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1. Úvod 

 

Kvartér (čtvrtohory) je nejmladším obdobím geologické historie reprezentující posledních         

2,6 milionu let. Čtvrtohory jsou obdobím, ve kterém docházelo k opakovaným změnám 

klimatických podmínek - docházelo ke střídání dob ledových (glaciálů) a meziledových 

(interglaciálů). Nejúplnější záznam kvartérních klimatických změn je uloţen 

v hlubokomořských sedimentech (např. Martin 2002). V kontinentálních podmínkách               

se v sedimentárním záznamu často setkáváme s erozními hiáty, které komplikují rekonstrukci 

dávných procesů. Eolické sedimenty - konkrétně souvrství spraší a fosilních půd - představují 

unikátní přírodní archív, ve kterém jsou zaznamenány změny kvartérního klimatu (Loţek 

1973). Vzhledem k tomu, ţe spraše pokrývají 10 % povrchu kontinentů, jsou ideální                 

pro kvartérní paleoklimatické rekonstrukce a korelace záznamů z různých oblastí. 

V 80. letech minulého století byl objeven způsob, jak z komplexů spraší a fosilních půd 

přečíst paleoenvironmentální záznam pomocí fyzikálních metod, zaměřených na měření 

magnetických vlastností sedimentů - viz kapitola 4. Rekonstrukce klimatických podmínek 

pomocí magnetických vlastností spraší a fosilních půd. 

Změny klimatu a prostředí, např. postup a ústup kontinentálních ledovcových štítů, oscilace 

mořské hladiny, reakce fauny a flóry, ovlivnily i vývoj lidské společnosti. Nejmladší období 

čtvrtohor zahrnuje také současnost, ve které naopak člověk svou činností přispívá ke změnám 

přírodního prostředí. Poznatky o procesech probíhajících ve čtvrtohorách pomáhají odlišit 

změny přirozeného charakteru od změn způsobených lidskou činností. 

Na našem území byla modelace povrchu ovlivněna dlouhým geologickým vývojem včetně 

klimatických oscilací v kvartéru. Na morfologii našeho území se tyto změny různou měrou 

projevily intenzitou kvartérní eroze (Chlupáč et al. 2002). Mezi plošně nejrozšířenější 

kvartérní uloţeniny na našem území patří eolické sedimenty. Spraše se v České republice 

ukládaly hlavně v akumulačních oblastech, jakými jsou např. Moravské úvaly a Karpatská 

předhlubeň. Jsou zde zachovány souvrství spraší a fosilních půd, které na některých lokalitách 

reprezentují období posledního milionu let - viz kapitola 2.3.2. Rozšíření spraší v České 

republice. 

 

 

 

 



- 2 - 
 

2. Spraše 

 

2.1.    Charakteristika sedimentu, petrologické vlastnosti  

 

Spraš je terestrický sediment, ve kterém převaţuje eolický prach - tzn. minerální částice         

o velikosti 0.01–0.06 mm. Český název je odvozen od převládající zrnitostní sloţky - prachu 

Spraš je tvořena převáţně zrny křemene, méně zrny karbonátu, ţivců, slíd, jílovými minerály 

a těţkými minerály. Jílové minerály tvoří spojovací "můstky" mezi zrny křemene, čímţ 

vzniká charakteristická struktura spraše. (obr. 1).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Mikrostruktura spraše (podle Tana 1988, upraveno in Zeman 2003). 

 

Významnou komponentou spraší je uhličitan vápenatý, který můţe tvořit aţ 40 hm. % spraše. 

Vápnitost je charakteristickým znakem spraší. Přítomnost karbonátu lze vysvětlit dvěma 

způsoby: 

1. můţe pocházet ze zdrojové oblasti nebo z podloţních hornin; 

2. vznikl sekundárně působením geochemických a organických procesů po uloţení spraše. 

Uhličitan vápenatý se vyskytuje v jemně rozptýlené formě, která spraš zpevňuje a částečně 

podmiňuje její sloupcovou odlučnost, a ve formě povlaků, výstelek po koříncích                

(tzv. pseudomiceliích) nebo konkrecí (tzv. cicvárů). Vápnitost spraší je často nezávislá          

na jejich podloţí a zdrojové oblasti (Loţek 1973). V územích s větší nadmořskou výškou 

(obvykle nad 350 m n.m.) a vlhčím klimatem jsou prachové eolické sedimenty většinou 
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nevápnité. Jsou označovány jako sprašové hlíny nebo odvápněné spraše a některými autory 

jako prachovice (Loţek 1973). Nevápnitost těchto sedimentů můţe být způsobena 

sekundárním rozpuštěním CaCO3 infiltrujícími sráţkovými vodami, jak nasvědčuje zvýšený 

obsah CaCO3 při bázi sedimentů. K rozpouštění CaCO3 docházelo i v průběhu 

pedogenetických procesů, takţe odvápněné spraše se mohou vyskytovat i uprostřed 

sprašových sérií (Zeman 2003) - viz dále. Častou příměsí spraší je terestrická malakofauna, 

kosti a zuby savců, limonitizované klasty dřeva, uhlíky a pryskyřice. 

Mnoţství prachové zrnitostní frakce ve spraších Čech a Moravy se pohybuje minimálně             

mezi 50–60 %, většinou je v rozmezí 70–95 % (Zeman 2003). Obsah písku se můţe 

pohybovat mezi 5–12 % a obsah jílových minerálů mezi 1–5 %. Spraše obsahující více neţ      

20 % pískových zrn označujeme jako písčitá spraš a spraše s obsahem více neţ 20–30 % 

jílových minerálů označujeme jako jílovitá spraš (Pye 1987). Sediment je porézní, propustný, 

rozbřídavý, homogenní a převáţně nezvrstvnatý. Charakteristická primární makrotextura 

spraše je masivní textura. Mezi sekundární makrotextury patří vertikální sloupcovitá 

odlučnost (vzniklá sesycháním a kompakcí sedimentu), kontrakční trhliny (vzniklé 

vysycháním povrchu) a kryogenní textury (vzniklé působením periglaciálních podmínek). 

Spraš má většinou světle hnědou aţ hnědo-ţlutou barvu, která je podmíněna obsahem 

převaţujících minerálů a sloučenin Fe a Ca.  

U spraší lze pozorovat přednostní orientaci zrn a poznatky lze vyuţít pro paleoklimatické 

rekonstrukce hlavního směru paleovětrů (Mattalucci et al. 1961). Nejběţnější sekundární 

mikrotexturou jsou bioturbace vzniklé činností organizmů, vázaných především na půdní 

horizonty, dále kanálková mikrotextura vznikající prorůstáním izolovaných kořínků rostlin, 

indikující stepní klima s porosty travin a porózita spraší (Zeman 2003).  
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2.2.    Podmínky vzniku spraší 

 

2.2.1.   Způsob transportu a ukládání prachu  

 

K transportu prachu a vzniku spraší docházelo ve čtvrtohorách v důsledku specifických 

klimatických podmínek. Spraše vznikaly v chladných obdobích s dominujícími 

periglaciálními podmínkami. V glaciálech vznikaly na severní polokouli kontinentální 

ledovcové štíty (obr. 2.), coţ vedlo ke stlačení klimatických pásem. V důsledku těchto 

procesů se zintenzivnilo proudění vzduchu. V Evropě bylo proudění vzduchu                          

v nejchladnějších obdobích glaciálů (stadiálech) aţ desetkrát intenzivnější a podle koncentrací 

prachu v grónském ledovci dokonce sedmdesátkrát intenzivnější (Williams et al. 1998). 

Dominantní směr proudění vzduchu ve střední Evropě byl od západu aţ severo-západu                    

k východu, jak dokládají akumulace spraší zachované v České republice. Druhým faktorem 

byla hustota vegetace, která byla v periglaciálních oblastech značně omezená. Sporá vegetace 

tundrového typu nechránila dostatečně povrch ve zdrojových oblastech před větrnou erozí. 

Utlumení říční činnosti v důsledku kumulace sráţek v ledovcích přispělo k aridizaci                 

v periglaciálních oblastech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Maximální rozšíření kontinentálního ledovce v pleistocénu (podle West 1977 in Lowe, 

Walker 1997). 
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Takovéto podmínky byly ideální pro odnos (deflaci) a transport prachových částic. Pro vznik 

spraší jsou podmínkou deflační plochy a příznivé sedimentační prostředí (Loţek 1973).            

Jako zdroje prachu slouţily fluviální sedimenty říčních teras, glacifluviální sedimenty            

v předpolí kontinentálních ledovcových štítů, šelfy, obnaţené v důsledku poklesu mořské 

hladiny a oblasti postiţené mrazovým zvětráváním hornin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Vztah mezi velikostí částic a rychlostí větru. Prahová rychlost pro vznos je minimální 

rychlost větru, při které dochází k transportu v suspenzi. Impaktová prahová rychlost je minimální 

rychlost větru nutná pro uvedení částic do pohybu po dopadu zrna. Pokud je rychlost niţší, dochází            

k sedimentaci (podle Waterse 1996 in Zeman 2003). 

 

Jiţ zmíněná základní podmínka pro vznik eolických sedimentů je zdroj materiálu a absence 

vegetace či jiných překáţek bránících jeho odnosu. Optimální podmínky jsou tedy                  

v semiaridních a aridních oblastech, omezeně však mohou eolické procesy probíhat ve všech 

klimatických pásmech (Zeman 2003). Na základě pozorování recentních eolických procesů    

se potvrzuje, ţe větrná eroze a ukládání eolických sedimentů je významná i na územích                

s existencí permafrostu s dostatečně mocnou aktivní vrstvou, která při poklesu teplot 

umoţňuje rychlé promrzání povrchu terénu (Lea 1990). 
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Obrázek 4. Schéma dvou transportních modelů eolického prachu (Pye 1995, upraveno in Zeman 

2003). 

 

Transport částic závisí na velikosti částic a dosaţení kritické rychlosti větru (obr. 3). Nejniţší 

uváděná kritická rychlost větru se pohybuje mezi 15–20 cm.s
-1 

(Zeman 2003). 

Transportované částice se mohou pohybovat vlečením (trakcí), poskokem (saltací)                  

a ve vznosu (suspenzi) - obr. 4 a 5. V suspenzi je většinou transportován prach, mohou být 

transportována i zrna velká aţ 3 mm (Zeman 2003). Jednotlivé sprašové vrstvy většinou 

vykazují pozitivní gradační zvrstvení, coţ je způsobeno postupným zmenšováním energie 

větru během ukládání jednoho cyklu. Směrem k povrchu vrstvy klesá obsah písku a zvyšuje 

se obsah prachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Model eolického transportu a sedimentace (Pye a Tsoar 1987, upraveno in Zeman 2003). 
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2.2.2.   Vznik spraší  

 

Vznik spraší je proces skládající se ze dvou pochodů. Po usazení částic větrem dochází          

k procesu zesprašnění, který dává spraši jeho hlavní znaky, jako je charakteristická skladba       

a forma sloučenin ţeleza a uhličitanu vápenatého (Loţek 1973). Předpokládá se, ţe tato 

přeměna akumulací eolického prachu ve spraš je diagenetického původu. Nejčastěji se soudí, 

ţe jde o syngenetický proces, jehoţ součástí je sialicko- karbonátové zvětrávání, při němţ     

se uvolňují alkalické kationty. Sodík a draslík jsou vylouţeny a vápník a hořčík vytváří 

karbonáty. Během zesprašnění vzniká struktura spraše - tzn. minerální zrna jsou setmelena 

jemně rozptýleným uhličitanem vápenatým, tzv. pelimorfním kalcitem (Loţek 1973). 

Výsledkem procesu je dále mikro- a makroporézní struktura spraše. Sediment se stává 

vápnitým a získává charakteristickou barvu. Zesprašnění je doprovázeno změnou zrnitosti. 

Stoupá především mnoţství jílové frakce.  

 

2.2.3   Vznik sprašových sérií 

 

V akumulačních oblastech spraší se v průběhu několika studených výkyvů vytvořila 

souvrství, ve kterých se střídají uloţeniny spraší, odpovídající jednotlivým sprašovým fázím,   

se svahovinami a fosilními půdami. Jedná se o sprašové série, které mají velký význam           

pro stratigrafii. (Loţek 1973). Vznik spraší je vázán na chladná období glaciálů, zvláště 

stadiály a vznik půd je vázán na teplá interglaciální a interstadiální období. Teplá období 

pleistocénu se vyznačují nejen vyšší teplotou, ale i vydatnějšími sráţkami a větší hustotou 

vegetace. V důsledku toho byl povrch spraší vystaven intenzivnějšímu zvětrávání                    

a následnému vzniku fosilních půd. Tmavší barva půd je způsobena zvýšenou koncentrací 

organické hmoty, produktů zvětrávání ţeleza a jílových minerálů.  

Na základě charakteru fosilních půd je zřejmé, ţe zvětrávání a pedogeneze byly 

nejintenzivnější v teplých obdobích spodního a středního pleistocénu. Fosilní půdy se sdruţují 

do půdních komplexů označovaných PK, které jsou označovány čísly. Nula označuje 

nejmladší holocenní půdu, čím jsou fosilní půdní komplexy starší, tím vyšší mají číslo. 

Pedogenetické procesy jsou studovány pomocí půdní mikromorfologie (Němeček et al. 1990). 

Modelový příklad souvislosti vlivu klimatických a vegetačních podmínek na vznik 

sprašových sérií během posledního klimatického cyklu je patrný na lokalitě Dolní Věstonice 

(obr. 6). PK III reprezentuje poslední interglaciál (MIS 5e) a počátek glaciálu (MIS 5d). 

Zahrnuje parahnědozem a černozem. Vznik parahnědozemě je provázem intenzivním 

zvětráváním a pedogenezí v klimaticky příznivých interglaciálních podmínkách  
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Obrázek 6. Průběh kvartérního klimaticko-sedimentačního cyklu (odvozené z vývoje sprašových sérií 

suchých oblastí (Loţek 1973). 
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pod zapojeným lesem. Během ochlazení v prvním stadiálním období nastala změna vegetace.      

V podmínkách stepního prostředí se vyvíjely černozemě. Jejich tmavá barva je způsobena 

zvýšenou koncentrací organického uhlíku, pocházejícího z kořenových systémů stepních 

travních porostů. PK II zahrnuje dva horizonty černozemě. Během pleniglaciálních chladných 

podmínek se ukládaly spraše. Ve spraši se vyskytuje slabě vyvinutá půda PK I, která vznikla      

v interstadiálním období (MIS 3). Konec tohoto interstadiálu spadá do období lovců mamutů. 

Velmi chladné podmínky v průběhu maxima posledního glaciálu (MIS 2) byly opět příznivé 

pro ukládání spraší. 

Úloţné poměry spraší jsou závislé na podmínkách jejich vzniku. Spraše tvoří plošné pokryvy, 

které se usazují na rovinách, nebo závěje usazující se na svazích. V oblasti Českého masívu   

je patrný vliv expozice svahů u údolí severo-jiţního směru. Svahy obrácené k východu jsou 

mírné a jsou na nich uloţeny sprašové akumulace. V mnohem strmějších svazích obrácených 

k západu vychází skalní podklad. Jedna z teorií vysvětluje asymetrii svahů údolí odlišným 

vlivem oslunění a s tím spojené působení střídavého rozmrzání a odnos na svazích 

obrácených k západu (Loţek 1973). 

Ve sprašových fázích docházelo k usazování spraší a vyrovnávání nerovností terénu                   

aţ po dosaţení plynulé svahové křivky. V údolích vodních toků se tento proces opakoval       

v průběhu několika glaciálů v závislosti na postupném zahlubování vodního toku. Docházelo 

tak k postupnému zakrývání a vyrovnávání jednotlivých terasovitých stupňů (obr. 7). Vzniká 

šupinovitá stavba významná pro stratigrafii (Loţek 1973). 

Mezi tři základní typy úloţných poměrů sprašových sérií patří: 

1. plošinný typ - spraše a půdních komplexy se ukládají subhorizontálně na sebe; 

2. šupinovitý typ - sprašové pokryvy se ukládají šupinovitě přes sebe, mladší spraše a půdní 

komplexy vykliňují v nadloţí souvrství, které jsou uloţeny výše na svahu;  

3. úpadový (úvalinový) typ - má v průřezu nepravidelně čočkovitou stavbu, v úpadech 

(roklích) jsou spraše a půdní komplexy plně vyvinuty a na hřbetech mezi úpady vykliňují. 

Jednotlivé sprašové vrstvy většinou vykazují pozitivní gradační zvrstvení, coţ je způsobeno 

postupným zmenšováním energie větru během ukládání jednoho cyklu. Směrem k povrchu 

vrstvy klesá obsah písku a zvyšuje se obsah prachu. 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7. Náčrt úloţných poměrů sprašové série na souboru stupňů říčních teras (podle poměrů        

v údolí Vltavy pod Prahou). V podloţí zvrásněné proterozoikum, terasy podle Q. Záruby (1943) :           

IIb - letenská, IIIa - dejvická, IIIb - Karlova náměstí, IIIc - veltruská (Loţek 1973). 
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2.3.    Rozšíření spraší  

 

Hrubé rysy vývoje spraší jsou jednotné, v podrobnostech však vykazují rozdílnosti podle 

místa vzniku (Loţek 1973). 

 

2.3.1.    Rozšíření spraší ve světě  

 

Spraše pokrývají 10 % zemského povrchu. Hlavními oblastmi výskytu spraší je Čínské 

sprašové plató (1), střední Asie (2), evropský koridor (3), severoamerické pláně (4), Aljaška 

(5) a Argentina (6) - obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 8. Výskyt spraší ve světě. 1 - Čínské sprašové plató, 2 - střední Asie, 3 - evropský koridor, 4 - 

stepní oblasti  v Severní Americe (prérie), 5 - Aljaška, 6 - Argentina (pampy) (Evans, Heller 2003). 

 

Čínské sprašové plató, vzdálené 500 km západně od Pekingu, je rozsáhlé 275 600 km
2
           

(obr. 9). Sprašové komplexy dosahují průměrných mocností 150 m, maximálních mocností         

aţ 330 m (http://worldgeography.org/395-loess.html) a představují nejúplnější záznam 

čtvrtohorních klimatických změn v terestrickém prostředí. Vyskytuje se zde aţ 37 horizontů 

fosilních půd reprezentujících teplé klimatické oscilace posledních 2,6 Ma. Na základě 

izotopových a mineralogických charakteristik bylo zjištěno, ţe prach spraší pochází ze dvou 

zdrojových oblastí. Jedná se o deflační plochy na Sibiři (aluvia řek) a poušť Gobi (Sun 2002). 

Převládající směr větru transportujícího materiál byl severo-západní. Obr. 10 ukazuje 

rozdílnou intenzitu proudění vzduchu v glaciálu a interglaciálu. V glaciálu přinášel 

http://worldgeography.org/395-loess.html
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severozápadní směr proudění prach z oblasti Gobi a Sibiře, který se usazoval v oblasti 

Čínského sprašového plató. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Výskyt sprašových uloţenin v Číně (Wilson et al. 2001). 

 

V centrální Asii se vyskytují spraše ze svrchního a středního pleistocénu. Obsahují půdní 

horizonty, z nichţ některé jsou mocnější neţ recentní půda, coţ svědčí o dlouhodobějších 

interglaciálních podmínkách. Klima zde bylo humidní kontinentální s drsnými suchými 

zimami a teplými léty nebo subarktické klima s drsnými zimami a studenými léty. Spraše          

zde dosahují mocností aţ 50 m a obsahují sedm půdních horizontů (Bábek et al. 2011). 
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Obrázek 10. Schématické znázornění proudění vzduchu během letních a zimních monzunů               

nad územím Číny. Rozsah Čínského sprašového plató je označen tečkami (Evans, Heller 2003). 

 

V Evropě se spraše vyskytují v prostoru mezi severoevropským kontinentálním ledovcem             

a oblastí alpského zalednění. Jejich rozšíření sahá od Holandska aţ po Ukrajinu (Obr. 11). 

Čelo ledovce bylo odděleno od spraší 150 km širokým pásem, ve kterém se ukládaly převáţně 

glacifluviální písky. Nejmocnější vrstvy spraší se vyskytují v údolí řeky Rhôny, kde dosahují 

stáří aţ 2 miliony let. V ostatních částech Evropy dosahují spraše mocností několika desítek 

metrů. Jsou zachovány převáţně komplexy spraší a fosilních půd z posledního klimatického 

cyklu. 

Plošný typ se vyskytuje na pravém břehu Dunaje v Maďarsku, kde tvoří aţ 50 m mocné série 

s mnoha půdními komplexy, časově sahajícími aţ do spodního pleistocénu. Úpadový typ            

je dobře vyvinut v okrajové části Karpatské kotliny, v Pováţí a na jiţní Moravě (mocnosti            

do 20 m) (Loţek 1973). Šupinový typ je známý hlavně z údolí Vltavy, kde jsou spraše                

o mocnosti do 10 m uloţeny v nadloţí teras. 

 

 

 

 



- 14 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Rozšíření eolických sedimentů v Evropě během glaciálu würm (weichsel) (Grahmann 1932). 

 

Spraše v Severní Americe kryjí 30 % z celkové plochy USA a jsou rozšířeny od Skalnatých 

hor aţ po údolí Mississippi. Dosahují maximálních mocností aţ 60 m. Vyskytují se zde aţ               

4 půdní jednotky za posledních 400–500 000 let, ale převáţně se jedná o spraše z posledního 

glaciálu. 

K nejvýznamnějším sprašovým uloţeninám v Severní Americe patří spraše v Nebrasce (Muhs   

et al. 2008). Můţeme zde vyčlenit tři sprašové jednotky o mocnostech do 50 m. Jejich stáří          

se pohybuje od 40 000 do 12 000 let (Johnson et al. 2007, Mason 2001). ale vyskytují se zde        

i spraše mladší neţ 10 000 let (Johnson et al. 2007). Převládající směry větru byly západní          

aţ severozápadní (Mason 2001). V Iowě dosahují sprašové uloţeniny průměrných mocností 

okolo 20 m, v některých místech s mocností aţ 60 m. Skládají se ze tří hlavních vrstev. 

Nejstarší vrstvy jsou aţ 159 000 let staré, nejmladší vrstvy se uloţily před 12 500 lety 

(http://pubs.usgs.gov/info/loess/). 

 

Při tvorbě spraší v centrální části Aljašky převládalo během glaciálů severozápadní               

aţ jihovýchodní proudění vzduchu, během interglaciálů se větry odkláněly do severojiţního 

směru. Docházelo zde ke slabé pedogenezi, coţ ovlivnilo malé mocnosti půdních horizontů 

(Lagroix 2002). 

http://pubs.usgs.gov/info/loess/
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V Argentině se spraše vyskytují v podloţí  pamp na ploše o rozloze 200 000 km
2
. Obsahují       

6 půdních horizontů reprezentujících posledních 80 000 let. Průměrná mocnost spraší je 30 m, 

maximální mocnosti dosahují aţ 70 m (Teruggi 1957). 

 

2.3.2.   Rozšíření spraší v České republice  

 

V České republice patří eolické sedimenty k nejrozšířenějším kvartérním uloţeninám - viz 

Obr. 12. 

Při jejich ukládání převaţovalo západní aţ severozápadní proudění vzduchu, jak dokládají 

sprašové akumulace na mnoha svazích situovaných na východ. Klasickým příkladem                

je i závěj na východním úpatí Vinařické hory u Kladna (Ţebera 1958). Zdrojové oblasti 

českých a moravských spraší můţeme rozdělit do dvou skupin:  

1. lokální zdroje prachu: fluviální sedimenty - např. prach a písek z labských teras v okolí 

Hradce Králové, opukový prach a písek na Kladensku, 

2. vzdálené zdroje prachu: glacifluviální sedimenty v podhůří Alp, sedimenty kontinentálního 

zalednění na severní Moravě. 

Na Moravě tvoří spraše významné pokryvy v akumulačních oblastech moravských úvalů. 

Plošně méně rozsáhlé výskyty najdeme v níţinných oblastech v Polabí a ve středních 

Čechách. Nevápnité sprašové hlíny se vyskytují ve vyšších nadmořských výškách nad 350 m 

(Zeman 2003).  

 

Jedna z našich nejvýznamnějších lokalit - Červený kopec v Brně - se nachází                            

na jihovýchodním okraji Českého Masivu na svahu údolí řeky Svratky. Během pleistocénu 

došlo k uloţení spraší mocných aţ 30 m (Kukla 1975). Pro lokalitu je charakteristická 

šupinovitá stavba komplexu eolických sedimentů. Na tomto místě můţeme identifikovat 

fosilní půdy od holocénu aţ po spodnopleistocenní PK XII, coţ reprezentuje 17 klimatických 

cyklů (Frechen et al. 1999). Hranice středního a spodního pleistocénu je zde doloţena pomocí 

identifikace paleomagnetické hranice Brunhes/Matuyama (Kočí 1985). Tato hranice                         

se vyskytuje mezi půdními komplexy IX a X (Frechen et al. 1999). 
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12. Rozšíření eolických sedimentů v Československu. 1 - spraše, 2 - prachovice, 3 - vápnité a sprašové 

váté písky (Loţek 1973). 

 

Další významnou lokalitou jsou Dolní Věstonice (obr. 13), leţící na úpatí Pavlovských vrchů 

na břehu řeky Dyje. Reprezentuje záznam klimatických oscilací od konce středního 

pleistocénu aţ do holocénu. Na základě různých datovacích metod bylo zjištěno stáří 

sedimentů, spadající do období posledního klimatického cyklu (Bábek et al. 2011). Lokalita      

je zkoumána jiţ řadu desetiletí a proslula hlavně spojením geologického záznamu                    

s pozůstatky po paleolitických lovcích mamutů, kteří ţili před asi 26 000 lety. Celková 

mocnost spraší je 16 m (Bábek et al. 2011). Spraše a písčité spraše na bázi profilu se ukládaly 

v období sálského glaciálu. V nadloţí vznikl půdní komplex PK III (interglaciální horizont 

hnědozemě a horizont černozemě z počátku glaciálu), vrstva spraše a dva horizonty 

černozemě (PK II) oddělené sprašemi. Černozemě jsou interpretovány jako stepní půdy. 

Následující 3 m mocná vrstva spraší je v podloţí půdního komplexu PK I,                               

který je interpretován jako studená subarktická půda tundrového typu. Nadloţní spraš                  

se uloţila v průběhu maxima posledního glaciálu a je překryta holocenní půdou PK 0 (Bábek 

et al. 2011). 

 

Mezi další významné sprašové lokality patří sprašová rokle u jiţního okraje obce Zeměchy 

severně od Prahy. Eolické sedimenty obsahují půdní komplexy III, II a I, které vyvinuté                

v průběhu posledního klimatického cyklu. Sedimenty zde dosahují mocnosti 19 m. PK III                 

je reprezentován interglaciální hnědou lesní půdou, v jejímţ nadloţí je vyvinut horizont 
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černozemě. PK II je sloţen ze dvou horizontů černozemí. Černozemě se ukládaly na začátku 

poslední doby ledové. PK I má charakter slabě vyvinuté půdy tundrového typu (Lisá 2010). 

 

Lokalita Sedlec u Kutné Hory se nachází 60 km východně od Prahy. Jsou zde dobře vyvinuté 

sprašové série ze středního aţ svrchního pleistocénu. PK IV a V byly poničeny během těţby, 

PK III, II a I odpovídají modelovému příkladu na obr. 5  (Frechen et al. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Profil v cihelně v Dolních Věstonicích - stratotyp mladého pleistocénu ve facii sprašových sérií 

suché oblasti. 1 - humózní půdy (černozemě a pseudočernozemě), 2 - slabé humózní půdy (iniciální 

stádia černozemí), 3 - B-horizont parahnědozemě, 6 - slabé odvápněné hnědé horizonty („interstadiální 

hnědozem“), 7 - hlínopísky, 8 - spraš, 9 - ronové spraše a zesprašněné svahoviny, 10 - soliflukční 

polohy, 11 - soliflukční hákování, 12 - spraš s písečnými proplástky. (Loţek 1973) 
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3. Váté písky  

 

3.1.    Charakteristika sedimentu, petrologické vlastnosti  

 

Eolické písky, tj. váté písky, naváté písky, vznikají větrným transportem a ukládáním písku 

(Zeman 2003). Od spraší se liší velikostí zrna a stavbou sedimentárních těles (Loţek 1973). 

Převáţně se jedná o jemně aţ středně zrnité křemenné písky s vysokým stupněm vytřídění. 

Zrnitostní sloţení je závislé na délce transportu a na zdrojových oblastech. Průměrná velikost 

zrn vátých písků vyskytujících se v České republice se pohybuje mezi 0,1 - 0,5 mm. Výskyt 

jednotlivých vrstev hrubozrnných písků aţ drobnozrnných štěrků s velikostí klastů do 4 mm              

je spíše ojedinělý. Zrna eolických písků vykazují většinou vysoký stupeň zaoblení, mají 

matný povrch a jamkování díky častým kolizím zrn během transportu. Povrchy zrn mohou být 

povlečeny povlaky Fe- oxyhydroxidů. V České republice jsou hlavním zdrojem fluviální 

sedimenty.  

Ve vátých píscích rozlišujeme pět hlavních typů textur (Lea 1990): 

1. šikmé zvrstvení se strmým úklonem lamin; 

2. subhorizontální zvrstvení - s malým úklonem lamin nebo se zvlněnými vrstevními 

plochami; 

3. horizontální zvrstvení jemně aţ středně zrnitého písku střídající se s polohami masivních 

vrstev prachu;  

4. nevýrazně zvrstvený jemný písek a prach s obsahem jemně aţ středně zrnitých písčitých 

lamin do 25 %;  

5. masivní textura.  

Mezi primární makrotextury vátých písků patří čeřinové zvrstvení; impaktní čeřiny - vznikají 

saltací a dopadem zrn; aerodynamické čeřiny - vznikají při transportu malých zrn v suspenzi 

nebo saltací v turbulentně proudícím vzduchu, čeřiny mají charakteristický sinusoidální 

průběh hřbetů; a megačeřiny - jsou tvořeny ze sedimentů s velikým obsahem hrubých zrn 

transportovaných vlečením, na povrchu mají hrubý písek koncentrovaný ve vrcholové části 

čeřiny (Zeman 2003).  
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3.2.    Podmínky vzniku vátých písků 

 

3.2.1.   Způsob transportu a ukládání písku  

 

V současnosti, ale i ve starších obdobích čtvrtohor docházelo k transportu písku za obdobných 

podmínek, za jakých byl transportován prach - viz kap. 2.2.1. S výjimkou pobřeţních             

a pouštních přesypů jsou váté písky, podobně jako spraše, vázány na studená období                 

v kvartéru (Loţek 1973). Podobně jako u spraší jsou hlavním zdrojem písku deflační plochy 

se sporou vegetací. Jedná se především o povrchy pleistocénních říčních teras a písčitých 

glacifluviálních akumulací v předpolí pevninských ledovců (Loţek 1973). 

Pro pohyb zrn písku v důsledku proudění vzduchu, musí být překročena kritická rychlost 

proudění, při které je překonána gravitace, udrţující zrna písku v klidovém reţimu. Tato 

rychlost potřebná k unášení jemných písků o průměru klastů 0,25 mm je 20 cm.s
-1

 (Bagnold 

1941).
 
V eolických uloţeninách se mohou vyskytovat i směsi prachu a písku. To svědčí           

o změnách proudění a unášecí schopnosti vzduchu (Kukal 1964). Zvýšený podíl prachu a jílu         

v písčitých eolických sedimentech můţe být způsoben také sekundárním rozpadem agregátů 

prachu a jílu, redeponovaných větrem ze zdrojových sedimentů (Zeman 2003). Běţně               

se vyskytují v oblastech pleistocénního zalednění a nejniţších říčních teras. Soustřeďují           

se tam, kde snadno dochází k odnosu a akumulaci písčitého materiálu (Loţek, 1973).  

 

3.2.2.   Vznik těles vátých písků  

 

Morfologie eolických dun je ovlivněna sílou a směrem převaţujících větrů, hustotou vegetace, 

a mnoţstvím transportovaného materiálu. Duna má tři části, lišící se charakterem 

sedimentace. Návětrná strana je mírně ukloněná proti směru proudění větru a ukládají             

se na ní sedimenty tvořené laminami písku s mocnostmi od 1 do 4 mm , jsou horizontální 

nebo se uklánějí proti směru větru pod úhlem do 3° Na závětrné straně jsou písková zrna 

transportována saltací nebo vlečením a ukládají se v šikmých laminách, ukloněných aţ 34°. 

Při překročení tohoto úhlu dojde k sesuvu hřebenu duny. Sesunutý písek vytvoří jazykovité 

akumulace na úpatí duny. Báze duny je tvořena souvrstvími, ve kterých se střídají laminy 

hrubozrnného písku s laminami jemnozrnnějšího písku. Směrem do nadloţních lamin se 

rozdíl v zrnitosti písku eliminuje a jednotlivé laminy jsou tvořeny téměř stejnozrnným 

pískem. Na povrchu duny vznikají čeřiny o výšce aţ několika centimetrů (Zeman 2003).                       

Při překrývání několika dun stejného typu vznikají sloţené duny, jestliţe se překrývají duny 
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různých typů, jedná se o dunový komplex. Podle vzniku a morfologie vyčleňujeme různé typy 

dun (Mckee 1979), viz obr. 14: 

Barchany (srpkovité duny) - mají tvar půlměsíce, návětrná strana je konvexní, dlouhá              

a pozvolná (12‒15°), závětrná strana je krátká a konkávní (32‒36°). Vznikají v okrajových 

částech pouští, kde vanou stálé větry, kde je málo vegetace a nedostatek písčitého materiálu. 

Parabolické duny - vznikají v místech s hojnější vegetací a proměnlivými směry větru; jsou 

opačně orientované proti směru větru neţ barchan, mají strmější návětrnou stranu                    

a protaţená ramena, vznikají spojením několika závějí za vegetací, která zpevňuje okraje 

hřbetu. Vnitřní stavba je dána kříţově zvrstvenými laminami, často s organickou hmotou         

na vrstevních plochách. 

Příčné (transversální) duny - mají  hřbety, orientované kolmo ke směru větru, jsou pravidelně 

rozmístěny a odděleny širokým mezidunovým prostorem, vznikají v oblastech dostatečně 

dotovaných pískem. Vertikální profil hřbetem indikuje směr proudění - menší sklon              

na návětrné a větší na závětrné straně. Laminy se strmě uklánějí ve směru větru a jsou často 

kříţově zvrstvené (Zeman 2003). 

Podélné (lineární) duny - jsou protaţeny paralelně se směrem větru a vznikají v oblastech       

s nedostatkem písčitého materiálu, kde převládá silný vítr stálého směru. Hřbety jsou přímé 

nebo sinusoidální, obvykle se vyskytují jako série dlouhých paralelních řad se širokými 

mezidunovými oblastmi, materiál se ukládá po obou stranách hřbetu a vznikají tak příkře 

ukloněné, šikmo zvrstvené komplexy, sklánějící se v pravém úhlu k ose duny. 

Hvězdicovité duny - mají tři a více hřbetů a tvoří izolované vyvýšeniny, vznikající v oblastech 

s nestálým a často se měnícím směrem větru, vzniká tak více závětrných stran, proto dochází 

spíše k vertikální neţ laterální sedimentaci. Vnitřní struktura je tvořena velkým počtem příkře 

ukloněných vrstev s kříţovým zvrstvením sklánějících se v různých směrech. 

Dómové duny - tvoří izolované kruhové a eliptické akumulace písku; vznikají v pobřeţních 

oblastech, kde působí silný vítr šikmo, seřezává tak vrchol duny a brání jejímu růstu; vnitřní 

struktura se skládá z barchanového jádra s jednosměrně orientovanými, příkře ukloněnými 

laminami na závětrné straně a plochých uloţenin, které se ukládají na erodované barchanové 

jádro a uklánějí se všemi směry (Zeman 2003). 

Mezidunové oblasti jsou ploché části mezi dunami. Jedná se o deflační oblasti, ve kterých      

se akumuluje reziduální písek a štěrk. Jsou pro ně typické hrance a kamenné dlaţby (Cook          

a Waren 1973, Kocurek 1981). V menší míře zde probíhá i ukládání drobných akumulací 

migrujících písků (Kukal 1982). 
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V pleistocénu vznikaly eolické písky vyvátím pískových zrn z klastických sedimentů nebo 

eluvií a následným ukládáním při poklesu unášecí schopnosti větru. Váté písky tvoří nejčastěji 

přesypy (duny), méně často plošné pokryvy - coversands (Loţek 1973). Místy mohou 

vytvářet i návěje a závěje (Sekyra 1961).  

Plošné pokryvy se tvoří převáţně na mírných svazích obrácených proti směru větru, často      

v blízkosti dunových polí. Jejich povrch je mírně zvlněný a jednotlivé vrstvy hrubozrnného 

písku jsou buď horizontálně uloţeny nebo mírně ukloněny (0‒20°). V říčních údolích severo-

jiţního směru se akumulace vátých písků koncentrují na východní straně říční nivy na rozdíl 

od spraší ukládaných na západních svazích údolí. Je to způsobeno převládajícím západním 

prouděním vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Typy dun: A - barchany, B - příčné duny, C - parabolické duny, D - podélné duny 

(Monroe, Wicander 1997). 
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3.3.    Rozšíření vátých písků  

 

3.3.1.    Rozšíření vátých písků ve světě  

  

V současné době dochází ke vzniku akumulací vátých písků v následujících oblastech: 

1. hyperaridní pouště vázané na oblasti kolem třicátých rovnoběţek; 

2. oblasti s vysokým sráţkovým deficitem, které se často vyskytují na závětrných stranách 

pásemných pohoří daleko od oceánu; 

3. mořská pobřeţí; 

4. oblasti s výskytem redepozice pleistocénních písčitých sedimentů (eolických, jezerních, 

říčních, glacifluviálních). 

Eolické písky pokrývají rozsáhlé pouštní oblasti na všech kontinentech (obr. 15). Vznik 

recentních pouští je důsledkem globální cirkulace vzduchu. Teplý a vlhký vzduch v oblastech 

tropů tvoří tlakovou níţi, ve které ztrácí vzduch většinu své vlhkosti díky extrémním sráţkám. 

V tlakové níţi vzduch vystupuje k horní hranici troposféry, odkud se pohybuje směrem          

k pólům (tzv. antipasáty). Kolem obratníků se suchý vzduch ochlazuje a klesá k zemi,                

v důsledku čehoţ vznikají oblasti vysokého tlaku vzduchu s výrazným sráţkovým deficitem.        

V těchto aridních aţ hyperaridních oblastech vznikají pouště. Oběh vzduchu uzavírají 

přízemní pasáty, které se od obratníků vracejí k rovníku 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Globální_cirkulace_atmosféry). Část vzduch proudí od obratníků 

do vyšších zeměpisných šířek. V důsledku Coriolisovy síly se tyto vzdušné proudy na severní 

polokouli stáčí k východu. Proto nad Evropou převaţuje proudění větru od západu na východ 

(http://dum.rvp.cz/materialy/proudeni-vzduchu-v-atmosfere.html). Stejný směr proudění 

vzduchu panoval nad Evropou i v chladných obdobích pleistocénu, pouze s tím rozdílem,        

ţe byla klimatická pásma stlačena a intenzita proudění vzduchu narůstala.  

Mezi největší recentní pouště patří Sahara v severní Africe, Australská poušť na Arabském 

poloostrově, Arabská poušť poušť Gobi na území jiţního Mongolska a severní Číny, poušť 

Kalahari v jihozápadní Africe, poušť Chihuahuan v Mexiku a na jihozápadě Spojených států, 

poušť Monte v Argentině, Sonorská poušť na jihozápadě USA a v Mexiku, poušť Thar v Indii 

a Pákistánu a poušť Mojave na jihozápadě Spojených států. Další významné pouště               

se vyskytují v Asii- Taklamakan, Kyzylkum, Karakum, a Jiţní Americe- Patagonská poušť 

(http://www.zemepis.eu/pouste-sveta.p154.html). 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Globální_cirkulace_atmosféry
http://dum.rvp.cz/materialy/proudeni-vzduchu-v-atmosfere.html
http://www.zemepis.eu/pouste-sveta.p154.html
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Obrázek 15. Oblasti výskytu aridních a semiaridních oblastí (Monroe, Wicander 1997). 

  

Sahara je svou rozlohou 9 100 000 km
2
 největší pouští na světě. Písečné duny dosahují výšky 

aţ 180 m (http://en.wikipedia.org/wiki/Sahara). Počátky eolické činnosti sahají aţ do období 

před 7 miliony let (Schuster et al. 2006) 

Periglaciální eolické písky pokrývají rozsáhlé oblasti severozápadní a střední Evropy.          

Od posledního glaciálního maxima po počátek holocénu byly rozlišeny tři hlavní fáze 

větrného transportu a ukládání písku. V první fázi (28 000-18 000 let) dominovalo fluvio-

eolické ukládání písku a souviselo s klimatickými podmínkami posledního glaciálního 

maxima, které se vyznačovalo velmi studenými podmínkami, existencí permafrostu, sporou 

vegetací a velkou intenzitou proudění vzduchu. Druhá fáze (18 000–14 000 let) představuje 

hlavní období vzniku dun a coversands. Ve třetí fázi docházelo k ukládání sedimentů              

v pozdější části mladšího dryasu a na počátku holocénu. Během jejich sedimentace                

se uplatňovalo převáţně západní proudění vzduchu. Vyskytují se v západní a střední Evropě, 

ve Velké Británii, v Nizozemí, Německu, Dánsku, Polsku a Rusku (Kasse 2002). 

  

Největší plochy pokryté vátými písky najdeme v Nebrasce v oblasti známé jako Sand Hills. 

Rozlohou téměř 52 000 km
2
 se jedná o největší oblast písečných dun na severoamerickém 

kontinentu. Sedimenty jsou staré maximálně 10 000 let (http://world-geography.org/united-

states-of-america/472-nebraska.html). 

http://world-geography.org/united-states-of-america/472-nebraska.html
http://world-geography.org/united-states-of-america/472-nebraska.html
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Váté písky se vyskytují také v Kanadě, na pobřeţí Aljašky a v Austrálii. Rozsáhlé oblasti 

severozápadní a střední Evropy jsou pokryty horizontálně zvrstvenými písky – coversands. 

Jedná se o území ve Velké Británii, Belgii, Holandsku, Německu, Dánsku a Polsku. Směrem 

k východu přibývá eolických písčitých dun v důsledku zvyšující se aridity. Stáří vátých písků 

ve střední Evropě je relativně malé a z jejich pozice vyplývá, ţe se tvořily hlavně na konci 

posledního glaciálu. Konec jejich ukládání spadá do období spodního holocénu, kdy byl 

povrch zpevněn vegetací a transport eolického písku ustal (Loţek 1973). 

 

3.3.2.    Rozšíření vátých písků v České republice  

 

Z rozšíření eolických písků v České republice je patrné, ţe jsou spjaté hlavně s říčními 

terasami, méně často se zdroji v pískovcových či arkózových horninách. Na Moravě se váté 

písky vyskytují v povodí Dyje a Moravy, v Čechách v povodí Labe a Ohře, v jiţních Čechách 

v povodí Luţnice a také v Třeboňské pánvi. Na Plzeňsku se vyskytují eolické písky vyváté 

z eluvií arkóz a v Polomených horách z eluvií křídových pískovců. 

 

V Polabí se váté písky vyskytují v území od Opatovic nad Labem přes Poděbrady, Nymburk, 

Sadskou, Hradištko - Kersko a Mělník aţ po Travčice u Terezína. Eolické písky tvoří příčné 

duny vysoké 1 aţ 5 m, u Terezína se jedná o přesypy vysoké 10 aţ 20 m. U Travčic               

je zachován barchan vytvořený severozápadním prouděním vzduchu. Poměrně rozsáhlé 

písčité akumulace se vyskytují i v Třeboňské pánvi mezi Veselím nad Luţnicí a Lomnicí          

nad Luţnicí- Vlkovský přesyp, Slepičí vršek (http://www.zemepis.com/geomorcr.php).  

V povodí Moravy jsou zachovány nejrozsáhlejší akumulace vátých písků v trojúhelníku 

Dolnomoravského úvalu mezi Hodonínem, Bzencem a Kyjovem. Oblast je označována              

jako Moravská Sahara a má rozlohu přibliţně 65 km
2
. Váté písky dosahují mocností do 15 m          

a tvoří písečné duny ve směru SSV-JJZ, vysoké několik metrů. Písek byl transportován 

větrem vanoucím od jihozápadu aţ západu . Nedávno stanovené stáří eolické sedimentace 

ukazuje,  ţe ukládání vátých písků v této oblasti začalo před 17000 (Kadlec et al. 2011) roky                            

a s přestávkami pokračovalo během holocénu aţ do novověku v závislosti na odlesňování 

povrchu akumulace.  

 

 

 

http://www.zemepis.com/geomorcr.php
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4. Rekonstrukce klimatických podmínek pomocí magnetických vlastností spraší            

a fosilních půd 

 

Magnetické metody jsou často pouţívány k rekonstrukci paleoenvironmentálních procesů 

(např. Thompson and Oldfield, 1986; Maher and Thompson, 1999a; Evans and Heller, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16. Magnetická susceptibility a litologický profil lokality Lingtai v Číně. Profil hodnot 

magnetické susceptibility je zaloţen na více neţ 4000 vzorcích reprezentujících kontinuální 

stratigrafický sled (Evans, Heller 2003). 

 

V průběhu těchto procesů dochází ke změně mineralogie, koncentrace a velikosti zrn minerálů 

obsahujících ţelezo. Přítomnost magnetických minerálů v přírodních archivech (např. mořské 

a jezerní sedimenty, uloţeniny spraší a fosilních půd) je závislá na charakteru zdrojové 



- 26 - 
 

oblasti, způsobu transportu a uloţení materiálu i postsedimentačních procesech. Sprašové 

série reprezentují záznam kvartérních klimatických oscilací, viz kapitola 2.2.3.                    

Vznik sprašových sérií. Metody a přístupy studující magnetické minerály jsou důleţité                    

pro porozumění environmentálního záznamu v uvedených přírodních archivech               

(např. Matasová et al., 2001; Evans et al., 2003, Heller a Evans, 1995). Nejúplnější záznam 

kvartérních klimatických oscilací ve sprašových sériích je zachován v Čínském sprašovém 

plató. Je zde zaznamenáno více neţ třicet klimatických oscilací reprezentovaných tvorbou 

fosilních půd (Maher a Thompson, 1999b). Heller a Liu (1982, 1984) ukázali rozdíly              

v základních magnetických parametrech (magnetická susceptibilita a remanentní 

magnetizace) u spraší a fosilních půd. Čínské půdní komplexy vykazují vyšší hodnoty 

magnetické susceptibility neţ vrstvy spraší (obr. 16). První interpretace tohoto jevu 

přisuzovaly význam změnám koncentrace ferrimagnetických částic a změnám zdrojových 

oblastí (Heller a Liu 1986, Kukla et al. 1988). Tato původní představa byla později rozšířena 

o poznatky in situ autigenním původem magnetických minerálů během pedogeneze                 

v interglaciálních (příp. interstadiálních) obdobích (Maher a Taylor 1988). V humidním 

mírném pásmu mohou autigenní magnetické minerály vznikat v důsledku chemického 

zvětrávání v klimaticky příznivých periodách (Mahler 1984) nebo za vysokých teplot 

vyvolaných poţáry vegetace (Kletetschka a Banerjee 1995). Přesvědčivý doklad toho,             

ţe magnetická susceptibilita ve spraších a fosilních půdách odráţí změny klimatických 

podmínek, je patrný z obr. 17, který ukazuje dobrou korelaci variací magnetické susceptibility 

a izotopového záznamu z hlubokomořských sedimentů. Orientace magnetických minerálů            

v eolických sedimentech, zjišťovaná pomocí anizotropie magnetické susceptibility, indikuje 

dominantní směry eolického transportu částic (Hus 2003). Tato metoda byla úspěšně vyuţita 

pro rekonstrukci směrů pleistocénních paleovětrů v Číně, Severní Americe a v některých 

evropských sprašových oblastech (Jianli 1998, Hus 2003, Lagroix and Banerjee 2002, 

Nawrocki et al. 2006, Bradák 2009).  
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Obrázek 17. Srovnání profilu magnetické susceptibility na lokalitě Xifeng v Číně a profilu izotopů 

kyslíku z ODP677. Jednotlivé vrstvy fosilních půd (S) a spraší (L) jsou označeny na pravé straně 

(Evans, Heller 2003). 
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5. Závěr 

 

Eolické sedimenty jsou svým vznikem výrazně závislé na klimatických podmínkách             

ve čtvrtohorách. Komplexy spraší a fosilních půd představují jeden z nejvýznamnějších 

přírodních archívů, vyuţívaných pro poznání čtvrtohor, ale mají velký význam i pro kvartérní 

statigrafii. Tato souvrství jsou také často pro svůj organický obsah v centru pozornosti 

archeologů a paleontologů. Spraše zakrývají zhruba desetinu plochy všech kontinentů. 

Záznam, který tyto sedimenty obsahují, je tedy moţné korelovat pro různé oblasti a získávat 

tak informace globálního významu. Díky magnetickým metodám víme, ţe klimatické 

podmínky a intenzita pedogeneze v interglaciálech (příp. interstadiálech) byly obdobné              

v Evropě i ve východní Asii - tzn. temperované a humidní. Naopak komplexy spraší               

a fosilních půd, vznikajících v mnohem zrádnějších podmínkách ve střední Asii, vykazují 

opačný trend variací magnetické susceptibility. 

Význam spraší daleko přesahuje geologické obory. Spraše jsou jedním z nejlepších substrátů 

pro zemědělské půdy. Oblasti zakryté sprašemi jsou tradičními centry zemědělské činnosti 

(Velké pláně, pampy, asijské stepi, moravské úvaly). Neuváţené zemědělské aktivity však 

mohou snadno ohrozit sprašový substrát pod půdou, tak jak k tomu došlo ve 30. letech 

minulého století na Velkých pláních v USA. Nevhodný způsob obdělávání půdy způsobil,        

ţe během jediné bouře v roce 1934 bylo z území 3,5 milionu km
2 

vítr odnesl 300 milionů tun 

půdy i podloţního vysušeného prachového sedimentu (Monroe, Wicander 1997). 
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