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Summary: The Late Glacial (LG; ~16–11.7 ka BP) is characterized
by rapid and pronounced climatic oscillations and distinct
environmental changes throughout the former periglacial zones.
Although the effects of these climatic events have been well
documented using paleobiological methods (especially in lacustrine
and organic sediments), our knowledge of the simultaneous soil
formation processes or overall physical landscape transformation
and dynamics along the climatic transition is still very fragmentary.
As the loess accumulation in Central Europe terminated by the end
of the Last Pleniglacial (~18 ka BP), the most of information on the
pedogenesis dynamics comes from the sandy aeolian sequences
and from related sediments. In Europe, the aeolian deposits are
the most continuous in the northern and north-western part of
the continent (the so-called European Aeolian Sand Belt – EASB,
Fig. 1). They are occasionally separated by paleosol horizons, from
which the so-called Usselo and Finow soils are the best preserved.
The Usselo soils are mostly classified as the Albic Arenosols; they
typically consist of greyish Ahb and Eb horizons, and frequently
bear charcoal indicating widespread and repeated fires of still
unknown origin (natural ignition and/or human burning?). The
recent claim that the Usselo soil is an event layer from rapid
aeolian sedimentation through an extra-terrestrial impact was

not confirmed. The Usselo soils, broadly correlated with Alleröd
interstadial, represent an identifiable pedological marker horizon
stretching over a large area of the northern Europe. However,
since the knowledge of the LG pedogenesis dynamics of the sandy
aeolian environments out of EASB is still very poor, the comparison
of the northern regions with the rest of past periglacial zones
remains problematic.
In this paper we present results on stratigraphy, sedimentology,
pedology and paleobotany from the sandy aeolian sequence
situated in Central Bohemia (Czech Republic), (49.9°N, 15.5°E; ~
300 a.s.l.). In this sequence, the soil buried by 2 m thick aeolian
sand was found. The paleosol was analyzed in order to evaluate
its regional pedostratigraphical and paleoenvironmental potential.
Paleosol (classified as the Podsol) consists of dark greyish Ahb and
Eb horizons. Humic horizon is extremely rich in macroscopic charcoal
fragments, which were determined as Pinus sylvestris, Salix sp.
and Populus tremula. Radiocarbon age 13,797–13,528 cal yr BP
revealed from the charcoal (Table 1, Fig. 3) suggests the paleosol
to have developed during the Alleröd interstadial. Stratigraphical
and sedimentological context, paleobotanical record as well as
micromorphological features (Table 2, Fig. 5) allow us to correlate
the paleosol with the Usselo soils. Such doing, this provides the first
evidence on the typical Usselo soil out of the EASB. Nevertheless,
the studied paleosol differs from the typical Usselo soils of the
EASB by higher intensity of eluviation, which could be a result of
the site-specific hydrological condition or differences in regional
climatic conditions.

Paleopedologie jako jeden z nejdůležitějších nástrojů paleoenvironmentálního a paleogeografického výzkumu pleistocénu umožňuje relativně detailní stratigrafické členění
terestrického záznamu. V období kvartéru je pedostratigrafický přístup nejlépe vypracován pro sprašové série –

chladné fáze (glaciály, stadiály), obvykle reprezentované
akumulací spraší, jsou v těchto sériích odděleny fosilními
půdami, jejichž vývoj je korelován s teplými úseky pleistocénu (interglaciály, interstadiály). Zvláště podrobně byl
tímto způsobem zpracován poslední klimatický cyklus
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(tj. svrchní pleistocén, interglaciál eem až začátek holocénu; ~130‒11,7 ka) suché sprašové oblasti střední Evropy.
Nicméně, s ohledem na to, že proces zesprašnění (lesifikace) vyznívá s koncem pleniglaciálu (~20‒16 ka BP),
nejsou informace o dynamice pedogenetických procesů
svrchního pleistocénu ve sprašových sériích kompletní.
Úsek mezi pleniglaciálem a začátkem holocénu (pozdní
glaciál; ~16‒11,7 ka BP) charakterizuje klimatická nestabilita a vysoká dynamika erozně sedimentačních procesů;
v řídce zalesněné krajině se uplatňoval především eolický
transport prachu a písku. Duny vátých písků akumulovaly
podél větších řek a zejména v předpolí tehdejšího kontinentálního ledovce – nejrozsáhlejší a nejmocnější sledy
tvoří v severozápadní a severní části střední Evropy (tzv.
European aeolian sand belt – EASB, obr. 1). Na řadě lokalit
z tohoto souvislého pásu jsou sekvence vátých písků rozčleněny polohami fosilních půd, jejichž vývoj byl korelován s teplejšími fázemi pozdního glaciálu. Tyto fosilní půdy
tvoří významné markerové horizonty pozdního glaciálu severní a severozápadní Evropy (Kasse et al. 2007), umožňující nadregionální korelaci sedimentárního záznamu (Kaiser
et al. 2009). Zároveň jsou velmi cenným zdrojem informací
o geografické proměnlivosti pedogenetických a dalších environmentálních procesů pozdně glaciálního terestrického
prostředí (sukcese lesních ekosystémů, erozní a požárová
dynamika apod.). Z jižnějších oblastí střední Evropy, kam
zalednění posledního glaciálu nezasahovalo, nebyly tyto
půdy doposud popsány.
Cílem probíhajícího výzkumu, jehož dílčí výsledky zde
prezentujeme, je zjistit, jestli se pozdně glaciální půdy zachovaly i ve vátých píscích na našem území, tj. mimo areál
EASB, a do jaké míry jejich vývoj koresponduje s těmi ze
severních oblastí.
Jednou z perspektivních oblastí je právě střední Polabí, kde se nacházejí nejsouvislejší sledy eolických písků
v Českém masivu.

Charakteristika oblasti
Váté písky středního Polabí tvoří více či méně souvislý
pás táhnoucí se od Železných hor až po České středohoří.
Většinou jde o 1‒2 m mocné návěje ležící v úpatí údolních
niv, popř. při okraji fluviálních teras. Výzkum se soustředil
na východní okraj tohoto pásu (území mezi Zábořím nad
Labem a Sovolusky), kde jsou váté písky vázány na monadnoky odolných hornin sv. výběžku Železných hor (obr. 2).
Na úpatí geomorfologicky výrazného stupně železnohorského zlomu vytvořily váté písky rozsáhlou návěj. Zdrojovým materiálem byla pravděpodobně písčito-prachovitá
frakce teras Doubravy a Labe mezi Chotusicemi, Kolínem
a Týncem nad Labem (Sekyra 1955, Žebera 1953). Největších mocností dosahují eolické písky v přesypovém pásu
mezi Lipolticemi a Semteší (~ 300 m n. m.), těsně za hranou železnohorského zlomu. V západní části tohoto pásu
byla zjištěna mocnost až 8 m (Sekyra 1955). Do těchto míst
byl soustředěn hlavní výzkum.

Metody
Mocnost a litologie vátých písků byla zjišťována ručním
vrtákem (34 vrtů) a z jedné kopané sondy. Ze začištěné
stěny kopané sondy byly, s respektem k litologickým rozhraním, odebrány 3 vzorky na mikromorfologickou analýzu (200, 231 a 280 cm) a kontinuálně po 20 cm vzorky
o hmotnosti 15‒20 kg na geochemickou, zrnitostní, antrakologickou a fytolitovou analýzu. V tomto příspěvku
prezentujeme výsledky pouze antrakologické a mikromorfologické analýzy. Vzorky na mikromorfologii byly
vysušeny, ve vakuu naimpregnovány pryskyřicí Pollillyte
2000, zpracovány do formy výbrusů a následně studovány
v polarizačním mikroskopu při zvětšeních 1–800×. Hlavní
mikromorfologické charakteristiky příslušných horizontů
Obr. 1. Geografická pozice
zkoumané oblasti v kontextu
známých usselo/finow půd EASB
(upraveno podle Kaisera et al.
2009).
Fig. 1. Location of the study area
in terms of known Usselo/Finow
soils of EASB (from Kaiser et al.
2009, modified).
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Obr. 2. Lokalizace profilu na
DMR snímku sz. výběžku Železných hor (zdroj ČÚZK) v kontextu pleistocenních fluviálních
sedimentů a vátých písků.
Fig. 2. Location of the profile
on the DMR image (from
State Administration of Land
Surveying and Cadastre) of the
NW part of the Železné hory
Mts. (Iron Mountains; Central
Bohemia) in the context of the
Pleistocene fluvial sediments
and aeolian sand.

Tabulka 1. Výsledky radiokarbonového datování
Table 1. Results of radiocarbon dating

lab. code

profile, depth (cm)

type of material

Poz-103007

Semtes, 200–210

charcoal (Pinus silvestris)

jsou přehledně shrnuty v tabulce 1. Separace zuhelnatělého
rostlinného materiálu byla prováděna flotací vysušených
vzorků a následným mokrým prosíváním na analytickém
sítu s velikostí ok 1 mm. Taxonomická determinace byla
prováděna pomocí mikroskopu pracujícího s odraženým
světlem při zvětšení 100‒1000×. Na fragmentech zuhelnatělého dřeva byly vytvořeny anatomicky orientované lomy,
na kterých byly sledovány jednotlivé determinační znaky
podle standardních určovacích atlasů (Schweingruber
1990). Vzorek vyseparovaný z povrchu vrstvy 200‒210 cm
o celkové hmotnosti 11 mg, skládající se ze šesti menších
uhlíků borovice lesní (Pinus sylvestris), byl odeslán na radiokarbonové datování do laboratoře University of Georgia
v USA, 14C data byla kalibrována pomocí kalibračního data
setu IntCal13 (Reimer et al. 2013).

Výsledky a diskuse
Váté písky se na zkoumané lokalitě akumulovaly v podobě přesypů, dun, valů či barchanů. Orientace jednotlivých eolických struktur naznačuje převažující směr větrů
od západu. Zjištěná mocnost vátých písků se pohybuje
mezi 1‒6 m. V jedné z dun, tvořící val na západním úpatí
žulového monadnoku, byla uvnitř sekvence vátých písků
objevena vrstva tmavého horizontu bohatého na uhlíky.
V tomto místě byla otevřena 3 m hluboká kopaná sonda.

14C

age BP

11,790 ± 60

Calibrated age range cal yr BP
11,767-11,612 (68.2%)
13,797-13,528 (95.4%)

Popis a interpretace litologického profilu
kopané duny
Litologický profil kopané sondy je znázorněn na obr. 3.
Na povrchu se nachází mělký, tmavě šedý humický horizont recentní půdy (vrstva 1). Vátý písek je do hloubky 1 m
znečištěn vysokým podílem humusu (vrstva 2). S ohledem
na přítomnost uhlíků smíšených s jemnozrnným štěrkem
na bázi této vrstvy jde pravděpodobně o koluvium holocenní půdy. Níže byl zastižen čistý světle žlutý, velmi dobře
vytříděný písek (převažuje frakce 150‒250 μm) s masivní
texturou a hojnými uhlíky (vrstva 3). Na bázi vátého písku
se nachází černá až šedočerná, na mikroskopické uhlíky
extrémně bohatá vrstva jemnozrnného písku (4a) s výrazně
vyběleným podložím (4b, obr. 4). Vrstva 4 byla interpretována jako pohřbená půda typu podzol se zachovaným humickým a eluviálním horizontem (Ahb + Eb). Ve srovnání
s podložním i nadložním pískem je Ah mírně obohacen
jemnozrnnou komponentou, která tento horizont částečně
tmelí. Humický horizont je diskontinuální a uklání se
mírně k JV, konformně se sklonem současného povrchu.
Nápadným makroskopickým znakem tohoto horizontu je
intenzivní bioturbace, zasahující do nadloží i podloží. Jde
o systém chodbiček až 10 cm dlouhých, majících na příčném řezu kruhový tvar o průměru 1 cm (obr. 4). Původcem těchto ichnofosilií by mohly být např. hrabavé včely,
které vytvářejí identické chodbičky ve stěnách sprašníků

single grain
to bridged
grain
structure

pellicular
grain
structure

280 cm

Microstructure

200 cm

Sample

Grain size composition
Grain size composition:
C/F(250 µm) = 97 : 3;
well sorted sand
Coarse fraction:
rounded Q; rounded
weathered Ptg; rounded
weathered rock grains;
rarely mica

Grain size composition:
C/F(250 µm) = 70 : 30;
well sorted sand; parts
of the sample are
composed of aggregates,
C/F(250 µm) = 50 : 50;
C/F(50 µm) = 80 : 20;
moderately sorted sandy
loam with porphyric
related distribution and
compact grain structure)
Coarse fraction:
rounded Q; rounded
weathered Ptg; rounded
weathered rock grains;
rarely mica

Pores

single
packing
voids, rarely
compound
packing
voids;
gefuric
related
distribution

compound
packing
voids,
channels,
vughs;
chitonic
related
distribution

Tabulka 2. Mikromorfologické charakteristiky fosilní půdy
Table 2. Micromorphological characteristics of the paleosol

rare, not well distinguishable
between fine grained
microcharcoal and buried
black decomposed organic
matter (dotting). Opal grains
represented fragments of
phytoliths or diatomites are
very rare but present.

common and represented
solely by microcharcoal
(Pinus). Pieces of charcoal
partly disintegrated and
preserved in the diameter
0.1–5 mm (10 %).
The non-charred organic
matter is below the optical
determination possibilities
and if yes, than mixed with the
disintegrated charcoal (up to
3 %). Common depletion. Opal
grains represented fragments
of phytoliths or diatomites are
very rare but present.

very rare, dark
brown, Bf
undifferentiated
(in case of clay
coating is the
color orange
and the Bf
granostriated)

orange, Bf
granostriated

Organic matter

Matrix

coating, laminated
or microlaminated
coating, dusty
coating within
separated
moderately sorted
aggregates;
Fe staining

clay coating (rare
but present), dusty
clay coating (rare
but present);
capping

Pedogenic
features

Horizon represent
illuviation horizon, with
redeposited clay, but
also silt and probably
also microcharcoal
(decomposed organic
matter).
The presence of Fe staining
suggest more humid
environment (increased
level of underground water

Material is composed
mostly of depleted sand
with microcharcoal.
Matrix, composed of
humus mixed with
charred material is not
well preserved. Pedogenic
features observed are
mostly the partial coating
or dusty coating and
preserved only rarely.

Notes
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Obr. 4. Fotografie zkoumaného profilu s Ahb a Eb horizontem
ve střední části.
Fig. 4. Photograph of the investigated profile with Ahb and Eb
horizons visible in the central part.
Obr. 3. Litologie zkoumaného profilu společně s výsledky
radiokarbonového datování. 1 – tmavě šedý Ah horizont recentní
pudy; 2 – šedohnědý jemnozrnný písek, masivní textura, Mn
konkrece, na bázi hrubozrnný písek s uhlíky (redeponovaná
holocenní půda?); 3 – světle žlutý jemnozrnný eolický písek,
masivní textura; 4 – fosilní půda, 4a – šedočerný jemnozrnný písek
bohatý na xmm uhlíky (Ahb), výrazně bioturbovaný (0,5–1cm
široké chodbičky), krotoviny tmavého horizontu v nadložním písku
a vice versa; 4b – eluviální horzont (Ehb); 5 – jemnozrnný písek
s náznaky subhorizontální laminace, četné placikové horizonty
a Mn konkrece; 6 – vrstvy červenohnědého písčitého jílu s masivní
texturou; 7 – eluvium žuly, klasty břidlic.
Fig. 3. Lithology of the studied pedo-sedimentary sequence
together with results of radiocarbon dating. 1 – dark grey Ah
horizon of recent soil; 2 – brown-grey fine-grained sand, massive
structure, Mn nodules, coarse-grained sand with charcoals at the
base (redeposited Holocene soil?); 3 – light yellow fine-grained
aeolian sand, massive structure; 4 – fossil soil, 4a – dark grey finegrained sand rich in xmm charcoals (Ahb), markedly affected by
bioturbations (0.5–1 cm width tunnels), crotovinas of dark horizon
in overlying sand and vice versa; 4b – eluvial horizon (Ehb); 5 –
fine-grained sand, subhorizontal lamination; layers compacted by
amorphous colloids and Mn nodules; 6 – layers of red-brown clayey
sand with massive structure; 7 – eluvium of granite, clasts of schist.

a pískoven. Výsledky mikromorfologické analýzy prokázaly, že organický materiál způsobující tmavé zabarvení
humického horizontu se skládá téměř výhradně z mikroskopických uhlíků. Nezuhelnatělá organická hmota, tvořící
původní matrix Ah horizontu, je přítomna jen velmi sporadicky a obvykle smíchána s uhlíky (obr. 5a). Tato zjištění
nasvědčují tomu, že humický horizont byl silně ovlivněn
(post)pedogenetickým procesem eluviace.
V podloží fosilní půdy se nachází načervenalý jemnozrnný písek s náznaky subhorizontální laminace (vrstva 5)
a hojnými placikovými horizonty (stmelenými amorfními koloidy). Četná přítomnost Fe/Mn konkrecí svědčí
o kolísání hladiny podzemní vody. Ve vrstvě 6 je výrazně
světlý (vybělený?) jemnozrnný až středně zrnitý písek rozčleněný několika horizonty červenohnědého písčitého jílu
s prizmatickou až masivní texturou a nepatrnou příměsí
mikroskopických uhlíků. Vložky jílu vznikly s největší
pravděpodobností v důsledku iluviačních procesů, jak
naznačují např. jílovité náteky na povrchu zrn, viditelné
na výbrusech (tab. 2, obr. 5b). Horizont byl, obdobně jako
vrstva 5, postdiageneticky ovlivněn kolísáním hladiny
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Obr. 5. Mikromorfologické výbrusy fosilní půdy. a – (Semtes_200) Ahb horizont, zbytky
rozložené organické hmoty
(vlevo), uhlík borovice (vpravo);
b – (Semtes_280) mikrolaminace
(vlevo), železité povlaky na křemenných zrnech (vpravo).
Fig. 5. Thin sections from the
studied paleosol. a – (Sem
tes_200) Ahb horizon, with
remnants of decomposed or
ganic matter (left) and pinus
charcoal (right); b – (Sem
tes_280) microlamination (left)
and iron staining on quartz
grains (right).

podzemní vody, o čemž svědčí zřetelné železité a manganové impregnace minerálních zrn. Otázkou zůstává, zda
tato sekvence je diagnostický (Bv) horizont fosilní půdy,
nebo k vertikálnímu posunu jílovité složky došlo až v průběhu holocénu v důsledku (sub)recentních pedogenetických
procesů. Jasný není ani původ jílovité frakce. Dominantní
minerální složkou zkoumaných vátých písků je křemen.
Jíl by mohl být produktem postsedimentárního zvětrávání
živců, které se do sekvence dostaly jako úlomky z nedalekých odkryvů granitu. V úvahu rovněž připadá možnost, že
jílovitá komponenta byla transportována eolicky společně
s křemennými zrny, resp. že zrna písku a prachu byla jílem
obalena a ten se při pozdějších eluviačních procesech dostal do spodiny profilu. Na bázi vrstvy 6 se nachází písek
smíšený s úlomky žul a břidlic, přecházející poměrně ostře
do bazálního eluvia žuly (vrstva 7).
Vegetační záznam
Výsledky determinace zuhelnatělého dřeva z vrstvy bohaté
na uhlíky (4a, tab. 3) přinesly druhové spektrum, ve kterém převažuje borovice lesní (Pinus sylvestris). Taxon
však může zahrnovat i borovici kleč (P. mugo), jejíž výskyt v nížinách nelze v období pozdního glaciálu vyloučit.
Vzhledem ke shodné anatomické stavbě obou jmenovaných

druhů borovic nelze na fragmentarizovaném materiálu s jistotou rozhodnout, jestli strukturu vegetačního krytu udávala
stromová nebo keřová forma. V kontextu botanických nálezů na jiných lokalitách situovaných v EASB (Tolksdorf
et al. 2014) a především pak „in situ“ pohřbených kmenů
na lokalitě Reichwalde v Horní Lužici (Friedrich et al.
2002) je pravděpodobné, že i v tomto případě šlo o borovici lesní (Pinus sylvestris). Dalším zjištěným taxonem je
rod vrba (Salix sp.), který potenciálně zahrnuje větší počet
druhů keřového až stromového vzrůstu. Mezi ekologické
vlastnosti této skupiny patří vysoká efektivita šíření pomocí
ochmýřených semen a její zástupci tak patří mezi pionýrské druhy, které kolonizují čerstvě vzniklé substráty bez
vegetace. V jednom exempláři byl nalezen také uhlík pocházející ze dřeva rodu topol (Populus sp., pravděpodobně
P. tremula), což je dřevina řadící se mezi druhy počátečních
stadií sukcese lesa. Všechny nalezené taxony tedy spojuje
jejich klimatická odolnost, výborná schopnost šíření diaspor, vyšší nároky na dostupnost světla ve fázi semenáčků
a nenáročnost vzhledem k půdním podmínkám. Zároveň
jsou tyto druhy schopné koexistovat v jednom rostlinném
společenstvu, protože mezi nimi chybí konkurenčně silné
druhy, které by je vytlačily v důsledku boje o zdroje, především světlo. Struktura stromového patra lesa tak byla
nejspíše značně rozvolněná, což vyhovovalo jak obnově
přítomných světlomilných dřevin, tak existenci bohatého

Tabulka 3. Taxonomické určení uhlíků z humického horizontu fosilní půdy
Table 3. Taxonomic determination of charcoals from the humic horizon of the fossil soil

Sample
Sem_192–201 cm

Pinus sylvestris/
mugo

Salix sp.

Populus
cf. tremula

Salix sp./
Populus sp.

unidentified

total

33

9

1

3

5
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podrostu bylin. Zjištěná převaha uhlíků borovice lesní
odpovídá předpokládané distribuci jednotlivých dřevin
v rámci širšího krajinného kontextu. Tato dřevina osidlovala především pahorkatiny a vyhýbala se nivám velkých
řek, kde se více prosazovaly druhy rodu Salix sp., Populus
sp. a Prunus padus (Bittmann 2007). Významným ekologickým faktorem ovlivňujícím tehdejší vegetaci musel být
proces podmiňující samotný vznik zkoumaného uhlíkového
záznamu, tedy požár. Četnost požárů musela být vysoká
vzhledem k velkému množství zuhelnatělého materiálu
obsaženého v pohřbeném půdním horizontu 4a. Vysoké
frekvence požárů dosahující 10‒20 let jsou doložené také
na chronologiích požárových jizev získaných ze souboru
kmenů borovice lesní pocházejících z lokality Reichwalde,
které jsou datované do interstadiálu alleröd (Friedrich et
al. 2002). Faktor požáru tedy musel významně ovlivňovat
nejen tehdejší vegetaci, ale nepochybně spolupůsobil také
při formování půd.
Stratigrafie a paleogeografický kontext
S ohledem na radiokarbonové datum získané z uhlíku humického horizontu (13 797–13 528 cal. yr BP, tab. 1, obr. 3)
probíhal vývoj podzolu s největší pravděpodobností v humidnějších podmínkách pozdně glaciálního interstadiálu
alleröd (~ 13,9‒12,9 ka BP). Přestože zatím nejsou k dispozici výsledky OSL datování, ze stratigrafického kontextu
vyplývá, že hlavní fáze akumulace vátých písků probíhala
během stadiálu mladší dryas (~ 12,9–11,7 ka BP), zatímco
podložní písky sedimentovaly v interstadiálu nejstarší dryas
(~ 18‒15 ka BP). Takové zjištění je v plném souladu s původním předpokladem o stáří vátých písků v Polabí (viz
Žebera 1953, Sekyra 1955 a další).
Nález horizontu fosilní půdy poskytuje důležité paleogeografické a paleoenvironmentální souvislosti. Většina informací o dynamice pedogeneze během pozdního glaciálu
pochází ze severní a severozápadní Evropy. Na desítkách
lokalit byl uvnitř sledů EASB zdokumentován horizont
fosilní půdy s charakteristickým faciálním vývojem. Tyto
paleopůdy se souhrnně nazývají „Usselo soils“ a „Finow
soils“ (podle typové holandské, resp. německé lokality).
Jsou to většinou různé typy podzolů, které v rámci souvrství
stadiálních vátých písků tvoří významný markerový horizont datovaný nejčastěji do druhé poloviny interstadiálu
alleröd (~ 13,5–12,9 ka BP; Kaiser et al. 2009). Zatímco
půdy typu finow sestávají téměř výhradně z iluviálního
(Bv) horizontu (Ah horizont byl pravděpodobně erodován),
půdy usselo jsou charakteristické přítomností humického
(popř. i eluviálního) horizontu s výraznou vrstvou uhlíků
na povrchu. Extrémně vysoká koncentrace uhlíků je jejich
nejtypičtějším diagnostickým znakem. Původ této vrstvy
zatím není zcela objasněn, s největší pravděpodobností
však souvisí se změnou klimatických podmínek na hranici allerödu a mladšího dryasu. V severní části Evropy
byl přechod do stadiální fáze velmi prudký, doprovázený
výrazným ochlazením a hlavně změnou klimatu na kontinentální. Předpokládá se, že podstatná část vegetace tuto
klimatickou změnu nepřežila. Ve výrazně suchém klimatu
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pak byly tyto mrtvé dřeviny náchylné k požárům, které
mohly mít velký plošný rozsah. V souvislosti s původem
uhlíků se rovněž uvažuje o možnosti, že velkoplošné požáry nastaly v důsledku dopadu meteoritu (či boloidu; viz
Hoesel et al. 2012). Pro tuto teorii však zatím není dostatek
opěrných argumentů.
S ohledem na stratigrafickou pozici a faciální charakteristiku pohřbené půdy na lokalitě Semteš lze tento horizont korelovat s popsanými půdami usselo. Jde o vůbec
první zdokumentovanou usselo půdu mimo areál EASB.
Stratigraficky ekvivalentní půda zdokumentovaná na bázi
Vlkovského přesypu na Třeboňsku faciálním vývojem odpovídá půdám typu finow (viz Hošek et al. 2016, 2017).
Ve srovnání s usselo horizonty ze severněji situovaných
oblastí byla na lokalitě Semteš výrazně vyšší dynamika
eluviačních procesů, patrně v souvislosti s celkově vlhčími podmínkami. V době předcházející sedimentaci vátých písku v mladším dryasu mohla být lokalita dokonce
částečně zamokřená, jak dokládají nalezené uhlíky přesliček.

Závěr
Během rekognoskačních prací ve středním Polabí byl
v sekvenci vátých písku objeven humický horizont pohřbené půdy. Na základě stratigrafické pozice a radiokarbonového datování byla tato půda korelována s tzv. usselo
soils – specifickými, na uhlíky bohatými půdními horizonty
z konce interstadiálu alleröd. Z tohoto zjištění vyplývá,
že vývoj usselo půd není specifikem pouze severní části
střední a západní Evropy, jak se doposud předpokládalo, ale
že jejich areál bude podstatně rozsáhlejší. Další informace
o paleografii těchto markerových půd by měl přinést výzkum probíhající v současnosti v různých částech Českého
masivu a panonské pánve.
Poděkování. Výzkum byl podpořen interními projekty České geo
logické služby č. 322 500 a 321 181, interním projektem Geolo
gického ústavu AV ČR, v. v. i., (RVO 67985831) a Univerzitním
výzkumným centrem UK (UNCE 204069). Za podnětné připo
mínky k první verzi manuskriptu děkujeme recenzentům Alešovi
Bajerovi a Petru Pokornému.
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