
Oblast podél severozápadní hranice berounského okresu 
v okolí Nižboru, Stradonic a Hýskova je ve srovnání s již-
ním a jihovýchodním okolím bývalého okresního města 
regionem, který dosud přitahoval spíše jen marginální zá-
jem kvartérních paleontologů. Častěji uváděný je pouze 
soubor kostí pleistocenní makrofauny z Hýskova (Diedrich  
2007).

V  roce 2016 byl ve Stradonicích u Nižboru učiněn nový 
nález kosterních pozůstatků velkého obratlovce, který do-
kládá, že zdejší kvartérní uloženiny skýtají další zajímavé 
možnosti studia. Cílem tohoto příspěvku je kromě publi-
kace nálezové zprávy těchto kosterních pozůstatků shrnout 
informace o dosavadních nálezech fosilní fauny kvartérního 
stáří v okolí výše zmíněných obcí.

Stručný přehled geologické stavby území

Popisovaný region se nachází ve střední části tepelsko-bar-
randienské jednotky (bohemika) v místě, kde v současném 
erozním řezu nasedají na neoproterozoický horninový pod-
klad paleozoické sedimenty pražské pánve (Havlíček 1987, 
1993). Okraj paleozoických sedimentů pražské pánve zde 
má složitý průběh, do oblasti zasahuje struktura pražského 
zlomu se značnými a opakovanými tektonickými pohyby 
(Knížek 2013). 

Na více místech popisovaného úseku v okolí Nižboru, 
Stradonic a Hýskova jsou zachovány nedatované předkvar-
térní fluviální sedimenty. Relikt s mocnostmi sedimentů  
až několik desítek metrů, řazený pracovně do neogénu  
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Summary: A new fossiliferous Upper Pleistocene section located 
on slopes of the Berounka  River valley was found at the village of 
Stradonice (Beroun District, Czech Republic). The section (marked 
as A in the text below) lies approx. 35 m above the present-day level 
of the river. It consists of prevailing mixed eolian-deluvial and eolian 
sediments with exposed thickness of 90 cm. The finding includes 
fragments of a horse mandible (Equus ferus germanicus Nehring, 
1804), rare mollusks (Pupilla muscorum, Pupilla triplicata, Helicopsis 
striata) and bones, and bone fragments of small vertebrates 
(Microtus gregalis/arvalis, Microtus sp.). The collagen of horse 
bones yielded a calibrated radiocarbon age of 29 366–28 771 BC, 
chronologically fitting into the Marine Isotope Stage 3 (MIS 3), 

a period of variable climate prior to the onset of the Last Glacial 
Maximum. A layer of brown-red soil with cubic to polyhedral 
structure which may belong to MIS 2 sits on the top of eolian 
deposits. The exposed section is covered by recent soil containing 
ceramic shards and animal bones coming from a period stretching 
from the Middle Ages until today (the oldest bone is 1 458–1 539 
cal. AD). Another section (marked as B) lying at a distance of ca 
20 m from section A, and 4 m higher, and close to the upper edge 
of the gorge, was identified. It consists of eolian-deluvial sediments 
also corresponding to MIS 3, and containing rare mollusks (Pupilla 
muscorum, Helicopsis striata) and seeds of yew (Taxus baccata).

The age of section A can in general be compared to the 
occurrence of macrofauna found in nearby locality at Hýskov 
(2 km downstream), located at a similar height above the current 
river level. On the contrary, the section at Karlštejn-Altán (17 km 
downstream), developed at the same level, is apparently much older 
(probably MIS 9–7), and its lithology is also markedly different.

Nový nález koně (Equus ferus germanicus 
Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší 
ze Stradonic u Nižboru
 
New finding of the horse (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) in the Upper Pleistocene loess 
at Stradonice near Nižbor 

(12-41 Beroun)



(Kovanda in Havlíček 1987, Ložek – Žák 2011), se nachází 
v prostoru mezi Železnou a Hýskovem. Zřejmě předsta-
vuje výplň fosilního údolí. Méně mocné předkvartérní te-
rasové štěrky odlišného typu se nacházejí ve vyšší úrovni 
např. v sedle vrchu Hradiště i na dalších místech směrem 
k Chyňavě (Kovanda in Havlíček 1987).

 

Kvartérní morfogeneze a sedimenty, 
dřívější nálezy pleistocenní fauny

Kvartérní pokryv tvoří pestrá škála fluviálních, eolických 
a svahových sedimentů. Na bocích údolí Berounky jsou 
v celém úseku od Plzně až po ústí Berounky do Vltavy 
velmi nápadně vyvinuty říční terasy (Balatka – Loučková 
1992, Balatka – Kalvoda 2008). Detailní výzkumy reali-
zované při stavbě dálnice D5 v Berouně (Tyráček 1991) 
a další studie zabývající se chronologií terasových systémů 
v celém povodí Vltavy (Tyráček et al. 2004) ukázaly, že 
jednoduché přiřazení hlavních skupin teras k tradičnímu 
systému alpských glaciálů bylo značným zjednodušením 
skutečné komplexity fluviální historie.

 Plošně nejrozšířenější skupina teras v popisovaném 
úseku zhruba 70–75 m nad hladinou Berounky odpovídá 
vodním tokům, které zde v přibližně stejné výškové úrovni 
tekly po velmi dlouhá období od neogénu až po hranici 
spodního a středního pleistocénu (Žák et al. 2016). Tato 
vysoká skupina teras obsahuje v omezené míře rovněž se- 
dimenty uložené krátce po paleomagnetické konverzi 
brunhes/matuyama, tedy mladší než 781 tisíc let. Z hle- 
diska nálezů kostí obratlovců je ale tato úroveň prakticky  
sterilní. 

Většina publikovaných nálezů kostí velkých pleistocen-
ních obratlovců ve fluviálních sedimentech Berounky nebo 
ještě častěji ve spraších, které terasové akumulace kryjí, 

se váže k nápadné terasové úrovni s povrchem sedimentů 
zhruba 20 m nad dnešním tokem a s mocností fluviálních 
uloženin až 15 m (Petrbok 1956). Geochronologické práce 
provedené v posledních letech v jeskyních Českého krasu 
(Žák et al. 2015) potvrdily, že mohutná akumulační fáze 
této terasy odpovídá mladší části sálského komplexu, pří-
padně přechodu do eemského interglaciálu. Spraše kryjící 
mnohde tuto terasovou úroveň musejí proto být svrchně-
pleistocenního stáří.

Jedna z paleontologických lokalit terasové úrovně s po-
vrchem asi 20 m nad tokem se nachází přímo v popisova-
ném území. V historické štěrkopískovně v Hýskově, zřejmě 
v blízkosti dnešního hřbitova, byl kolem roku 1900 nale-
zen fragment klu mamuta Mammuthus primigenius (Blu-
menbach, 1799), kostí nosorožce Coelodonta antiquitatis 
(Blumenbach, 1799), zubra Bison priscus (Bojanus, 1827) 
a koně Equus ferus Boddaert, 1785 a parohu soba Rangi-
fer tarandus (Linnaeus, 1758). Materiál je uložen v osteo-
logické sbírce Muzea Českého krasu v Berouně. Z téže 
lokality může zřejmě pocházet i unikátní nález lebky lva –  
Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810), označený ve sbír-
kách Muzea Českého krasu v Berouně jen popiskou „okolí 
Berouna“. Lokalizaci nálezu a úložné podmínky podrobně 
diskutuje Diedrich (2007). Předpokládá, že fosilie pochá-
zejí ze spraší překrývajících říční terasu a usuzuje tudíž 
na jejich svrchněpleistocenní stáří.

Řadu zajímavých profilů poskytují v popisovaném 
území hojně přítomné svrchněpleistocenní eolické, eolicko-
-deluviální a eolicko-fluviální uloženiny, mající podobu 
do různé míry vápnitých, často směsných hlinitých klastik, 
někde i s obsahem mrazových drtí (přehled lokalit uvádí 
Kovanda in Havlíček 1987, Ložek – Žák 2011). Lokality 
spraší jsou z pohledu malakofauny zpravidla jen slabě fo-
siliferní, studovaných jich ale dosud bylo jen málo – jediný 
popis měkkýšů v popisovaném území pochází z odkryvu 
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Obr. 1. Lokalizační mapka se znázorněním historických hliniš a štěrkopískoven (vlevo) a detailní situační plánek (vpravo). Zdroj: 1 – mapy 
III. vojenského mapování, 2, 3 – mapy II. vojenského mapování, 4, 5 – Vachtl (1949), 6, 7 – topografické mapy 1 : 10 000 (S-1952),  % – nálezová lokalita ve Stradonicích. Podkladová mapa: ZM ČR 1 : 10 000, geoportal.cuzk.cz.
Fig. 1. A sketch map showing location of historical loam and gravel pits (left), a  detailed site plan (right). Source: 1– maps of the  
3rd Military Mapping Survey, 2,3 – maps of 2nd Military Mapping Survey, 4, 5 – Vachtl (1949), 6, 7 – topographic maps of 1 : 10,000 scale 
(S-1952), % – the studied locality at Stradonice. Background maps: ZM ČR 1 : 10,000, geoportal.cuzk.cz



v nedaleké erozní rokli pod Zdejcinou, kde nalezl Ložek 
(2001) chudé společenstvo, reprezentované zrnovkami 
Pupilla spp. a jantarkou podlouhlou Succinella oblonga 
(Draparnaud, 1801). Všechny eolické sedimenty v popiso-
vaném území jsou tradičně řazeny k poslednímu glaciálu, 
a tedy svrchnímu pleistocénu, ovšem dosud většinou bez 
jednoznačných důkazů. 

Mimořádným, odborně dosud nezpracovaným kvar-
térně-geologickým profilem je defilé erozních odkryvů 
a umělých výkopů v Kovářově rokli u Hýskova. V mnoha-
metrové mocnosti a přerušovaně na délce téměř 200 m je 
zde odkryt eolický, eolicko-fluviální a deluviální komplex 
sedimentů. Převažují vápnité eolické a eolicko-deluviální 
prachy a písky (zřejmě místy i váté písky), někde s hrub-
šími fluviálními vložkami písků a štěrků s valouny kře-
mene a buližníků, kryté mocnými svahovinami. Lokálně se 
vyskytují polohy konkrecí. Sedimenty spodní části profilů 
jsou většinou vápnité a obsahují malakofaunu. V podloží 
vystupují terasové štěrky mladší části středního pleisto-
cénu zmíněné úrovně s povrchem cca 20 m nad tokem. 
V roce 2011 nalezl druhý autor tohoto příspěvku v jedné 
části profilu v hloubce 3 m pod povrchem v písčité vložce 
metakarpus jelena Cervus elaphus (obr. 1, 3G). Co bylo 
více překvapivé, stejná poloha v hloubce 3 m pod povrchem 
obsahovala i blíže neurčitelný keramický střep (zřejmě 
eneolit či doba bronzová). Místo nálezu odpovídá zřejmě 
erozní hranici svrchněpleistocenních vápnitých sedimentů 
a nadložních, již většinou nevápnitých svahových a fluviál-
ních sedimentů holocénu. K rozsáhlé redepozici materiálu 
sprašového původu zde tedy docházelo i během holocénu 
(Ložek – Žák 2011). 

Popis a lokalizaci lomů a pískoven v zájmovém pro-
storu obsahují práce Vachtla (1949) a Ložka a Žáka (2011), 
a proto je zde podrobně neuvádíme; některé z nich jsou 
zobrazeny v lokalizační mapce (obr. 1). 

Pozice nálezové lokality

Studovaný objekt (WGS84: 49,9914714N, 14,0203122E, 
zhruba 258 m n. m.) se nachází na okraji intravilánu obce 
Stradonice u Nižboru, ve strmém levém boku erozní 
rokle procházející přímo středem obce, v blízkosti rodin-
ného domu (obr. 1). Geomorfologická situace lokality je 
poměrně složitá. Výškově zhruba 6 m nad studovaným 
profilem přechází strmý erozní bok rokle nápadnou hra-
nou do mírněji ukloněného svažitého terénu. Říční terasy 
ale nejsou v tomto úseku mírněji ukloněného terénu nad 
vlastní lokalitou dobře vyvinuty, resp. jejich původní stav 
pozměnily pohyby svahovin v glaciálech. Běžná hladina 
Berounky u Stradonic je v nadmořské výšce cca 221,4 m, 
popisovaná lokalita je tedy zhruba 36 m nad současným 
tokem. 

Místem nálezu byl dočasný výkop vzniklý v průběhu 
terénních úprav (profil dále označený jako A), jehož hlubší, 
výkopem nezastižené podloží tvoří zelenavé až šedavé pro-
terozoické břidlice. Fosiliferní poloha se v odkrytém profilu 
nachází v kompaktních eolicko-deluviálních, téměř suchých 
sedimentech světle okrové barvy, obnažených výkopem 
v mocnosti 90 cm (obr. 2, vrstva označená I.). Poloha bez 
viditelné stratigrafie má ve spodní části více úlomků hor-
nin (rozptýlené střípky sedimentů neoproterozoika i ordo-
viku a úlomky ordovických vulkanitů), ojediněle valounky 
z říční terasy o maximální velikosti do 2 cm. Vyšší část po-
lohy obsahuje hrubší klastickou příměs v menší míře a blíží 
se spíše spraši. Poloha je v celé mocnosti vápnitá, lokálně 
s hojnými rhizolity a dutými  vápnitými cicváry. Fauna –  
jak obratlovčí, tak i malakofauna – není příliš hojná. Na  
fosiliferní poloze spočívá 25 cm mocná vrstva hnědočer-
vených hlín s kostkovou až polyedrickou odlučností, bez 
zjištěného fosilního materiálu (vrstva II.). Svrchní část  
obnaženého profilu z většiny tvoří recentní antropogenní 
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Obr. 2. Profil A (vlevo). Šipka označuje pozici nálezu velkých kostí, body značí odběrná místa sedimentu pro plavení na sítech. I. – eolicko-
-deluviální sedimenty, II. – hnědočervené hlíny, III. – recentní půdní pokryv. Profil B (vpravo), situovaný cca o 4 m výše. Měřítko = 1 m.
Fig. 2. Section A (left). The arrow points at the position of large bones finding; dots indicate sites for collection of sediments for wet 
washing on sieves. I. – eolian-deluvial sediment, II. – brown-red soil, III. – recent soil cover. Section B (right), located ca 4 m higher. 
Linear scale = 1 m. 



akumulace dosahující mocnosti až 170 cm (vrstva III.). 
Do hloubky cca 1 m jsou v ní patrné úlomky stavební sutě, 
střepy keramiky z 15.–20. století a také fragmenty kostí, 
pocházejících od středověku do současnosti (nejníže ležící 
vzorek datován 350 ± 30 BP, resp. 1458–1539 cal. AD, 
Lab. No. Poz-94666). Vrstvy profilu A jsou v souladu 
se sklonem rokle skloněny k severu pod úhlem cca 8°  
(viz obr. 2).

Celkovou mocnost eolických a eolicko-svahových se-
dimentů, nesouvisle obnažených v boku erozní rokle, lze 
vzhledem k situaci v širším okolí odhadovat na 4–5 m. Vyšší 
část tohoto souvrství, již blízko horní hrany rokle, ve vzdá-
lenosti přibližně 10–20 m a o 4 m výše, je obnažena v dal-
ším dílčím profilu (označeno dále jako pomocný profil B,  
viz obr. 2). Jde o smíšené eolicko-deluviální uloženiny světle 
okrové barvy, oproti profilu A s výraznější příměsí hrubší 
klastické frakce (hojné úlomky hornin o velikosti do 3 cm).

Metodika

Po prvním náhodném nálezu osteologického materiálu bě-
hem výkopových prací v profilu A byly odebrány tři vzorky 
sedimentu o hmotnosti cca 10 kg z vrstvy červenohnědých 
hlín, z polohy s nálezem velkých kostí a z báze odkrytých 
sprašovitých sedimentů (viz obr. 2). Vzorky byly zpraco-
vány plavením na sítech o velikosti ok 8, 4, 2, 1 a 0,5 mm 
a ručním vybíráním fosilní fauny.

Pro přesnější časové zařazení nálezu byl jeden z frag-
mentů velkých kostí odeslán do poznaňské radiokarbonové 
laboratoře (Polsko) k datování radiouhlíkovou metodou; 
k datování v téže laboratoři byl rovněž odeslán vzorek 
kosti z recentní akumulace (vrstva III.) profilu A. Příprava 
vzorku, extrakce kolagenu a datování byly provedeny me-
todou AMS. Ke kalibraci dat byl použit program OxCal 
verze 4.2.3 z roku 2013, r: 5 s atmosférickou kalibrační 
křivkou IntCal13 atmospheric curve. Výsledky radiouhlí-
kového datování udáváme ve formě ustálené v mezinárodní 
radiouhlíkové komunitě v posledních desetiletích. Tak-
zvané konvenční radiouhlíkové stáří je fakticky měřenou 
hodnotou s trvalou platností bez ohledu na změny v kalib-
račních programech. Udává se v letech BP (Before Present) 
oproti roku 1950. Kalibrovaná data opravují proměnlivost 
tvorby 14C během geologické minulosti, jsou tedy fakticky 
již interpretací, která se v čase se zpřesňováním kalibrační 
křivky mění. Udávají se v poslední době standardně v le-
tech před a po Kristu (cal. years BC, cal. years AD). Formu 
doporučovanou některými autory pro starší data (cal. years 
BP) radiouhlíková komunita obecně nepřijala.

Veškerý nalezený paleontologický materiál je uložen 
v depozitářích geologických sbírek Fakulty životního pro-
středí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Nálezový materiál

V profilu A zhruba 40 cm pod horní hranicí sprašovitého 
sedimentu byl zjištěn soubor fragmentů kostí, umístěných 
v jedné vrstvě, plošně navzájem vzdálených max. 0,5 m. 

Jde o izolované části mandibuly (dolní čelisti), které však 
nebylo možné zcela zkompletovat.

Největší součástí je téměř kompletní pravá polovina těla 
mandibuly (corpus mandibulae, vzorek Stradonice02/a, 
obr. 3B, C). Přední část chybí, zachována zůstala střední 
část včetně části úhlu mandibuly (angulus mandibu-
lae). Celková délka fragmentu dosahuje 28 cm a výška 
9,5 cm. Přítomny jsou tři premoláry (P2–P4) a tři moláry  
(M1–M3), přičemž M2 je částečně odlomený. 

K pravé polovině těla mandibuly náleží velká část ra-
mena mandibuly (ramus mandibulae) se zachovaným 
kloubním výběžkem (processus condylaris) a částí ko-
runového výběžku (p. coronoideus) o celkové velikosti  
20,5 × 8 cm (vzorek Stradonice02/b, obr. 3A). 

Z levé poloviny mandibuly se dochovala část 
vnější strany ramena o rozměrech 22,5 × 4 cm (vzorek 
Stradonice01/a, obr. 3D) a malý fragment v oblasti vnitř-
ního oblouku ohybu mandibuly (angulus mandibulae) 
s částí otvoru po třetím moláru, celková velikost 12,5 × 3 cm  
(vzorek Stradonice01/b).

K výše zmíněné mandibule rovněž náleží izolovaný ře-
zák (incisivus)  o délce 4,5 cm a průměru 1,5 cm (vzorek 
Stradonice03, obr. 3E, F). Stejně jako ostatní zuby je silně 
abradovaný a svědčí o adultním, možná až senilním jedinci 
koně caballoidního typu, podle stáří identifikovaného jako 
Equus ferus germanicus (R. Musil, pers. comm.). 

V poloze odpovídající pozici koňské čelisti byly v roz-
plavu zjištěny schránky měkkýšů (Pupilla muscorum –  
15 ex. + střepy, Pupilla triplicata – 2 ex., Helicopsis striata –  
7 ex. + střepy; det. L. Juřičková). Vzorek z báze odkrytého 
profilu obsahoval ojedinělé pozůstatky drobných obrat-
lovců: Microtus gregalis/arvalis – 10 zubů (I1 4×, I1 5×,  
M1 1×), Microtus sp. – 17 kostí (humerus, femur, zygo-
maticum aj.; det. I. Horáček). Jeden vzorek sedimentu 
byl rovněž odebrán z blízkých eolicko-deluviálních sedi-
mentů profilu B, kde byla zjištěna ojedinělá měkkýší fauna 
(P. muscorum – 5 ex. a jeden střep H. striata) a také tři 
semena tisu červeného (Taxus baccata).

Radiouhlíkové datování zkoumaného fragmentu kosti 
ukázalo konvenční stáří 26 940 ± 240 BP, což odpovídá 
kalibrovanému intervalu stáří 29 366–28 771 BC na hladině 
pravděpodobnosti 95,4 % (Lab. No. Poz-94667).

Diskuse 

Radiouhlíkové datování zařazuje nález kostí koně ve Stra-
donicích do posledního glaciálu (tedy svrchního pleisto-
cénu), do mírně teplejšího výkyvu, odpovídajícího časově 
mořskému izotopovému stupni 3 (MIS 3; cca 60–27 tis. let 
před současností; v jeho rámci je vyčleňována ještě řada 
stadiálů a interstadiálů. 

V klimaticky příznivějším stupni MIS 3, který před-
cházel poslednímu glaciálnímu maximu (MIS 2), byla 
na území České republiky obratlovčí fauna velmi hojná, což 
dokládá poměrně velký počet nálezů, a to nejen obratlovčí 
makrofauny. Do zhruba stejného období spadají i široce 
známé lokality lovců moravského pavlovienu, nebo –  
pokud se zaměříme na bližší okolí Stradonic – početné 
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gravetské lokality v nedaleké Lubné u Rakovníka (Šída  
2015). 

Ostatní poměrně četné nálezy obratlovčí makrofauny 
z pískoven a hlinišť v údolí dolní Berounky, nacházejí-
cích se ve výškovém intervalu zhruba 40–20 m nad sou-
časnou hladinou řeky, jsou zatím bez radiouhlíkových dat 
a mnohdy s neúplně známými nálezovými okolnostmi. 
V případě nejbližší lokality Hýskov se lze pouze podle 
zbytků sprašových sedimentů na kostech domnívat, že ná-
lezy pocházejí také ze svrchněpleistocenních sprašových 

poloh kryjících tuto terasovou úroveň (Diedrich 2007), což 
by je jasně řadilo také do posledního glaciálu. 

Výšková pozice lokality Stradonice (zhruba 36 m nad 
současnou hladinou řeky) se zhruba shoduje s výškovou 
pozicí opakovaně a podrobně studované lokality Karl-
štejn-Altán (Ložek 2017). Litologicky se však zásadně 
liší. Zatímco v případě lokality Karlštejn-Altán zůstaly 
na mírně ukloněném povrchu terasového stupně zacho-
vány mnohem starší fosilní půdy a sedimenty odpovídající 
zřejmě MIS 9 až MIS 7, překryté polohou provápněných 
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Obr. 3. Equus ferus germani- 
cus. A – část pravého ramena  
mandibuly (ramus mandi - 
bulae), laterální pohled (Stra- 
donice02/b), B – centrální část 
těla pravé větve mandibuly 
(corpus mandibulae), late-
rální pohled (Stradonice02/a), 
C – tentýž vzorek, okluzální 
pohled na abradované skusné 
plochy korunek, D – ventro-
kaudální okraj levého ramena 
mandibuly (ramus mandibulae) 
(Stradonice01/a), E – izolovaný 
řezák, okluzální pohled (Stra-
donice03), F – tentýž vzorek, 
laterální pohled, G – Cervus 
elaphus, metakarpus nalezený 
v Kovářově rokli u Hýskova 
v roce 2011, holocén. 
Měřítko = 5 cm.
Fig. 3. Equus ferus germani- 
cus. A – part of the right 
rami mandibulae, lateral view 
(Stradonice02/b), B – central 
part of the right corporis 
mandibulae, lateral view (Stra- 
donice02/a), C – the same 
sample, occlusal view of 
abraded occlusal surface. 
D – ventrocaudal margin of 
the left rami mandibulae 
(Stradonice01/a), E – isolated 
incisor, occlusal view (Stra- 
donice03), F – the same sample, 
lateral view, G – Cervus elaphus, 
metacarpus found in Kovářova 
gorge near Hýskov in 2011, 
Holocene. Linear scale = 5 cm.
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sutí, datovaných pomocí radiouhlíku (karbonát ulit měk-
kýšů) do starší fáze MIS 3 (konvenční radiouhlíkové stáří 
38 120 ± 160 BP Ložek 2017), sedimentace v popisova-
ném profilu ve Stradonicích je podstatně mladší, spada-
jící do MIS 3 a ve svrchní části profilu zřejmě do MIS 2  
(posledního glaciálního maxima). V mnohem strmějších 
svazích se zřejmě sedimenty starší než druhá polovina po-
sledního glaciálu vůbec nezachovaly a rovněž morfologie 
samotných štěrkopískových říčních teras je zřetelně pozmě-
něna pohyby svahovin. Rozdíl je i v litologii – sedimenty 
profilu Stradonice jsou převážně eolicko-deluviální nebo 
eolické. 

Závěr

Nález kostí pleistocenní obratlovčí makrofauny, konkrétně 
fragmentů kostí z lebky koně určeného jako Equus ferus 
germanicus Nehring, 1804, spolu s eolicko-deluviálním 
a eolickým charakterem sedimentů dokládají vznik popiso-
vaného profilu v mladší polovině posledního glaciálu. S tím 
je v souladu i výsledek radiouhlíkového datování kostí.

Poděkování. Autoři děkují R. Musilovi (Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně) za cenné informace o taxonomii 
pleistocenních koní. Účast K. Žáka na tomto projektu byla možná 
díky podpoře RVO67985831. Poděkování náleží rovněž editorovi 
a recenzentům.
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