
Systém zlomů ssz.-jjv. orientovaného chebsko-domažlic-
kého příkopu, který na západě ukončuje oherský rift, je 
v současnosti nejaktivnější tektonickou oblastí Českého 
masivu. Nejvýznamnějšími strukturami tohoto systému 
jsou mariánskolázeňský a tachovský zlom, ohraničující 
Chebskou pánev. Na tachovský zlom jsou vázány i nej-
mladší vulkány v Česku – Komorní a Železná hůrka (obr. 1),  
sopky strombolského typu, aktivní během středního  
pleistocénu. V posledních letech byly znalosti o pleisto-
cenním vulkanismu Českého masivu obohaceny o nálezy  
dvou  zazemněných maarů nacházejících se v bezprostřední  

blízkosti Železné hůrky – maaru Mýtina (Mrlina et al. 
2009) a maaru Neualbenreuth v Německu (Rohlmüller et al.  
2017; obr. 1). Jejich stáří bylo radiometricky (Ar-Ar) ur-
čeno na 288 ± 17 ka (Mrlina et al. 2009), resp. ~ 270 ka  
(Rohlmüller et al. 2017). Původní kruhové struktury obou 
těchto maarů, vytvořené v chebsko-dyleňském krys-
taliniku (fylity a svory), jsou vlivem erozních procesů  
špatně zřetelné; oba maary byly identifikovány přede-
vším na základě geofyzikálních měření. Průměr původ-
ních maarových depresí je odhadován na 500 a 350 m,  
mocnost jejich sedimentární výplně, kterou tvoří jezerní 
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Summary: A set of two maar craters (Ztracený rybník and Bažina) 
was newly identified in Western Bohemia. The two new volcanic 
geomorphologic features are located on the western uplifted 
shoulder of the Cheb-Domažlice Graben (Fig. 1). With respect to 
other small preserved monogenetic volcanoes aligned along the 
Tachov Fault (Fig. 1), a Pleistocene age has also been ascribed to 
the two newly found maars. In contrary to the earlier discovered 
maars (Mrlina et al. 2009, Rohlmüller et al. 2017) which occur 
and had erupted in the phylites, Ztracený rybník and Bažina maars 
are confined to granites to granodiorites of the Smrčiny Pluton. 
The position of the craters in hard rocks results in well-preserved 
morphology with sharp edges (Fig. 2). The morphology of Ztracený 
rybník was studied using the digital elevation model based on 
LiDAR 5th generation data provided by the State Administration 
of Land Surveying and Cadastre of the Czech Republic (Fig. 2). 
The electric-resistivity tomography (ERT) and shallow boreholes 
(6–6.7 m in deep) were employed to study the inner structure, and 

the uppermost part of the sedimentary infill of the crater (Fig. 3). 
The ERT data reveal presence of ca 100 m thick sedimentary infill 
within the crater, under which a diatreme breccia was recognized 
(Figs 4 and 5). The uppermost part of the sedimentary infill consists 
of Holocene peat and underlying lacustrine sediments. Radiocarbon 
dating of organic layer provides the age ~ 45.7 cal kyr BP, indicating 
the sedimentation to have taken place during the warmer phase of 
the last pleniglacial (interstadial MIS 3). Nevertheless, this dating 
is not supported by the palynological results (Tab. 2), suggesting 
the Early Pleistocene age of the sediment.  

Ztracený rybník and Bažina maars represent the northernmost 
occurrences of the Pleistocene volcanism associated with the Cheb-
Domažlice Graben. Surprisingly, these two volcanoes located in 
a granitic pluton originated from maar-forming phreatomagmatic 
eruptions, whereas nearby Komorní hůrka, located in water-
saturated sediments of the Cheb Basin, was formed mainly by dry 
Strombolian-type eruptions.

Ztracený rybník with its sedimentary infill has a great potential 
for further research since it represents important paleoclimatic 
archive. Another topic for further investigation appears to be 
a search for remnants of Ztracený rybník tephra in wider area.  

Nově identifikované pleistocenní maary 
v západních Čechách
Newly identified Pleistocene maars in Western Bohemia (Czech Republic)
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sedimenty s polohou pyroklastik na bázi, dosahuje zhruba 
80 m. 

Během morfostrukturního výzkumu západního ukončení 
oherského riftu – pro účely zhodnocení mělkého geotermál-
ního potenciálu v rámci projektu Geoplasma – byl uvnitř 
Smrčinského plutonu u Libé, přibližně 10 km sz. od Ko-
morní hůrky (obr. 1), objeven zřetelný kráter s kruhovým 
obvodem, plochým dnem a poměrně strmě se svažujícími 
boky. V minulosti byla tato kruhová struktura, jejíž dno 
v současnosti vymezuje přírodní rezervace Ztracený rybník, 
ověřována jako možný impaktní kráter (Mlčoch a Vrána, 
pers. comm.). Nicméně v kontextu výše uvedených nálezů 
je třeba uvažovat o tom, že by tato pánev mohla být po-
zůstatkem maaru pleistocenního stáří. 

V této studii prezentujeme dílčí výsledky geofyzikál-
ních, geomorfologických, litostratigrafických a paleo-
botanických analýz a diskutujeme o potenciálu lokality 
Ztracený rybník pro podrobnou paleoenvironmentální re-
konstrukci pleistocenního prostředí střední Evropy.

Geologická charakteristika oblasti

Lokalita Ztracený rybník se nachází na západním vyzdvi-
ženém rameni chebsko-domažlického příkopu, omeze-
ného na západě tachovským zlomem. Vyzdvižené rameno 
v tomto místě tvoří biotit-muskovitické granity až biotitické 
granodiority smrčinského plutonu variského stáří, které 
intrudovaly do metapelitů (převážně svorů) frauenbašské 
skupiny. Horniny krystalinika jsou na východě odděleny ta-
chovským zlomem od mio-pliocenní výplně chebské pánve 
v chebsko-domažlickém příkopu. Asi tři kilometry jižně 
od Ztraceného rybníka se nachází těleso bazanitu Blatná 
(641 m n. m.), které je těženo lomem Libá. Bazanit Blatná 
nebyl dosud analyticky datován, ale vzhledem k jeho po-

zici v inverzním reliéfu (lávový proud vyplňující údolí zde 
tvoří vrchol kopce) můžeme předpokládat oligocenní nebo 
spodně miocenní stáří výlevu.  Zkoumaná deprese Ztra-
cený rybník je součástí stejnojmenné přírodní rezervace. 
Důvodem ochrany tohoto území o celkové rozloze 11,5 ha 
je přechodové rašeliniště s blatkovým borem a rašelinnou 
smrčinou, které je mimořádně cenným vegetačním reliktem 
v rámci Chebska i celého Česka.

Metody

ERT profilování

Pro určení mocnosti sedimentární výplně a tvaru deprese 
Ztracený rybník byly v oblasti změřeny dva profily mul-
tielektrodovou odporovou metodou (odporová tomografie, 
ERT). Profily byly vedeny přes předpokládané centrum 
kráteru, s ohledem na reliéf a průchodnost terénem (obr. 3). 
Krok elektrod na obou profilech byl 10 m, měřeno bylo 
s konfigurací Wenner-Schlumberger. Pro dosažení dosta-
tečně silné odezvy i z větších hloubek (přes 100 m) byla 
použita aparatura ARES II firmy GFInstruments, s.r.o., 
s vysokým vysílacím výkonem (850 W). 

Pozice profilů byla zaměřena GNSS přijímačem Astech 
Promark 3 statickou metodou. Reliéf profilu byl následně 
odvozen z digitálního modelu reliéfu založeného na Li-
DAR 5. generace (zdroj ČÚZK).

Ze změřených geoelektrických dat byla nejprve odstra-
něna data s příliš velkou chybou měření. Následně byla 
data invertována pomocí 2D inverze programovým balíkem 
BERT (Günther et al. 2006, Rücker et al. 2006). Vzhledem 
k velmi suchému roku 2018 byla i v bažinaté oblasti Ztrace-
ného rybníka poměrně nízká vodivost nejsvrchnější půdní 
vrstvy, což se projevilo na zvýšené celkové chybě měření 
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Obr. 1. Lokalizace popisované 
deprese vzhledem k průběhu 
oherského riftu a chebsko-do-
ma žlického příkopu a poloze 
známých pleistocenních vulkánů 
česko-bavorského pohraničí. 
Fig. 1. Location of the depres-
sion studied, relative to trends 
of the Eger Rift and the Cheb-
Domažlice Graben, and position 
of known Pleistocene volcanoes 
in the Czech-Bavarian border 
region.



(zvláště pro větší hloubky) a následně i na celkové chybě in-
verze (chyba χ2 pro výsledné inverzní modely byla 17,0 Ωm  
pro profil 1 a 5,5 Ωm pro profil 2). Výsledné odporové řezy 
se znázorněnou sítí konečných prvků použitou pro inverzi 
jsou na obr. 4 a interpretovaný 3D obraz na obr. 5.

Mělké sondování a odběr vzorků

Litologie svrchní části výplně větší deprese (Ztracený ryb-
ník) byla zjišťována pomocí ruční zarážecí sondy o prů-
měru 2,5 cm (vrty LIB_I/1 a LIB_I/2, obr. 2). Z vybraných 
úseků získaného sedimentu byl odebrán materiál na paly-
nostratigrafické analýzy a radiokarbonové datování. 

Palynostratigrafie a AMS datování

Z hloubek 427 a 660 cm vrtu LIB_2 byly odebrány vzorky 
na pylovou analýzu, jejímž cílem bylo určení rámcového 

palynostratigrafického stáří sedimentu. Vzorky byly labo-
ratorně zpracovány běžnou acetolyzační metodou a s po-
užitím HF (Faegri – Iversen 1989). Z organické polohy 
v hloubce 660 cm vrtu LIB_2 bylo odebráno 1,6 g se-
dimentu, který byl použit na AMS (Accelerator Mass 
Spectrometry) datování v radiokarbonové laboratoři Uni-
versity of Georgia v USA. 14C datum bylo kalibrováno po-
mocí kalibračního data setu IntCal13 (Reimer et al. 2013).

Výsledky a interpretace

Morfometrická a morfologická charakteristika 
pánví

Zkoumané deprese s plochým dnem a oválným (kruhovým) 
obvodem se na topografických mapách i digitálním modelu 
reliéfu projevují jako relativně výrazné morfologické ano-
málie (obr. 2).  Morfometrické charakteristiky obou struk-
tur shrnuje tab. 1. Obvod větší struktury (Ztracený rybník) 
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Obr. 2. Morfologické deprese Ztracený rybník a Bažina. a – lokalizace a stínovaný reliéf širšího okolí studovaných depresí, vytvořený 
z digitálního elevačního modelu založeném na LiDAR datech 5. generace (zdroj: ČÚZK); b – detail stínovaného reliéfu studovaných 
depresí Ztracený rybník a Bažina, digitální elevační model založený na LiDAR datech 5. generace (zdroj: ČÚZK); c – topografický profil 
napříč depresí Ztracený rybník (6× převýšeno). 
Fig. 2. Morphological depressions Ztracený rybník and Bažina. a – location and shaded relief of wider surroundings of studied 
depressions, derived from digital elevation model based on LiDAR data 5th generation (source State Administration of Land Surveying and 
Cadastre); b – close up view of  shaded relief of the Ztracený rybník and Bažina depressions digital elevation model based on LiDAR data  
5th generation (source State Administration of Land Surveying and Cadastre); c – topographic cross-section across the  Ztracený rybník 
depression (6× exaggerated). 

a

c

b



je dlouhý 2,1 km, její nejdelší průměr má 810 m a rozdíl 
výšky dna a okraje pánve se pohybuje od 30 m do 36 m. 
Menší deprese (Bažina) má obvod dlouhý 1,3 km, nejdelší 
průměr 450 m a rozdíl výšky dna a okraje činí 21–25 m. 
Obě deprese jsou neprůtočné, k jejich odvodňování do-

chází úzkými průrvami v j. části (Ztracený rybník), resp. 
v sv. části (Bažina). V obou případech jsou stěny pánví 
strmější na svazích orientovaných na východ a jihovýchod 
(10–15°), zatímco západně a severně exponované svahy 
jsou v důsledku částečného zasutí pozvolnější (8–10°). Dno 
pánve je vůči svahům ostře ohraničeno, stejně jako svahy 
vůči svému okolí.

Morfologii pánve Ztracený rybník a charakter její výplně 
lze odhadnout z výsledků měření dvou kolmých ERT pro-
filů (obr. 4 a 5). Vůči okolním granitům s vysokými odpory 
(1000 Ωm a více v málo zvětralých partiích) se jasně vy-
mezuje zóna o mocnosti přes 100 m s výrazně sníženými 
měrnými elektrickými odpory. Mocnost této zóny se liší 
– zatímco na profilu 1 je vypočtená mocnost pouze okolo 
100 m, na profilu 2 přesahuje hloubkový dosah metody (cca 
180–200 m ve střední části profilu). Tuto doménu nízkých 
odporů interpretujeme jako sekvenci vodou nasycených jem-
nozrnných sedimentů ve výplni maarového kráteru. Na se-
verovýchodním a východním okraji nízkoodporové zóny 
se ještě vyskytují dílčí anomálie zvýšeného odporu (me-
tráže cca 720–800 m na profilu 1 a 450–650 m na profilu 2, 
mírně chaotické střídání vyšších a nižších měrných odporů),  
které by mohly souviset s polohou sedimentů výplavového 
kužele, jehož přítomnost je patrná na LiDARových snímcích  
a byla potvrzena i orientačními sondovacími vrty (viz dále).

Oblast pod polohou vodivých sedimentů, kde by se dala 
očekávat přítomnost zvrstvených brekcií svrchní facie dia-
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Obr. 3. Lokalizace profilů multielektrodové elektrické odporové 
tomografie (ERT: profile_1 a profile_2) a mělkých, ručně zarážených 
vrtů LIB_I/1 a LIB_I/2. 
Fig. 3. Position of electric-resistivity tomography profiles (ERT: 
profile_1 and profile_2) and shallow hand drilled boreholes LIB_I/1 
and LIB_I/2.

Obr. 4. Výsledky elektrické odpo-
rové tomografie měřené napříč 
kráterem Ztracený rybník. a – 
profil 1; b – profil 2. 
Fig. 4. Results of electric-resis-
tivity tomography measured 
across the Ztracený rybník crater. 
a – profile 1; b – profile 2.

Tabulka 1. Výsledek radiokarbonového datování vzorku organického sedimentu z vrtu LIB_I/2 z hloubky 660 cm
Table 1. Result of radiocarbon dating of the organic sediment sample from borehole LIB_I/2, depth 660 cm

lab. code profile, depth type of material 14C age BP Calibrated age range cal yr BP

UGAMS-38946 Liba_2, 660 cm Organic sediment 41,160 ± 200 44,060–45,367 (68.2 %) 

a

b



tremy (např. Lorenz 2003), se na obou profilech projevuje 
odlišnými elektrickými vlastnostmi. Zatímco na východo-
-západním profilu se tato zóna odlišuje od sedimentární 
výplně výrazným nárůstem odporů, na severojižním pro-
filu tyto brekcie ve svém elektrickém projevu splývají se 
sedimentární výplní. Nabízí se několik vysvětlení tohoto 
fenoménu. Následující dvě se mohou vzájemně doplňovat. 
Profil 1 je ze severní strany veden blíže okraje diatremy než 
profil 2. Část zvýšení měrných odporů v hloubce u profilu 1 
by proto mohla být důsledkem laterálního dosahu metody 
a měřené hodnoty by tak mohly být ovlivněny horninami 
mimo vlastní prostor diatremy. Tento efekt se nutně zvět-
šuje se vzrůstající hloubkou (větší vzdálenost proudových 
elektrod odpovídá nejen většímu hloubkovému, ale zároveň 
i laterálnímu dosahu). Profil 2 navíc sleduje jakési mor-
fologické propojení obou uvažovaných diatrem a je tedy 
možné, že se pohybuje v blízkosti tektonické linie, na které 
obě diatremy vznikly. Přítomnost rozsáhlé porušené (vo-
divé) zóny, víceméně rovnoběžné s měřeným profilem, tak 
celkově snižuje hodnoty měrných odporů, zvláště pro větší 
vzdálenosti proudových elektrod (větší měřené hloubky).

Litostratigrafie a palynostratigrafie 
sedimentární výplně

Litologický profil sedimentu odebraného v severní a jižní 
části pánve Ztracený rybník je zobrazen na obr. 6. Svrchní, 
4–4,5 m mocná část výplně je tvořena holocenní rašelinou 
s dominancí rašeliníku (Sphagnum) a občasnými makro-
zbytky mokřadní vegetace (především suchopýru – Erio
phorum sp.) a dřevin (zejména břízy). Rašelina ve spodní 
části alternuje s vrstvami organického jílu, které svědčí o ne- 

pravidelném zaplavování tehdejšího rašeliniště. Na bázi ra-
šelinné polohy se nachází sedimentační hiát, ostře oddělu-
jící organické sedimenty od jejich minerálnějšího podloží. 
Ve vrtu LIB_I/1 byl pod rašelinou zachycen šedý, výrazně 
slídnatý jíl s úlomky zvětralého granitu (grus). Tato po-
loha byla interpretována jako sedimenty výplavového ku-
žele, jehož materiál byl do prostoru pánve pravděpodobně 
redeponován úvalovitou depresí v severní stěně maaru. 
V sondě LIB_I/2 se pod rašelinnou polohou nachází tmavě 
šedý prachovitý až jílovitý jezerní sediment (gyttja) s ob-
časnými vložkami rašeliny a svahovin (grus) a polohou 
hrubozrnného písku se zbytky dřevinné vegetace na bázi. 
Sekvence jezerních sedimentů ostře nasedá na podložní 
organický sediment. Ten se vyznačuje temně černým zbar-
vením, vysokým stupněm kompaktnosti a mikrolaminací. 
Z této polohy bylo získáno radiokarbonové stáří 44 714 ±  
653 cal yr BP (obr. 5; tab. 2). 

Výsledek radiokarbonového datování zařazuje bázi 
vrtu do období středního pleniglaciálu a naznačuje, že by 
akumulace temně černého organického sedimentu mohla 
korespondovat s teplým úsekem (interstadiálem) posled-
ního glaciálu označovaného jako marinní izotopický stupeň 
(MIS) 3 (~ 57–29 ka; Lisiecki – Raymo 2005). Nadložní 
organo-minerální sediment by pak mohl náležet pozdnímu 
pleniglaciálu (MIS 2, ~ 29–11,7 ka) a svrchní rašelina ho-
locénu (MIS 1). Tyto stratigrafické předpoklady však ne-
jsou v souladu s výsledky orientační palynostratigrafické 
analýzy. 

V případě vzorku Libá_I/2-430 cm výsledky načrtnu-
tému stratigrafickému schématu odpovídají: dominantní 
zastoupení borovice a prvků otevřené krajiny (např. Ar
temisia, Chenopodiaceae, Helianthemum či Juniperus) 
v pylovém spektru nasvědčují tomu, že k akumulaci 
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Obr. 5. 3D model elektrických odporů odvozený z dvou kolmých profilů. 
Fig. 5. 3D model of electric resistivity derived from two perpendicular profiles.



jezerního sedimentu s největší pravděpodobností do-
cházelo během pozdního glaciálu (~14,7–11,7 ka). Na-
proti tomu vzorek odebraný z bazální organické polohy 
(LIB_I/2-660 cm, tab. 2) svým pylovým spektrem in-

terstadiální vegetaci neodpovídá. Dominantními prvky 
zde sice jsou smrk (Picea), borovice (Pinus) a bříza (Be
tula), identifikována však byla i pylová zrna náročněj-
ších dřevin jako dubu (Quercus), buku (Fagus) či jedle 
(Abies). Stratigraficky významným nálezem jsou hojná 
pylová zrna zástupců čeledi olivovníkovitých (Olea
ceae), tupely (Nyssa) a především ořechovce (Carya) –  
subtropických dřevin, které ze středoevropského prostoru 
vymizely v průběhu spodního, resp. středního pleistocénu 
(Lang 1994, Knéblová-Vodičková 1961). Zjištěná koncen-
trace pylových zrn je přitom velmi vysoká a jejich zacho-
vání velmi dobré až vynikající. Na všech pylových zrnech 
je patrný vysoký stupeň fosilizace – částečné zuhelnatění. 
Z právě uvedených důvodů nepředpokládáme redepozici 
pylu ze starších uloženin.

Ve světle těchto zjištění je pravděpodobné, že organická 
poloha odpovídá některému interglaciálu spodního pleis-
tocénu. Rozpor mezi výsledky radiokarbonového a paly-
nostratigrafického datování může být způsoben faktem, že 
byl datován přímo sediment (bulk). Jeho součástí mohly 
být i rozložené zbytky kořínků nadložní (subrecentní?) ve-
getace, čímž by se výsledné radiokarbonové stáří výrazně 
zkreslilo. I velmi malý podíl (sub)recentního organického 
materiálu může při radiokarbonovém měření poskytnout 
měřitelný signál, pokud jde o příměs do velmi starého se-
dimentu bez obsahu radioaktivního izotopu 14C.

Diskuse a závěry

Dosavadní geomorfologické a geologické poznatky získané 
na lokalitě PP Ztracený rybník naznačují, že zkoumané de-
prese vznikly v důsledku pleistocenní freatomagmatické 
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Tabulka 2. Počet pylových zrn jednotlivých taxonů identifikovaných 
ve vzorku LIB_I/2, 660 cm 
Table 2. The total amount of pollen grains of individual taxa 
identified in sample LIB_I/2, 660 cm

Abies 19 Myrica 4
Acer 1 monolette spores 3
Alnus 10 Nuphar 1
Betula 5 Nyssa 7
Carya 44 Oleaceae 66
Castanea 7 Picea 90
Celtis 3 Pinus 78
Corylus 7 Quercus 1

Euphorbia 1
Ranunculus / 
Batrachium

1

Fagus 1 Sambucus 1
Fraxinus 6 Taxodiumtype 28
Glyptostrobus-type 1 Tilia 1
Gramineae 1 Trifoliumtype 1
Hypericum-type 1 Ulmus / Zelkova 16
Juglans 1 Umbelliferae 1
Lonicera 1 varia 15
Lotustype 1 Viciatype 1

Vitis 1

Obr. 6. Litologické profily vrtů  
LIB_1 a LIB_2 společně s vý-
sledkem radiokarbonového 
datování. 
Fig. 6. Lithological profiles 
of boreholes LIB_1 and LIB_2 
together with results of radio-
carbon dating. 



erupce uvnitř smrčinského plutonu. Opěrnými argumenty 
tohoto tvrzení jsou:
1.  Struktury se nacházejí při severním pokračování tekto-

nicky aktivní tachovské zlomové zóny, na kterou jsou 
vázány středněpleistocenní sopky Komorní a Železná 
hůrka a s největší pravděpodobností i středněpleistocenní 
maary Mýtina a Neualbenreuth. 

2.  Kruhový obvod, strmě upadající boky a celková hloubka 
okolo 150 m jsou typické charakteristiky maarových 
struktur. Obě pánve se geomorfologicky nápadně podo-
bají zazemněným kvartérním maarům popsaným z po-
dobného geologického kontextu (např. Centrální masiv 
ve Francii; Boivin et al. 2017).

3.  Pánev Ztracený rybník je vyplněna jemnozrnným, vodou 
nasyceným materiálem, s největší pravděpodobností je-
zerními sedimenty. Sekvence lakustrinních sedimentů, 
ležících obvykle na brekciích svrchní facie diatremy, 
jsou dominantním litologickým typem výplně typických 
maarových pánví.
Maary Ztracený rybník a Bažina představují nejsever-

nější výskyty pleistocenního vulkanismu vázaného na  
chebsko-domažlický příkop. Oba tyto nově zjištěné vý-
skyty jsou také umístěny v největší vzdálenosti od prů-
běhu tachovského zlomu. Jistým paradoxem je fakt, že 
zatímco Komorní hůrka, situovaná uvnitř chebské pánve 
vyplněné vodou nasycenými sedimenty, měla – až na ini-
ciální freatomagmatickou fázi – převážně suchý, strom-
bolský styl erupce, nově zjištěné maary se nacházejí uvnitř 
smrčinského plutonu, v horninách s výrazně nižší saturací  
vodou. 

Stáří nově identifikovaných maarů je zatím nejedno-
značné. Stupeň degradace původních maarových kráterů 
je ve srovnání s maary Mýtina a Neualbenreuth podstatně 
nižší, což by svědčilo pro mladší stáří vzniku. V úvahu je 
nicméně třeba vzít možnost, že tyto rozdíly jsou způsobeny 
odlišnou citlivostí granitů (Ztracený rybník) a prachovitých 
břidlic (Mýtina, Neualbenreuth) na chemické a mechanické 
zvětrávání. Míra zachovalosti původní struktury maaru se 
v těchto horninových typech může značně lišit, jak dokládá 
morfometrické porovnání pleistocenních maarů z Centrál-
ního masivu ve Francii (granity) s maarovými pánvemi 
v regionu Eiffel v Německu, kde převládají různé typy me-
tamorfovaných sedimentů (Seib et al. 2013).

Navzdory výsledkům radiokarbonového datování, které 
zařazují svrchní část sedimentace do interstadiální fáze po - 
sledního glaciálu (střední pleniglaciál, MIS 3), bude stáří se-
dimentární výplně pravděpodobně podstatně vyšší. (Mladé  
radiokarbonové datum je nejspíš výsledkem přimíšení sub-
recentního organického materiálu k podstatně starší vrst vě.)  
Asociace dřevin identifikovaných v pylovém spektru od-
povídá některému ze starších interglaciálů. Zařazení do  
interstadiálního období posledního glaciálu (MIS3) lze na zá-
kladě pylové analýzy v podstatě vyloučit. Srovnatelný typ  
vegetace byl popsán ze svrchní části fluviolakustrinního 
vildštejnského souvrství (Chebská pánev), které Teodoridis 
et al. (2017) palynostratigraficky řadí do spodního pleisto- 
cénu.

I přes nejasné stáří vzniku maarového kráteru je v tuto 
chvíli pravděpodobné, že výplň struktury poskytuje v rámci 

našeho území nejmocnější a nejucelenější sled jezerních 
sedimentů pleistocenního stáří. S ohledem na očekávanou  
mocnost výplně je možné, že sedimentace probíhala 
v rámci několika glaciálních cyklů. Takovéto zjištění ote-
vírá jedinečnou příležitost k podrobné rekonstrukci dlouho-
dobého vývoje přírodního prostředí střední Evropy. 

Další informace o této perspektivní lokalitě by měl po-
skytnout navazující paleoenvironmentální a geologický 
výzkum.

Poděkování. Výzkum byl podpořen interním projektem ČGS  
č. 310410, Univerzitním výzkumným centrem UK (UNCE 204069) 
a Grantovou agenturou ČR (č. projektu P210/18-05053S). 
Za podnětné připomínky k první verzi manuskriptu děkujeme re
cenzentům Heleně Svobodové a Jiřímu Málkovi a editorce Lence 
Hradecké.
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