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Stratifikovaných geologických a archeologických lokalit
spodního a středního pleistocénu není v Čechách mnoho,
např. Dolní Věstonice, Sedlec, Letky u Prahy. Jedna z nej-
komplexnějších sedimentárních sekvencí je zachována
v bývalé cihelně v Horkách nad Jizerou. Cihelna se nachází
ve středních Čechách na souřadnicích 50.3302 N a 14.8469 E
v nadmořské výšce 212 až 228 m (obr. 1, 2). Sprašová zá-
věj, která byla v cihelně postupně těžena, zaplňovala boční
údolí, směřující od SZ do údolí Jizery.

Od konce čtyřicátých let zde prováděli výzkumy J. Kuk-
la a V. Ložek, koncem šedesátých let ale výzkumná činnost
na lokalitě až na výjimky ustala (Kukla 1961, 1966, Ložek
1964, str. 88, 1971). Velkým přínosem pro stratigrafické
zařazení fosilních půd byly nové paleopedologické výzku-
my, provedené pomocí mikromorfologické analýzy Libuší
Smolíkovou.

V prostoru staré a nové cihelny bylo za posledních šede-
sát let shromážděno postupně několik souborů paleolitic-
kých artefaktů – jeden velký a čtyři malé soubory paleoli-
tické štípané industrie z pěti různých poloh (Šída et al.
2015).
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Stratigrafii sprašového souvrství ve staré cihelně v Hor-
kách nad Jizerou studovala celá řada badatelů jak z oboru
kvartérní geologie, tak i paleopedologie, malakozoologie
a archeologie. Výzkumy nejstarších badatelů shrnula Smo-
líková (1960). Poprvé se zde o fosilních půdách ve sprašo-
vém souvrství zmiňují Schwarz a Urbánek (1948), kteří
je označili jako půdní horizonty B. První podrobný
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kvartérně-geologický popis shrnující výsledky výzkumu
z období II. světové války je publikován v práci Schönhal-
se (1951). Přesná poloha jeho profilu však není známa.
Provedená revize (Prošek – Ložek 1954) dokázala, že zde
leží v superpozici nejméně tři velké půdní komplexy,
z nichž nejmladší odpovídá pravděpodobně PK II a PK III,
oba starší pak nejspíše PK IV a PK V podle klasifikace
J. Kukly, V. Ložka a F. Proška (Kukla 1961, Prošek – Lo-
žek 1954).

Dodnes byl publikován jediný ucelený profil severní stě-
ny staré cihelny Ložkem (1964, 88).

Při studiu situace v nové cihelně jsme detailně dokumen-
tovali dva profily, na kterých jsme odebírali vzorky pro
mikromorfologickou analýzu. Na jejich základě jsme pak
mohli sestavit schematický řez cihelnou ve směru Z-V,
tedy profil paralelní k profilu staré cihelny, posunutý o 250 m
k S (obr. 3). Situace na tomto paralelním řezu je v mnoha
ohledech stejná jako na profilu staré cihelny (obr. 4, 5).

Na povrchu se nachází holocenní půda (A), oddělená
tenkou polohou spraše od komplexu dvou půd (černozemě
B a parahnědozemě C, oddělených erozním rozhraním a).
Následuje poloha spraše a soliflukcí silně postižená půda
D, vykliňující v erozní rozhraní b. Následuje další poloha
spraše nasedající na výrazné erozní rozhraní c, které posti-
huje spraš v nadloží dalšího výrazného půdního komplexu
(půdy E, F a G) i tento komplex samotný. V něm je patrné
další výrazné erozní rozhraní d. Půdní horizont E je pře-
místěný, půda F je černozem a půda G hnědozem. Pod tím-

to půdním komplexem následuje další poloha spraše rozdě-
lená dalším erozním rozhraním, které omezuje následující
půdu (braunlehm – půda H). Následuje další tenká poloha
spraše a na bázi poslední půda I. Na profilech patrně nevi-
díme všechna erozní rozhraní, některá se skrývají ve spraši
a nepostihují půdy. Korelaci mezi vrstvami ve staré i nové
cihelně přináší tab. 1.

Výrazný korelační horizont představují komplexy půd 6
až 8 a E až G, přítomné v obou profilech, které je možné jis-
tě korelovat na základě detailního popisu situace ve staré
cihelně (Ložek 1964, Kukla 1967, Fridrich 1982) a na zá-
kladě pozorování situace v nové cihelně. Sekvence v nad-
loží tohoto pedokomplexu je u obou profilů obdobná.
Problém nastává v podloží, jelikož vystupuje pouze na
malém prostoru. V nové cihelně schází PK VI a přítomné
jsou až dvě půdy braunlehmového typu (půdy H a I, mini-
málně PK VII a VIII). Ve staré cihelně je v profilu patrná
slaběji vyvinutá půda, která by snad mohla být PK VI, pod
ní přítomný výrazný komplex by mohl odpovídat PK VII
(nebo ještě PK VI?).
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Pro mikromorfologickou analýzu jsme odebrali celkem
7 vzorků ve dvou profilech z horizontů vykazujících znaky
pedogeneze. Jeden z horizontů je půdním sedimentem,
ostatní jsou fosilní půdy. V roce 2014 byla pod půdou 6
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objevena ještě další půda, která ale nebyla mikromorfolo-
gické analýze podrobena.

Profil 1, půda B
Vzorek I/1, hl. 100 cm (číslo výbrusu 54 137; 7,5 YR 4/4,
měřeno za sucha, obr. 6/1)
Tmavě hnědošedá, silně humózní vyvločkovaná základní

hmota je soustředěna v polyedrech vesměs těsné skladby,
pouze partie, v nichž se zachovaly koprogenní elementy
fosilních žížal rodu Allolobophora vykazují zbytky původ-
ní agregátové skladby. V matrici se vyskytuje poměrně vy-
soké množství dílčího braunlehmového plazmatu, které je
sytě oranžové, opticky vysoce aktivní a často lemuje stěny
přívodních drah; namnoze si uchovává dobře zachované
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přírůstkové zóny a nevyskytuje se v exkrementech fosilní-
ho edafonu, které se tím také barevně výrazně liší od bio-
genně nezpracované půdní hmoty. Dílčí braunlehmové
plazma vykazuje místy jemnou granulaci.

Mikroskelet odpovídá siltu. Přítomny jsou poměrně vel-
ké, nepravidelně paprsčitě omezené sraženiny manganu,
znaky slabé rekalcifikace a síť puklin a trhlin.
Silně vyvinutá luvizem (illimerizovaná půda)
Bazální půda stillfriedu A, PK III (R/W)

Profil 1, půda C
Vzorek I/2, hl. 125 cm (č. výbrusu 54 138; 7,5 YR 6/8, mě-
řeno za sucha, obr. 6/2)
Ve světle okrové braunlehmové vyvločkované základní

hmotě se vyskytují drobné braunlehmové konkrece, vylou-
čeniny manganu a nízký podíl dílčího braunlehmového
plazmatu; to také lemuje stěny přívodních drah, kde lze
místy sledovat i jeho přírůstkové zóny a jemnou granulaci.

Mikroskelet je zrnitostně výborně vytříděn a odpovídá
siltu, dominují v něm zrna křemene. Resty fosilní biogenní
aktivity i dekalcifikace jsou slabé.
Slabě vyvinutá luvizem
Svrchní půda PK IV
Střední pleistocén

Profil 1, půda D
Vzorek I/3, hl. 390 cm (č. výbrusu 54 139; 7,5 YR 5/8, mě-
řeno za sucha, obr. 6/3)
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Old brickyard New brickyard Datation Archaeology

Soil 1 Soil A Holocene – MIS 1

Loess

Soil 2 SC I – MIS 3

Erosion boundary a

Loess Loess

Soil 3 Soil B SC III – MIS 5

Erosion boundary b Erosion boundary a

Loess

Soil 4 Soil C SC IV a – MIS 7a

Loess Loess

Soil 5 Soil D SC IV b – MIS 7c Horky V

Erosion boundary c

Loess

Erosion boundary d Erosion boundary b

Loess Loess Horky IV

Erosion boundary e Erosion boundary c

Loess Loess

Soil 6 Soil E SC V? removed by solifluction

Erosion boundary d

Soil 7 Soil F SC V – MIS 9a

Loess

Soil 8 Soil G SC V – MIS 9c

Loess Loess Horky I

Erosion boundary e

Soil 9 SC VI? - MIS 11?

Loess Loess

Soil 10 Soil H SC VII+ - MIS 13+ Horky II

Loess Loess Horky III

Soil I SC VIII+ - MIS 15+

Turonian siltstone
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Světle hnědookrová vyvločkovaná základní hmota obsa-
huje vyšší podíl dílčího braunlehmového plazmatu než
nadložní půda, jeho znaky jsou analogické.

Mikroskelet není tak dobře vytříděn jako ve výbrusu
č. 54 138. Vedle siltu obsahuje zvýšený podíl hrubších čás-
tic. Kromě dílčího braunlehmového plazmatu se v přírod-
ních drahách hojně vyskytují rovněž různé formy CaCO3

(amorfní – též v pórech matrice i kalcitové jehličky
nebo romboedry), braunlehmové konkrece (z nichž některé
jsou popraskané) a četné pukliny a trhliny.
Silněji vyvinutá luvizem
Spodní půda PK IV
Střední pleistocén, obě tyto půdy odpovídají teplému obdo-
bí „uvnitř rissu“ podle staršího dělení

Profil 2, půdní sediment E
Vzorek II/1, hl. 250 cm (č. výbrusu 54 140; 7,5 YR 5/8,
měřeno za sucha, obr. 6/4)
Hnědá, mírně humózní základní hmota se vyznačuje ag-

regátovou skladbou, podmíněnou intenzivní aktivitou
zejména fosilních žížal (Allolobophora) a roupic (En-
chytracheidas).

Mikroskelet odpovídá kromě siltu též hrubším kompo-
nentám (nápadné jsou např. velké plagioklasy). V tomto
přemístěném materiálu se vyskytují četné braunlehmové
konkrece, z nichž některé vykazují stavbu, hrudky dílčího
braunlehmového plazmatu a „manganolimonitové“ kon-
krece. Zvrstvený materiál je silně karbonátový, obsahuje
amorfní formy CaCO3 a kalcitové klence.
Sediment horizontu A černozemě v nadloží PK V
Střední pleistocén

Profil 2, půda F
Vzorek II/2, hl. 320 cm (č. výbrusu 54 141; 7,5 YR 6/6,
měřeno za sucha, obr. 6/5)
Hnědá základní vyvločkovaná hmota je nerovnoměrně
a slabě humózní. Obsahuje vysoký podíl dílčího braunleh-
mového plazmatu, které je silně hnědě ozemněné; přestože
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ztratilo původní zbarvení, je stále dvojlomné a uchovává si
původní přírůstkové zóny (nejlépe dochované v přívodních
drahách).

Stejně jako v nadložní poloze je půdní mikroskelet vytří-
děn pouze částečně, obsahuje mnoho stop vysoké fosilní
biogenní aktivity, zejména žížal – Allolobophora, méně
roupic – Enchytracheidae, množství puklin a trhlin
a braunlehmových konkrecí; rekalcifikace je slabá, sledo-

vatelná pouze v přírodních drahách.
Silně hnědě ozemněná braunlehmovitá luvizem
Svrchní půda PK V („mladý holstein“)

Profil 2, půda G
Vzorek II/3, hl. 400 cm (č. výbrusu 54 142; 7,5 YR 5/4,
měřeno za sucha, obr. 6/6)
Hnědá, mírně humózní vyvločkovaná základní hmota
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obsahuje značné množství dílčího braunlehmového plaz-
matu nejen v přívodních drahách, ale i v matrici. Přes vyso-
ký stupeň hnědého ozemnění jsou dochovány jeho přírůst-
kové zóny a optická aktivita. V převodních drahách na něj
nasedají ještě lemy manganu.

Zrnitostně je utříděnější než nadložní půda a mineralo-
gicky pestřejší, obsahuje více tmavých minerálů, glaukonit
aj. Braunlehmové konkrece jsou zastoupeny méně, stejně
jako stopy po činnosti edafonu a amorfní formy CaCO3.
Také zde je půdní hmota porušena mechanickými vlivy.
Silně hnědě ozemněná braunlehmovitá luvizem
Spodní půda PK V („mladý holstein“)

Profil 2, půda H
Vzorek II/4, hl. 1040 cm (č. výbrusu 54 143; 7,5 YR 4/4,
měřeno za sucha, obr. 6/7)
Hnědá, mírně humózní peptizovaná základní hmota má
těsnou, segregátovou skladbu s malým podílem volných
prostorů.

Mikroskelet je nevytříděný, hrubozrnný. V matrici ob-
sahuje četné braunlehmové konkrece větších rozměrů než

ve všech nadložních půdách a vyloučeniny manganu.
Řídce se vyskytují fragmenty zuhelnatělých dřev s docho-
vanými vnitřními strukturami, projevy dekalcifikace (od
amorfních forem CaCO3 až po kalcitové klence) a stopy
po biogenní činnosti.
Braunlehm
PK VII? (teplé období elsterského glaciálu)

P����

Sedimenty v Horkách nad Jizerou dokládají vývoj sprašo-
vé sedimentace minimálně od MIS 15 až do pleniglaciálu
posledního zalednění (MIS 2). Spraše jsou postiženy čet-
nými sedimentačními hiáty a erozními rozhraními, takže
orientace v sekvenci není snadná. Sprašové souvrství leží
na západním svahu bočního, s.-j. orientovaného údolí,
směřujícího k hlavnímu údolí Jizery ležícímu dále k V.

Na bázi sekvence v nové cihelně se nachází sprašové se-
dimenty s dvěma půdami (H a I), z nichž svrchní je braun-
lehmového typu H, minimální stáří půdní komplex
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VII – MIS 13. S touto půdou je patrně paralelní půda 10 ze
staré cihelny (báze obou profilů pod úrovní půd 8 a G, které
je možné korelovat jen obtížně).

V nadloží bazální sekvence nacházíme nejvýraznější
půdní komplex dvou půd (hnědozem a černozem) a půdní-
ho sedimentu (půdy 6–8, E–G). Půdy jsou prostoupeny
dvěma generacemi mrazových klínů (první proniká z báze
půdy F do podloží a je vyplněna materiálem této půdy, dru-
há pak z nadloží půdního sedimentu a je vyplněna spraší).
Tento půdní komplex můžeme na základě mikromorfolo-
gie půd paralelizovat s MIS 9 (půdní komplex V) jak ve
staré, tak i v nové cihelně. V nové cihelně schází ekvivalent
půdy VI (MIS 11), ve staré cihelně jí snad odpovídá půda 9.
Již v období MIS 12–11 se začíná projevovat lokální eroze
(postihující i podložní půdy), která je následně nejvýrazně-
ji viditelná v těsném nadloží půd odpovídajících MIS 9
(v nové cihelně jsou tyto půdy místy zcela erodovány). Ná-
sledný vývoj je již dokumentován v celém sledu, i když je
možné konstatovat, že směrem do výše položených partií
údolí se mocnost mladších vrstev snižuje. V nové cihelně
jsou přítomny obě půdy komplexu IV (MIS 7), spodní je
postižena výraznou soliflukcí a i svrchní je na mnoha mís-
tech v paraautochtonní pozici. Z půdního komplexu III
(MIS 5) se dochovala pouze černozem, vlastní hnědozem
eemského interglaciálu byla erodována. Ve staré cihelně je
i tento horizont postižen výraznou erozí a soliflukcí. Mlad-
ší sedimenty byly ve větší mocnosti zachovány pouze ve
staré cihelně (spraš s půdním komplexem I a nadložní spra-
ší pleniglaciálu).

Nejstarší polohou s archeologickými nálezy je situace
Horky III, ležící ve spraši odpovídající stáří minimálně
MIS 14. O něco mladší je kolekce drobnotvaré industrie
staropaleolitického charakteru Horky II, která odpovídá
buď MIS 13, či MIS 11. Největší kolekce Horky I ležela
v podloží spraše (MIS 10) pod výrazným půdním komple-
xem, odpovídajícím MIS 9, v sedimentech vyplňujících lo-
kální erozní koryto. Sedimenty vyplňující toto koryto pa-
trně odpovídají počátku glaciálu MIS 10. Ojedinělé
artefakty z polohy Horky IV ležely ve spraši časově odpo-
vídající MIS 8. Nejmladší archeologické nálezy pocházejí
z polohy Horky V, ležící v soliflukcí silně postižené půdě
odpovídající MIS 7c.

Popsané souvrství, dokumentované v opuštěné v cihelně
v Horkách nad Jizerou, je jedním z nejkomplexnějších
v České republice, sahá od počátku středního pleistocénu
až do pleniglaciálu poslední doby ledové. Provedená ana-
lýza půdní mikromorfologie umožnila zařadit všechny pří-
tomné půdní komplexy a také datovat všechny archeolo-
gické nálezy.

Poděkování. Práce vznikla díky podpoře projektu specifického
výzkumu FF UHK 2015 „Archeologický výzkum Pojizeří v roce
2015“. Poděkování patří RNDr. Evě Břízové, CSc., za zhotovení
mikrofotografií výbrusů. Autoři děkují hlavní redaktorce RNDr.
Lence Hradecké, CSc., a recenzentům RNDr. Ivanu Turnovcovi
a PhDr. Tomáši Kočímu, Ph.D., za cenné připomínky.
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