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Abstrakt 

 

Souvrství pleistocenních spraší s fosilními půdami uchovávají unikátní proxy záznam, 

umožňující detailní rekonstrukce kvartérního paleoprostředí. Ze spektra analytických 

přístupů, které lze použít pro získání informací z tohoto přírodního archívu, jsou metody 

environmentálního magnetizmu často používaným nástrojem. V rámci diplomové práce 

byla studována souvrství spraší s fosilními půdami, odkrytými na dvou lokalitách na jižní 

Moravě a jedné lokalitě ve středních Čechách. Variace objemové magnetické 

susceptibility, naměřené v sedimentech, ukazují podobný trend jako v souvrstvích 

čínských spraších s fosilními půdami – tzn. fosilní půdy mají díky magnetickému 

nabohacení vyšší susceptibilitu než spraše. K magnetickému nabohacení dochází 

v důsledku zvětrávání v průběhu pedogenních procesů, kdy vznikají velmi jemné částice 

magnetitu, který je dominantním minerálem určujícím magnetické vlastnosti sedimentů. 

Velikost magnetického nabohacení v půdních horizontech naznačuje, že pedogenní 

procesy probíhaly intenzivněji na Moravě než v Čechách. Magnetická stavba 

studovaných spraší, reprezentovaná prostorovou orientací elipsoidu anizotropie 

magnetické susceptibility, indikuje dominantní směry proudění glaciálních větrů na jižní 

Moravě od Z až JZ. V případě souvrství ve středních Čechách, magnetická stavba 

sedimentů odhalila rozhodující vliv proudění vody a redepozice sprašového materiálu při 

genezi této sedimentární akumulace.  
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Abstract 

 

Pleistocene loess-palaeosol sequences provide a unique proxy-record enabling detailed 

reconstruction of Quaternary palaeoenvironments. Environmental magnetic methods are 

often used to read the natural archives. The loess-palaeosol sequences exposed in two 

sections located in southern Moravia and a sequence from central Bohemia were studied 

in a frame of this Diploma Thesis. Variations of bulk magnetic susceptibility, measured 

in the sediments, show similar pattern as in the Chinese loess-palaeosol bodies – i.e. 

palaeosols reveal higher magnetic susceptibility in comparison with loess due to magnetic 

enhancement. The magnetic enhancement is driven by weathering during pedogenic 

processes related to the formation of ultra-fine magnetite particles. The magnetite content 

is controlling the sediment magnetic behavior. The magnetic enhancement rate indicates 

more intense pedogenic processes in the Moravia in comparison with Bohemia. Magnetic 

fabric in studied loess, represented by space orientation of anisotropy of magnetic 

susceptibility ellipsoid, indicates dominating glacial wind palaeocurrents across the 

southern Moravia blowing from W or SW, respectively. The magnetic fabric in the central 

Bohemian sequence has revealed a dominant control of running water and re-deposition 

of the loess material during the sedimentary body formation. 
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1. Úvod 

 

Nejmladší geologické období - kvartér (čtvrtohory) - reprezentuje posledních 2,588 

milionu let historie Země (Pillans a Gibbard 2012). Pro toto období jsou charakteristické 

periodicky se opakující změny klimatických podmínek, které řídily procesy odehrávající 

se na povrchu naší planety. Nejúplnější záznam kvartérních klimatických změn vzniká v 

hlubokomořských sedimentech (např. Lisiecki a Raymo 2005). V kontinentálním 

prostředí je jeden z nejdelších a nejúplnějších záznamů kvartérních klimatických oscilací 

uložen v souvrstvích spraší s fosilními půdami (např. Derbyshire et al. 1997). Spraše 

vznikají z prachu, případně jemného písku, transportovaného větrem hlavně v chladných 

stadiálních obdobích čtvrtohor. Zdrojem prachu jsou převážně glaciální, glacifluviální a 

fluviální sedimenty, vznikající v glaciálech. Mineralogicky je prach tvořen silikáty 

(křemen a živce představují cca. 90 %, v menší míře jsou to slídy a těžké minerály) a 

různým množstvím detritického karbonátu. Po uložení prodělává prach proces tzv. 

zesprašnění, kdy silikáty zvětrávají za vzniku jílových minerálů a karbonát je částečně 

rozpouštěn a znovu vysrážen (Muhs 2013). Zesprašnění také řídí geochemickou 

dynamiku minerálů obsahujících železo, což ovlivňuje magnetické vlastnosti spraše 

(Maher 2011). Běžně spraše obsahují také kolem 1% magnetických minerálů, jejichž typ 

se lokálně může lišit. Jedná se především o magnetit (Fe3O4), maghemit (γ-Fe2O3), 

hematit (α-Fe2O3) a goethit (FeO(OH)) viz Evans a Heller (2003). V průběhu klimaticky 

příznivějších interglaciálů a interstadiálů je eolický transport prachu výrazně redukován 

z důvodů zvýšení hustoty vegetace fixující zvětralý materiál na zemském povrchu. 

Chemické pochody, vyvolané zvýšenou teplotou a humiditou, společně s činností 

organizmů, souhrnně označované jako pedogenní procesy, mají za následek intenzivní 

zvětrávání silikátů v povrchové vrstvě spraší a její přeměnu na půdu. Vzhledem k tomu, 

že spraše pokrývají až 10% povrchu kontinentů, jsou často využívány pro kvartérní 

paleoklimatické rekonstrukce a korelace mezi různými oblastmi, jak na kontinentech, tak 

i s proxy záznamy z hlubokomořského prostředí (mluvíme o tzv. teleconnection - viz 

např. Shi et al. 2003, Evans et al. 2003). Kromě rozsáhlých pokryvů spraší na 

severoamerických pláních, jihoamerických pampách a ve střední Asii, jsou nejmocnější 

souvrství spraší s fosilními půdami zachována v Číně v oblasti označované jako Čínské 

sprašové plato. V tamních sedimentárních komplexech mocných až 300 m je 

zaznamenáno více než třicet klimatických oscilací reprezentovaných vrstvami spraší 

a horizonty fosilních půd (Maher a Thompson 1999). Spraše vznikaly v chladných 
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obdobích kvartéru také v Evropě. Nacházejí se v nesouvislých výskytech v pásu od Belgie 

po Ukrajinu, včetně České republiky (např. Marković et al. 2015). 

K porozumění záznamu paleoprostředí, uloženému v souvrstvích spraší s fosilními 

půdami lze použít metody zkoumající magnetické vlastnosti hornin. Jako první zjistili 

rozdíly v magnetických vlastnostech čínských spraší a fosilních půd Heller a Liu (1982, 

1984, 1986) a Kukla et al. (1988) pomocí měření magnetické susceptibility a přirozené 

remanentní magnetizace. Původní interpretace vycházely z předpokladu, že změny v 

koncentraci ferimagnetických minerálů (převážně magnetitu a maghemitu) ve spraších a 

fosilních půdách jsou výsledkem změn v sedimentační rychlosti. V chladných glaciálních 

obdobích byla sedimentační rychlost prachu vysoká a koncentrace magnetických 

minerálů je proto „naředěna“ málo magnetickými silikáty a křemenem. V teplých 

obdobích byla v průběhu tvorby půdy sedimentační rychlost malá a magnetický signál je 

proto silnější (Maher a Thompson 1999). Až následně bylo prokázáno, že při 

půdotvorných procesech mohou v sedimentech vznikat in situ ultra jemné magnetické 

minerály (např. Maher a Taylor 1988, Heller et al. 1991). 

V humidním mírném klimatickém pásmu vznikají autigenní magnetické minerály 

chemickým zvětráváním v klimaticky příznivých obdobích (Mahler 1984) nebo za 

zvýšených teplot, které provázejí požáry vegetace (Kletetschka a Banerjee 1995). 

Mluvíme o magnetickém nabohacení půdních horizontů. Variace v pedogenní složce 

magnetické susceptibility (Maher et al. 1994) tak umožňují interpretovat paleosrážkové 

poměry (např. Liu et al. 1995, Florindo et al. 1999). Výjimkou jsou sprašové komplexy 

na Sibiři a na Aljašce, kde magnetická susceptibilita vykazuje vyšší hodnoty ve spraších 

(Chlachula et al. 1998, Matasova et al. 2001). Tato skutečnost je interpretována 

dominantním vlivem větru v glaciálech, přinášejícím větší zrna ferimagnetických 

minerálů do sprašových vrstev (Evans 2001) a zároveň větší ariditou v těchto oblastech, 

což vede k méně intenzivnímu zvětrávání v průběhu pedogeneze.  

Magnetickou stavbu sedimentů, vyjádřenou primární prostorovou orientací 

magnetických minerálů přítomných ve spraších a fosilních půdách, lze analyzovat 

pomocí anizotropie magnetické susceptibility (AMS). Magnetická stavba je využívána 

jako indikátor směrů proudění vzduchu, transportujícího prachové a písčité částice (např. 

Hus 2003). Tato metoda byla využita při rekonstrukci směrů paleoproudění vzduchu v 

glaciálech ve sprašových oblastech Číny (Jianli 1998), Aljašky (Lagroix a Banerjee 2002) 

a střední a východní Evropy (Nawrocki et al. 2006, Bradák 2009, Lagroix et al. 2011, 

Bradák a Kovács 2014). 
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2. Cíle práce 

 

Cílem diplomové práce je využití magnetické susceptibility a anizotropie magnetické 

susceptibility pro studium souvrství spraší s fosilními půdami na vybraných lokalitách 

jižní Moravy a středních Čech. Získané informace umožní srovnání intenzity 

pedogenních procesů ve zkoumaných oblastech. Magnetická stavba spraší a fosilních půd 

bude využita pro interpretaci paleoklimatických podmínek, především pro rekonstrukci 

směrů proudění vzduchu v chladných obdobích pleistocénu a pro posouzení post-

sedimentárních procesů, vedoucích k deformacím primární magnetické stavby.  

Cílem diplomové práce není detailně zkoumat celá souvrství spraší s fosilními půdami, 

nýbrž porovnat specifické magnetické parametry spraší jakožto produktu chladných 

glaciálních podmínek, a fosilních půd, vznikajících zvětráním spraše v klimaticky 

příznivých interglaciálních podmínkách. Proto nebyly kompletně vzorkovány celé 

profily, ale přednostně vrstvy odlišného genetického původu. 
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3. Sprašové sedimenty na území České republiky, stručná 

historie výzkumů nejvýznamnějších profilů 

 

Střední Evropa se v glaciálních obdobích kvartéru nacházela v periglaciální zóně mezi 

okrajem skandinávského kontinentálního ledovce a horským zaledněním Alp. Nad 

kontinentálním ledovcovým štítem vznikaly v glaciálech oblasti vysokého tlaku vzduchu, 

které částečně blokovaly západní proudění vzdušných mas od Atlantského oceánu a 

přispívaly tak k aridizaci střední Evropy (French 2007). V důsledku stlačení klimatických 

pásem proudil vzduch nad naším územím v nejchladnějších obdobích pleistocénu 

mnohem intenzivněji ve srovnání s dneškem. Počítačové simulace ukazují, že množství 

eolického prachu, ukládaného ve střední Evropě v průběhu vrcholu posledního glaciálu 

bylo až 30x větší než v současném interglaciálu. V průměru to bylo 150 g/m2/rok ve 

srovnání s dnešními 5 g/m2/rok (Muhs 2013). Pro periglaciální prostředí je 

charakteristická tvorba velkého množství klastického materiálu v důsledku mrazového 

zvětrávání a ledovcové a říční činnosti. Rozsáhlé plochy přikryté nezpevněnými 

klastickými ledovcovými a říčními sedimenty všech zrnitostních frakcí, včetně prachové 

a pískové, společně s malou hustotou vegetačního pokryvu a intenzivním prouděním 

vzduchu, vytvářely v průběhu glaciálů vhodné podmínky pro eolický transport prachu a 

písku a následný vznik těles eolických sedimentů. Akumulace eolických uloženin 

probíhala ve zvýšené míře hlavně v níže položených oblastech, především v karpatské 

předhlubni a v moravských úvalech. Menší sprašové pokryvy vznikly také v Polabí, 

středních Čechách a v podkrušnohorských pánvích (Ložek 1973). 

Poznatky starších výzkumů nejvýznamnějších československých sprašových lokalit 

shrnuje monografie Demek a Kukla (1969). Jsou v ní detailně popsány profily, půdní 

horizonty 

a paleontologické a archeologické nálezy. Stratigraficky jsou profily zařazeny na základě 

půdních komplexů (PK) a v některých případech pomocí identifikace paleomagnetické 

hranice Brunhes/Matuyama (780 tisíc let BP, tj. rozhraní střední/spodní pleistocén). 

V novější době se pro časové zařazení souvrství spraší s fosilními půdami stále častěji 

používají moderní metody datování (např. opticky stimulovaná luminiscence (OSL) - 

Frechen et al. 1999, Fuchs et al. 2012) a nové analytické přístupy (např. Bábek et al. 

2011) včetně magnetických metod, souhrnně označovaných jako environmentální 

magnetismus (Shi et al. 2001, 2003). 
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Nejdelší časový úsek pleistocénu je u nás zaznamenán v komplexu spraší s fosilními 

půdami na Červeném kopci na z. okraji Brna. Ve svahu údolí Svratky byla v 60. a 70. 

letech minulého století v provozu rozsáhlá sprašovna, odkrývající souvrství reprezentující 

poslední 1 milion let (Kukla 1975). Sedimenty byly stratigraficky zařazeny pomocí 

paleomagnetizmu (Kočí 1985) a komplexů fosilních půd, kterých zde bylo rozlišeno 

celkem 12 (Smolíková 1990) – viz obr. 1. Dnes je lokalita, kromě nejmladších částí 

souvrství, zarostlá vegetací a profily nejsou odkryty. 

 

 

Obr. 1 – Podélný profil lokalitou Červený kopec (upraveno podle Kukly 1975).  

Místo sondy s profilem je označeno šipkou.  

 

Naším pravděpodobně nejznámějším profilem je souvrství spraší s fosilními půdami 

v bývalé sprašovně ve v. části Dolních Věstonic na j. Moravě. Profil, označovaný 

archeology jako „Kalendář věků“, odkrývá v detailním rozlišení uloženiny posledního 

klimatického cyklu. Hnědozem a černozem PKIII (interglaciál Eem, MIS 5e) je vyvinuta 

na podložní saalské spraši (MIS 6). Nadložní dva černozemní horizonty PKII, vzniklé 

počátkem posledního glaciálního období (MIS 5a a 5c), jsou překryty svahovými prachy 

a písky. Nad nimi se nachází slabě vyvinutý pseudoglejový půdní horizont PKI (MIS 3), 

překrytý mocným souvrstvím spraše, uloženým v průběhu vrcholu posledního glaciálu 

(MIS 2). Celý komplex překrývá holocenní půda (obr. 2). Sedimenty byly v minulosti 

několikrát datovány termoluminiscencí a OSL - přehled výsledků datovacích kampaní viz 

Fuchs et al. (2012). V mladší části profilu se v blízkosti PKI nachází časový horizont 
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lovců mamutů, který byl datován radiokarbonovou metodou na řadě lokalit v okolí 

Dolních Věstonic (Svoboda 2016). 

 

Obr. 2. Dolní Věstonice – profil „Kalendář věků“ (upraveno podle Fuchs et al. 2012). 
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Variace magnetické susceptibility jako indikátoru intenzity zvětrávání byly na 

věstonickém profilu sledovány v rámci několika projektů (Shi et al. 2001, Bábek et al. 

2011, Fuchs et al. 2012). Lagroix et al. (2011) rekonstruovali pomocí AMS směry 

proudění větru v průběhu vzniku věstonického komplexu spraší s fosilními půdami. 

Dalším místem, kde byly v nedávné době použity magnetické metody ke studiu spraší 

s fosilními půdami, je profil v Dobšicích u Znojma (Hošek et al. 2015). Stratigrafický 

rozsah souvrství je zde stejný jako v případě profilu v Dolních Věstonicích – od konce 

saalského glaciálu po holocén.  

Stejně je tomu i v případě nejznámějšího středočeského profilu odkrytého v Zeměchách 

u Kralup nad Vltavou (obr. 3). I zde byly použity magnetické metody v kombinaci 

s nemagnetickými pro dešifrování environmentálního záznamu uloženého v sedimentech 

(Hošek et al. 2015). 

 

 

Obr. 3. Profil v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (upraveno podle Hoška et al. 2015). 
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4. Použité metody 

 

4.1   Terénní metody 
 

Sedimentární profily byly zdokumentovány graficky a fotograficky. Poté byla stěna 

profilu v místě odběrů vzorků očištěna do hloubky 10–50 cm. Odběr orientovaných 

vzorků sedimentů byl prováděn pomocí zařízení, jehož dlátovitá část je zatlačována 

zhruba 3 cm hluboko do profilu (obr. 4). Po změření orientačních parametrů vzorku 

(azimut a sklon spádnice odebíraného sedimentárního jádra) je odběrové zařízení s 

jádrem vytaženo z profilu a následně jádro orientovaným způsobem vtlačeno do 

nemagnetického plastového pouzdra o objemu 6,7 cm3. Pouzdro je tvarově uzpůsobeno 

držáku laboratorního přístroje (viz níže). Pouze na lokalitě Tunel Blanka byla plastová 

pouzdra zatlačována přímo do profilu a poté byly měřeny orientační parametry. Důvodem 

byla větší přirozená vlhkost sedimentů a snadné zatlačování pouzder do stěny profilu. 

Vzdálenost mezi vzorky se pohybovala kolem 5 cm. Dohromady bylo odebráno 

411orientovaných vzorků spraší a fosilních půd. 

 

       

 

Obr. 4. Ilustrační ukázka použití zařízení pro odběr orientovaných vzorků sedimentů. 

Vlevo – zatlačování dláta do profilu, vpravo – vytlačování jádra do plastového pouzdra. 

 

4.2   Laboratorní metody 
 

4.2.1 Objemová magnetická susceptibilita (MS) 

 

Hodnoty MS hornin závisí zejména na množství a typu ferimagnetických minerálů 

přítomných v měřeném vzorku. MS významně ovlivňuje také velikost magnetických 

částic, související s množstvím magnetických domén v minerální částici. Magnetickou 
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doménou je míněn prostor se shodnou orientací magnetických momentů (Dunlop a 

Özdemir 1997). V závislosti na velikosti rozlišujeme magnetické částice jednodoménové 

(SD) a multidoménové (MD). SD částice mohou být buď superparamagnetické (SP) 

s vysokou MS nebo SD (s.s.) s nízkou MS. MD částice vykazují MS opět vyšší (Evans a 

Heller 2003).  

Z fyzikálního hlediska je MS schopnost materiálu indukovat vlastní magnetické pole 

působením vnějšího magnetického pole podle vztahu:  

 

M = ĸ × H,  

 

kde ĸ je magnetická susceptibilita, vyjádřená bezrozměrnou hodnotou v systému SI, M je 

indukovaná magnetizace a H aplikované vnější magnetické pole.  

MS odebraných vzorků byla měřena v přístroji KLY4 Kappabridge (výrobce AGICO 

spol. s r. o.) při frekvenci 875 Hz a intenzitě pole 300 A/m. Citlivost přístroje při měření 

v poli 300 A/m je 3 x 10-8 SI. MS byla změřena u všech vzorků a výsledná hodnota je 

automaticky přepočítána počítačovým programem na objem vzorku 6,7 cm3.  

 

4.2.2 Frekvenční závislost magnetické susceptibility (MSFD) 

 

Metoda je používána pro identifikaci magnetických minerálů, vznikajících zvětrávacími 

procesy v průběhu pedogeneze. MSFD vykazují pouze SP částice. Produktem zvětrávacích 

půdotvorných procesů jsou často SP částice tvořené magnetitem o velikosti menší než 

0,05μm. Měříme-li MSFD, jsou hodnoty MS za vyšší frekvence u vzorků s větší 

koncentrací SP částic nižší. Důvodem je skutečnost, že při vyšší frekvenci se SP částice 

chovají jako SD (s.s.) , které vykazují nižší MS (Dearing 1999). 

Procentuální podíl koncentrace SP částic v sedimentu je vypočítán podle vztahu: 

 

MSFD = (MSLF – MSHF) / MSLF x 100 [%] 

 

kde MSLF reprezentuje MS měřenou v nízké frekvenci a MSHF MS měřenou ve vysoké 

frekvenci. 

Frekvenční závislost MSFD byla měřena na zařízení MFK1 Kappabridge (výrobce 

AGICO spol. s r. o.) ve dvou frekvencích 976 a 15616 Hz v poli o intenzitě 200 A/m.  
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4.2.3 Anizotropie magnetické susceptibility (AMS) 

 

Anizotropie magnetické susceptibility vyjadřuje změny hodnoty MS měřené v různých 

směrech na vzorku horniny a je používána jako prostorový indikátor magnetické stavby 

hornin (např. Tarling a Hrouda 1993, Borradaile a Henry 1997). AMS, charakterizovaná 

tenzorem MS, bývá znázorňována jako elipsoid se třemi pravoúhlými osami (k1 ≥ k2 ≥ 

k3). Maximální směr susceptibility (k1) je definován jako magnetická lineace. Rovina 

kolmá ke směru minimální susceptibility (k3) je označována jako magnetická foliace (obr. 

5). Stupeň anizotropie P, je dán poměrem maximální a minimální susceptibility (Nagata 

1961). Tvar anizotropie T (Jelínek 1981) se může měnit ze zploštělého tvaru ( 0 < T ≤ 1) 

na tvar protáhlý (–1 ≤ T < 0). 

 

 

Obr. 5. Složky anizotropie magnetické susceptibility 

(http://www.sci.muni.cz/~chadima/geomagnetismus/anizotropie1.pdf).  

 

AMS byla měřena v nízkém poli na přístroji KLY4 Kappabridge (AGICO spol. s r. o.) ve 

třech na sebe kolmých směrech. Výsledky měření byly statisticky zpracovány pomocí 

programu Anisoft (vyvinutém M. Chadimou), který kromě projekce směrů os elipsoidu 

AMS vytváří také grafy P a MS a T a MS. AMS byla změřena u všech vzorků. 

 

4.2.4 Teplotní závislost magnetické susceptibility (MSTD) 

 

Hodnota MS se mění v závislosti na teplotě (např. Nagata 1961). MS paramagnetických 

minerálů klesá se zvyšující se teplotou po hyperbole. Chování MS ferimagnetických 

minerálů při různé teplotě je složitější. Se zvyšující se teplotou je MS konstantní nebo 

lineárně roste, až je dosaženo tzv. Curieovy teploty, kdy MS klesá prakticky k nule. Na 
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základě Curieovy teploty je možné odhadnout, jaký magnetický minerál převažuje v 

sedimentu. Curieova teplota magnetitu je 585 °C, hematitu 680 °C (Dunlop a Özdemir 

2009). MSTD byla měřena na přístroji KLY-4 se zahřívací jednotkou CS-3 (výrobce 

AGICO spol. s r.o.). Pro analýzu teplotní závislosti se používá přibližně 0,5 g 

homogenizovaného vzorku, nasypaného do měřicí zkumavky s teploměrem. MSTD byla 

měřena v rozmezí 20 až 700 °C. Výsledkem měření jsou dvě křivky - zahřívací a 

ochlazovací. Naměřená data byla zpracována v programu Cureval 8 (vyvinutém M. 

Chadimou). 
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5. Lokalizace a popis studovaných profilů 

 

 

Obr. 6. Mapa s vyznačenými studovanými lokalitami 

(upraveno podle http://www.ufz.de/export/data/1/28154_European_Loess_Map_hires.jpg). 

Oranžová barva – spraš o mocnosti >5 m, světle hnědá – spraš o mocnosti <2 m, žlutá – písčitá 

spraš, zelená – aluviální spraš, tmavě snědá – sprašové hlíny, šikmý rastr – útržkovité výskyty 

spraší a sprašových hlín.  

 

5.1   Bulhary 
 

5.1.1 Lokalizace 

 

Jihomoravská obec Bulhary leží na pravém břehu Dyje 10 km sz. od Břeclavi. Profil se 

nachází v opuštěné sprašovně 1,2 km sz. od obce (48.8344486 N, 16.7344136 E) ve výšce 

180–190 m n. m (obr. 7). Profil 1 je odkrytý v sz. stěně sprašovny, Profil 2 se nachází v 

sv. stěně. 

 

http://www.ufz.de/export/data/1/28154_European_Loess_Map_hires.jpg
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Obr. 7. Výřez geologické mapy 1 : 50 000 (Havlíček et al. 1993) s červeně vyznačenou pozicí 

sprašovny u Bulhar 

Holocén: 1 – antropogenní uloženiny, 2 – slatiny, 3 – fluviální písky, 4 – deluviofluviální 

sedimenty,  

5 – deluviální sedimenty, 6 – fluviální písčité štěrky; pleistocén: 10 – spraše; neogén: 20 – 

vápence, jíly, štěrky; neogén-paleogén: 25 – pískovce a slepence, 26 – pískovce a jílovce. Šipky 

znázorňují interpretovaný směr transportu sedimentů: černá – transport v glaciálu, bez výplně – 

transport v interglaciálu (vysvětlení v textu). 

 

5.1.2 Popis profilů 

 

5.1.2.1   Profil 1  

 

0– 30 cm  půda, tmavě hnědá, jílovitá (vrstva č. 1 v obr. 8) 

30–243 cm velmi jemnozrnný prachovitý písek („jihomoravská spraš“), žlutohnědý, 

bez náznaku zvrstvení, místy porézní, ojediněle obsahuje úlomky ulit 

měkkýšů (vrstva č. 2) 

243–320 cm půda, tmavě šedá, jílovitá, drobtovitě rozpadavá, vápnitá, ostrý povrch, 

na bázi pozvolný přechod do podložní půdy (vrstva č. 3) 

320–422 cm půda, čokoládově hnědá, jílovitá, kostkovitě rozpadavá, báze plynule 

přechází do podložní spraše (vrstva č. 4) 

422–580 cm písčitý prach (spraš), světle hnědá, prachovito-písčitá (vrstva č. 5) 
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Obr. 8. Bulhary, Profil 1. 

Popis profilu – viz text s identickými čísly vrstev. 

 

5.1.2.2   Profil 2 

 

0–10 cm půda, tmavě hnědá, jílovitá (vrstva č. 1 v obr. 9) 

10–104 cm jemný prachovitý písek (spraš), žlutohnědý, střídání lamin písčitého 

prachu 

a prachovitého písku o mocnosti do 1 cm (vrstva č. 2) 

104–110 cm půda, tmavě hnědá, jílovitá, vrstva uložená konformně se svahem, 

redeponovaný půdní materiál (?), (vrstva č. 2) 

110–130 cm silně písčitý prach (spraš) až písek, žlutohnědá, slabě vápnitá (vrstva č. 2) 

130–165 cm půda, tmavě šedá, jílovitá, kostkovitě rozpadavá, vápnitá, na bázi poloha 

vápnitých konkrecí, směrem k JV se mocnost půdního horizontu, 

uloženého konformně se svahem, zmenšuje (vrstva č. 3) 

165–210 cm půda, čokoládově hnědá, jílovitá, kostkovitě rozpadavá, báze plynule 

přechází do podložní spraše (vrstva č. 4) 

210–235 cm půda, světle hnědá, písčitá, vápnitá (vrstva č. 4) 

235–258 cm jílovitý prach (spraš), žlutohnědá, vápnitá, homogenní (vrstva č. 5) 

258–265 cm horizont rozpraskaných vápnitých konkrecí (vrstva č. 5) 

265-405 cm písčitý prach (spraš), žlutohnědý, vápnitý (vrstva č. 5) 

405–420 cm velmi jemný prachovitý písek, žlutohnědý (vrstva č. 5) 

420–530 cm slabě písčitý prach (spraš), žlutohnědý, vápnitý, masivní (vrstva č. 5)  
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Obr. 9. Bulhary, Profil 2. 

Popis profilu – viz text s identickými čísly vrstev. 

 

5.1.3 Stratigrafické zařazení souvrství 

 

Souvrství v Bulharech nebylo v minulosti datováno pomocí radiometrických ani jiných 

metod. Vzhledem k tomu, že se nachází poměrně blízko od profilu „Kalendář věků“ 

v Dolních Věstonicích (9 km jv.), je možné využít analogickou stratigrafickou situaci pro 

oba profily. Věstonický profil byl nedávno datován metodou OSL (Fuchs et al. 2012). 

Spraš na bázi profilu se uložila na konci saalského glaciálu (MIS 6). Hnědozem na bázi 

tohoto profilu se společně s prvním černozemním horizontem vyvinula v interglaciálu 

MIS 5e. Nadložní černozemní horizonty pak odpovídají interstadiálním obdobím MIS 5c 

a 5a. Pleniglaciální období je reprezentováno souvrstvím spraší se slabě vyvinutou půdou 

interstadiálu MIS 3. 

V Bulharech odpovídá spraš ve spodní části profilu s velkou pravděpodobností také 

vrcholu předchozího glaciálního období MIS 6. Hnědá půda a černozem vznikly 

v interglaciálu MIS 5e. Nadložní spraš se uložila v posledním glaciálu. Oba profily 

překrývá holocenní půdní horizont. Morfologie interglaciálních půdních horizontů v 
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Bulharech, vyplňujících místní erozní depresi a absence glaciálních půd ukazují na 

svahové erozní procesy, které způsobily, že souvrství není kompletní. 

 

5.2   Červený Kopec 
 

5.2.1 Lokalizace 

 

Červený kopec se nachází v z. části Brna v údolí řeky Svratky. K východu orientovaný 

svah údolí je zakryt mocným souvrstvím spraší s fosilními půdami. Lokalita dostala název 

podle výchozů červeně zbarveného devonského slepence, tvořícího podloží kvartérních 

sedimentů. Souřadnice profilu, odkrytého kopanou sondou, jsou 49.1759981 N, 

16.5864161 E, nadmořská výška profilu činí 270 m.  

 

 

Obr. 10. Výřez geologické mapy 1 : 50 000 (Pálenský et al. 1981) s červeně vyznačenou pozicí 

sprašovny na Červeném kopci. 

Holocén: 1 – antropogenní uloženiny, 2 – fluviální sedimenty, 3 – deluviofluviální sedimenty; 

pleistocén: 6 – deluviální sedimenty, 7 – spraše, 9 - fluviální sedimenty; pliocén-pleistocén: 

13 – fluviální sedimenty; spodní miocén: 24 – jíly; devon: 35 – bazální klastika; proterozoikum: 

39 –  granodiorit. Šipka znázorňuje interpretovaný směr transportu sedimentů (vysvětlení 

v textu). 
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5.2.2 Popis profilu 

 

0–75 cm písčitý prach (spraš), žlutohnědý, velmi slabě jílovitý, homogenní, slabě 

porézní, vápnitý, ojediněle obsahuje duté vápnité konkrece až 12 cm 

velké (vrstva č. 1 v obr. 11) 

75–145 cm písčitoprachovitá půda, hnědá, vápnitá, obsahuje drobné klasty i vápnité 

konkrece až 2 cm velké (vrstva č. 2) 

145–290 cm písčitý prach (spraš), žlutohnědý, homogenní, slabě písčitý, vápnitý 

(vrstva č. 3) 

290–370 cm prachovitojílovitá půda, hnědá až tmavě hnědá, v horní části silně písčitá, 

porézní, vápnitá, drobtovitě rozpadavá (vrstva č. 4) 

370–415 cm slabě jílovitopísčitý prach (spraš), hnědý, porézní, drobtovitě rozpadavý 

(vrstva č. 5) 

 

Obr. 11. Červený kopec, profil v sondě. 

Popis profilu – viz text s identickými čísly vrstev. 

 

5.2.3 Stratigrafické zařazení souvrství 

 

V souvrství pleistocenních sedimentů na Červeném kopci bylo zjištěno 12 půdních 

komplexů (Smolíková 1990). Souvrství je stratigraficky zařazeno na základě identifikace 
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paleomagnetické hranice Brunhes/Matuyama. Tato změna polarity zemského 

magnetického pole byla zjištěna ve spodní části PKX (Kočí 1985). Sonda se studovaným 

profilem byla vykopána v přepokládané blízkosti této paleomagnetické hranice. Všechny 

vzorky odebrané z profilu v sondě však zaznamenávají normální polaritu magnetického 

pole Země (J. Kadlec, osobní sdělení). Sedimenty odkryté sondou se tedy uložily 

v průběhu středního pleistocénu, pravděpodobně v jeho časné fázi. 

 

5.3   Tunel Blanka 

 

5.3.1 Lokalizace 

 

Souvrství se nachází v z. části Prahy v blízkosti stanice metra Hradčanská. Profily se 

sprašemi a fosilní půdou, odkryté při stavbě tunelového komplexu Blanka na sz. úpatí 

hřbetu, na kterém stojí Pražský hrad., mají souřadnice 50.0974392 N, 14.4040308 E a 

nadmořskou výšku 215– 225 m. 

 

 

Obr. 12. Výřez geologické mapy 1 : 50 000 (Havlíček a Štorch 1979) s červeně vyznačenou pozicí 

profilů v Tunelu Blanka. 

Holocén: 1 – fluviální a deluviofluviální sedimenty; pleistocén: 2 – spraše, 3 – deluviální 

sedimenty, 15 – fluviální sedimenty (saale), 6 – fluviální sedimenty (elster); křída: 13 – opuka, 

14 – pískovec, 15 – jílovce a prachovce; ordovik: 25 – jílovce, 28 – břidlice, 29 – droby a břidlice, 

30 – břidlice, 31 – křemence, 32 – břidlice, 34 – bazalty; proterozoikum: 45 – droby. Šipky 
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znázorňují interpretovaný směr transportu sedimentů: černá – transport v glaciálu, bez výplně – 

transport v interglaciálu (vysvětlení v textu). 

 

5.3.2 Popis profilů 

 

5.3.2.1   Profil 1 

 

0–244 cm slabě jílovitý prach (spraš), světle hnědý až hnědý, masívní, obsahuje 

klasty opuky o velikosti do 1 cm přibývající směrem do podloží, při bázi 

vrstvy  (215–244 cm) jsou klasty opuky velmi hojné (vrstva č. 5 v obr. č. 

13) 

244–318 cm slabě jílovitý prach (spraš), náznaky laminace, na erozní bázi se 

ojediněle vyskytují křemenné valounky (vrstva č. 2)  

318–400 cm prach (spraš), žlutohnědá se světlejšími skvrnami, homogenní (vrstva 

č. 3) 

 

 

Obr. 13. Tunel Blanka, Profil 1. 

Popis profilu – viz text s identickými čísly vrstev. 
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5.3.2.2   Profil 2 

 

0–225 cm jílovitý prach (spraš), hnědý, bílé vápnité povlaky na puklinách, hojné 

ostrohranné úlomky opuky (průměrná velikost 0,3 cm, maximální 1 cm), 

ve spodní části vrstvy větší koncentrace úlomků (vrstva č. 1 v obr. 14) 

225–290 cm jílovitý prach (spraš), hnědý, bílé vápnité povlaky na puklinách, náznaky 

laminace v horní části vrstvy, hojné ostrohranné úlomky opuky (průměrná 

velikost 0,3 cm, maximální 1 cm), směrem do podloží mizí (vrstva č. 2) 

290–328 cm půda, písčitojílovitá až jílovitopísčitá, tmavě hnědá, náznaky drobtovité 

rozpadavosti, ostrá báze, pod ní výplně nor a puklin, půda je porušená 

puklinami a dutinkami vyplněnými světle hnědou spraší, na povrchu půdy 

ojedinělé erozní rýhy široké a hluboké až 12 cm vyplněné nadložní hnědou 

spraší, ve které jsou tmavě hnědé laminy tvořené materiálem z podložní 

půdy vyvlečeným v důsledku svahových pohybů (vrstva č. 3) 

328–542 cm jílovitý prach (spraš), hnědožlutý, masivní, vápnitý, při povrchu náznak 

laminární odlučnosti (vrstva č. 4) 

542–745 cm jílovitý prach (spraš), hnědožlutý, masivní, méně vápnitý (vrstva č. 5) 

 

 

Obr. 14. Tunel Blanka, Profil 2. 

Popis profilu – viz text s identickými čísly vrstev. 
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5.3.3 Stratigrafické zařazení sedimentů 

 

Souvrství spraše s fosilní půdou překrývá středně pleistocenní říční terasy, uložené na 

levém břehu Vltavy. Podle stratigrafického členění Záruby et al. (1977) se jedná o 

terasové stupně IIIa až IVb, reprezentující celý střední pleistocén (chladná období MIS 

19 až MIS 6). Interpretace stratigrafického zařazení souvrství studovaného profilu 

vychází z této superpozice. Spraš ve spodní části Profilu 2 se pravděpodobně uložila 

během vrcholu saalského glaciálu (MIS 6). Nadložní horizont hnědozemě vznikl v 

posledním interglaciálu (MIS 5e) a spraše s úlomky opuky jsou produktem posledního 

glaciálního období (MIS 5d až MIS 2). 
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6. Výsledky laboratorních měření 

 

6.1   Bulhary 
 

6.1.1 Objemová magnetická susceptibilita (MS), frekvenční závislost 

magnetické susceptibility (MSFD) a stupeň anizotropie magnetické 

susceptibility (P) 

 

6.1.1.1   Profil 1 

 

Naměřené hodnoty MS jsou v této i v dalších kapitolách uváděny v řádu 10-6 SI. MS se 

v Profilu 1 pohybuje v intervalu od 120 do 1090. V rozmezí 140–240 cm je patrné jen 

velmi malé kolísání hodnot od 120 do 354 s trendem mírného nárůstu. K prudkému 

zvýšení dochází v úseku 240–261 cm a to z 236 na 1090. V metráži 265–369 cm pak 

hodnoty plynule klesají v rozmezí 1066–362. V úseku 369–385 cm dochází k dalšímu 

nárůstu hodnot v intervalu 641–975. Poslední úsek křivky je charakterizován plynulým 

poklesem (obr. 15). 

Hodnoty MSFD v Profilu 1 vykazují podobný trend jako hodnoty MS. V úseku 140–240 

cm pozorujeme nárůst s mírnými výkyvy v rozmezí 1,1–10,2 %. V hloubce 240–255 cm 

dochází k výraznému zvýšení hodnot, a to až na maximum 14,8 % ve 255 cm. Metráž 

261–369 cm vykazuje plynulý pokles s drobnými výkyvy následovaný dalším nárůstem 

na hodnotu 12,2% v hloubce 381 cm a následný pokles směrem k bázi profilu (obr. 15). 

Variace hodnot parametru P opačně korelují s křivkami MS a MSFD. Hodnoty parametru 

P se mění v rozmezí 3 %. V metráži 140–240 cm kolísají hodnoty s postupným 

zvyšováním v rozmezí 1,007–1,027. V úseku 240–422 cm dochází k postupnému snížení 

hodnot až na 1,001. V metráži 422–439 cm dochází k následnému zvýšení hodnot na 

1,015 (obr. 15). 
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Obr. 15. Bulhary, Profil 1. 

Vlevo – objemová magnetická susceptibilita, uprostřed – frekvenční závislost magnetické 

susceptibility, vpravo – stupeň anizotropie magnetické susceptibility. Šedý pás vyznačuje 

pozici horizontů fosilních půd. 

 

6.1.1.2   Profil 2 

 

Hodnoty MS se pohybují v rozmezí 164–834. K výraznému zvýšení na 685 dochází mezi 

115–125 cm. Ve fosilní půdě hodnoty MS pak plynule klesají mezi 150–225 cm 834 na 

186. V metráži 230–530 cm pozorujeme velmi vyrovnanou křivku s hodnotami 

oscilujícími mezi 164 a 289 (obr. 16).  

MSFD v úseku 100–130 cm vykazuje zvýšení na 11,8 % V následujícím horizontu fosilní 

půdy (130–240 cm) narůstají hodnoty MSFD až na maximálních 12,5 % a pak plynule 

klesají k bázi fosilních půd. Ve spodní části profilu vykazuje křivka malé oscilace hodnot 

kolem 2 % (obr. 16). 

Hodnoty parametru P se pohybují v rozmezí 1,004–1,049. V horizontu půdy dochází 

k poklesu hodnot s lokálním zvýšením hodnot ve 160 cm. V podložní spraši (metráž 245–
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530 cm) se parametr P s drobnými výkyvy postupně zvyšuje o téměř 5 % z 1,004 na 1,049 

(obr. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Bulhary, Profil 2. 

Vlevo – objemová magnetická susceptibilita, uprostřed – frekvenční závislost magnetické 

susceptibility, vpravo – stupeň anizotropie magnetické susceptibility. Šedý pás vyznačuje 

pozici horizontů fosilních půd. 

 

6.1.2 Anizotropie magnetické susceptibility (AMS) 

 

6.1.2.1   Profil 1 

 

Ve spraši (vrstva 2 na obr. 8) byla zjištěna magnetická lineace směru SV–JZ (azimut 

středního směru k1 je 59°, inklinace 3°). Náklon magnetické foliace je malý s azimutem 

středního směru pólů ploch foliace (k3) 307° a inklinací 82° . Směr středních os elipsoidů 

(k2) je SZ–JV se azimutem střední hodnoty 149° a inklinací 7°. Parametr T ukazuje u 
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větší části vzorků zploštělý tvar elipsoidů AMS. Pouze dva vzorky vykazují inverzní 

magnetickou stavbu (obr. 17A). 

V horizontu černozemě (vrstva 3 na obr. 8) se magnetická lineace stáčí do směru SZ–JV. 

Azimut středního směru (k1) je 145°, inklinace 1°. Náklon magnetické foliace je velmi 

malý s azimutem středního směru pólů ploch foliace (k3) 39° a inklinací 88°. Směr 

středních os elipsoidu (k2) je JZ–SV se azimutem střední hodnoty 235° a inklinací 2° 

(obr. 17B). Inverzní magnetickou stavbu vykazuje 32 % vzorků, hlavně ve spodní části 

půdního horizontu. 

V horizontu hnědozemě (vrstva 4 na obr. 8) je magnetická stavba značně chaotická 

rozptýlenými směry os elipsoidů AMS (obr. 17C), neumožňujícími určení dominantních 

směrů parametrů AMS. Inverzní magnetickou stavbu vykazuje 43 % vzorků, hlavně ve 

střední a spodní části půdního horizontu. 
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  B 

 

  C 

 
 

Obr. 17. Bulhary, Profil 1, magnetická stavba sedimentů. 

A – vrstva 2, B – vrstva 3, C – vrstva 4 v profilu na obr. 8. Geografická projekce směrů os 

elipsoidů AMS na spodní polokouli s vyznačením středních směrů (větší symboly) a elips 

spolehlivosti. Levý spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) vůči MS, pravý spodní diagram – 

hodnoty stupně AMS (P) vůči tvaru elipsoidů AMS (T).  
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6.1.2.2   Profil 2 

 

 V horizontu černozemě (vrstva 3 na obr. 9) byla naměřena převažující magnetická 

lineace směru ZSZ–JJV (azimut středního směru k1 je 332°, inklinace 4°). Náklon 

magnetické foliace vykazuje azimut středního směru pólů ploch foliace (k3) 218° a 

inklinaci 79° . Směr středních os elipsoidů (k2) je VSV–ZJZ se azimutem střední hodnoty 

62° a inklinací 10°. Parametr T ukazuje zploštělý tvar elipsoidů AMS (obr. 18A). 

V horizontu podložní hnědozemě (vrstva 4 na obr. 9) magnetická lineace převážně 

sleduje směru SZ–JV (azimut středního směru k1 je 126°, inklinace 1°). Póly ploch 

magnetické foliace jsou rozptýleny ve směru JZ-SV s azimutem středního směru pólů 

(k3) 235° a inklinací 86°. Směr středních os elipsoidů (k2) je SV–JZ se azimutem střední 

hodnoty 35° a inklinací 4°. Parametr T ukazuje zploštělý tvar elipsoidů AMS (obr. 18B).  

Ve spraši ve spodní části profilu (vrstva 5 na obr. 9) byla zjištěna magnetická stavba 

s převažující lineací směru JZ–SV (azimut středního směru k1 je 223°, inklinace 5°). Póly 

ploch magnetické foliace se koncentrují v blízkosti středu projekční plochy s azimutem 

středního směru pólů (k3) 80° a inklinací 84°. Směry středních os elipsoidů (k2) se 

nacházejí v segmentu od JV k SZ s azimutem střední hodnoty 314° a inklinací 4°. 

Parametr T ukazuje zploštělý tvar elipsoidů AMS s výjimkou jednoho vzorku (obr. 18C).  
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  B 

 

  C 

 

Obr. 18. Bulhary, Profil 2, magnetická stavba sedimentů. 

A – vrstva 3, B – vrstva 4, C – vrstva 5 v profilu na obr. 9. Geografická projekce směrů os 

elipsoidů AMS na spodní polokouli s vyznačením středních směrů (větší symboly) a elips 

spolehlivosti. Levý spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) vůči MS, pravý spodní diagram 

– hodnoty stupně AMS (P) vůči tvaru elipsoidů AMS (T). 
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6.2   Červený Kopec 

 

6.2.1 Objemová magnetická susceptibilita (MS), frekvenční závislost 

magnetické susceptibility (MSFD) a stupeň anizotropie magnetické 

susceptibility (P) 

 

Hodnoty MS se v profilu pohybují v rozmezí 135–656. K  nárůstu MS dochází v obou 

polohách fosilních půd v metrážích 75–145 cm a 290–370 cm ze 188 na 639, respektive 

z 392 na 656. Ve vrstvách spraše se hodnoty MS pohybují v rozmezí 135 až 458 (obr. 

19).  

MSFD kolísá mezi 4,2 % až 11,6 % s nejvyššími hodnotami v horizontech fosilních půd 

(obr. 19). 

Stupeň AMS (P) se pohybuje v rozmezí do 4 % od 1,002 do 1,037. Maxima dosahuje ve 

spraši v hloubce 40 cm, snížené hodnoty parametru P byly naměřeny v obou horizontech 

fosilních půd (obr. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Červený kopec, Profil v sondě.  
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Vlevo – objemová magnetická susceptibilita, uprostřed – frekvenční závislost magnetické 

susceptibility, vpravo – stupeň anizotropie magnetické susceptibility. Šedý pás vyznačuje pozici 

horizontů fosilních půd. 

 

6.2.2 Anizotropie magnetické susceptibility (AMS) 

 

Ve spraši (vrstva 1 na obr. 11) se magnetické lineace koncentrují do směru ZJZ–VSV 

(azimut středního směru k1 je 250°, inklinace 5°). Póly ploch magnetické foliace jsou 

rozptýleny ve směru JZ–SV s azimutem středního směru pólů (k3) 43° a inklinací 84°. 

Směr středních os elipsoidu (k2) je JJV–SSZ se azimutem střední hodnoty 160° a 

inklinací 3°. Parametr T ukazuje u větší části vzorků zploštělý tvar elipsoidu AMS. Pouze 

tři vzorky vykazují inverzní magnetickou stavbu (obr. 20A). 

V horizontu podložní fosilní půdy (vrstva 2 na obr. 11) drží magnetická lineace podobný 

směr JZ–SV. Azimut středního směru (k1) je 56° a inklinace 2°. Póly ploch magnetické 

foliace jsou rozptýleny ve směru JV–SZ s azimutem středního směru pólů (k3) 227° a 

inklinací 88°. Směr středních os elipsoidu (k2) je JZ–SV se azimutem střední hodnoty 

326° a inklinací 0°. Žádný ze vzorků z tohoto půdního horizontu nevykázal inverzní 

magnetickou stavbu (obr. 20B). 

Magnetická stavba horizontu 145–290 cm (vrstva 3 na obr. 11), který byl při dokumentaci 

profilu interpretován po litologické stránce jako spraš, ukazuje značný rozptyl os 

elipsoidů AMS. Dominantní směr magnetická lineace je ZJZ–VSV s azimutem středního 

směru (k1) 254° a inklinací 4°. Póly ploch magnetické foliace jsou rozptýleny a azimut 

středního směru pólů (k3) činí 70° s inklinací 86°. Směr středních os elipsoidů (k2) je 

JJV–SSZ se azimutem střední hodnoty 164° a inklinací 0°. Inverzní magnetickou stavbu 

vykázalo 14 % změřených vzorků (obr. 20C).  

V podložním horizontu fosilní půdy (vrstva 4 na obr. 11) dominuje směr magnetické 

lineace V–Z. Azimut středního směru (k1) je 89° a inklinace 8°. Póly ploch magnetické 

foliace jsou rozptýleny ve směru JZ–SV s azimutem středního směru pólů (k3) 256° a 

inklinací 82°. Směr středních os elipsoidů (k2) je zhruba S–J se azimutem střední hodnoty 

359° a inklinací 2°. Inverzní magnetickou stavbu vykázalo 38 % změřených vzorků (obr. 

20D).  

Spraš na bázi profilu (vrstva 5 na obr. 11) vykazuje značný stupeň AMS (P). Magnetická 

lineace směřuje od ZJZ k VSV. Azimut středního směru (k1) je 248° a inklinace 2°. Póly 

ploch magnetické foliace se většinou shlukují kolem středu projekce a mají azimut 
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středního směru pólů (k3) 100° a inklinací 88°. Směr středních os elipsoidů (k2) je zhruba 

S–J s azimutem střední hodnoty 339° a inklinací 1°. Žádný ze vzorků z tohoto horizontu 

nevykázal inverzní magnetickou stavbu (obr. 20B). 
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Obr. 20. Červený kopec, Profil v sondě, magnetická stavba sedimentů. 

A – vrstva 1, B – vrstva 2, C – vrstva 3, D – vrstva 4, E – vrstva 5 v profilu na obr. 11. 

Geografická projekce směrů os elipsoidu AMS na spodní polokouli s vyznačením středních 

směrů (větší symboly) a elips spolehlivosti. Levý spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) 

vůči MS, pravý spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) vůči tvaru elipsoidů AMS (T). 

 

6.3   Tunel Blanka 

 

6.3.1 Objemová magnetická susceptibilita (MS), frekvenční závislost 

magnetické susceptibility (MSFD) a stupeň anizotropie magnetické 

susceptibility (P) 

 

6.3.1.1   Profil 1 

 

Hodnot MS se profilu pohybují mezi 124 až 372. V horní části profilu se MS příliš nemění 

 a oscilují kolem 220. V hloubce 150-205 cm hodnoty MS klesají až na 124. Poté směrem 

k bázi profilu pozvolna s drobnými výkyvy opět stoupají (obr. 21).   

Křivka MSFD je poměrně vyrovnaná s hodnotami oscilujícími kolem 2,3 %. Ve spodní 

části profilu dochází k mírnému zvýšení hodnot na nejvyšších 4,3 % (obr. 21).  

Stupeň AMS (P) se mění v rozmezí 3 %. Nejvyšších hodnot (1,03) dosahuje ve spodní 

části profilu (vrstva 2 na obr. 13). Na bázi profilu se hodnoty P opět zmenšují až na 1,009 

(obr. 21).   

 



40 

 

 

Obr. 21. Tunel Blanka, Profil 1. 

Vlevo – objemová magnetická susceptibilita, uprostřed – frekvenční závislost magnetické 

susceptibility, vpravo – stupeň anizotropie magnetické susceptibility.  

 

6.3.1.2   Profil 2 

 

Hodnoty MS se pohybují od 245do 902. V intervalu 160–290 cm pozvolna narůstají. 

V poloze fosilní půdy dochází k výraznému nárůstu MS až na maximální hodnotu 902. 

V podložní spraši se MS pohybuje mezi 253 a 621 s mírně narůstajícím trendem směrem 

k bázi profilu (obr. 22).  

Průběh MSFD ukazuje velmi podobné chování jako MS.  Po mírném nárůstu v počátečních 

2,3 % dochází ke zvýšení na maximum 7,9 %. V podložní spraši se hodnoty MSFD mění 

velmi málo a pohybují se okolo 2,1 % (obr. 22).  

Značně rozkolísaná křivka hodnot parametru P nejprve od povrchu profilu klesá až na 

minimum 1,003 v hloubce 352 cm. Poté hodnoty směrem k bázi profilu narůstají až do 

úrovně 1,032 v 570 cm, aby pak opět mírně klesly (obr. 22). Celkově se stupeň AMS 

v profilu mění v rozmezí 3 %. 
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Obr. 22. Tunel Blanka, Profil 2. 

Vlevo – objemová magnetická susceptibilita, uprostřed – frekvenční závislost magnetické 

susceptibility, vpravo – stupeň anizotropie magnetické susceptibility. Šedý pás vyznačuje 

pozici horizontu fosilní půdy. 

 

6.3.2 Anizotropie magnetické susceptibility (AMS) 

 

6.3.2.1   Profil 1 

 

Ve spraši (vrstva 1 na obr. 13) ukazují projekce os elipsoidů AMS značný rozptyl. 

Magnetická lineace jeví slabý náznak usměrnění JV-SZ s azimutem středního směru k1 

124° a inklinací 0°. Póly ploch magnetické foliace mají také značný rozptyl s azimutem 

středního směru pólů ploch foliace (k3) 281° a inklinací 87°. Střední směr prostředních 

os elipsoidů (k2) má azimut 214° a inklinací 3° (obr. 23A). 32 % vzorků z měřeného 

horizontu ukazuje na inverzní magnetickou stavbu, hlavně ve střední a horní části vrstvy.  

Magnetická stavba laminované spraše (vrstva 2 na obr. 13) naznačuje usměrnění 

magnetické lineace do směru V–Z i přesto, že jsou projekce os k1 značně rozptýleny po 

obvodu projekční plochy. Azimut středního směru (k1) je 83°, inklinace 1°. Rozptyl pólů 

ploch magnetické foliace je malý s azimutem středního směru pólů ploch foliace (k3) 
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341° a inklinací 84°. Střední směr prostředních os elipsoidů (k2) má azimut 174° a 

inklinací 6° (obr. 23B). Sediment se vyznačuje poměrně vysokým stupněm AMS. Pouze 

jediný vzorek vykazuje inverzní magnetickou stavbu.   

Ve spraši na bázi profilu (vrstva 3 na obr. 13) se projekce os magnetická lineace 

koncentrují v jižní části projekční plochy. Azimut středního směru k1 činí 180° a 

inklinace je 17°. Póly ploch magnetické foliace mají značný rozptyl v sz. kvadrantu 

projekční plochy s azimutem středního směru pólů ploch foliace (k3) 317° a inklinací 67°. 

Střední směr prostředních os elipsoidů (k2) má azimut 86° a inklinací 15° (obr. 23A). 

Přestože vzorky vykazují poměrně značný stupeň AMS, 32 % vzorků má inverzní 

magnetickou stavbu, hlavně vzorky ze spodní části vrstvy. 
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Obr. 23. Tunel Blanka, Profil 1, magnetická stavba sedimentů. 

A – vrstva 1, B – vrstva 2, C – vrstva 3 v profilu na obr. 13. Geografická projekce směrů os 

elipsoidů AMS na spodní polokouli s vyznačením středních směrů (větší symboly) a elips 

spolehlivosti. Levý spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) vůči MS, pravý spodní diagram 

– hodnoty stupně AMS (P) vůči tvaru elipsoidů AMS (T). 
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6.3.2.2   Profil 2 

 

Ve spraši (vrstva 1 na obr. 14) ukazují projekce os elipsoidů AMS značný rozptyl. 

Magnetická lineace jeví slabý náznak usměrnění SZ-JV s azimutem středního směru k1 

328° a inklinací 10°. Projekce pólů ploch magnetické foliace jsou rozptýleny v jz. 

kvadrantu projekční plochy mezi jejím středem a okrajem s azimutem středního směru 

pólů ploch foliace (k3) 223° a inklinací 57°. Střední směr prostředních os elipsoidů (k2) 

má azimut 64° a inklinací 32° (obr. 24A). Pouze jeden vzor vzorek z měřeného horizontu 

ukazuje na inverzní magnetickou stavbu. 

V podložní vrstvě hnědé spraše (vrstva 2 na obr. 14) má magnetická lineace směr JZ–SV 

s azimutem středního směru k1 208° a inklinací 9°. Projekce pólů ploch magnetické 

foliace jsou rozptýleny v pruhu zhruba V–Z s azimutem středního směru pólů ploch 

foliace (k3) 339° a inklinací 76°. Střední směr prostředních os elipsoidů (k2) má azimut 

116° a inklinaci 10°. Žádný ze vzorků nevykazuje inverzní magnetickou stavbu (obr. 

24B). 

V horizontu fosilní půdy (vrstva 3 na obr. 14) se projekce os magnetické lineace 

koncentrují hlavně v severní části projekční plochy. Azimut středního směru k1 činí 9° a 

inklinace je 13°. Póly ploch magnetické foliace se koncentrují v sz. kvadrantu projekční 

plochy s azimutem středního směru pólů ploch foliace (k3) 253° a inklinací 62°. Střední 

směr prostředních os elipsoidů (k2) má azimut 105° a inklinaci 23° (obr. 24C). Pouze 

jediný vzorek naznačuje inverzní magnetickou stavbu. 

V podložní spraši (vrstvy 4 a5 na obr. 14) je magnetická lineace usměrněna od JV k SZ 

s azimutem středního směru k1 117° a inklinací je 7°. Projekce pólů ploch magnetické 

foliace jsou rozptýleny v jz. kvadrantu projekční plochy s azimutem středního směru pólů 

ploch foliace (k3) 234° a inklinací 75°. Střední směr prostředních os elipsoidů (k2) má 

azimut 25° a inklinaci13°. 15 % vzorků, změřených v této vrstvě, ukazuje na inverzní 

magnetickou stavbu (obr. 24D). 
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Obr. 24. Tunel Blanka, Profil 2, magnetická stavba sedimentů. 

A – vrstva 1, B – vrstva 2, C – vrstva 3, D – vrstva 4 a 5 v profilu na obr. 13. Geografická 

projekce směrů os elipsoidů AMS na spodní polokouli s vyznačením středních směrů (větší 

symboly) a elips spolehlivosti. Levý spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) vůči MS, pravý 

spodní diagram – hodnoty stupně AMS (P) vůči tvaru elipsoidů AMS (T). 
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6.4   Identifikace magnetických minerálů pomocí teplotní závislosti 

magnetické   

  susceptibility ( MSTD) 

 

Pro identifikaci magnetických minerálů, přítomných v sedimentu, byla měřena MSTD na 

vybraných vzorcích spraše a fosilní půdy z lokality Bulhary a z tunelu Blanka. Hodnoty 

MSTD (vyjádřené v řádu 10-6 SI) naměřené ve spraši při zahřívání z pokojové teploty do 

ca. 320° C se pohybují mezi 230 a 350. Se zvyšující se teplotou hodnoty MSTD klesají na 

30 až 90 při 610° C a zde se drží až do konce zahřívání (obr. 25). Hodnoty ochlazovacích 

křivek na teplotě 590° C prudce narůstají až na 1930 až 3065 při teplotách mezi 300 až 

470° C. S klesající teplotou klesají i hodnoty MSTD (obr. 25). Curieova teplota (CT) 

dominantního magnetického minerálu, přítomného v sedimentu, byla odhadnuta pomocí 

programu Cureval 8. Pro spraše z Bulhar vychází CT na 603° C a pro spraš z tunelu 

Blanka na 597° C. 

Trend zahřívací křivky MSTD naměřené ve vzorku z černozemního horizontu fosilní půdy 

z profilu v Bulharech je velmi podobný jako v případě spraší. Ovšem průběh hodnot 

MSTD , naměřených v interglaciální hnědozemi z tunelu Blanka vypadá odlišně. Při 

zahřívání MSTD mírně narůstá na 910 při teplotě 305° C. Pak hodnoty klesají na 590 při 

teplotě 445° C a následně prudce stoupají na 1280 po dosažení teploty 530° C. Následuje 

strmý pokles o od 610° C se hodnoty MSTD pohybují kolem 70 až do konce zahřívání 

(obr. 26). Ochlazovací křivka opět ukazuje strmý nárůst hodnot MSTD s maximem kolem 

teploty 270° C (obr. 26). CT vychází pro fosilní půdu z Bulhar na 608° C a pro fosilní 

půdu z profilu v tunelu Blanka na 585° C.  
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Obr. 25 – Bulhary, teplotní závislost magnetické susceptibility spraše 

Vlevo – zahřívací křivka (vertikální osa – indukovaná magnetická susceptibilita), vpravo – 

zahřívací (červená) a ochlazovací (modrá) křivka (vertikální osa – objemová magnetická 

susceptibilita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 – Tunel Blanka, teplotní závislost magnetické susceptibility fosilní půdy 

Vlevo – zahřívací křivka (vertikální osa – indukovaná magnetická susceptibilita), vpravo – 

zahřívací (červená) a ochlazovací (modrá) křivka (vertikální osa – objemová magnetická 

susceptibilita). 
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7. Diskuse 

 

7.1   Magnetická susceptibilita a anizotropie magnetické susceptibility jako  

  indikátory zvětrávacích a pedogenních procesů 
 

Ve všech studovaných profilech vykazuje MS vyšší hodnoty ve fosilních půdách ve 

srovnání se sprašemi. Dále uváděné průměrné hodnoty MS jsou v řádu 10-6 (SI). 

V Bulharech v Profilu 1 je MS spraše 197 a fosilních půd 726, v Profilu 2 má spraš MS 

223 a fosilní půdy 632. Hnědá interglaciální půda vykazuje nižší MS než nadložní 

černozem (obr. 16), což je v souladu s dřívějšími poznatky z nedalekých Dolních 

Věstonic (např. Bábek et al. 2011). Tuto skutečnost interpretuje Oches a Banerjee (1996) 

jako doklad možných intenzivnějších zvětrávacích procesů v interglaciálu, vedoucích k 

částečnému vyloužení ferimagnetických minerálů v hnědozemním horizontu. V Profilu 

v sondě na Červeném kopci dosahuje průměrná MS spraše hodnoty 340 a fosilních půd 

497. V Tunelu Blanka je v Profilu 1 hodnota MS spraše 235 a v Profilu 2 má spraš 

průměrnou hodnotu MS 468 a fosilní půda 548. 

V kapitole 4.2.1. je uvedeno, že magnetická susceptibilita je především funkcí typu, 

koncentrace a zrnitosti magnetických minerálů, přítomných v hornině. Ve studovaných 

spraších i fosilních půdách je přítomen hlavně magnetit, jak ukazuje Curieova teplota 

585° C, zjištěná měřením teplotní závislosti MSTD (obr. 25 a 26). K podobnému závěru 

došli i Oches 

 a Banerjee (1996) a Hošek et al. (2015). Variace MS ve studovaných profilech spraší 

s fosilními půdami kopírují tzv. „čínský model“, kdy v půdních horizontech jsou hodnoty 

MS zvýšené (Heller et al. 1991). Mluvíme o magnetickém nabohacení půd, jež je 

způsobeno tvorbou nových magnetických minerálů (SP a SD částic) v průběhu 

pedogeneze. Evans a Heller (2003) uvádějí následující mechanizmy vedoucí k 

magnetickému nabohacení půd. Kromě magnetických částic z atmosférického spadu a 

požárů vegetace je to laboratorně ověřená oxidace roztoků s Fe2+ (Taylor et al. 1987) za 

účasti rozkládající se organické hmoty. K nabohacení půdních horizontů může přispět 

také činnost bakteriálních mikroogranizmů, které v anaerobním prostředí produkují SP a 

SD částice magnetitu (např. Dearing et al. 1996), případně i v prokysličeném půdním 

horizontu A (Fassbinder et al. 1990). Ovšem nejvýznamnějším procesem, vedoucím 

k magnetickému nabohacení půd SP částicemi, je zvětrávání a rozklad minerálů 

obsahujících železo procesem fermentace v průběhu cyklů zvlhčování a vysychání 
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sedimentů. Ze vzniklého ferihydritu je mikrobiální činností uvolňováno Fe2+ a současně 

se ferihydrit za ztráty vody redukuje na magnetit (Dearing et al. 1996). Ten může být dále 

částečně oxidován na maghemit. V horizontech recentních i fosilních půd bývají 

průměrné hodnoty MSFD 7–11 %, což signalizuje zvýšenou koncentraci SP částic. 

Zkoumané spraše naopak vykazují nízké hodnoty, většinou v rozmezí 2–5 % (Dearing 

1999). Zvýšenou koncentraci SP částic ve fosilních půdách, studovaných v rámci této 

diplomové práce, ukazují hodnoty MSFD (obr. 15, 16, 19, 21, 22). Vznik nových nahodile 

uspořádaných magnetických částic v průběhu pedogeneze má za následek snížení 

parametru P (stupně AMS), tzn. dochází k narušení primární magnetické stavby 

sedimentů. Tento efekt pozorujeme v horizontech fosilních půd, kde dochází ke snížení 

hodnoty P v průměru o 1–2 % (obr. 15, 16, 19, 21, 22).   

Míra magnetického nabohacení půdy ve srovnání s matečným sedimentem (spraší) může 

indikovat intenzitu půdotvorných pochodů. Hodnoty MS ukazují, že největší rozdíly mezi 

spraší a půdou jsou v Bulharech (až 4 násobný), nejmenší pak v Tunelu Blanka (1,2 

násobný). Profil na Červeném kopci se nachází uprostřed (1,5 násobný). Uvedené 

skutečnosti mohou naznačovat, že pedogenní procesy působily intenzivněji na jižní 

Moravě. Takový závěr je však v protikladu s výsledky Hoška et al. (2015). Autoři této 

studie konstatují, že pedogenní procesy na jižní Moravě byly méně intenzivní než ve 

středních Čechách. Důvodem je podle jejich názoru větší aridita na Moravě. Je pravda, 

že MS spraše v Profilu 2 v Tunelu Blanka ve středních Čechách dosahuje nejvyšších 

hodnot ze všech studovaných profilů (viz výše). Důvodem však může být rozdílná 

zdrojová oblast a mineralogické složení prachu ve středních Čechách a na jižní Moravě. 

To dokládá i mírně odlišné chování MSTD fosilní půdy z Tunelu Blanka (obr. 26).   

 

7.2   Magnetická stavba sedimentů jako indikátor paleoprostředí vzniku 

sedimentů  

  a post-sedimentárních deformací  

 

Laboratorní experimenty ukazují, že magnetická lineace je buď rovnoběžná se směrem 

proudění, nebo v případě vyšší rychlosti proudění je kolmá na směr proudu (Tarling 

a Hrouda 1993). Primární stavba sedimentárních hornin bývá zploštělá (T > 0) 

s magnetickou foliací subparalelní se zvrstvením (Rees a Woodall 1975). Když je 

sediment ukládaný proudem vody nebo vzduchu, magnetická foliace se uklání pod úhlem 

<15° proti směru proudění.  Analýzu magnetické stavby spraší a fosilních půd v profilu 
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v Dolních Věstonicích prováděli Lagroix et al. (2011). Výsledné směry AMS ukazují na 

dominantní směry proudění vzduchu v průběhu posledního klimatického cyklu od Z k V, 

resp. od JZ k SV. Obdobný směr transportu prachu (JZ–SV) v severních oblastech 

Maďarska v průběhu pleistocenních glaciálů interpretují také Bradák a Kovács (2014). 

Podobné výsledky naznačují směry AMS naměřené ve vrstvách spraše v profilech 1 a 2 

v nedalekých Bulharech. Magnetická lineace je orientována ve směru JZ–SV (obr. 17 

a 18). Náklon magnetické foliace není příliš zřetelný. Vzorky z horizontu černozemě 

v Profilu 1 vykazují magnetickou lineaci otočenou o 90° do směru SZ–JV. Je to důsledek 

vlivu sekundárního transportu sprašových sedimentárních částic po spádnici přilehlého 

svahu v době, kdy vznikala mladší část PKIII. V tomto období, na rozhraní interglaciálu 

a glaciálu, se výrazně měnilo klima a prostředí. Výrazně se ochladilo a krajina získávala 

stepní charakter s malou hustotou vegetace (Ložek 1973). Srážkové události způsobovaly 

intenzivní plošný ronový splach na svazích pokrytých nezpevněnými sedimenty (obr. 7). 

Také vzorky černozemě s inverzní magnetickou stavbou (parametr T mezi 0 a -1) ukazují 

na post-sedimentární deformace. Magnetická stavba podložní hnědozemě je hůře čitelná 

(obr. 17) pravděpodobně v důsledku pedogenních i post-depozičních svahových procesů. 

Svou destruktivní roli mohla sehrát také bioturbace sedimentů. Část vzorků hnědozemě 

opět ukazuje na inverzní magnetickou stavbu. Směry AMS naměřené v Profilu 2 odhalily 

stejné rozdíly v magnetické stavbě mezi spraší a fosilními půdami (obr. 18). Magnetická 

lineace i náklon foliace, zachované ve spraši v podloží PKIII, ukazují na podobný směr 

transportu prachu jako v Dolních Věstonicích – tj. dominantní proudění větru od JZ k SV 

(obr. 7). Počet vzorků s inverzní magnetickou stavbou je minimální (obr. 18). Vznik 

primární magnetické stavby spraše je znázorněn na obr. 27.    

 

Obr. 27 – Uspořádání magnetických minerálů ve spraši na základě proudění vzduchu 

(upraveno podle Nawrocki et al. 2006). 
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V souvrství, odkrytém v sondě na Červeném kopci, jsou rozdíly v magnetické stavbě 

spraší menší ve srovnání s lokalitou Bulhary. Na Červeném kopci převažuje jak ve 

spraších, tak ve fosilních půdách magnetická lineace a směr transportu ZJZ–VSV 

s nezřetelným náklonem magnetické foliace (obr. 10). Poměrně málo vzorků také 

vykazuje inverzní magnetické stavbu – zvýšený počet jich byl identifikován ve fosilní 

půdě v horizontu 295–370 cm (obr. 20). 

V Tunelu Blanka je magnetická stavba sedimentů v horní část Profilu 1 značně 

neuspořádaná (obr. 24). Magnetické lineace vzorků pouze naznačují orientaci ve směru 

SZ–JV. Náklon magnetické foliace je téměř nulový. Zhruba třetina vzorků vykazuje 

inverzní magnetickou stavbu. Tato situace, společně se značným množstvím klastů opuky 

přítomných ve sprašovém materiálu, ukazuje na odlišný mechanizmus ukládání 

sedimentů, než je eolický. Podložní vrstva laminovaného písčitoprachovitého materiálu 

už svým charakterem ukazuje ukládání v klidném vodním prostředí. Projekce nejdelších 

os elipsoidu AMS jsou rozptýleny po obvodu plochy diagramu a póly magnetické foliace 

se většinou koncentrují v blízkosti středu projekční plochy. Sedimenty také, až na jedinou 

výjimku, nevykazují inverzní magnetickou stavbu. V tomto případě se jedná 

o přepracovaný sprašový materiál, který byl sekundárně uložen v místním mělkém 

jezírku. Vrstva na bázi Profilu 1 ukazuje odlišnou magnetickou stavbu. Nejdelší osy 

elipsoidů AMS, reprezentující magnetickou lineaci, se koncentrují kolem jižního 

segmentu projekce se střední hodnotou deklinace 180°. Magnetická foliace pak ukazuje 

zřetelný náklon k JV. Tato stavba odráží sekundární sedimentární procesy, kdy původní 

sprašový materiál byl přemístěn po spádnici svahu, na jehož úpatí se sedimenty ukládaly. 

Resedimentace sprašového materiálu probíhala mechanismem ronového splachu 

a pravděpodobně i geliflukce v periglaciálních podmínkách posledního glaciálního 

období. Tato skutečnost koresponduje se situací v Profilu 2. 

Svrchní část Profilu 2, odkrytém v podzemní části stavby Tunelu Blanka, už svou barvou 

indikuje neobvyklé sedimentační podmínky. Spraš má tmavě hnědou barvu (viz obr. 14), 

způsobenou příměsí pedogenního materiálu, erodovaného z  půdního horizontu 

a přemístěného do nadložního sedimentu. Směry AMS, naměřené ve vrstvě 1, také často 

ukazují na anomální magnetickou stavbu. Magnetická lineace sleduje přibližně směr SZ–

JV, zatímco póly magnetické foliace jsou rozptýleny mezi obvodem a středem projekční 

plochy ve směru JZ–SV. Takovýto typ magnetické stavby vznikl s velkou 

pravděpodobností transportem proudící vodou od JZ k SV. Rychlost vody byla zřejmě 
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značná (mohlo se jednat o přívalové události), a proto je magnetická lineace kolmá ke 

směru proudění vody (viz Tarling a Hrouda 1993). Obr. 28 ukazuje možný způsob vzniku 

takového typu magnetické stavby. Směr proudění a přínosu klastického materiálu od JZ 

dokládá také jediný výskyt křídových opuk, situovaných zjz. od profilů v Tunelu Blanka 

(obr. 12). Klasty zvětralých křídových hornin byly transportovány místním tokem, 

proudícím od JZ až ZJZ směrem k Vltavě (obr. 12). Společně s klasty opuky 

transportovala proudící voda také erodovaný sprašový materiál a ukládala jej na místě 

studovaných profilů. Magnetická stavba půdního horizontu a jeho přímého nadloží je 

odlišná od situace ve vrstvě č. 1. Magnetické lineace mají střední směry JJZ, respektive 

SSV, indikující dominantní vliv redepozice klastického materiálu po spádnici svahu, na 

jehož úpatí sedimentární akumulace vznikala (obr. 12). Erozi půdního horizontu 

a redepozici pedogenního materiálu po spádnici svahu dokládají také laminy, vyvlečené 

z povrchu půdy směrem k S, jak bylo možné pozorovat v Profilu 2. Směry AMS 

naměřené v podložní spraši ukazují obdobnou situaci jako ve vrstvě 1 v Profilu 2 i ve 

vrstvě 1 v Profilu 1. Střední směr magnetické lineace sleduje směr SZ–JV. Póly 

magnetické foliace jsou opět rozptýleny mezi obvodem a středem projekční plochy ve 

směru JZ–SV. Některé vzorky vykazují inverzní magnetickou stavbu. Přestože spraš 

v těchto vrstvách neobsahuje klasty opuky, indikující na první pohled proces redepozice 

klastického materiálu vodou, magnetická stavba opět dokládá sedimentaci 

ovlivněnou prouděním ve vodním prostředí (obr. 28, viz též Bradák a Kovács 2014).  

  

Obr. 28 – Uspořádání magnetických minerálů ve spraši na základě redepozice proudící 

vodou (upraveno podle Nawrocki et al. 2006). 

 

V Profilu 2 v Bulharech a v Profilu 2 v Tunelu Blanka se projevuje změna magnetické 

stavby sedimentů zřetelným trendem v poklesu hodnot parametru P v podloží 
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interglaciální půdy (obr. 16 a 22). Velikost poklesu činí až 4 %. Tento jev není způsoben 

půdotvornými pochody, protože křivky MSFD v obou profilech neindikují výraznější 

změny koncentrace SP částic vznikajících při pedogenezi. Pokles hodnot parametru P je 

pravděpodobně důsledkem porušení magnetické stavby sedimentů mrazovými procesy. 

Ze sedimentárního kontextu (např. pozvolný vývoj půdy na spraši) lze soudit, že spraš 

v podloží interglaciální půdy vznikala v průběhu vrcholu saalského glaciálu (MIS 6), 

tj. v období velmi chladných periglaciálních podmínek s průměrnými ročními teplotami 

pod bodem mrazu (French 2007). 

 

Identifikace magnetického minerálu, dominantně zastoupeného v sedimentech, a hlavní 

měrou ovlivňujícího variace MS, MSFD a MSTD spraší a fosilních půd, je komplikována 

faktem, že sedimenty jsou směsí různých minerálů, včetně magnetických. U spraší 

i vzorku černozemě z Bulhar klesají hodnoty MSTD nad teplotou 320° C až ke Curieově 

teplotě (CT). Zahřívací křivka fosilní půdy z Tunelu Blanka ukazuje přeměnu goethitu 

(FeO(OH)) na hematit (Fe2O3) v teplotním intervalu 250–400° C. Spalováním 

organického uhlíku v sedimentu vznikají redukční podmínky a při dalším zvyšování 

teploty se  hematit mění na magnetit (Fe3O4) – viz Hanesch et al. (2006). CT se 

u změřených vzorků pohybují v rozmezí 585–608° C, což naznačuje dominantní 

přítomnost magnetitu (CT 585° C). Naměřené hodnoty MSTD v tomto teplotním rozmezí 

však neklesají na nulu z důvodu přítomnosti dalšího magnetického minerálu. Je jím 

pravděpodobně hematit (CT 680° C). Tuto domněnku podporuje také skutečnost, že 

v teplotním rozmezí 600–700° C dochází ve vzorcích sedimentů k dalším fázovým 

změnám magnetických minerálů. Jedná se pravděpodobně opět o další redukci hematitu 

na magnetit. Tento proces na zahřívací křivce není vidět, protože se odehrává za CT 

magnetitu. Jakmile se však vzorek začne ochlazovat, dojde při překročení CT magnetitu 

k výraznému nárůstu hodnot MSTD na ochlazovacích křivkách u všech vzorků právě 

v důsledku přítomnosti magnetitu, nově vzniklého při zahřívání sedimentů (obr. 25 a 26). 

 

  

 

 



55 

 

8. Závěr 

Studium souvrství spraší s fosilními půdami ve třech profilech, vybraných na jižní 

Moravě a ve středních Čechách, poskytlo detailní informace o paleoprostředí a vlivu 

lokálních podmínek na vznik a vlastnosti jednotlivých vrstev sedimentárních souvrství.  

Zároveň je možné vzájemně porovnávat získaný proxy záznam z jednotlivých lokalit 

a interpretovat rozdíly paleoenvironmentálních podmínek v různých oblastech. 

Záznam MS, odrážející hlavně koncentraci a zrnitost magnetitu, ukazuje magnetické 

nabohacení v horizontech fosilních půd ve srovnání se sprašemi. Tento poznatek je 

v souladu s výsledky starších výzkumů sprašových profilů s fosilními půdami na našem 

území (např. Forster et al. 1996). Magnetické nabohacení půdních horizontů je výsledkem 

vzniku SP a SD částic magnetitu v průběhu zvětrávání spraše při pedogenezi. Vznik 

nových magnetických částic a jejich vliv na porušení primární magnetické stavby 

sedimentů dokládají výsledky analýzy AMS. Nově vzniklé SP a SD magnetické částice 

významně snižují stupeň AMS. Pokud lze míru magnetického nabohacení použít pro 

odhad intenzity pedogenních procesů, pak z výsledků diplomové práce vyplývá, že 

intenzita půdotvorných procesů v posledním interglaciálu byla na jižní Moravě větší než 

ve středních Čechách. Toto zjištění však je v protikladu s nedávnými výsledky výzkumu 

Hoška et al. (2015). K posouzení, které výsledky odpovídají více realitě, bude nutné 

zpracovat více lokalit se sprašemi a fosilními půdami na území Moravy a Čech. 

Z primárních směrů AMS lze usuzovat na lokální podmínky vzniku sedimentů. Profily 

v Bulharech i na Červeném kopci indikují směry proudění glaciálních větrů a transportu 

prachu ve středním a svrchním pleistocénu od Z až JZ, což je v souladu se zjištěními 

Lagroix et al. (2011), kteří detailně studovali magnetickou stavbu sedimentů odkrytých 

v profilu „Kalendář věků“ v Dolních Věstonicích. Poznatky o magnetické stavbě 

studovaných sedimentárních profilů umožnily interpretovat genezi jednotlivých částí 

souvrství. Kromě transportu prachu větrem, proudícím v glaciálech nad územím jižní 

Moravy od Z až JZ, byly interglaciální fosilní půdy při svém vzniku často ovlivňovány 

svahovými procesy, zvláště redepozicí jemného klastického materiálu plošným ronovým 

splachem a geliflukcí. Magnetická stavba pak ukazuje dominantní směr transportu 

klastického materiálu po spádnici přilehlého svahu. V případě vzniku souvrství, 

odkrytých v Tunelu Blanka, odhalila analýza magnetické stavby sedimentů skutečnost, 

že při genezi sedimentů hrály dominantní roli transport a redepozice klastických 

sprašových sedimentů proudící vodou. Velmi chladné podmínky, panující ve vrcholných 
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obdobích glaciálů, měly za následek mrazové „načechrání“ sprašových sedimentů a tím 

deformování primární magnetické stavby.  

Výsledky analýzy AMS spraší a fosilních půd v kombinaci s měřením MS, aplikované na 

vybraných profilech jižní Moravy a středních Čech, prokázaly možnosti využití 

prostorové analýzy magnetické stavby pro detailní rekonstrukci podmínek vzniku 

sedimentů a pro interpretaci pleistocenního paleoprostředí. 
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