci v permafrostu, jejímž následkem je mrazové pukání (frost 

cracking, weathering, gelifraction, thermal-conctraction; Jahn 1975).  

Stěžejním faktorem efektivního mrazového pukání je rychlý pokles teploty, neboť při 

pomalém poklesu dochází k velmi pomalému rozpínání hornin (creep of frozen ground), aniž 

by byla překročena mez pevnosti (Grechishchev 1973, Lachenbruch 1962). K mrazovému 

pukání při pomalém ochlazování může dojít až za značně delší dobu (Allard a Kasper 1998). 

V případě rychlého poklesu teploty vzduchu, a to nejméně o 1,8°C/den po dobu alespoň 4 dní 

dojde ke ztrátě plasticity půdy a hornin svrchního permafrostu a k vytvoření kontrakční 

trhliny/mrazové pukliny (thermal-contraction-crack; Mackay 1993). Podle Grechishcheva 

(1973) a Jahna (1975) je tepelné smršťování permafrostu dlouhodobý několika měsíční proces, 

který vede ke stresu a vznik trhliny je proces okamžitý, ke kterému dojde obvykle v pozdní 

zimě v průběhu února a března v důsledku uvolnění napětí při sekundárních krátkodobých 

teplotních výkyvech. 

Obecně jsou teplotní podmínky pro vznik kontrakčních trhlin splněny přibližně při 

teplotě vzduchu -20 °C až -30 °C a teplotě povrchu mezi -15 °C až -20 °C (Lachenbruch 1962; 

Tabulka 3).  

Tabulka 3: Klimatické charakteristiky v oblastech souvislého permafrostu kde dochází k mrazovému pukání 

(Allard a Kasper 1998, Christiansen 2005, Fortier a Allard 2005, Lachenbruch 1962, Schirrmeister et al 2018). 

Oblast 
MAAT 

[°C] 

T vzduchu 

[°C] 

T povrchu 

[°C] 

Roční srážky 

[mm] 
Zdroj 

Salluit, Kanada -8 -20 až -43 -21 310  Allard, Kasper 1998 

Bylot Island, Kanada -15,1 -25 až -40 -13 až -18,6 191 Fortier, Allard 2005 

Adventdalen, Svalbarb -6 < -25 -15 až -20 190 Christiansen 2005 

Tuktoyaktuk, Kanada -4 až -8 -20 až -30 -15 až -20 -  Lachenbruch 1962 

Kytalyk, SV Sibiř -14,2  - - 354 Schirrmeister et al. 2018 

 

Podmínky pro mrazové pukání jsou však lokálně různorodé. Teploty při kterých dochází 

k mrazovému pukání, se liší zejména s ohledem na složení geologického substrátu. Ke vzniku 

v píscích a štěrcích dochází obecně za nižších teplot než v jílu, siltu či v rašelině (French 2007, 

Yershov 2004). Při mrazovém pukání v jemnozrnných sedimentech se jedná o teplotu 

svrchního permafrostu alespoň -13 °C (Morse a Burn 2013).  
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K efektivnímu mrazovému pukání dochází v oblastech s nízkou sněhovou pokrývkou  

a slabým vegetačním krytem (Fortier a Allard 2005, Péwé 1966). Akumulace vegetace, 

organické hmoty či sněhu vytváří vrstvu s nižší tepelnou vodivostí, která izoluje svrchní 

permafrost od vnějších chladných klimatických výkyvů (Murton a Kolstrup 2003). Například 

v oblasti Garry Island u severozápadního pobřeží arktické Kanady byla 1 m mocná sněhová 

pokrývka shledána jako kritické množství pro mrazové pukání (Mackay a MacKay 1974). 

Šířka vzniklých kontrakčních trhlin se pohybuje od několika mm po 2 cm, dosahují 

hloubky do 3-5 m a horizontální rozměr dosahuje délky až kolem 30-40 m (French 2007, 

Lachenbruch 1962). French (2007) vymezuje zvlášť sezónní kontrakční trhliny, které se často 

vyskytují společně. Sezónní trhliny jsou mělčí, obvykle kolem 30 až 70 cm a jsou rozmístěny 

blízko u sebe po 1-3 m. Tepelně kontrakční trhliny se navzájem spojují a vytváří sítě. 

3.2 Strukturní půdy 

3.2.1 Základní charakteristika a způsob klasifikace 

V oblasti periglaciální krajiny dochází vlivem intenzivních mrazových pochodů ke 

vzniku charakteristických tvarů reliéfu. Častým příkladem je široké spektrum sítí opakujících 

se tvarů, známých jako strukturní půdy (patterned ground; Washburn 1979). Vzhled 

strukturních půd je nezaměnitelný díky pravidelnosti v podobě mozaikové struktury. Podle 

Washburna (1979) jsou strukturní půdy polygenetické, obvykle s nejednoznačným původem  

a mohou být aktivní i reliktní.  

Strukturní půdy se klasifikují na základě geometrie jejich sítě a stupně vytříděnosti 

klastů (Washburn 1956). Podle geometrie sítě se strukturní půdy vymezují nejčastěji na 

polygonální, kruhovité či pruhové (Haeberli a Whiteman 2015). Strukurní pruhy vznikají na 

větších sklonech, kde jsou protáhlé ve směru poklesu svahu v délce několika desítek metrů 

(Andersland a Ladanyi 2004).  

Z hlediska stupně vytříděnosti lze strukturní půdy vyčlenit na tříděné a netříděné. 

Tříděné strukturní půdy se vyznačují klasty ohraničujícími jemnozrnný sediment uvnitř a mají 

menší průměr, obvykle maximálně do 10 m (Taylor et al. 2015). Tříděné kruhovité strukturní 

půdy lokalizované na severu Norska mají průměr pouze 1 - 1,5 m (Murton 2007). Naopak 

strukturní půdy netříděné, kam patří i sítě tepelně kontrakčních trhlin (ledových, zemních, 

písčitých a složených klínů; viz kapitola 3.2.2) mohou mít rozměr až 100 m a nejsou ohraničeny 

hrubozrnnými klasty, neboť u nich nedochází k třídění (Ritter et al. 2011). Je tedy zřejmé, že 

mezi rozměry jednotlivých typů sítí strukturních půd panují výrazné rozdíly.  
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3.2.2 Polygonální sítě mrazových klínů 

Polygonální sítě mrazových klínů (thermal-conctraction-crack polygons) patří mezi 

běžné tvary reliéfu souvislého permafrostu (French 2007, Oliva et al. 2014, Tedrow 2005) Jedná 

se o subtyp strukturních půd z hlediska významu pro tuto práci nejdůležitější, protože vznikají 

propojováním tepelně kontrakčních forem s ledovou, zemní, písčitou či složenou výplní. Jejich 

rozměry se v průměru pohybují kolem 5-50 m, mohou však dosahovat i 100 m (Black 1976, 

Ballantyne 2018). Péwé (1959) popisuje polygonální sítě písčitých klínů v antarktickém 

McMurdo Sound o průměrech asi 6 až 12 m. 

 Vznik a vývoj polygonálních sítí je nejběžněji dokumentovaný v případech, jsou-li 

tvořeny ledovými klíny a proto bude následující část této kapitoly pojednávat o polygonálních 

sítích ledových klínů. 

Morfologicky mohou být vymezeny dva základní typy reliéfu polygonálních sítí 

ledových klínů (Obrázek 5). Prvním typem jsou polygony vysoko-středné (high-centered 

polygons), které vznikají fluvio-termální erozí okolo ledových klínů (French 2007). Druhý typ 

představuje polygony s nízko-středné (low-centered polygons). Tento typ vniká stlačováním 

okolních sedimentů a půdy v důsledku růstu ledových klínů (Péwé 1966). 

 

 

Obrázek 5: A, C: Morfologické odlišnosti mezi polygony vysoko-střednými (foto poblíž delty MacKenzie na SZ 

pobřeží Kanady). A nízko-střednými (B, D: foto z delty Leny na SV pobřeží centrální Sibiře). Nízko-středné 

polygony jsou charakteristické svými valy podél obvodu a centrální depresí vyplněnou vodou. Naopak u vysoko-

středných polygonů se tavná voda může vyskytovat v depresních žlebech po obvodu. (A, B: Hokkaido Univesity 

2007-2018; C: Government of Canada 2013; D: INTERACT 2017) 
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Pro nízko-středné polygony je charakteristický vyvýšený okraj (raised rim, low ridge), 

lemující jejich obvod, často vystupující přes 50 cm nad ledový klín a celkový výškový rozdíl 

uvnitř polygonu může být 1 – 1,5 m (Black 1974, French 2007). Tento vyvýšený okraj vzniká 

v důsledku tepelné roztažnosti a laterálního posunu činné vrstvy (Mackay 2000). Nízko-středné 

polygony jsou charakteristickými tvary reliéfu špatně odvodněných nížin a pánví tundry 

(French 2007). V teplých letních obdobích bývá centrální deprese vyplněna stojatou tavnou 

vodou (French 2007). Geneticky starší jsou polygony s nízko-středné a jejich přeměna na druhý 

typ probíhá díky změně režimu odvodnění v centrální části polygonu a následné akumulaci 

organické hmoty (French 2007). 

Morfologii z uvedené klasifikace je vhodné doplnit a upřesnit, aby nedošlo k záměně 

vývojových stadií polygonů. Geneze polygonů ledových klínů je rozdělena do dvou fází 

(Obrázek 6). Jedná se o fázi růstu a fázi termokrasu (French 2007). Fáze růstu je spjata s růstem 

ledových klínů a vede ke vzniku již zmíněných nízko-středných polygonů. Fáze termokrasu 

značí degradaci ledových klínů a s ní spjaté procesy. V této fázi je stěžejní, že ledová hmota 

v klínech již nenarůstá, ale naopak taje. Výsledné polygony v závěrečné fázi termokrasové 

aktivity mají však taktéž nízko položený střed, nicméně jsou obehnané výraznějšími valy  

a koryta uvnitř valů jsou taktéž hlubší. Proto je v tomto případě vhodnější nazvat dané struktury 

jako ohraničené, případně obehnané polygony (walled polygons) (French 2007). 

 

 

Obrázek 6: Fáze vývoje polygonálních sítí ledových klínů. A: Fáze růstu zahrnující narůstání ledové hmoty 

v klínech. B: Fáze termokrasu vyznačující se degradací ledové hmoty a vznikem termokrasových tvarů (French 

2007) 

Zvýšená akumulace rašeliny je spjatá s terénem vysoko-středných polygonů 

degradovaných ledových klínů a nachází se běžně v oblastech nesouvislého permafrostu. Pro 

tyto oblasti je charakteristický kopcovitý termokrasový reliéf (thermokarst mound; Jorgenson 

a Osterkamp 2005). 
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Nejlépe vyvinuté polygonální sítě jsou spjaty s ledovými klíny a nachází se v polárních 

nížinách na permafrostu a to zejména v lokalitách údolních niv a říčních teras na rovinatém 

terénu se sklonitostí do 3° (Burn 2004, French 2007, Pollard 1990). Polygonální sítě lze často 

nalézt také v oblastech delt, dnech odvodněných jezer či na rašeliništích (Ballantyne 2018). 

Polygonální sítě bez ledové výplně mrazových puklin jsou vyvinuty v chladných pouštích 

(Summerfield 1991). Další polygonální sítě byly lokalizovány také na povrchu Marsu (Brooker 

et al. 2018, Haltigin et al. 2010, Mangold 2005, Ulrich et al. 2011). Mezi polygonálními sítěmi 

obou terestrických planet byly zjištěny podobnosti v častém hexagonálním tvaru a průměru 

okolo 5 – 50 m, což značí, že i na Marsu docházelo k mrazovému pukání (Christiansen et al. 

2016). 

 Polygonální sítě nabývají různých tvarů, přičemž nejčastěji se jedná o tvary ortogonální, 

pentagonální a hexagonální (Obrázek 7; Ballantyne 2018). O ortogonálních (čtvercových nebo 

obdélníkových) sítích lze hovořit v případě, je-li průsečík mrazových puklin v pravém úhlu, 

resp. jsou na sebe kolmé. Naopak pokud se jedná o mrazové pukliny vzájemně trojosé 

(neortogonální), vznikají sítě pentagonální nebo hexagonální (Lachenbruch 1962). Orientovaný 

ortogonální tvar je způsoben blízkostí vodního toku (Lachenbruch 1966). 

 

 

Obrázek 7: Různé typy geometrického uspořádání polygonálních sítí (French 2007) 
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3.3 Tepelně kontrační formy 

3.3.1 Přehled klasifikace tepelně kontrakčních forem 

V české terminologii je vhodnější užívat termín „mrazový klín“ (Czudek 2005), namísto  

přímo odvozeného anglického termínu. Mrazové klíny mohou být členěny několika způsoby. 

Lze je třídit například podle toho, zdali je výplň mrazového klínu  původní či druhotná nebo 

podle složení výplně. Je možné je členit také podle směru narůstání či aktivity mrazového 

pukání (Tabulka 4). French (2007) vyčleňuje zvlášť tzv. počáteční zemní klíny (initially-ground 

wedges), jakožto struktury vznikající v sezónně zmrzlé půdě. 

Tabulka 4: Klasifikace mrazových klínů (Ballantyne 2018, French 2007, Mackay 1990) 

Vznik výplně (French 2007) primární sekundární 

Směr růstu (Mackay 1990) epigenetický syngenetický anti-syngenetický 

Aktivita (Ballantyne 2018) aktivní neaktivní reliktní 

Složení výplně (French 2007) ledový zemní   písčitý složený 

 

3.3.2 Klasifikace podle vzniku výplně 

• Primární 

 Vyznačují se původní výplní mrazového klínu. Podle charakteru výplně mohou být 

děleny na ledové, zemní, písčité či složené klíny.  

 

• Sekundární 

 Jedná se o struktury, jejichž původní ledová výplň roztála v důsledku degradace 

permafrostu a byla nahrazena zeminou, pískem, úlomky hornin nebo organickým materiálem 

(French 2007, Jahn 1975, Murton 2007).  

 Během sekundárního vyplňování běžně dochází ke změnám velikosti a tvaru oproti 

struktuře originální (Murton 2007). Výsledkem jsou pseudomorfózy ledových klínů (French 

2007). Větší pozornost vzniku sekundárních struktur a jejich odlišnostem mezi klíny s primární 

výplní bude věnována v kapitole 4.2. 

Je třeba upozornit před shodou v pojmenování mezi výše popsanými sekundárními 

strukturami a sekundárními aktivně narůstajícími ledovými klíny, které nemá stejný význam. 

Autory teorie o dělení polygonálních sítí ledových klínů do vyšších řádů jsou Dostovalov  

a Popov (1966). Tito autoři předpokládají, že ochlazení klimatu způsobuje úbytek činné vrstvy, 
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a vede k agradaci permafrostu. Později mohou vznikat sekundární kontrakční trhliny, jejichž 

horní část je výše na úrovni nové činné vrstvy. Stejným způsobem mohou vzniknout i tvary 

terciérní. Mackay (1992) výzkumem v lokalitě Garry Island potvrdil předpoklady, že při 

extrémním ochlazení dochází k mrazovému pukání u zmíněných sekundárních ledových klínů 

méně často, neboť dochází k promrzání hlouběji do permafrostu a tepelná kontrakce ovlivňuje 

primární (nejstarší) ledové klíny. 

 

3.3.3 Klasifikace podle směru růstu 

• Epigenetický 

 Termín epigenetický obecně značí vznik struktury v již existujícím prostředí. Proto je 

tento typ ledových klínů mladší než okolní permafrost (Harris a Murton 2005). Vyznačují se 

výrazným horizontálním směrem růstu a jejich stáří narůstá směrem od středu (Obrázek 8; 

Mackay 1990). Vertikální průřez epigenetických klínů má obvykle tvar rovnoramenného 

trojúhelníku či lichoběžníku (Kanevskiy et al. 2013, Ulrich et al. 2014). 

Jejich maximální šířka se pohybuje kolem 0,5–2 m a dosahují hloubky přibližně 2–5 m 

(Ballantyne 2018, Murton 2007). Nalezené epigenetické ledové klíny v arktické Kanadě a na 

severu Aljašky jsou průměrně 1,5 m široké a 4–5 m hluboké (Mackay 1974). Tento typ klínů 

se vyvíjí zejména v oblastech, kde nedochází k výrazné sedimentaci (Mackay 2000). Black 

(1974) předpokládá, že k růstu epigenetických ledových klínů nedochází na svazích se sklonem 

větším než 45°, neboť při takovémto sklonu způsobuje tlakové napětí proudění a smyk  

a zamezuje tak jejich růstu. 

Epigenetické ledové klíny jsou nejrozšířenějším typem mrazových klínů (French 2007). 

 

 

Obrázek 8: Schéma fází růstu epigenetického klínu (1-3). Přibýbání nové ledové hmoty (a-c) způsobuje narůstání 

klínové struktury a stlačování okolních sedimentů  (French 2007). 
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• Syngenetický 

 Tvar syngenetických klínů je výsledkem současného vertikálního i horizontálního růstu 

(Obrázek 9; Mackay 1990). Proces horizontálního růstu je obdobný jako u epigenetických 

struktur. Jejich vertikální růst spočívá v usazování sedimentů na povrchu. Syngenetické klíny 

jsou mnohem hlubší než klíny epigenetického původu (Jahn 1975). Mezi agradované vrstvy 

mohou patřit aluvialní, fluviální, lakustrinní a mořské sedimenty či organická hmota 

(Vasil’chuk et al. 2005).  

Stáří ledové žíly přibližně koresponduje s nově agradujícím materiálem ve kterém roste 

(Vasil’chuk et al. 2005). Směrem do hloubky se stáří zvyšuje, přičemž velký vertikální rozměr 

klínů značí výraznou sedminetaci na povrchu (French 2007). Naopak velký horizontální rozměr 

reflektuje časté mrazové pukání a ledovou výplň (Ballantyne 2018). Vlivem zmíněného 

charakteristického růstu má syngenenetický ledový klín podobu hluboko vnořené struktury 

vroubkovaného tvaru (Dostovalov a Popov 1966). 

Hluboké a široké syngenetické klíny tedy rostou v oblastech s výraznou a rychlou 

agradací permafrostu vlivem významné sedimentační činnosti. Jedná se zejména  

o akumulační nížiny, delty a říční terasy na Aljašce a na Sibiři (Ballantyne 2018). Například 

v oblasti řeky Jany byly zaznamenány až 60 m hluboké syngenetické ledové klíny (French 

2007). Yershow (1998) popisuje sibiřské syngenetické ledové klíny široké 8-10 m. Na severu 

Aljašky mají nalezené syngenetické klíny menší rozměry, jsou přibližně 26 m hluboké a jejich 

šířka se pohybuje kolem 2-3 m (Carter 1988). Tyto charakteristiky značí starší a lépe vyvinuté 

sibiřské struktury. Rozdíly mezi sibiřskými a severoamerickými syngenetickými klíny jsou 

potvrzeny také ve studii Morse a Burna (2013). Autoři zjišťují, že syngenetické klíny v deltě 

řeky McKenzie jsou aktivní teprve posledních 500-1500 let, neboť byla lokalita po značnou 

část holocénu zaplavená. 

Vasil’chuk (2013) vymezuje mikro, mezo a makro cyklické fáze růstu, ke kterým během 

vývoje syngenetických ledových klínů dochází. Mikro cykly jsou nepatrné změny růstu 

v řádech až desítek centimentrů během maximálně stovek let, které jsou způsobeny měnící se 

mocností činné vrstvy a ukládáním tenkých vrstev sedimentů. Naopak makro změny již 

představují významné hloubkové modifikace v řádech i desítek metrů, které jsou patrné až  

v horizontu tisíců let. K makro cyklům dochází v důsledku významných změn sedimentačních 

režimů, případně velkými a dlouhodobými změnami teplot vzduchu. 
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Obrázek 9: Schéma fází růstu syngenetického klínu (1-3). Tento typ ledového klínu získává větší vertikální rozměr 

vlivem akumulace materiálu na povrchu  (French 2007). 

 

• Anti-syngenetický 

 Již z názvu je patrné, že růst oproti klínům syngenetického původu je opačný. Rozdíl 

spočívá v růstu směrem do hloubky i do šířky, vlivem současně probíhajícího mrazového 

pukání a denudace materiálu na povrchu (Obrázek 10; French 2007, Mackay 2000).  

Anti-syngenetické klíny vznikají v kopcovitém reliéfu, kde dochází ke snižování 

povrchu vlivem denudačních pochodů jako jsou svahové procesy nebo eroze (Ballantyne 2018, 

Mackay 2000). Tyto klíny tedy narůstají do hloubky na ukloněných svazích, a to ve směru 

normálovém ke svahu (Mackay 1990). Avšak vzhledem k současně probíhajícímu odnosu 

materiálu v jejich horní části, se klín vertikálně nezvětšuje.  

Rychlost růstu klínu přibližně odpovídá rychlosti růstu ledové žíly a ústupu svahu 

vlivem erozní činnosti. Anti-syngenetické ledové klíny jsou mnohdy velmi široké, někdy i více 

než 8,4 m (Mackay 2000). 
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Obrázek 10: Schéma fází růstu anti-syngenetického klínu (1-3). K horizontálnímu narůstání klínu dochází vlivem 

erozní či denudační činnosti na povrchu, je to tedy opak situace předešlého typu (French 2007). 

3.3.4 Klasifikace podle aktivity mrazového pukání 

• Aktivní 

 Aktivní ledové klíny se vyznačují aktivním růstem, k růstu však nemusí docházet 

pravidelně každým rokem (ACGR 1988, Encyclopaedia Britannica 2019). Růst je ovlivněn 

teplotami, které způsobují tepelnou kontrakci permafrostu a následné  mrazové pukání 

(Christiansen 2005). 

Aktivita ledových klínů je omezena zejména do oblastí souvislého permafrostu, kde jsou 

průměrné roční teploty nižší než -8 °C (Demek 1987). 

 

• Neaktivní 

 Jedná se o ledové klíny, které již nenarůstají. K zimě neprobíhá mrazové pukání a proto 

nedochází k nárůstu nového ledu (Ballantyne 2018, Péwé 1966). Vrchol klínu může být plochý, 

zvláště pokud došlo vlivem rozmrazování ke snížení vrcholu (Encyclopaedia Britannica 2019). 

Neaktivní ledové kliny mohou být velmi stabilní a zůstat po staletí beze změny (ACGR 1988). 

 Současné neaktivní ledové klíny se nachází pod hranicí distribuce teplotních podmínek 

pro aktivní ledové klíny. V severní Alajšce je jejich výskyt vázán zhruba do lokalit mezi 

izotermou -2 °C na jihu a -6 až -8 °C na severu (Péwé 1966). 

 Neaktivní ledové klíny v oblasti Yitulihe z doby před 2-4 tisíci lety jsou identifikovány 

jako jedna z nejjižnějších lokalit jejich vzniku na severní polokouli pro dané období (Yang  

a Jin 2011).  
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• Reliktní 

Reliktní klíny označují pseudomorfózy mrazových klínů, a proto se k nim vztahuje 

stejná charakteristika jako ke klínům se sekundární výplní. Termín „reliktní“ se však běžněji 

užívá pro písčité klíny (relict sand wedges) nebo pro reliktní polygonální sítě (relict thermal-

conctraction-crack polygons, relict polygon patterns) nehledě na charakter jejich primární 

výplně (Gao 2014).  

Murton (2007) upozorňuje, že reliktní zemní žíly (tj. reliktní zemní klín jehož šířka je 

menší než 10 cm Ballantyne 2018; viz kapitola 3.3.5) a malé reliktní klíny indikují dřívější 

mrazové pukání, avšak nemusely být nutně spojeny s existencí permafrostu. Naopak  

u reliktních písčitých klínů hlubokých alespoň 2 m lze lze předpokládat vývoj v souvislém 

permafrostu (Murton 2007). 

 

3.3.5 Klasifikace podle druhu výplně 

• Ledové klíny  

 Ledové klíny (Obrázek 11) patří mezi charakteristické tvary periglaciální krajiny 

souvislého vlhkého permafrostu (Harris et al. 2009). Jedná se o mrazové klíny s primární 

výplní, jejichž vznik je podmíněn vytvořením kontrakční trhliny mrazovým pukáním  

a následným vyplněním vodou, která později zmrzne. Vznikají a vyvíjí se při procesu 

střídavého zamrzání a roztávání nejsvrchnější části litosféry, známým též jako regelace 

(Czudek 1997). Ledové klíny mohou v případě ideálních klimatických podmínek narůstat 

poměrně rychle a dosáhnout šířky v řádech centimetrů již během několika let (Summerfield 

1991). Charakteristický klínový tvar je však dobře vyvinutý zpravidla až během následujících 

stovek let (Fisher 1996). V pokročilých fázích vývoje mají podobu klínových mas ledu 

s vrcholem směřujícím dolů a jsou spojeny do polygonálních sítí.  

Ledové klíny byly podle B. N. Gorodkova poprvé popsány v roce 1823 jedním z členů 

expedice Anjou, avšak do sfér zájmu vědců se dostaly až po roce 1919, kdy E K. Leffinwell 

publikoval svůj výzkum z oblasti Canning River basin v severní Aljašce (Jahn 1975). 
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Obrázek 11: A: Aktivní epigenetický ledový klín v oblast Nunavut v arktické Kanadě (Government of Canada 

2013). B:  Aktivní epigenetický ledový klín na Bylot Island v Kanadském arktickém souostroví (Worlsey 2014). 

Z fotografií je zřejmé, že se ledové klíny mohou vyvíjet v různých substrátech. 

 

• Zemní klíny  

 Jedná se o mrazové klíny, které jsou primárně vyplněny zeminou, pískem nebo jiným 

materiálem (např. písčitými hlínami a štěrky), běžná je však zejména eolicky vytříděná výplň 

(French 2007). Zemní klíny vznikají v chladných aridním oblastech, kde je nedostatek vlhkosti 

pro vznik ledových klínů (Summerfield 1991). Teplotní podmínky spojené se vznikem zemních 

klínů jsou při průměrné roční teplotě 0 až -4 °C a průměrné teplotě nejchladnějšího měsíce  

-8 °C a jejich výskyt není na permafrost vázán (Black 1976, Karte 1983)  

 

• Písčité klíny 

Tento typ se často řadí mezi zemní klíny (Murton et al. 2000). Někdy se však vyčleňuje 

i samostatně (Jahn 1975). Pojem písčitý klín zahrnuje poměrně širokou škálu minerální výplně 

od spraší, přes středně až hrubě zrnitý písek až po lokálně specifickou písčitou výplň (French 

2007). Na rozdíl od ledových klínů vznikají písčité klíny v oblastech hyperaridního 

permafrostu, kde je průměrná roční teplota nižší než -12 °C a průměrné roční srážky ≤ 100 mm 

(Bockheim et al. 2009 B, Wang et al. 2003). Příkladem lokality, kde se lze s reliktními písčitými 

klíny běžně setkat, je plošina Ordos v poušti Gobi (Li et al. 2014). Významné oblasti 

současných aktivních forem lze lokalizovat v extrémně aridním a chladném podnebí Antarktidy 

(Obrázek 12; Berg a Black 1966). Většina současných písčitých klínů je reliktních (French 

2007). 
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Písčité klíny mají podobné rozměry, strukturu i rychlost růstu jako klíny ledové (Black 

1976). Je však možné vymezit některé stěžejní rozdíly, které mají velký význam při odlišení 

reliktních písčitých klínů od pseudomorfóz ledových klínů. Jak již bylo řečeno, stěžejním 

rozdílem je právě druh primární výplně. Od této charakteristiky se odvíjí celá řada dalších 

odlišností, neboť ledová výplň při degradaci permafrostu taje, kdežto písčitá je z většiny 

zachována. Aktivní, neaktivní i reliktní písčité klíny obsahují primární výplň, která je tvořena 

dobře vytříděným eolicky navátým materiálem, jenž je složením odlišný od svého okolí. Výplň 

pseudomorfóz ledových klínů je naopak druhotná a je složena z hrubozrnných uloženin 

(Ballantyne 2018, Giles et al. 2017). Výzkumem bylo potvrzeno, že reliktní písčité klíny mají 

nižší obsah hrubozrnného písku a štěrku než pseudomorfózy ledových klínů (Kasse  

a Vandenberghe 1998). Velmi dobře rozlišitelný znak mezi reliktními písčitými klíny  

a pseudomorfózami ledových klínů je také v uložení vyplňujících vrstev. Reliktní písčité klíny 

obsahují vertikální uloženiny, kdežto výplň pseudomorfóz ledových klínů je v horizontálně 

uložených vrstvách (Ballantyne 2018, Czudek 1997, Murton 2007).   

 

Obrázek 12: Písčité klíny v různých fázích vývoje. A: Reliktní písčitý klín v oblasti Estancia Tres de Enero 

v Patagonii. B: Současně aktivní písčitý klín v lokalitě Beacon Valley v Antarktidě (Bockheim et al. 2009 A). 

• Složené klíny 

 Specifičnost tohoto typu spočívá v současném primárním vyplnění mrazových puklin 

ledem i minerálním sedimentem v podobě písku či zeminy (Ballantyne 2018, Murton 2007). 

Složené klíny mají tedy charakteristiky obou těchto typů, přičemž blíže mají k tomu typu, jehož 

výplň převládá. Vznik složených klínů značí, že během jejich vývoje docházelo ke střídání 

klimatických podmínek (Murton a Kolstrup 2003, Romanovskij 1973). Heyse a Ghysels (2003) 
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vyčleňují pseudomorfózy mrazových klínů (frost-wedge pseudomorphs), jakožto obecný název 

pro reliktní klínové struktury, neboť je někdy obtížné definovat je přesně. 

 Giles et al. (2017) upozorňují, že vzhledem k velké variabilitě reliktních písčitých klínů 

a pseudomorfóz ledových klínů se v některých případech jedná právě o pseudomorfózy 

složených klínů a existuje jich tak mnohem více, než se doposud předpokládalo. 

 S aktivními složenými klíny se lze setkat v oblasti Viktoriiny země na Antarktidě, 

neaktivní jsou naopak lokalizovány v západní arktické Kanadě (Murton a Bateman 2007). 

4 Mrazové klíny a jejich pseudomorfózy  

4.1 Vznik a vývoj ledových klínů 

V současné době se s aktivními ledovými klíny lze setkat v oblastech souvislého 

vlhkého permafrostu vysokých zeměpisných šířek (Obrázek 13, Tabulka 5; Black 1976, 

Huggett 2011, Oliva et al. 2014). Obecným faktorem výskytu ledových klínů jsou velmi nízké 

průměrné roční teploty, které umožňují mrazové pukání. Jedná se o průměrnou roční teplotu 

vzduchu alespoň -4°C (pro jemnozrnný substrát) a -8°C (pro hrubozrnný substrát) (French 

2007). Nicméně přesnějším kritériem je průměrná roční teplota povrchu, která se pohybuje pod 

-5°C (Péwé 1966). Průměrná teplota vzduchu nejchladnějšího měsíce je alespoň -20°C (Murton 

2007). Výška srážek představuje hodnoty kolem 50 – 500 mm (Karte a Liedtke 1981). Aktivita 

ledových klínů záleží tedy primárně na teplotě, která o četnosti mrazového pukání rozhoduje 

(Christiansen 2005).  Je však vhodné zopakovat význam místních podmínek jako je geologický 

substrát, vegetace či sněhová pokrývka, které teploty vzniku ledových klínů ovlivňují (Mackay 

a Burn 2002).  

 

Obrázek 13: Rozmístění vybraných lokalit aktivních ledových klínů na severní polokouli. Číselná označení lokalit 

odpovídají řádkům v Tabulka 5. Vytvořeno v software ESRI® ArcMap™ 10.6.1 nad podkladovou mapou  „ESRI 

National Geographic“ 
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Tabulka 5: Výběr světových lokalit s aktivními ledovými klíny se základními klimatickými a morfometrickými 

charakteristikami. Zdroje: 1: Morse a Burn 2013; 2: Fortier a Allard 2005; 3: Allard a Kasper 19981,20012, 

Allard et al. 20123, 4: Kanevskiy et al. 20171, Kanevskiy et al. 20132, Jorgenson et al. 20153; 5: Christiansen 

20051,   Oliva et al. 20142, Ulrich 20113; 6: Meyer et al. 2002. 

  

lokalita 
upřesnění 

lokality 

MAAT 

[°C] 

průměrné 

roční 

srážky 

[mm] 

sněhová 

pokrývka 

[m] 

tloušťka 

činné 

vrstvy 

[m] 

typ a 

mocnost 

permafrostu 

[m] 

rozměry ledových 

klínů průměr 

polygonů 

[m] hloubka 

[m] 

šířka 

[m] 

1 

arktické 

pobřeží, 

Kanada 

Big Lake Delta 

Plain, 

Mackenzie 

-10,6 <150 0,2-0,4 0,3-0,8 
souvislý 

(<600) 
<2,9 <1,77 20-30 

2 

Arktické 

souostroví, 

Kanada 

Bylot Island -15,1 191 0,2-0,6  0,4 
souvislý 

(>400) 
2,5-8 <8 20 

3 

severní 

Québec, 

Kanada 

Salluit -81 3101 - - 
souvislý 

(150)3 
5-61 

<1,96 

(~0,45)2 

5-24 

(~12,5)2 

4 

arktické 

pobřeží, 

Aljaška 

Prudhoe Bay a 

Barrow  
-111 1501 

0,32-

0,523 
<0,51 

souvislý 

(200 - 

600)1 

42 52 121 

5 
Svaalbard, 

Norsko 

 Adventdalen, 

Longyearbyden 
-4,72 1902 0,351 0,7-12 

souvislý 

(100-450)3 

2,9-

7,53 
1-7,53 8-663 

6 

Novo 

-sibiřské 

ostrovy, 

Rusko 

Bolshoy 

Lyakhovsky 

Island 

-13,6 184 - - souvislý - 1-2,5 8-12 

Pozn: Čísla zdrojů s pravými horními indexy v titulku tabulky odpovídají danému řádku (lokalitě) v tabulce. 

 

Mrazové pukání činné vrstvy a svrchního permafrostu je klíčovým mechanismem 

nezbytným pro vznik ledových klínů (Summerfield 1991). Po vzniku kontrakční trhliny dojde 

v průběhu jarního oteplení k roztání sněhové pokrývky (Obrázek 14). Tavná voda nateče do 

trhlin v permafrostu a zmrzne. Dojde k vytvoření ledové žíly (ice vein), která svým tlakem 

puklinu částečně rozšíří (Ballantyne 2018). Při fázovém přechodu z vody na led dochází ke 

zvětšení objemu asi o 9 %, proto jsou okolní horniny a půdy pod výrazným tlakem (Ball  

a Godier 1970).  Během krátkého léta nestihne ledová žíla roztát, avšak permafrost se vlivem 

vyšších teplot mírně rozpíná (thermal-expansion) a dojde proto k narušení struktury ledové žíly 

(Matsuoka et al. 2018). Ledová žíla tedy představuje oslabenou část permafrostu pro 

nadcházející zimu. V průběhu následující zimy se situace opakuje. Permafrost se vlivem 

nízkých teplot opět smrští a již narušená struktura klínu se začne postupně rozšiřovat. Na jaře 

opětovně roztaje činná vrstva, tavná voda steče do trhliny, zmrzne a vznikne nová ledová žíla 
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v té původní. Během nadcházejících zimních období dochází tímto procesem k postupnému 

narůstání ledové hmoty a struktura mění svou podobu z žilné na klínovou. 

Z hlediska mechanismu vzniku klínového tvaru, který má větší horizontální rozměr 

v horní části, je důležité, že vodou nasycené půdy blízko povrchu tají dříve, než níže položené 

části ledového klínu, kde jsou teploty stabilnější (Allard a Kasper 1998).  

Proces růstu klínových struktur je poměrně pomalý, ročně se pohybuje mezi 0,1 mm  

až 2 cm (Black 1976). Klíny 1 m široké se tedy mohly vyvíjet přibližně 1000 let (French 2007).  

 

 

Obrázek 14: Proces vzniku a narůstání ledového klínu: A: Vznik tepelně kontrakční trhliny vlivem intenzivního 

ochlazení během první zimy. B: Ledová žíla vzniklá stečením tavné vody do neprospustného permafrostu. C, D: 

Již dobře patrná klínová struktura vzniklá během následujících staletí (Lachenbruch 1962). 

 

4.2 Pseudomorfózy mrazových klínů 

4.2.1 Základní charakteristika 

 Pseudomorfózy ledových (Obrázek 15) a složených klínů patří společně s některými 

dalšími tvary reliéfu k nejdůležitějším přímým geomorfologickým důkazům dřívější existence 

permafrostu (Svensson 1988, Worlsey 2014). Jedná se o sekundární výplně ledových klínů, 

které si zachovávají určité informace o svém původním tvaru (French 2007). Začaly se vyvíjet 

během tání ledových klínů při degradaci permafrostu, lze je tedy zařadit mezi struktury 

termokrasu (French 2007). Významným hydrologickým dopadem termokrasové aktivity jsou 

zejména termokrasová jezera (thermokarst lakes, thaw lakes), která jsou obvykle hluboká mezi 

0,5 – 20 m. (Murton 2009, Walwoord a Kurylyk 2015). 

Jeden z prvních popisů pseudomorfózy ledového klínu provedl britský geolog J. R. 

Kilroe v letech 1905-1908 nedaleko Londonderry v Severním Irsku (Colhoun 1970). 
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Obrázek 15: Pseudomorfóza ledového klínu v lokalitě Marsworth v Anglii. A: Profilová fotografie; B: profilový 

nákres; C: půdorysný pohled (Murton et al. 2015). 

 

4.2.2 Vznik a vývoj pseudomorfóz mrazových klínů 

Podle Frenche (2007) je hlavním faktorem vzniku pseudomorfóz ledových klínů (ice 

-wedge casting) degradace permafrostu a tepelná eroze ledového klínu. Příčiny degradace 

permafrostu je možné klasifikovat jako klimatické (oteplení klimatu), vegetační (změna 

vegetačního krytu), případně mají geomorfologický (termální eroze) či antropogenní kontext 

(French 2007). Degradace ledových klínů je často doprovázena termokrasovou aktivitou  

a poklesem či kolapsem okolních hornin a sedimentů (French 2007, Harris a Murton 2005). 

Degradace permafrost taktéž zahrnuje výrazné změny mikroreliéfu a vegetace, které významně 

ovlivňují vlastnosti ekosystému a vedou mimo jiné k uvolňování metanu z rozkládající se 

organické hmoty (Shur et al. 2003). Vznik pseudomorfóz ledových klínů je proto vzhledem  

k obvyklé kombinaci zmíněných příčin velmi komplexní a složitý proces (Harris a Murton 

2005). 

Degradací ledového klínu vznikne na místě původní ledové výplně prázdný prostor, 

který je později vyplněn druhotným sedimentem v podobě zeminy nebo písku, zpravidla 

navátého eolickou činností či v důsledku sesedání nebo hroucení nadložního a okolního 

materiálu (Huggett 2011). Při procesu vzniku pseudomorfózy dochází ke změně 

morfometrických charakteristik (tvaru a velikosti) sekundární struktury oproti struktuře 

původní (Harris a Murton 2005, Murton 2007). Termální eroze je způsobená kapalnou vodou 

kolem ledových klínů (French 2007). Během degradace ledového klínu termální erozí často 

vznikají tunely, dutiny a jim podobné struktury (tunnels, voids, piping; Fortier et al. 2007, 
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French 2007). Vlivem tekoucí vody dochází také k vytvoření izolovaných podzemních dutin 

vyplněných ledem (thermokarst-cave ice, pool ice; Kanevskiy et al. 2017, Mackay 1990). 

Velmi často se lze setkat s polohami nezmrzlé půdy v permafrostu, známými jako taliky, 

vznikajícími pod povrchovou tekoucí a stojatou vodou v důsledku vysoké tepelné kapacity 

vody (Walvoord a Kurylyk 2015). 

Výsledkem degradace ledového klínu může být kromě vzniku pseudomorfózy 

ledového, písčitého či složeného klínu také pouze částečně roztátý ledový klín nebo ledová 

pseudomorfóza v případě, že je degradace velmi výrazná (French 2007). 

Vzhledem k velké variabilitě reliéfu a specifičností lokálního klimatu mohou 

pseudomorfózy ledových klínů existovat i v nynějších podmínkách permafrostu společně 

s ledovými klíny (Murton a French 1993). V některých lokalitách současného tání ledových 

klínů nemusí  proces degradace vést nutně ke vzniku pseudomorfóz. Nitzbon et al. (2019) 

výzkumem v deltě Leny zjistili, že na tamější degradaci ledových klínů má hlavní vliv 

hydrologický režim činné vrstvy. Zamokřený a špatně odvodněný reliéf má destabilizující 

účinek na ledové klíny. Naopak dobře odvodněný povrch degradaci zpomaluje až zamezuje. 

Dalším příkladem je oblast arktických pobřežních nížin na severu Aljašky, kde bylo provedeno 

několik dlouhodobých měření zaměřených na sledování degradace a opětovné stabilizace 

ledových klínů (např. Shur et al. 2003). Zmínění autoři mimo jiné zdůrazňují, že právě ledové 

klíny jsou velmi citlivé na klimatické teplotní výkyvy typické pro tuto oblast, přestože se stále 

jedná o lokalitu souvislého a stabilního permafrostu. Výzkum umožnil vymezení některých 

chronologicky opakujících se fází (A – F) degradace a stabilizace ledových klínů: 

 

A. Úbytek přechodné vrstvy vlivem oteplení. 

B. Počátek tání ledové hmoty v klínech. 

C. Akumulace vody v místě degradovaných ledových klínů a následný úbytek 

vegetace. 

D. Zrychlené rozmrazování ledových klínů vlivem akumulované vody. 

E. Rozvoj nové mokřadní vegetace (vodní mechy, ostřice). 

F. Opětovný zámrz či stabilizace ledových klínů a permafrostu díky vegetačnímu 

růstu a akumulaci organické hmoty. 
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Typickým termokrasovým projevem polygonálního terénu během degradace ledových 

klínů je složení vegetace, které je odrazem specifik jako hloubka činné vrstvy, teplota a pH 

půdy či obsah uhlíku a dusíku (Jorgenson et al. 2015, Wolter et al. 2016).  Je proto zřejmé, že 

jednotlivá vývojová stádia degradace polygonálních sítí ledových klínů mají vzhledem 

k různým vlastnostem mikroreliéfu také charakteristické vegetační zastoupení (Washburn 

1979). Výzkum v oblasti Yukon Coast v arktické Kanadě vymezil na modelových polygonech 

celkem 36 druhů rostlin, s rozdělením do kategorií travnaté (graminoids), kvetoucí byliny 

(forbs) a keře (shrubs) (Wolter et al. 2016). Byl zde nalezen vztah mezi výškou polygonu  

a zastoupením jednotlivých rostlinných druhů, kdy ve vyšších částech polygonu dominovaly 

keře či byliny a naopak v nejnižších a často zatopených partiích rostly mokřadní traviny 

(Obrázek 16). 

 

 

Obrázek 16: Výškový vztah mezi druhovým zastoupením rostlin uvnitř zkoumaných polygonů ledových klínů 

v lokalitě Yukon Coast v arktické Kanadě (Wolter et al. 2016). 

 

4.2.3 Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů 

 Z morfologie pseudomorfóz mrazových klínů lze indikovat procesy, ke kterým 

docházelo během jejich vzniku (French 2007). Murton (2007) předpokládá, že nejjednodušeji 

lze identifikovat široké pseudomorfózy s klínovým tvarem zužujícím se dolů. Tyto struktury se 

podobají epigenetickým klínům a nedošlo v nich k výrazné tvarové modifikaci. Avšak řada 

pseudomorfóz vzniká polygeneticky, což jejich ústřední genezi znesnadňuje (French 2007; 

Obrázek 17). 
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Obrázek 17: Nákres variabilních tvarů a výplní pseudomorfóz ledových klínů. 1 – půdní humus, 2/3 – hlína, 4 – 

písčitá hlína, 5/6 – spraše, 7 – rašelina, 8 – štěrkopísky, 9 – stratifikace a malé zlomy, 10 – dutiny, 11  - ulity 

sladkovodních měkkýšů, 12 – zbytky rostlin (Melnikov a Spesivtev 2000, Romanovskij 1973 in French 2007). 

 

V periglaciální literatuře se lze běžně setkat s termínem „odlitky ledových klínů“ (ice-

wedge cast) jakožto synonymem pro jejich pseudomorfózy (French 2007, Whiteman 2002  

a další). Běžně se toto pojmenování skutečně nerozlišuje. Výraz „odlitek“ (cast) pro označení 

pseudomorfózy ledového klínu ale nemusí být zcela přesný. Tento termín symbolizuje strukturu 

která by si měla zachovat původní tvar a velikost ledového klínu (Harry a Godzik 1988). French 

(2007) ale popisuje pseudomorfózy ledových klínů jako formy významně modifikované 

zejména termokrasovou aktivitou a s ní spjatými procesy. Nejzákladnějším faktorem 

ovlivňujícím míru degradace je právě obsah ledu, který je vysoký u ledových klínů (Ballantyne 

2018, Murton 2007; viz kapitola 4.2.4). Je tedy zřejmé, že některé sekundární struktury 

prodělaly výraznější modifikaci a jiné jsou naopak tvarově i velikostně téměř zachované, 

protože je termokras neovlivnil. Pro účel této práce a ustanovení terminologie lze sekundární 

výplně po ledových klínech přiřadit k pseudomorfózám (ice-wedge pseudomorphs) a reliktní 

písčité klíny vzhledem k velmi malému obsahu ledu k „odlitkům“ (relict sand-wedge cast).  

Vymezení přesné morfologie, na jejímž základě by bylo možné spolehlivě rozlišit 

pseudomorfózy ledových klínů a reliktní písčité klíny však není zcela jednoznačné (Tabulka 6, 

Obrázek 18). Další komplikací při určování původní výplně mrazového klínu je fakt, že i mezi 

stejnými typy mohou být rozdíly, pokud se vyvíjely v odlišném geologickém substrátu 

(Obrázek 19).  
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Tabulka 6: Morfologické odlišnosti mezi pseudomorfózami ledových klínů  a reliktními písčitými klíny (Ballantyne 

2018, Black 1976, French 2007, Harris a Murton 2005, Murton 2007, Murton a Bateman 2007, Péwé 1959, 

Washburn 1979, Worsley 2016, Yershow 2004). 

 

 

 

Obrázek 18: A: Nákres profilu pseudomorfózou ledového klínu. B: Nákres profilu reliktním písčitým klínem (Black 

1976 in Washburn 1979). 

 pseudomorfózy ledových klínů reliktní písčité klíny 

modifikace tvaru 

Klínový tvar zachován jen částečně, 

stěny klínu nemusí být rovné (Black 

1976). 

Obvykle lépe zachovaný klínový tvar 

který může dole pokračovat písčitou 

žílou (French 2007, Worsley 2016). 

profilové rozměry 

Podle směru růstu šířka do 10 m a 

hloubka až několik desítek metrů 

(Yershow 2004). 

Poměr mezi šířkou a hloubkou je 

obvykle 1:3 až 1:6 (Mackay 1974). 

Horizontální rozměr vrcholu klínu 0,3 

- 3,9 m a vertikální < 10 m (Murton a 

Bateman 2007). 

stupeň degradace 

Znaky poklesu či zhroucení 

nadložních nebo okolních hornin a 

sedimentů v důsledku tání ledové 

hmoty (French 2007, Harris a Murton 

2005). 

Bez znaků výrazného sesedání a 

poklesu materiálu do horní části klínu 

(Murton 2007). 

způsob uložení 

výplně 

Konkávní vrstvy (tj. prohnuté směrem 

dovnitř) horizontálně uložených 

sedimentů (Washburn 1979). 

Vertikální laminace uloženin široké 1-

5 mm, rozšiřující se směrem k vrcholu 

rovnoběžně s okraji (stěnami) klínu 

(Black 1976, Péwé 1959). 

charakter výplně 

Hrubozrnná nevytříděná výplň velmi 

podobná až totožná s okolím klínu 

(Ballantyne 2018). 

Převládá eolicky vytříděná 

jemnozrnná výplň, složením odlišná 

od okolí (Ballantyne 2018, French 

2007). 

průměr 

polygonálních sítí 

Většinou kolem 5 - 40 m 

(Morse a Burn 2013). 

Přibližně mezi 8 - 20 m (Murton a 

Bateman 2007). 
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Obrázek 19: A: Profilový průřez pseudomorfózou ledového klínu v píscích. B: Profilový průřez pseudomorfózou 

ledového klínu ve spraších (Van Vliet-Lanoë et al. 2004). 

 

4.2.4 Paleoenvironmentální význam morfologických znaků klínů  

Pseudomorfózy mrazových klínů se velmi často využívají k rekonstrukcím 

paleoklimatu (Christiansen et al. 2016, Murton a Kolstrup 2003, Vandenberghe a Pissart, 1993). 

Dříve se předpokládalo, že vznik jejich primární formy - ledového klínu, má velmi blízký vztah 

s průměrnou roční teplotou (Péwé 1966). Dnes je však zřejmé, že je tento vztah složitější, neboť 

k mrazovému pukání dochází pouze při extrémních událostech v podobě prudkých ochlazení 

(Allard a Kasper 1998). V mnoha výzkumech (Christiansen 2005, Mackay 1992 a další) se také 

potvrdilo, že je mnohem důležitější četnost takovýchto mrazových událostí během 

nejchladnějších měsíců než průměrná roční teplota, neboť ta zahrnuje i teplejší letní období, 

kdy k mrazovému pukání nedochází a informaci tak zkresluje. Mackay (1990) eviduje růst 

ledových klínů i v nesouvislém permafrostu. Ke vzniku v těchto oblastech dochází 

pravděpodobně díky méně častým velmi chladným vpádům arktického vzduchu během zimních 

měsíců (Burn 1990). 

Je tedy zřejmé, že teplotní podmínky v průběhu roku mohou být velmi variabilní. Z toho 

důvodu je pro správnou rekonstrukci paleoklimatických podmínek nutné pochopení procesů při 

vzniku ledových klínů a také způsob a rychlost jejich degradace (Murton 2007, Murton  

a Kolstrup 2003). Zjišťování těchto informací je ale obtížnější v tom, že samotný vznik 

pseudomorfóz je složitý proces, který mohl být ovlivněn celou řadou společně působících 
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činitelů, specifických pouze pro danou lokalitu (Murton 2007, Murton a Kolstrup 2003). Místní 

podmínky zahrnují zejména litologii a s ní související tepelnou vodivost, vegetaci či mocnost  

a dobu ležení sněhové pokrývky (French 2007). Aby bylo jednodušší proces vzniku 

pseudomorfózy pochopit a vhodně interpretovat, lze provést zjednodušené experimenty 

nasimulováním různorodých podmínek. Simulaci mechanismu vzniku pseudomorfóz ledových 

klínů a jejich následnou komparaci s reálnými pseudomorfózami v přírodě uskutečnili Harris  

a Murton (2005). Vznik pseudomorfóz ledových klínů lze taktéž dobře dokumentovat  

v oblastech, kde v současné době dochází k degradaci permafrostu a k termokrasovým 

pochodům, jako například v lokalitě Bylot Island na severu Kanady (Fortier et al. 2007). 

Pochopení zmíněných podmínek a mechanismů je podle Harrise a Murtona (2005) nutné pro: 

 

A. Správnou identifikaci pseudomorfózy na základě jejích morfologických charakteristik 

(složení výplně a její zrnitost, obsah původní ledové výplně či rozměry klínu). 

 

B. Rekonstrukci originální struktury aby bylo zřejmé, k jak výrazným modifikacím během 

vývoje pseudomorfózy došlo.  

 

Je možné nalézt několik ukazatelů, které mají pro výslednou podobu pseudomorfózy 

důležitý význam. French (2007) vymezuje 4 hlavní faktory (A–D), které ovlivňují stupeň 

degradace pseudomorfózy: 

 

A. Povaha geologického substrátu 

Deformace sekundární struktury je výraznější v případě, je-li okolní materiál 

jemnozrnný (Harris a Murton 2005). Proto se lépe zachované pseudomorfózy ledových 

klínů a reliktní písčité klíny nachází především v hrubozrnných sedimentech, což 

dokazují například četné nálezy ve štěrcích a píscích (Black 1976, French 2007, Harris 

a Murton 2005). Je to způsobeno tím, že hrubozrnné sedimenty jsou chudší na led, 

kdežto jemnozrnné jíly a silty obvykle obsahují více ledové výplně (někdy více než  

60 %) (Jorgenson a Osterkamp 2005, Murton 2007). 

 

B. Množství ledu původně obsaženého v klínu 

Množství ledu se také významnou měrou podílí na stupni degradace a výsledné podobě 

pseudomorfózy (Harris a Murton 2005). Je tedy zřejmé že zemní (resp. písčité) klíny, 

reagují na termokrasové procesy během degradace permafrostu odlišně než klíny ledové 
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(Baolai a French 1991). Vzhledem k vysokému obsahu ledu v ledových klínech dochází 

při jejich tání k úbytku většiny původní výplně, kdežto písčité klíny si vzhledem 

k malému obsahu ledu původní podobu zachovávají lépe (Ewertowski 2009, French 

2007).  

 

C. Rychlost tání ledu 

Murton (2007) charakterizuje pomalé tání pouze částečným sesedáním nadložního či 

okolního materiálu a díky tomu může být prostor v původní struktuře do značné míry 

zachován a nezmenšen. Autor rovněž popisuje vzhled druhotného sedimentu, kterým 

bude prostor vyplněn. Tato sekundární výplň nemusí být vzhledem a složením totožná 

s okolím klínu, neboť pomalé tání umožnilo více času pro eolickou činnost, která do 

prostoru klínu navála část materiálu.  Naopak v případě rychlého tání, obvykle 

v horizontu dnů až týdnů, dojde ke zhroucení nadložního a okolního materiálu do 

prostoru mrazového klínu a nová výplň je pak složením téměř k nerozeznání s okolím 

(Jorgenson a Osterkamp 2005). Podle Murtona (2007) je častým charakteristickým 

rysem rychlé degradace ledových klínů masivní a někdy až chaotická výplň. Vlivem 

rychlé degradace se někdy v pseudomorfóze vyskytují také velké klasty sedimentů nebo 

narušené strukturní bloky, které jsou příliš velké na to, aby vyplnily  

i spodní část klínu (Murton 2007). Propad nadložních vrstev může vytvářet mělčí 

deprese známé jako závrty (Jorgenson a Osterkamp 2005). 

 

D. Způsob eroze klínu tavnou vodou  

Možné způsoby eroze popisují Jorgenson a Osterkamp (2005). Zmínění autoři vyčleňují 

erozi boční a vertikální. K boční erozi dochází podél stěn klínu a její rychlost se 

s ohledem na objem ledu či texturu půdy pohybuje od 0,1 do 2 m za rok. K vertikální 

degradaci dochází s prohlubováním činné vrstvy a táním ledu pod ní. 

 

Dalším významným faktorem, který se výrazně podílí na vzhledu klínových 

pseudomorfóz je doba, po kterou se vyvíjela primární struktura. Toto tvrzení je dobře ověřitelné 

při komparaci pseudomorfóz mrazových klínů z odlišných klimatických podmínek jejich 

vzniku. Velmi dobře zmapované jsou zejména evropské pseudomorfózy a proto si lze vzít jako 

vhodný příklad pseudomorfózy nalezené ve Francii (Andrieux et al. 2016 B, Bertran a Fabre 

2005, Bertran et al. 2014).  
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Na severu Francie v Pařížské pánvi šířka pseudomorfóz ledových klínů mnohdy 

překračuje 2 m. Kdežto jižněji (zejména podél toku Loiry a v okolí Bordeaux) dominují reliktní 

písčité klíny s šířkou do 1 m (Andriuex et al. 2016 B). Na základě těchto charakteristik autoři 

usuzují, že v západní a jihozápadní Francii byla hraniční oblast jejich distribuce, neboť zde 

docházelo k mrazovému pukání po poměrně krátkou dobu a jednalo se spíše o sporadický nebo 

izolovaný permafrost s aridnějším klimatem. Kdežto na severu byl převážně nesouvislý 

permafrost. Kromě toho Andrieux et al. (2016 B) upozorňují, že hloubky pseudomorfóz 

ledových klínů v Pařížské pánvi, jenž se pohybují kolem 4-5 m, korespondují s hloubkami 

ledových klínů v nesouvislém permafrostu na Svalbardu. Hloubky reliktních písčitých klínů na 

jihozápadě Francie svojí hloubkou 0,7–1,5 m zase odpovídají hloubce zemních klínů 

v nesouvislém permafrostu v Québecu. Tato zjištění mohou vypovídat o podobnostech 

současných a minulých klimatických podmínek vzniku mrazových klínů. 

Podobných charakteristik z jiných oblastí jejich výskytu by bylo možné nalézt celou 

řadu. Paleoenvironmentální hodnota pseudomorfóz mrazových klínů může spočívat také v tom, 

že na základě datování jejich vzniku lze sledovat přibližný ústup pevninského ledovce, pokud 

se na jejich území dříve nacházel. Proto například stáří pseudomorfóz nalezených na 

středozápadě Polska, nemůže být větší než 20-24 ka BP, neboť se v těchto obdobích nacházel 

v daných zeměpisných šířkách kontinentální ledovec a mrazové klíny se tam vyvíjet nemohly 

(Marks et al. 2019). 

Z hlediska charakteru typů pseudomorfóz lze zpozorovat západovýchodní gradient, kdy 

v západní Evropě se nachází především pseudomorfózy ledových klínů a směrem na východ 

začínají převládat reliktní písčité klíny (Böse 1991). Tato skutečnost značí dřívější chladnější  

a aridnější klima ve východní a střední Evropě oproti Evropě západní (Kasse 1998). 

 

4.2.5 Rozšíření pseudomorfóz mrazových klínů ve světě 

Pseudomorfózy mrazových klínů se nachází zejména v oblastech středních zeměpisných 

šířek, přičemž jsou velmi rozšířené zejména v Evropě (Obrázek 20; Czudek 2005, French 

2007). Lze je nalézt zejména v Belgii, Dánsku, Francii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, 

Polsku, na Slovensku, ve Švédsku či ve Velké Británii (viz. Tabulka 7). Většina těchto 

evropských pseudomorfóz pochází z období LPM během svrchního viselského pleniglaciálu 

(13-27 ka) (Huijzer a Vandenberghe 1998) Tato skutečnost je ovlivněna tím, že pseudomorfózy 

ledových klínů či reliktní písčité a složené klíny pocházející ze starších období pleistocénu jsou 
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již výrazně erodované nebo jsou překryty vrstvami sedimentů a lze je tak jen obtížně nalézt 

(Kolstrup 2004). 

 

 

Obrázek 20: Distribuce pseudomorfóz mrazových klínů v západní Evropě a rozšíření permafrostu během 

svrchního pleistocénu (Bertran et al. 2018) 

 

 Nicméně velké množství pseudomorfóz mrazových klínů je známo také z dalších 

kontinentů. V Severní Americe patří mezi hlavní lokality výskytu zejména New Jersey či 

Michigan (French 2007). V Asii jsou pseudomorfózy ledových klínů nalezeny například na 

zarovnaném reliéfu vysoko položené Tibetské náhorní plošiny (Cheng et al. 2005).  

Na jižní polokouli je vlivem méně rozsáhlého pleistocenního permafrostu pseudomorfóz 

nalezeno málo. Příkladem jsou reliktní písčité klíny v Patagonii (Bockheim et al. 2009 A). 

Pseudomorfózy ledových klínů byly lokalizovány taktéž v Austrálii, a to konkrétně na jižním 

okraji Eromanga Basin (Alley a Frakes 2003). 
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5 Metodika  

A. Datové zdroje a jejich vyhledávání 

Informace o výskytu pseudomorfóz mrazových klínů byly vyhledávány ve webových 

databázích a e-knihovnách s odbornými články (Web of Science, Elsevier, ResearchGate  

a Wiley Online Library), pomocí řetězců klíčových slov: 

 

• Klíčová slova pro nalezení pseudomorfózy ledového klínu: Ice-wedge cast, ice-

wedge pseudomorphs, relict ice-wedge, fossil ice-wedge. 

• Příklad klíčových slov pro nalezení článku „EWERTOWSKI, M. (2009): Ice-wedge 

Pseudomorphs and Frost-cracking Structures in Weichselian Sediments, Central-West 

Poland. Permafrost and Periglacial Processes, 20, 316–330.“ na ResearchGate (2. 

v pořadí): „Ice-wedge pseudomorph Pleistocene Weichsel Poland“. 

 

B. Doplnění informací o poloze 

Polohové informace (tj. souřadnice a nadmořská výška) byly zjištěny dvěma způsoby: 

 

• Nalezené přímo v konkrétním odborném článku. 

• Pomocí aplikace Google Earth Pro  (Google, Inc. 2019) na základě slovního popisu 

v odborném článku o umístění lokality nebo z přiložené mapy, která byla k dispozici 

ve všech případech. 

 

Pozn.: Polohové informace zjištěné druhým způsobem jsou v Tabulka 7 označené 

kurzivou. 
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6 Výsledky 

6.1 Poloha pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí 

Na základě literární rešerše bylo vyhledáno 29 lokalit s výskytem pseudomorfóz 

mrazových klínů, z toho 21 v Evropě, 4 v Severní Americe, 2 v Jižní Americe a 2 ve Východní 

Asii (Obrázek 21, Tabulka 7).  

Všechny nalezené pseudomorfózy mrazových klínů se nachází ve středních 

zeměpisných šířkách. V Evropě se jedná o oblasti mezi 45° s. š. (jihozápad Francie) až  

56,4° s. š. (jihozápad Švédska). Poledníkové vymezení nalezených lokalit je od 8,1° z. d. 

(střední Irsko) až po 20,4° v. d. (východ Maďarska). Pseudomorfózy se v severní a západní 

Evropě nacházely převážně do 50 m n. m. a nejníže položené lokality byly situovány na 

mořských pobřežích. Směrem na východ do vnitrozemí kontinentu se nadmořské výšky lokalit 

mírně zvyšovaly. Nejvýše položené polygonální sítě pseudomorfóz byly identifikovány na 

východě Maďarska a to až v 480 m n. m.  

V severní Americe bylo identifikováno velké množství lokalit na východním pobřeží 

Atlantiku v New Jersey v oblasti Pine Barrens, z nichž byly dvě vybrány. Další lokalita výskytu 

byla zjištěna mezi Michiganským a Huronským jezerem. Velmi specifická byla lokalita 

kanadských Magdalénských ostrovů (47,4° s. š.). Všechny lokality nalezené na území 

Spojených států se nacházely v nižších zeměpisných šířkách (39,3° až 43,5° s. š.) než evropské 

pseudomorfózy.  

Polygonální sítě pseudomorfóz mrazových klínů v Asii byly nalezeny pouze 

v zarovnaném reliéfu Tibetské náhorní plošiny, přičemž zde byla nejjižnější (34,5° s. š.)  

a současně nejvýše položená (více než 3000 m n. m.) lokalita výskytu na celé severní polokouli. 

Oblasti v jižní Patagonii a v Argentině, kde byly reliktní písčité klíny resp. 

pseudomorfózy ledových klínů lokalizovány, jsou pravděpodobně jedinými lokalitami jejich 

výskytu na jižní polokouli (French 2007). Forma na jihu Austrálie interpretovaná jako 

pseudomorfóza ledového klínu, o níž bylo pojednáno v kapitole 4.2.5, je pouze ojedinělá  

a netvoří polygonální síť (Alley a Frakes 2003). 
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Obrázek 21: Rozšíření pseudomorfóz mrazových klínů ve světě. Číselná označení lokalit odpovídají daným řádkům 

v Tabulka 7, Tabulka 8 a Tabulka 9. Vytvořeno v softwaru ESRI® ArcMap™ 10.6.1 nad podkladovou mapou  

„ESRI National Geographic“. 
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Tabulka 7: Polohová charakteristika vybraných lokalit pseudomorfóz mrazových klínů ve světě. Zdroje ve sloupci 

„zdroj“ odkazují na původ informací v daném řádku. Zvýrazněný zdroj je hlavní, nezvýrazněné zdroje jsou 

doplňující a jejich pravé horní indexy odkazují na konkrétní informaci též označenou indexem. Všechny zdroje 

v jednom řádku odkazují na informace ve stejných řádcích také v Tabulka 8 a Tabulka 9. Souřadnice a nadmořské 

výšky označené kurzivou byly zjištěny podle metodiky v kapitole 5. 

číslo 

lokality  
země lokalita 

zeměpisná 

šířka [°] 

zeměpisná 

délka [°] 

nadmořská 

výška [m] 
zdroj 

1 ŠVÉDSKO 
Laholm, jihozápadní 

pobřeží 
56,415 13,014 13-24 Svensson 1973 

2 DÁNSKO 
Tjæreborg, západní 

pobřeží 
55,499 8,65 20-30 Kolstrup 2004 

3 IRSKO 
centrální Irsko, střední 

až horní tok řeky Suir 
52,862 -8,11 - Lewis 1979 

4 
VELKÁ 

BRITÁNIE 

Trimingham, východní 
pobřeží Anglie 

52,893 1,378 >2 Whiteman 2002 

5 
Wolverhampton, 

středozápadní Anglie 
52,699 -2,11 154 Morgan 1971 

6 

BELGIE 

Ruddervoorde, Západní 

Flandry 
51,1 3,179 25 

Ghysels a Heyse 2006, 

Heyse a Ghysels 20031 

7 
Maria-Aalter, Východní 

Flandry 
51,08 3,419 25 Heyse a Ghysels 2003 

8 
Sint-Niklaas, Východní 

Flandry 
51,141 4,173 25 

Cockx et al. 2006, Heyse 

a Ghysels 20031 

9 

FRANCIE 

Pierrelaye-Bessancourt, 
Pařížská pánev  

49,012 2,076 <50 
Thiry et al. 2013, 

Andrieux et. al. 2016 B1 

10 
Petit-Bost, severní 

Akvitánie 
45,017 0,297 79 

Bertran a Fabre 2005, 

Andrieux et. al. 2016 B1,  

11 NIZOZEMSKO 
Vennebrügge, hranice 

Německa a Nizozemska 
 52,559 6,672 15-20 Kasse 1998 

12 

NĚMECKO 

Kaltenkirchen, 

Šlesvicko-Holštýnsko 
53,779 9,923 ~30 Svensson 1976 

13 
dolní Rýn, severní 

Porýní-Vestfálsko 
51,278 6,683 ~20 Golte a Heine 1980 

14 

POLSKO 

Bytkovo, Velkopolské 
vojvodství  

52,519 16,775 100 

Ewertowski et al. 2016, 
Dzierżek a Stańczuk 

20061,  French 20072, 

Kozarski 19953 

15 
Trzebisławki, 

Velkopolské vojvodství  
52,246 17,135 70 

16 
Kaszczor, Velkopolské 

vojvodství  
51,954 16,164 80 

17 
Włoszakowice, 

Velkopolské vojvodství  
51,932 16,382 110 

18 SLOVENSKO 
Trenčín, západní 

Slovensko 
48,835 18,018 270 Budek et al. 2013 

19 

MAĎARSKO 

Mogyoród, Pešťská 
župa 

47,583 19,217 255 
Fábián 2013, Kovács 

20071 

20 Csiperek, Vašská župa 47,083 16,933 230 
Fábián 2013, Kovács 

20071 

21 Eger, Heves 47,866 20,388 126-480 Budek et al. 2013 

22 

USA 

Saginaw Lowland, 

Michigan 
43,515 -84,021 176-274 Lusch et al. 2009 

23 Columbus, New Jersey 40,087 -74,697 - 
Gao 2014, Romanovskij 

19851 

24 
jih Pine Barrens, New 

Jersey 
39,283 -74,933 15-40 French et al. 2003 

25 KANADA 
Îles de la Madeleine, 

Québec 
47,353 -61,89 4-24 

Rémillard et al. 2015, 

Fortier a Allard 20051 

26 

ARGENTINA 

Estancia Tres de Enero, 
jižní Patagonie 

-52,827 -69,561 50-100 Bockheim et al. 2009 A 

27 San Rafael, Mendoza -34,616 -68,433 825 Grosso a Corte 1989 

28 

ČÍNA 

pramenná oblast Žluté 
řeky, SV Tibet 

34,525 97,512 ~4300 
Cheng et al. 2005, 

Romanovskij 19851 

29 
Quinghai lake, Tibetská 

náhorní plošina 
36,602 100,415 3200-3400 

Liu a Lai 2013, 

Romanovskij 19851 
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6.2 Charakteristika reliéfu v okolí pseudomorfóz a složení jejich výplně 

Většina pseudomorfóz mrazových klínů se nacházela na rovinatém terénu pobřežních 

či vnitrozemských nížin, říčních či jezerních teras a údolních niv se sklonitostí převážně pod 4° 

(Tabulka 8). Lokalit výskytu pseudomorfóz v oblastech říčních či jezerních teras bylo během 

literární rešerše nalezeno hned několik. Je zřejmé, že výše položené terasy jsou vývojově starší. 

Nacházené pseudomorfózy byly zejména na těch níže položených. V pramenné oblasti Žluté 

řeky byly na různých terasách rozpoznány dva odlišné typy pseudomorfóz ledových klínů 

(Cheng et al. 2005). První se nacházel 6-7 m nad severním břehem jezera Ngoring a vznik byl 

datován na 5,43 ka BP. Vyznačoval se umístěním v lakustrinních písčitoštěrkovitých 

uloženinách druhé terasy a pseudomorfóza měla tvar do písmene U. Kdežto druhý typ, vzdálený 

asi 50 km jihovýchodně, se odlišoval umístěním ve zpevněném podstavci říční terasy, byl  

o něco výše nad hladinou, vývojově starší (13,49 ka BP) a měl klínový tvar do písmena V (13,49 

ka BP). Obdobný příklad lze nalézt na říčních terasách Diamante River v Argentině, kde byly 

pseudomorfózy ledových klínů lokalizovány pouze na nejnižších terasách (Grosso a Corte 

1989). V obou předchozích zdrojích bylo taktéž uvedeno, že výše položené a starší 

pseudomorfózy jsou současně užší a nejsou tak hluboké.  

Geologický substrát v okolí pseudomorfóz byl poměrně různorodý, měl však zejména 

fluvioglaciální, případně eolickou povahu. V blízkosti mořských pobřeží se často jednalo  

o marinní akumulace. Zrnitostně byly zastoupeny téměř zřejmě všechny kategorie od jílu, přes 

spraše a písek po hrubozrnné štěrky a typicky také till, jakožto materiál ledovcové akumulace. 

Nejčastější výplní pseudomorfóz mrazových klínů byl písek o různé zrnitosti. Byly však 

nalezeny i jemnozrnné materiály jako jíly či spraše, ale také hrubozrnné frakce v podobě štěrků. 

V některých případech byl popsaný vzhled výplně daného typu pseudomorfózy shodný 

s morfologickými znaky uvedenými v kapitole 4.2.3. Jednalo se zejména o vertikální laminaci, 

která běžně identifikuje reliktní písčité klíny, jenž byla rozpoznaná v oblastech v Maďarsku 

nebo na jihu New Jersey či eolicky tříděný písek, který odkazuje pravděpodobně také na reliktní 

písčité klíny. Ve většině případů ale nebylo možné odhadnout původní výplň pouze na základě 

popisu výplně současné. 
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Tabulka 8: Charakter reliéfu a složení výplně pseudomorfóz mrazových klínů. Zdroje informací a informace 

označené pravým horním indexem lze dohledem ve shodném řádku ve sloupci „zdroj“ v Tabulka 7. 

číslo 

lokality  
charakter reliéfu 

sklon 

[°] 

převládající geologický 

substrát v okolí 

pseudomorfóz 

výplň pseudomorfóz  

1 
mírně zvlněný reliéf rozčleněný  

údolími jižně od řeky Lagan 
- fluvioglaciální písky 

různorodá, štěrky i eolicky 

vytříděný jemnozrnný písek 

2 plochý nížinný pobřežní reliéf - hrubší písky a štěrky eolicky tříděný jemnozrnný písek  

3 říční terasy - fluvioglaciální písky a štěrky písky a štěrky 

4 pobřežní nížina - písčitojílovité sedimenty a till jemný až hrubý písek, silt 

5 říční údolí River Penk <15 
červenohnědý till s marinními 

eratiky překrytý štěrkopísky 

jemně až středně hrubý písek, 

štěrky 

6 
nízko položená plošina při 

pobřežní nížině 
< 11 

kvartérní písčitohlinité sedimenty 

překrývající terciérní marinní 
usazeniny 

vytříděný jemnozrnný písek 

7 
nízko položená plošina při 

pobřežní nížině 
<1 písky a jílovité písky písčitojílovitá výplň 

8 
nízko položená plošina při ústí 

Šeldy  
<11 

fluvio-eolický tmavší písek bohatý 

na železo a silt 
písek (80-90 %), jíl (14 %) 

9 
řiční terasa Seiny poblíž přitoku 

Oise 
1 

jíly překryté písčitým eluviálním 

horizontem 
hlinitopísčitá výplň 

10 
střední terasa řeky Isle, aluviální 

vějíře 
<3 jíly překryté hlinitým koluviem - 

11 
plochý reliéf 

Severozápadoněmecké nížiny 
- štěrkopísky převážně středně hrubý písek 

12 
plochý reliéf 

Severozápadoněmecké nížiny 
- würmské písky písek 

13 říční terasa Rýnu - - písek 

14 
rovinatý reliéf Polské nížiny, 

říční terasy 
< 4 subglaciální till jemně až středně hrubý písek 

15 
rovinatý reliéf Polské nížiny, 

říční terasy 
<4 subglaciální till jemně až středně hrubý písek 

16 
rovinatý reliéf Polské nížiny, 

říční terasy 
<4 - písek a štěrk 

17 
rovinatý reliéf Polské nížiny, 

říční terasy 
<4 subglaciální till jemnozrnný písek 

18 
rovinatý až mírně zvlněný reliéf 

okrajové části údolí Váhu 
- písčité jíly a silty písky a spraše 

19 
mírně zvlněný reliéf severní 

části Panonské pánve 
- štěrkopísky 

vytříděný jemně až středně hrubý 

písek, vertikální laminace 

20 
plochý až mírně zvlněný reliéf 

Západopanonské pánve 
- aluviální štěrky písek, vertikální laminace 

21 
několik říčních údolí 

orientovaných ve směru SZ-JV 
- písčitohlinité koluvium - 

22 rovinatý nížinný reliéf <2 lakustrinní jemnozrnné písky, till hlinitopísčitá výplň 

23 
plochý pobřežní reliéf Atlantské 

nížiny 
- rašelina, silt, písky písky a štěrky 

24 
plochý pobřežní reliéf Atlantské 

nížiny 
- 

zvětralé uloženiny různého složení, 
štěrkopísky 

jemně až středně hrubý písek, 
vertikální laminace 

25 
pobřežní reliéf, asymetrická 

údolí 
- glaciomarinní písky a silty písek a organická hmota,  

26 plochý glaciofluviální reliéf - hlinitopísčitý až jílovitý till hrubý písek 

27 kvartérní terasa Diamante River - štěrkopísky - 

28 říční a jezerní terasy - štěrkopísky  - 

29 jezerní terasa - aluviální štěrky překryté spraší  středně až hrubozrnný písek 
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6.3 Morfometrické znaky pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí 

Šířka klínů pseudomorfóz nalezených v literatuře se pohybovala kolem 0,75 m a jejich 

hloubka byla přibližně 1,75 m (Tabulka 9). Toto zjištění příliš nekoresponduje s rozměry 

aktivních ledových klínů, u nichž Mackay (1974) předpokládá běžný poměr mezi šířkou  

a hloubkou 1:3 až 1:6. Nejmenší v literatuře popsaná  šířka pseudomorfóz je 0,1 m. Naopak 

maximální šířky jen výjimečně přesahovaly 2 m. Za zmínku stojí také to, že někteří autoři 

zavedli vlastní velikostní kritérium. Např. Cockx et al. (2006) vyloučili z analýzy všechny 

pseudomorfózy užší než 0,25 m.  

Zjišťovanými morfometrickými údaji o polygonálních sítích pseudomorfóz mrazových 

klínů byly rozměry polygonů a jejich geometrie. Mezi délkami hlavních os polygonů byly 

zjištěny výrazné rozdíly. Polygonální síť s největšími délkami hlavních os byla nalezena 

v Saginaw Lowland v Michiganu. Délky hlavních os této sítě dosahovaly až k 160 m, což 

přesahuje poznatky o rozměrech polygonů zmíněných v této práci. Kdežto délky hlavních os 

nejmenších polygonů se pohybovaly jen okolo 2 m. V průměru se u většiny polygonálních sítí 

jednalo o rozměry polygonů přibližně mezi 10-20 m. Geometrický tvar polygonů v nalezených 

sítích byl nejčastěji ortogonální a hexagonální, což potvrzuje obecné předpoklady (např. 

Ballantyne 2018). Je ale nezbytné dodat, že informace o geometrickém tvaru byla nalezena 

pouze v 10 z 29 pojednávaných lokalit. 

6.4 Datování stáří pseudomorfóz mrazových klínů 

Většina nalezených pseudomorfóz mrazových klínů pochází ze svrchního viselského 

glaciálu (MIS 1-2; Tabulka 9). Nejmladší evropské pseudomorfózy, které byly v rámci literární 

rešerše nalezeny, jsou na jihozápadním pobřeží Švédska (Svensson 1973). Jejich vznik před 

9,3-9,8 ka spadá již do holocénu. V jiných zdrojích bylo nalezeno méně přesné datování. 

V belgickém Rudderwoorde byl vznik pseudomorfóz složených klínů vymezen na MIS 2-4 

(Ghysels a Heyse 2006). MIS 4 spadá přibližně do období cca 70  ka BP (Gibbard a Cohen 

2008), při porovnání se stářím jiných evropských pseudomorfóz se tak jedná spíše o starší 

formy. Avšak velmi překvapivé bylo odhadnutí stáří pseudomorfóz v Triminghamu na východě 

Anglie na MIS 12-16 (Whiteman 2002). Starší pseudomorfózy byly nalezeny také na terasách 

dolního Rýnu nebo v Dánsku. Jejich vznik byl odhadnut do období MIS 6 (Kolstrup 2004) 

Stáří pseudomorfóz v Severní Americe přibližně spadalo do období MIS 1-2  

a odpovídalo tak stáří struktur z Evropy. Nejmladší v literatuře nalezené pseudomorfózy jsou 

v pramenné oblasti Žluté řeky v Tibetu. 
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6.5 Paleoenvironmentální rekonstrukce prostředí vzniku mrazových klínů 

A. Srážky 

Přímých informací o srážkových úhrnech při vzniku mrazových klínů bylo zjištěno 

poměrně málo (Tabulka 9). V případě reliktních písčitých klínů byly průměrné srážky většinou 

interpretované na 100 mm/rok a shodovaly se u všech zdrojů, kde byla informace uváděna. 

Odvození této hodnoty vychází na základě známých průměrných ročních srážek z oblastí 

aktivních písčitých klínů, které se v současnosti vyvíjí v suchých údolích na Antarktidě jako 

jsou například oblasti McMurdo Sound či Beacon Valley (Bockheim et al. 2009 B, Péwé 1959). 

Ledové klíny naopak vyžadují podobně chladné avšak humidnější podnebí s dostatkem 

vlhkosti. Tato zjištění korespondují s předpoklady ročních srážek okolo 50-500 mm (Karte  

a Liedtke 1981) a také s hodnotami v kapitole 4.1, kde je zjištěno, že srážkové úhrny v oblastech 

aktivních ledových klínů se pohybují od 150 do 310 mm (Tabulka 5). 

B. Teplota 

Průměrná roční teplota vzduchu při vzniku ledových i písčitých klínů byla odhadována 

na přibližně na -3 až -8 °C (Tabulka 9). Toto rozmezí je vztažené zejména s ohledem na 

variabilitu okolního geologického substrátu, kdy při hrubozrnném nebo zpevněném substrátu 

jsou pro mrazové pukání třeba nižší teploty než v jemnozrnném či nezpevněném (French 2007). 

Při porovnání teplot v oblastech současného vzniku ledových klínů těmto hodnotám odpovídá 

Svalbard (-4,7 °C) a Salluit v severním Québecu (-8 °C). Oblasti na arktickém pobřeží Kanady, 

Aljašky či Ruska se vyznačují nižší průměrnou roční teplotou (~ -11 až -15 °C). Výjimku od 

průměru zjištěných teplot představují předpoklady z jihozápadní Francie (Petit-Bost). Na 

základě velmi úzkých pseudomorfóz ledových klínů byla průměrná roční teplota vzduchu 

v době vzniku ledového klínu interpretována na 0 až -1 °C (Bertran a Fabre 2005). 

C. Činná vrstva 

Údaje o mocnosti činné vrstvy byly přímo nalezeny pouze ve dvou článcích 

pojednávajících o pseudomorfózách (Tabulka 9). Vzhledem k nedostatku záznamů je možné 

tuto informaci odvodit na základě současných lokalit v souvislém permafrostu s ledovými klíny 

(Tabulka 5). Mocnost činné vrstvy se v těchto oblastech souvislého permafrostu pohybuje od 

0,3 až 1 m. Ke zvyšování mocnosti činné vrstvy současně s úbytkem četnosti mrazového pukání 

dochází obvykle při zvyšování teplot s přechodem do nesouvislého permafrostu (Lewkowicz 

1989; Obrázek 2). V oblastech aktivních písčitých klínů na Antarktidě má činná vrstva tloušťku 

asi 20-30 cm (Sletten et al. 2003). 
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Tabulka 9: Morfometrické znaky polygonálních sítí pseudomofóz mrazových klínů a paleoenvironmentální 

rekonstrukce prostředí při vzniku mrazových klínů. Zdroje informací a informace označené pravým horním indexem lze 

dohledem ve shodném řádku ve sloupci „zdroj“ v Tabulka 7. 

číslo 

lokality  

morfometrie 

klínů 
morfometrie polygonů 

paleoenvironmentální rekonstrukce prostředí vzniku 

mrazových klínů 

hloubka 

[m] 

šířka 

[m] 

průměr 

polygonů  

geometrický tvar 

sítě 

typ primární 

výplně 

stáří [ka, 

MIS] 

MAAT 

[°C] 

srážky 

[mm] 

tloušťka činné 

vrstvy [m] 

1 1,1-1,2 
0,15-

1,1 
- - ledová 9,3-9,8 -6 až -8 - - 

2 6-8 >2 - náhodné ortogonální ledová/složená MIS 1-6  - - - 

3 0,8-1,9 >0,3 <2,7 - ledová/zemní 10-18 -5  - - 

4 <1,6 <0,45 - - ledová MIS 12 - - - 

5 - 0,5-1,5 7-11 
převážně ortogonální, 

4-6 stran 
písčitá/ledová 12,5 -3 až -8 - - 

6 0,6-1,6 
0,42-

1,5 

4-11,7 

(8,6) 

 orientované 
ortogonální, 4-5 

stran1 

složená MIS 2-4 - - - 

7 1,2 1 
11-25,3 

(13,4) 

náhodné ortogonální, 

4-6 stran 
ledová/složená - - - - 

8 <2,5 <1,5 2-10 - ledová/složená - - - - 

9 2-3 0,5-1,7 20-30 - ledová 151 
-3 až -

41 
- - 

10 1-1,7 <0,3 5-10 - ledová 20-271 0 až -11 - - 

11 1-1,4 0,5-1 - - písčitá/ledová 
LGM 

(~20) 
- - - 

12 1-3 0,4-1,7 <30 - ledová - - - - 

13 3 <6 - - ledová ~MIS 6 <-4 - - 

14 2,5 0,4 5-30 
nepravidelné 

ortogonální 
písčitá - 

< -42  ~ 1003 0,5-0,71 

15 2 0,3 <10 
pravidelné 

neortogonální 
písčitá - 

16 >3 <2,5 5-20 
nepravidelné 

neortogonální, 5-7 

stran 

složená 17,5-18,6 

17 1,8-3 0,1-0,3 5-30 
nepravidelné 

ortogonální 
písčitá 14,6-14,9 

18 >1,5 >0,7 - - ledová 16,7 - - - 

19 1,5-3 
0,25-

0,6 
2-5 - písčitá 15,7-22,2 

-4 až -

51 
~ 1001 - 

20 2-3 1 10 - písčitá 15,7-22,2 
-4 až -

51 
~ 1001 - 

21 - - - - ledová 28-30 - - - 

22 - - 60-160 - ledová 14,3-14,8 - - - 

23 - 1-3 10-30 hexagonální ledová/písčitá 15-33 -61 - - 

24 1-2,5 0,2-0,4 20-40 
přímočaré 

ortogonální 
písčitá 15-18 -3 až -4 - - 

25 1-1,7 0,5-1 2,5-12 - ledová/složená 12,2-13,2 
-6 až -

81 
- <1 

26 0,4-1,2 0,4 - - písčitá 300 -4 až -8 <100 - 

27 1,5-2,5 0,5-1 6 - ledová 13-19 -3,5 <450 - 

28 1-2 0,3-1,4 - - ledová 5,43-13,49 
-7 až -

81 
- - 

29 0,8-1,2 0,8-1,6 - - písčitá 15-30 
-7 až -

81 
- - 
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7 Diskuze 

7.1 Poloha pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí 

Výskyt pseudomorfóz mrazových klínů odkazuje na rozšíření permafrostu  

v pleistocénu, neboť je vznik jejich primárních forem na toto prostředí vázán (Jahn 1975, 

Vandenberghe a Pissart 1993, Vandenberghe et al. 2014). Nejjižnější hranice výskytu 

pseudomorfóz v Evropě přibližně reflektuje maximální šířkové zastoupení nesouvislého 

permafrostu během LPM (Obrázek 4; Vandenberghe et al. 2014). 

V období vzniku pseudomorfóz mrazových klínů v glaciálech svrchního pleistocénu 

byla hladina světového oceánu vzhledem k rozsáhlému zalednění až o 125 m níže (Ballantyne 

2018). Proto lze předpokládat, že se značné množství forem nacházelo také v oblastech 

kontinentálních šelfů, které jsou dnes zatopené (Obrázek 22).  

 

 

Obrázek 22: Paleoenvironmentální rekonstrukce prostředí Evropy v období LGM. Vzhledem k nížší mořské 

hladině je plocha kontinentu zvětšená o kontinentální šelfy (Becker et al. 2015). 

 

Zajímavým zjištěním je nalezení pseudomorfóz ledových klínů v jihozápadní Francii  

v lokalitě Petit-Bost (45° s. z. š.): „As indicated by the size of the ice-wedge casts at Petit-Bost, 

permafrost probably did not last for more than a few centuries in southwestern France…“ 

(Bertran a Fabre 2005, s. 355). Avšak v novějších zdrojích se existence těchto struktur v daných 

zeměpisných šířkách Francie téměř vylučovala: „No typical ice-wedge pseudomorphs have 

been described south of 47° N.“ (Andrieux et al. 2016 B, s. 26). Je tak možné, že se jednalo  
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o ojedinělou oblast výskytu takto na jihu s příhodně vlhkými a chladnými lokálními 

podmínkami pro vznik ledových klínů, přestože souvislý permafrost zde zřejmě přítomen nebyl 

(Vandenberge et al. 2014; Obrázek 4). Tato informace byla vybrána záměrně, neboť pojednává 

o jedné z možných nejjižnějších lokalit vzniku ledových klínů na evropském kontinentu a taktéž 

potvrzuje, že hranice mezi souvislým a nesouvislým permafrostem během LPM nemusí být 

jednoznačná.  

Jižnější výskyt pseudomorfóz na severoamerickém kontinentu oproti pseudomorfózám 

evropským je dán tím, že permafrost v Severní Americe, stejně jako zásah kontinentálního 

Laurentinského ledovce dosahoval jižněji než Skandinávský ledovec na opačné straně 

Atlantiku  (Obrázek 4; Vandenberghe et al. 2014). 

Lokalit s výskytem reliktních klínových struktur jsou tisíce po celém světě. Například 

jen ve Francii bylo zaznamenáno asi 350 lokalit s reliktními polygonálními sítěmi (Andrieux et 

al. 2016 A). Je tak zřejmé, že výsledky literární rešerše této práce představují pouze velmi hrubý 

výčet jejich světového rozšíření. 

7.2 Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů 

 Větší rozměry pseudomorfóz mrazových klínů odkazují pravděpodobně na déle trvající 

vývoj jejich primárních forem nebo příhodnější klimatické podmínky pro mrazové pukání 

(Andrieux et al. 2016 B). Avšak tvar i rozměry některých pseudomorfóz mrazových klínů se 

při degradaci permafrostu a následně v postglaciálu měnily (French 2007). Míra deformace 

během degradace mrazových klínů se zvyšuje při vyšším obsahu ledu a jemnozrnném okolnímu 

substrátu. Znamená to tedy, že si pseudomorfóza po ledovém klínu nezachovává tvar a velikost 

ledového klínu (Harris a Murton 2005).  

  Lze si povšimnout že pseudomorfózy ledových klínů při porovnání se současně 

aktivními ledovými klíny dosahují menších šířek. Podle zjištění v této práci jsou šířky 

současných aktivních forem i 8 m a málokdy mají pod 1 m (Tabulka 5). Rozdíly v rozměrech 

mezi nalezenými aktivních a reliktními klíny by mohly být vysvětleny alespoň dvěma způsoby: 

 

A. Větší šířka současně aktivních ledových klínů je odrazem jejich umístění v souvislém 

permafrostu, kde jsou podmínky pro mrazové pukání ideální. Z toho lze odvozovat, že 

ne všechny nalezené pseudomorfózy ledových klínů musejí pocházet ze souvislého 

permafrostu a nebo se vyvíjely po kratší dobu (Andrieux et al. 2016 B). 
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B. Pseudomorfózy ledových klínů podstoupily nejen degradaci při termokrasových 

procesech, ale byly zasaženy i následnou postglaciální erozní činností, která změnila 

jejich velikost (French 2007). 

 

 Někdy je obtížné rozeznat pseudomorfózy ledových klínů od těch, kde primární výplní 

nebyl led, ale sediment. Bylo zjištěno, že obecné morfologické odlišnosti (Tabulka 6) nelze 

vztáhnout ke všem případům. Je to kvůli tomu, že pseudomorfózy vznikají v různých 

substrátech, ať už se jedná o říční terasy s velkými klasty (Grosso a Corte 1989) nebo  

o jemnozrnný substrát (Vandenberghe et al. 2015).  Kasse (1998) popisuje výplň reliktních 

písčitých klínů na základě vzájemného porovnání s pseudomorfózami ledových klínů 

lokalizovaných současně na jednom místě ve shodném suchém geologickém substrátu. Výplň 

reliktních písčitých klínů je minerálním složením velmi podobná okolnímu písčitému pokryvu, 

avšak obsahuje znaky eolického třídění, ke kterému ve velmi chladných a suchých podmínkách 

během jejich vzniku docházelo (Kasse 1998). Pseudomorfózy ledových klínů ale vznikaly za 

teplejších klimatických podmínek, protože ledová výplň jejich primárních forem musela roztát.  

Geometrický tvar polygonálních sítí pseudomorfóz ledových klínů se oproti původnímu 

tvaru liší obdobně jako v případě samotných klínů. Zejména vyšší obsah půdní vody  

a jemnozrnné složení okolního substrátu v době tání ledových klínů způsobuje výraznější 

tvarové a velikostní změny (Harris a Murton 2005). Z této charakteristiky lze usuzovat, že 

polygonální sítě reliktních písčitých klínů mají tvar s původními aktivními formami shodnější, 

protože je jejich výplň převážně primární a pravděpodobně obsahovala jen velmi málo ledu. 

V oblastech říčních či jezerních teras s aktivními ledovými klíny bylo zjištěno, že na 

výše položených a lépe odvodněných terasách se nachází větší a lépe vyvinuté polygony  

o větším počtu stran (Allard a Kasper 2001, Ulrich et al 2011). Vetší rozměry polygonů jsou 

obecně situovány do plošného rovinatého reliéfu (Ulrich et al. 2011). Vývojově mladší avšak 

větší pseudomorfózy jsou situované na níže položených říčních terasách v důsledku výšky 

hladiny podzemní vody, která byla v době jejich vzniku blíže k povrchu, protože se hladina 

řeky nacházela výše. 

Odlišnosti v rozměrech polygonů pseudomorfóz mrazových klínů mohou být 

způsobeny také zpevněním substrátu, ve kterém se vyvíjely. V nezpevněných sedimentech, je 

mrazové pukání jednodušší a proto jsou polygony lépe vyvinuté a mají průměr obvykle 15-40 

m, kdežto ve zpevněném substrátu je jejich průměr značně menší, přibližně 5-15 m (French 

2007). 
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Menší rozměry reliktních polygonů může způsobit také to, že mohou být současně 

tvořeny pseudomorfózami mrazových klínů různých řádovostních úrovní odlišného stáří 

(Dostovalov a Popov 1966, Mackay 1992). 

Výskyt velkých polygonálních sítí pseudomorfóz mrazových klínů je limitován hlavně 

rovinatým terénem přibližně do 3-5°, neboť na tomto reliéfu nejčastěji vznikají jejich primární 

formy (Ewertowski et al. 2016, Ulrich et al. 2011).  

7.3 Datování stáří pseudomorfóz mrazových klínů 

Mladší pseudomorfózy se nacházely v oblastech nejvýše zjištěných zeměpisných šířek, 

či vyšších nadmořských výšek (v případě Tibetu). Je to dáno tím, že se tyto oblasti vyznačovaly 

chladnějším klimatem, ve kterém docházelo k mrazovému pukání po delší dobu. Nebo jako 

v případě severní Evropy se tam nacházel po dlouhou dobu ledovec a ke vzniku mrazových 

klínů docházet nemohlo  

Vznik pseudomorfóz na jihu Švédska značí, že panovalo v těchto zeměpisných šířkách 

Evropy dostatečně chladné klima i v preboreálu a ledové klíny se mohly vyvíjet ještě v závěru 

mladšího dryasu. Vysoké stáří pseudomorfóz ledových klínů nalezených v Triminghamu  

vychází z předpokladu, že pouze v daném období (MIS 12-16) byly příhodné klimatické 

podmínky pro vznik ledových klínů (Whiteman 2002). Avšak Bateman et al. (2014) na základě 

studie ve stejné lokalitě předpokládají, že žádné pseudomorfózy ledových klínů  nejsou starší 

než z období devensianu (britská obdoba posledního glaciálu). 

Vzhledem k malému stáří prvního typu pseudomorfózy ledového klínu v oblasti 

Ngoring lake je dokonce pravděpodobné, že se ledové klíny v této oblasti rozvíjely ještě 

v období Atlantiku. 

7.4 Paleoenvironemtální rekostrukce prostředí při vzniku mrazových klínů 

Na vznik různých typů mrazových klínů ve středních zeměpisných šířkách Evropy měla 

vliv distribuce srážkových úhrnů a variabilita teplot vzduchu, jenž byla odrazem převládajících 

atmosférických vzduchových hmot, které se měnily zejména s ohledem na kolísání rozlohy 

kontinentálního ledovce (Obrázek 23).  

V období MIS 2 (svrchní viselský pleniglaciál) ze kterého pochází většina nalezených 

evropských pseudomorfóz bylo ve střední a východní Evropě velmi chladné a aridní klima 

s převládající eolickou činností, srovnatelné se současnými oblastmi suchých údolí na 

Antarktidě (Marks et al. 2019). Kromě toho lze nalézt také charakteristický severojižní gradient, 
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kdy dochází vlivem poklesu teploty s přibývající zeměpisnou šířkou k rozvoji permafrostu a 

častějšímu mrazovému pukání (např. Andrieux et al. 2016 B). 

 

 

Obrázek 23: Atmosférická cirkulace v severní Evropě v období MIS 1 (vpravo) a MIS 2 (vlevo) (Marks et al. 2019). 

 

Velmi široké pseudomorfózy ledových klínů v Porýní a hluboké pseudomorfózy 

složených klínů v Dánsku se mohly vyvíjet v několika fázích a pravděpodobně tak odkazují na 

dlouhý vývoj a velmi nízké teploty v některém z období vrcholné fáze sálského glaciálu (~MIS 

6, Obrázek 24, Kolstrup 2004). Na základě nálezů současně se vyskytujících viselských  

i sálských pseudomorfóz mrazových klínů ve středním Německu Broche (1997) určuje, že 

všechny sálské pseudomorfózy jsou nejen hlubší, ale i širší.  

 

 

Obrázek 24: Přibližné porovnání polohy jižní hranice kontinentálního ledovce v obdobích viselského, sálského a 

elsterského glaciálu (Gyldendal Norsk Forlag 2014). Z mapy vyplývá, že v různých glaciálech byly v ve stejných 

zeměpisných šířkách odlišné klimatické podmínky. Tím by se dalo vysvětlit, proč mají sálské pseudomorfózy 

mrazových klínů jiné rozměry než pseudomorfózy pocházející z viselského glaciálu. 
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Při výskytu písčitých reliktních klínů dá obecně předpokládat dřívější chladné aridní 

klima, neboť dostatek vlhkosti vede ke vzniku ledových klínů. Aridita paleoklimatu však nebyla 

shledána jako jediná podmínka vzniku písčitých klínů. Kromě nízkých teplot a srážek byla 

zmiňována i převládající eolická činnost a přítomnost zdroje, ze kterého váté písky pocházely. 

Proto se často zmiňuje existence rozsáhlých písčitých pokryvů (sand-sheets; např. Murton  

a Bateman 2007). Ledové klíny naopak vyžadují podobně chladné avšak humidnější podnebí 

s dostatkem vlhkosti pro vznik ledové výplně.  

Kasse (1998) však zdůrazňuje, že současný výskyt pseudomorfóz ledových klínů  

a reliktních písčitých klínů ve střední a východní Evropě, nelze jednoduše vztahovat pouze k 

paleoklimatickým podmínkám ale zejména k variabilitě podmínek lokálního mikroreliéfu 

(především půdní stabilita, vegetace a obsah vody; Kasse 1998). Písčité klíny vznikaly na 

vyvýšeném lokálně suchém a dobře odvodněném reliéfu bez sněhové pokrývky, který byl 

vystaven eolickému působení větru, díky čemuž měla jejich výplň nižší podíl siltu, štěrku  

a jemnozrnného písku (Kasse 1998). Ledové klíny vznikající v jejich blízkosti byly obvykle 

v zamokřeném a špatně odvodněném terénu na dnech údolí, se slabou sněhovou pokrývkou  

a tyto lokality nebyly výrazně vystaveny působení větru, proto obsahovaly méně eolicky tříděné 

výplně. 

Vznik mrazových klínů vyžaduje obecně malou mocnost činné vrstvy. Vliv na hloubku 

činné vrstvy mají vlastnosti reliéfu jako zejména vegetace, sněhová pokrývka a související 

albedo (Wolter et al. 2016). Bujnější vegetace permafrost od mrazového pukání izoluje. Činná 

vrstva se typicky prohlubuje při termokrasových procesech během vertikální degradace 

permafrostu (Walker et al. 2014).  
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8 Závěr 

Tato práce shrnula základní poznatky odborné literatury a potvrdila, že vznik a vývoj 

periglaciálních tvarů reliéfu má výrazný přesah do mnoha oblastí fyzickogeografické složky 

krajinné sféry. Mezi nejvýznamnější předpoklady ověřené touto prací patří zejména: 

 

A. Polygonální sítě pseudomorfóz mrazových klínů lze nacházet zejména v oblastech 

středních zeměpisných šířek v rovinatém terénu nížin, v údolních nivách či na říčních 

terasách  do sklonitosti 4° a nabývají často ortogonálních či hexagonálních tvarů. 

B. Z morfologie pseudomorfóz ledových klínů i jejich polygonálních sítí, nelze plně 

odvozovat jejich původní tvar a velikost, protože se při degradaci permafrostu a pozdější 

erozní činnosti měnily.  

C. Evropské pseudomorfózy pochází zejména z vrchního viselského pleniglaciálu (MIS 2),  

ale lze nalézt i pseudomorfózy výrazně starší, pocházející z některých období sálského 

zalednění. Tyto starší pseudomorfózy mají větší rozměry, protože se jejich primární 

formy vyvíjely po delší dobu a pravděpodobně i v několika fázích. 

D. Klimatické podmínky nejsou determinující faktor pro vznik písčitých nebo ledových 

klínů, ale jsou jím lokální podmínky reliéfu (topografie, vegetace, obsah půdní vody či 

složení geologického substrátu), které vznik daného typu mrazového klínu podmiňují. 

Proto se mohou pseudomorfózy ledových klínů nacházet společně s ledovými klíny. 

E. Výskyt ledových klínů není striktně omezen pouze do souvislého permafrostu, proto 

nemusí některé jejich pseudomorfózy ze souvislého permafrostu pocházet 

 

Vzhledem k rešeršnímu charakteru a širokému zaměření tématu, který bakalářská práce 

měla, vyplývá hlavní přínos zejména v utřídění a porovnání informací napříč starší i novou 

literaturou. Mezi tvrzeními v některých literárních zdrojích byl nalezen nesoulad, kdy poznatky 

plynoucí z nových výzkumů aktualizují a upravují ty předešlé. Tato skutečnost značí, že 

studium periglaciální geomorfologie je velmi dynamický vědní obor, který je stále obohacován 

o nová zjištění. 
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