
Na území městské části Brno-Bohunice byla objevena řada 
významných sprašových lokalit. Nejdůležitější z nich byla 
lokalita Červený kopec, na základě jejíhož studia byl zfor-
mulován stratigrafický model pedokomplexů (Kukla et al. 
1961). Další významné sprašové lokality spojené s výzku-
mem tzv. přechodných mladopaleolitických kultur byly poz-
ději objeveny na trati Kejbaly (např. Valoch 1976, Valoch 
2008, Škrdla – Tostevin 2005). Při zkoumání paleolitického 
osídlení nebyl mimo výzkum K. Valocha (60. až 70. léta) 
kladen velký důraz na studium podrobného paleopedolo-
gického záznamu. Nový sprašový profil s několika paleo-
půdami odkrytý na území Bohunic během stavebních prací 
v roce 2018 poskytl novou příležitost pro komplexní vy- 
hodnocení záznamu svrchního pleistocénu. Profil byl po-

drobně zdokumentován, ovzorkován a analyzován prostřed-
nictvím chemicko-fyzikálních metod. Byly též odebrány 
vzorky na datování a na mikromorfologickou, antrakolo-
gickou a malakozoologickou analýzu, což umožnilo získat  
doplňující informace o paleoprostředí a půdním vývoji.

Stručná charakteristika lokality

Zkoumaný profil Brno-Bohunice 2018 byl odkryt v pro-
storu bývalého parkoviště u nemocnice v městské části 
Brno-Bohunice (49,1773775N; 16,5749161E) v souvis-
losti se stavbou nového nemocničního bloku (obr. 1). Profil 
se nachází v nadmořské výšce 275 m, 450 metrů západně 
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Summary: A number of important loess sites have been discovered 
in the area of the BrnoBohunice district. Most of them are related 
to archaeological research, and apart from Karel Valoch work, 
their palaeopedological record has not been studied in detail. 
A new loess section exposed by the recent construction works in 
BrnoBohunice provides an opportunity for a comprehensive multi
proxy evaluation of the Upper Pleistocene loesspalaeosol record. 
This work provides a complex information on palaeoenvironment 
and soil development using a combined approach, including 
micromorphological observations and physical, anthracological, 
malacological, and geochemical data along with radiocarbon 

dating. The excavated section BrnoBohunice 2018 (49,1773775N; 
16,5749161E), approximately 400 cm in thickness, was divided into 
ten lithostratigraphic units: loess (units 6 and 1), soil horizons (units 
5, 4, 2c, 2b and 2a) and a colluvium (units 3c, 3b and 3a). The basal 
loess was probably deposited before the Last Glacial Period (MIS 6 
or older). The overlying Bt horizon of luvisol was probably developed 
in the Eem Interglacial and the chernozem in the Early Glacial 
period (both in MIS 5). The loesspalaeosol sequence is followed 
by colluvial deposits of unknown age, plausibly resulting from 
both traction and, frostrelated processes. Bw horizon of cambisol 
affected by secondary gleying process developed from the upper 
part of the colluvium. Radiocarbon dating (45,004–43,344 and 
43,350–42,346 cal BP) indicates that this palaeosol belongs to some 
of MIS 3 interstadials, as does the overlaying reductaquic horizon of 
tundra gley. Both palaeosols were affected by freezing processes. 
The MIS 3 soil complex terminates by the uppermost regosol, 
which is covered by loess deposited in MIS 2 (27,302–26,463 cal 
BP). Our research has shown that the palaeosol development in 
the BrnoBohunice area is more complex than expected. 

Paleopedologický výzkum nového sprašového 
záznamu svrchního pleistocénu v BrněBohunicích
Palaeopedologic research of a new Upper Pleistocene loesspalaeosol record in BrnoBohunice

(24-34 Ivančice)
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od  vrcholu Červeného  kopce,  který  představuje  jednu 
z klíčových sprašových lokalit ve střední Evropě (Kukla 
et al. 1961, Frechen et al. 1999). Profil byl odkryt na okraji 
plošiny, která přechází do mírného severně orientovaného 
svahu. Geologické podloží této oblasti je tvořeno granodio-
rity brněnského masivu, které jsou místy překryty devon-
skými konglomeráty (Chlupáč et al. 2011). V údolí severně 
od lokality se nachází fluviální sedimenty řeky Svratky. 
Na bázi sprašové sekvence se místy nachází relikty teras 
Svratky a akumulace eolických písků (Demek et al. 2005). 

Metody

Profil  byl  očištěn  a  zdokumentován  během  stavebních 
prací v roce 2018. Makroskopicky vyčleněné litostratigra-
fické jednotky byly popsány se zřetelem na texturní znaky 
a barvu (podle Munsellovy barevné škály) a ovzorkovány, 
včetně odběru orientovaných vzorků za účelem mikromor-
fologické analýzy. Objemové (bulk) vzorky o hmotnosti 
přibližně  100–200 g  byly  odebrány  pro  zrnitostní  ana-
lýzu, měření magnetické susceptibility, obsahu uhlíku (C),  
obsahu dusíku  (N)  a pH v pravidelných 10cm  interva-
lech. U  každé  jednotky  byl  odebrán  vzorek  na  flotaci 
za účelem získání antrakologického a malakologického 
materiálu, které byly využity pro datování. Čtyři intaktní 
vzorky byly odebrány do tzv. Kubiëna boxů, pomalu vy-
sušeny, impregnovány pryskyřicí ve vakuu, poté nařezány 
na plátky, připevněny na skleněné podložní sklíčko a vy-
leštěny na tloušťku přibližně 30 μm. Zhotovené výbrusy 
byly dále  studovány polarizačním mikroskopem v pro-
cházejícím polarizovaném světle s jedním nikolem (PPL)  
a  ve  zkřížených  nikolech  (XPL)  při  zvětšení  4×–40×  
a byly popsány standardní metodikou (Bullock et al. 1985, 
Stoops 2003). Hmotnostně specifická magnetická suscepti-
bilita (χ) byla změřena na přístroji Kappabridge MFK1-FA  

od firmy Agico. Měření proběhlo na dvou frekvencích:  
χf1 = 967 Hz a χf3 = 15 616 Hz při amplitudě střídavého 
pole 200 A/m. Obě frekvence byly použity pro výpočet frek-
venčně závislé magnetické susceptibility (χfd), která byla 
vypočítána rovnicí χfd = (χf1 – χf2)/(χf1) × 100 (Dearing 
et al. 1996) a byla vyjádřena v procentech (%). Hmotnostní 
magnetická susceptibilita (χ) byla vyjádřena v jednotkách 
m3/kg.  Zrnitostní  analýza  byla  provedena  na  granulo-
metru Bettersize S3 Plus, který kombinuje laserové a op-
tické metody. Vzorky byly dispergovány v destilované 
vodě za použití hexametafosforečnanu sodného. Výsledná 
data byla rozdělena do deseti zrnitostních kate gorií podle 
Wentwortha (1922): jíl (do 3,9 μm), velmi jemný prach 
(3,9–7,8 μm), jemný prach (7,8–15,6 μm), středně jemný 
prach (15,6–31 μm), hrubý prach (31–63 μm), velmi jemný 
písek  (63–125 μm),  jemný písek  (125–250 μm),  střed - 
ně jemný písek (250–500 μm), hrubý písek (500–1000 μm)  
a velmi hrubý písek  (1000–2000 μm). Výměnná půdní  
reakce byla sledována v roztoku 1M KCl pomocí pH metru 
WTW Multi 350i s pH elektrodou WTW SenTix 41. Cel-
kový obsah uhlíku (C) a dusíku (N) byl měřen na přístroji 
Vario MACRO cube, Elementar, který metodou bleskového 
spálení vzorku v proudu dočasně kyslíkem obohaceného 
helia stanovuje současně C, H, N a S. Následná katalytická 
oxidace a redukce je realizována ve stejném reaktoru. Jed-
notlivé složky spalovací směsi jsou odděleny pomocí tech-
nologie Advanced Purge and Trap (APT). Vzorky se spalují 
při teplotách až 1200 °C, procesy redukce Cu probíhají při 
850 °C. K extrakci fragmentů uhlíků byla použita technika 
flotace vodou s následným proséváním za mokra se sítem 
o velikosti ok 250 μm (Carcaillet – Talon 1996). Frag-
menty byly následně identifikovány pomocí standardního 
identifikačního klíče (Schweingruber 1978) a referenční 
sbírky uhlíků. Taxonomická identifikace byla provedena 
v odraženém světle pomocí stereomikroskopu při zvětšení  
200×–500×. Stejná technika flotace vody byla použita pro 

Obr. 1. Poloha zkoumané lokality 
BrnoBohunice 2018.
Fig. 1. Location of the study site 
BrnoBohunice 2018.
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extrakci malakologického materiálu. Materiál byl studo-
ván pomocí stereoskopického mikroskopu se zvětšením  
4× až 40×. Stanovení bylo provedeno pomocí aktualizova-
ného určovacího klíče pro měkkýše v Česku a na Sloven-
sku (Horsák et al. 2013). Vzorky uhlíků k radiouhlíkovému 
datování byly v laboratoři CRL zpracovány metodou ABA 
střídavým  loužením  v  kyselém  a  zásaditém  prostředí 
a v demineralizované vodě  (Jull et al. 2006). Po před-
úpravní části byly suché vzorky uhlíků s přídavkem CuO 
zataveny pod dynamickým vakuem do ampulí z křemen-
ného skla a spalovány při teplotě 900 °C. Ze vzorku kar-
bonátů byl pomocí přídavku H3PO4 uvolněn oxid uhličitý. 
Připravený oxid uhličitý byl přečištěn a dávkován do gra-
fitizačního reaktoru. Pro grafitizaci byla použita vsádková 
metoda založená na zinku jako jediném redukčním činidlu. 
Grafitizované vzorky byly vakuově zataveny a odeslány  
k měření AMS (Accelerator Mass Spectrometry) na pra-
coviště  HEKAL ATOMKI  HAS  v  Debrecenu  (DeA) 
k měření  na  kompaktním  tandemovém urychlovači  se 

spektrometrickou trasou MICADAS (Molnár et al. 2013). 
Naměřené aktivity 14C a jejich kombinované nejistoty (1σ) 
byly vyjádřeny v letech BP (Before Present) konvenčního 
radiouhlíkového stáří. Pro kalibraci výsledků analýzy 14C  
byl použit program OxCal 4.4 s kalibrační křivkou IntCal20 
pro radiouhlíkové datování suchozemských vzorků severní 
polokoule (Bronk Ramsey 2009, Reimer et al. 2020). 

Výsledky

Stratigrafie a mikromorfologie 

Ve studovaném profilu o mocnosti 400 cm bylo vyčleněno 
deset litostratigrafických jednotek (obr. 2 a 3): spraš (jed-
notka 6 a 1), půdní horizonty (jednotka 5, 4, 2c, 2b a 2a) 
a koluvium (jednotka 3c, 3b a 3a). V důsledku stavebních 
prací nebyla zachována svrchní část jednotky 1. Podrobný 
litostratigrafický popis  jednotek  je  shrnut  v  tabulce 1. 

Obr. 2. Fotodokumentace zkoumaného profilu. Fotografie nahoře zachycuje celý profil, ve kterém jsou vyznačena místa odběru 
mikromorfologických vzorků. A – detail horizontů paleopůd (jednotky 2c, 2b a 2a) a koluvium (jednotka 3a). B – detail koluvia (jednotky 
3b, 3c), paleopůdy (jednotky 4, 5) a spraš (jednotka 6).
Fig. 2. Photographic documentation of the studied section. The uppermost photograph captures the entire section, with marked location 
of micromorphological samples. A – a detailed view of paleosol horizons (units 2c, 2b and 2a) and colluvium (unit 3a). B – a detailed 
view of colluvium (units 3b, 3c), palaeosols (units 4, 5) and loess (unit 6).
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Mikro morfologické vyhodnocení vybraných jednotek je 
rozvedeno níže. 

Mikromorfologický vzorek 166 byl odebrán na rozhraní 
jednotek 5 a 4 (obr. 2). Je tvořen velmi slabě vytříděným 
jemnozrnným prachovitojílovitým materiálem hnědé až 
světlehnědé barvy. Světlehnědá barva  je spojena se zó-
nami odnosu (depletion pedofeatures, Stoops et al. 2017) 
hydratovaných oxidů trojmocného železa (obr. 4A) a jílu. 
Ve vzorku chybí i část půdního materiálu. Převažují hlavně 
plošné a kanálkovité póry, které vytvářejí subangulárně blo-
kovou mikrostrukturu (obr. 4A). Hrubá frakce je reprezen-
tována hlavně zrny křemene, živců, slíd a amfibolů. Úlomky 
hornin  odpovídají  především  granodioritu  brněnského 
masivu. V celém vzorku převažuje striální mikroskladba 
zhášení, která vzniká přednostní orientací jílových mine-
rálů. V zónách odnosu je mikroskladba zhášení nediferen-
covaná. Časté jsou exkrementální (exkrementy organismů) 
a mikroskladbové novotvary (stopy po lezení). Exkremen-
tální novotvary jsou nejvíce viditelné ve spodní části vý-
brusu. Mikroskladbové novotvary se liší od svého okolí 
uspořádáním vnitřní stavby, kterou svou činností přetvořily 
různé organismy. Oba typy novotvarů jsou spojeny s biotur-
bací, která se takto intenzivně neprojevuje v žádném jiném 
zkoumaném vzorku. Krystalické novotvary se vyskytují 
hlavně ve formě Ca hypopovlaků. Vyskytují se také rhizo-
lity, které se vytvořily sekundárně, krystalizací kořenových 
buněk rostlin. Amorfní novotvary tvořené redoximorfními  
Fe/Mn nodulemi nejsou velmi časté, sporadicky se objevují 
i Fe/Mn hypopovlaky. Ve spodní části vzorku byly zachy-
ceny fragmenty jílovitých povlaků (obr. 4B).

Mikromorfologický vzorek 116 byl odebrán z rozhraní 
jednotek 3c a 3b (obr. 2). Jednotka 3c je tvořena převážně 
vytříděným hnědým jemnozrnným prachovitojílovitým ma-
teriálem, ve kterém se objevují tenké laminy stejného, ale 
světlejšího materiálu béžovo hnědé barvy. Mikroskopicky 
se kromě barvy neliší od světlejšího materiálu. Jednotka 

3b je tvořena béžovohnědým jemnozrnným prachovitojí-
lovitým materiálem, ve kterém se objevují tenké laminy 
hnědého prachovitojílovitého materiálu (obr. 4C). Opticky 
(makroskopicky i mikromorfologicky) se jedná o stejný 
materiál jako v jednotce 3c, který se zde však vyskytuje 
v jiném poměru. V celém vzorku většinou dominují ho-
rizontálně  orientované  plošné  póry  související  s  jeho 
destičkovitou (obr. 4D) a místy subangulárně blokovou 
mikrostrukturou. V menší míře  se  vyskytují  i  kanálky  
(obr. 4D) a komplexní póry nakládání. Minerální složku 
tvoří hlavně křemeny, živce,  slídy a amfiboly. Úlomky 
hornin  odpovídají  převážně  granodioritu  brněnského 
masivu. Alochtonní hrubá složka je tvořena fragmenty si-
licitu. Převládá striální mikroskladba zhášení, která vzniká 
přednostní orientací jílových minerálů. Lokálně se vysky-
tuje krystalická mikroskladba zhášení, která je způsobená 
koncentrací mikrokrystalů uhličitanů v základní hmotě. 
Ve vzorku se sporadicky vyskytují uhlíky a mikrouhlíky 
(do 1 %). Tmavší materiál je bohatší na organickou hmotu. 
Nejčastěji se objevují krystalické novotvary tvořené Ca hy-
popovlaky (obr. 4D), povlaky mikritického kalcitu a vý-
plně tvořené mikritickým a jehličkovým kalcitem (obr. 4D). 
Dále jsou přítomny rhizolity, které jsou většinou promíšené 
v základní hmotě, a biosferoidy. Běžně se objevují amorfní 
novotvary tvořené redoximorfními Fe/Mn agregátovými 
a dendritickými, v menší míře typickými a koncentrickými 
nodulemi.

Mikromorfologický vzorek 89 byl odebrán z jednotky 2c  
(obr. 2). Je tvořen slabě vytříděným prachovitojílovitým 
sedimentem s příměsí písku. Sediment  je světle hnědé, 
místy až béžové barvy. Tato změna barvy je způsobená 
odnosem hydratovaných oxidů trojmocného železa a jílu 
ve více než 30 % plochy vzorku. Na základě převažujících 
kanálkovitých a plošných pórů je mikrostruktura popsána 
jako kanálkovitá, místy subangulárně bloková. Minerální 
a horninové složení je stejné jako v předchozích vzorcích. 

Units Depth (cm) Description

1 0–147 Light yellowish brown (2.5Y 6/4) homogeneous calcareous silt

2a 147–167
Light yellowish brown (10YR 6/4) silty sediment with presence of secondary carbonates in the form of white coatings 
on the surface of voids

2b 167–187 Yellowish brown (10YR 5/4) silty loam with brownish yellow (10 YR 6/6) mottles

2c 187–198
Strong brown (7.5YR 5/6) silty loam with sporadic presence of brownish yellow (10YR 6/6) mottles, fragments 
of charcoal

3a 198–210 Dark yellowish brown (10YR 4/4) inconspicuously laminated silty loam with sporadic lenses of darker sediment

3b 210–218 Brown (10YR 4/3) to dark brown (10YR 3/3) markedly laminated clayey silt 

3c 218–250 Dark brown (10YR 3/3) to brown (10YR 4/3) markedly laminated clayey silt

4 250–265 Dark brown (10YR 3/3) silty loam, cryoturbation (e.g. ice wedge, deformation of vertical structures of plant roots)

5 265–275 Dark yellowish brown (10YR 4/4) silty loam

6 275–290
Pale brown (2.5Y 8/3) calcareous silt containing angular fragments of granodiorite (up to 5 cm in size), amount 
of fragments increases towards the base

Tabulka 1. Makroskopický popis jednotek
Table 1. Field description of units
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Fragmenty hornin jsou relativně dost zvětralé. V celém 
vzorku dominuje striální mikroskladba zhášení, lokálně je 
vyvinuta i granostriální, což znamená, že jílové minerály 
jsou orientovány paralelně s povrchem minerálních zrn. 
Objevují se i stopy po lezení mikro či mezofauny. Kar-
bonáty  jsou přítomny v menší míře, zejména ve  formě 
výplní mikritickým kalcitem (obr. 4E), ale také ve formě 
povlaků a hypopovlaků. Jiné formy uhličitanů, jako jsou 
rhizolity, se skoro nevyskytují. Fe/Mn konkrece jsou sice 
časté (do 10 %), hlavně typické a agregátové, ale jejich 
množství je menší než v jednotce 2b, což vypovídá o méně 
intenzivních  oxidačně-redukčních  procesech.  Pozoro-
vány byly i prachovitojílovité výplně v některých pórech. 
V  jednotce  2c  je  nejvyšší  počet  uhlíků  a mikrouhlíků  
(obr. 4F).

Mikromorfologický vzorek 74 odebraný z jednotky 2b 
(obr. 2) je tvořen slabě vytříděným prachovitojílovitým 
sedimentem světle hnědé barvy s příměsí jemného písku. 
V celém vzorku dominují kanálkovité póry, které vytvářejí 

kanálkovitou mikrostrukturu, sporadicky se objevují plošné 
a vezikulární póry. Minerální a horninové složení a také 
stupeň zvětralosti hrubé frakce jsou stejné jako u jednotky 
2c. Opět převládá striální, nejčastěji konkrétně granostriální 
mikroskladba zhášení. Ta je opticky zesílená přítomností 
prachovitojílovitých čepičkovitých povlaků na minerálních 
zrnech nebo Fe/Mn nodulích (obr. 4G, H). Místy se vy-
skytuje krystalická mikroskladba zhášení, která je typická 
pro karbonáty. V jednotce se v malém množství vyskytují 
uhlíky a mikrouhlíky. Karbonáty jsou přítomny nejčastěji 
jako hypopovlaky, v menší míře povlaky. Výplně se vy-
skytují zejména ve formě jehličkového kalcitu a přítomny 
jsou také rhizolity. Fe/Mn nodule, které jsou produktem 
oxidačně-redukčních procesů, se vyskytují často (do 15 %), 
nejčastěji typické, koncentrické, agregátové, dendritické 
a také nukleické (obr. 4G, H). Novotvary odnosu se ob-
jevují, ale nejsou velmi časté. Od okolní základní hmoty 
se odlišují sníženou koncentrací hydratovaných oxidů troj-
mocného železa. 

Obr. 3. Litostratigrafie, označení jednotky, výsledky zrnitostní analýzy, magnetická susceptibilita (frekvenčně závislá a hmotnostně 
specifická), pH, uhlík (C), dusík (N), poměr uhlíku a dusíku (C/N), radiokarbonové datování.
Fig. 3. Lithostratigraphy, name of the unit, grains size distribution, magnetic susceptibility (frequency dependant and mass specific), pH 
curve, carbon (C), nitrogen (N), carbon to nitrogen ratio (C/N), radiocarbon dating.
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Proxy indikátory

Výsledky proxy analýz jsou shrnuty na obr. 3. Variace χ 
a χfd sledují obecný trend pozorovaný na jiných sprašových 
lokalitách, kde jsou vyšší hodnoty magnetické susceptibi-
lity spojené s pedogenezí (např. Bábek et al. 2011, Hošek 
et al. 2015). To znamená, že spraš má výrazně nižší hod-
noty χ a χfd ve srovnání s půdními horizonty a v našem 
případě i s koluviem. Z půd se nejvíce přibližuje spraši 
jednotka 2a, která má nejnižší hodnoty χ a χfd. Tyto hod-
noty se ve spodnějších půdních horizontech (jednotka 2b 
a 2c) výrazně zvyšují. Nejvyšší hodnoty v rámci půd byly 
naměřeny v tmavě hnědém půdním horizontu odpovídají-
címu jednotce 4 a celkově nejvyšší hodnoty pak v koluviu 
(jednotka 3c), což je pravděpodobně způsobeno redepozicí 
původního půdního horizontu.

V rámci prachovité frakce (ø 74 %), která zcela domi-
nuje nad pískem (ø 9 %) a jílem (ø 17 %), převažuje střední 
a hrubý prach. Obsah jílu dosahuje nejnižších hodnot v jed-
notce 5 (7 %) a vzápětí dosahuje maxima na rozhraní jed-
notek 4 a 3c (48 %). Obsah písku je reprezentován hlavně 
velmi jemnou frakcí. Velmi hrubá frakce písku se objevuje 
pouze ve spodní části koluvia (jednotka 3c).

Hodnoty pH se pohybují v rozsahu 8,0–9,3. Spodní spraš 
(jednotka 6) má nejvyšší hodnotu (9,3). Nejspodnější půdní 
horizont (jednotka 5) má proti ní nižší hodnoty (~ 8,8) a je 
následována vyššími hodnotami (8,8–9) u jednotek 4, 3c, 
a 3b. Od jednotky 3a (8,5) hodnoty vzrůstají až po rozhraní 
jednotek 2a a 1. Jednotka 2b má snížené hodnoty (8,7–8,8), 
zatímco jednotka 2a má vyšší hodnoty (9–9,1). Svrchní 
spraš (jednotka 1) dosahuje hodnot pH 8,4–8,9. 

Koncentrace uhlíku jsou obecně nízké a pohybují se 
většinou pod  jedním procentem. Výjimku  tvoří vzorky 
z hloubek 230 a 250 cm, které odpovídají spodní části ko-
luvia (jednotce 3c). Zvýšené hodnoty byly zjištěny také 
v půdních horizontech, jednotkách 2c a 4. Nejnižší hodnoty 
byly zjištěny ve spraši (jednotka 6 a 1) a v částech kolu-
via (jednotka 3a a 3b). Křivky N a C/N vykazují podobné 
trendy, protože hodnoty uhlíku jsou s výjimkou několika 
vzorků nízké. Nejnižší hodnoty N jsou v jednotkách 5 a 4, 
dále jsou relativně nízké v jednotkách 2c, 2b a 2a. Všechny 
jmenované jednotky náleží půdním horizontům.

Datování

Výsledky datování byly vyjádřeny jako intervaly v letech 
BP kalibrovaného stáří s přiřazenou absolutní pravděpo-
dobností P  (tab. 2). Radiouhlíkovým datováním uhlíků 
z pohřbené půdy (jednotka 2c) byla získána dvě kalibro-
vaná data: 45 004–43 344 a 43 350–42 346 BP. Ze svrchní 
spraše (jednotka 1) byla datována schránka plže, která po-
skytla po kalibraci datum 27 302–26 463 BP. 

Paleoekologie

Celkem bylo identifikováno 36 fragmentů uhlíků, přičemž 
druhová skladba nebyla velmi pestrá. V jednotce 5 byla 
zachycena směs borovice (Pinus cf. sylvestris) a jalovce 
(Juniperus sp.). V jednotce 3a byly identifikovány kromě bo-
rovice (Pinus cf. sylvestris) i uhlíky modřínu (Larix/Picea).  

Obr. 4. Mikrofotografie vybraných detailů ve výbrusech pozorovaných v procházejícím světle s jedním nikolem (PPL) a ve zkřížených 
nikolech (XPL). A – jednotka 4, PPL; subangulárně bloková mikrostruktura, půdní novotvary odnosu. B – jednotka 5, XPL; fragmenty 
jílových povlaků v základní hmotě. C – jednotka 3b, PPL; horizontálně orientované plošné póry, přechod ze světlé (vrchní část) do tmavé 
laminy (spodní část). D – jednotka 3b, XPL; destičkovitá mikrostruktura, horizontálně orientované plošné póry, ve kterých se objevují  
Ca výplně v podobě jehličkového kalcitu, kanálkovité póry, kolem kterých jsou Ca hypopovlaky. E – jednotka 2c, XPL; výplň póru mikritickým 
kalcitem. F – jednotka 2c, PPL; uhlík. G – jednotka 2b, PPL; Fe/Mn nukleická nodule, kolem které je vytvořen prachovitojílovitý čepičkovitý 
povlak. H – stejný snímek v XPL.
Fig. 4. Photomicrographs of selected details in thin sections in transmitted light: plane polarized light (PPL) and crosspolarized light 
(XPL). A – unit 4, PPL; subangular blocky microstructure, depletion pedofeature. B – unit 5, XPL; fragments of clay coating in the 
groundmass. C – unit 3b, PPL; horizontally oriented plane voids, transition from pale (upper part) to dark lamina (lower part). D – unit 
3b, XPL; platy microstructure, horizontally oriented plane voids with Ca infilling composed of needlelike calcite, channel voids with  
Ca hypocoatings. E – unit 2c, XPL; Ca micritic infilling. F – unit 2c, PPL; charcoal. G – unit 2b, PPL; Fe/Mn nucleic nodule with siltyclayey 
capping. H – the same photo in XPL.
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Jednotka 2c byla bohatá na uhlíky, které však patřily pouze 
modřínu/smrku (Larix/Picea). V jednotce 1 byl identifiko-
ván pouze jeden malý uhlík modřínu/smrku (Larix/Picea). 

Soubor měkkýšů obsahoval celkem 7 jedinců, kteří po-
cházeli se svrchní spraše (jednotka 1). Byly identifikovány 
4 schránky plže Succinella oblonga. Dále byly přítomny  
2 schránky plže Pupilla muscorum. Nalezen byl rovněž 
jeden fragment rodu Vallonia, který nebylo možno deter-
minovat do druhu. 

Diskuse

Starší spraš (jednotka 6) byla uložena na granodioritovém 
podloží, jehož úlomky jsou přítomny v její spodní části. 
Vyšší  pH  spraše  indikuje  zvýšené množství  karbonátů 
oproti pohřbeným půdním horizontům, jak je pozorováno 
i na jiných lokalitách (Li et al. 2018). Vzhledem ke strati-
grafické poloze pod všemi zachycenými půdami lze před-
pokládat, že spodní spraš byla uložena před posledním 
glaciálem (MIS 6 nebo starší). 

Na sprašovém substrátu byly makroskopicky rozlišeny 
dva půdní horizonty (jednotky 5 a 4). Oba vykazují narůs-
tající hodnoty χ a χfd a nižší hodnoty N, respektive C/N, 
indikující  zvýšenou mobilitu N,  související  s  aktivitou 
mikroorganismů a jeho vyplavováním nebo vstřebáváním 
rostlinami (Kolb 2017). Výbrusový preparát zachycuje bázi 
svrchního horizontu a svrchní část horizontu spodního. 
Spodní horizont obsahuje fragmenty jílovitých povlaků 
(obr. 4B). Jedná se zřejmě o iluviální (Bt) horizont hně-
dozemě. Nad ním vyvinutý intenzivně bioturbovaný půdní 
horizont s nejvyššími hodnotami magnetické susceptibility, 
tmavší barvou a vyšším podílem organického uhlíku lze 
interpretovat jako A horizont. A horizont může být součástí 
hnědozemě spolu s Bt horizontem, nebo se může jednat 
o samostatně vyvinutý A horizont mladší černozemě, což 

nelze z důvodu intenzivního mechanického narušení obou 
horizontů určit z mikromorfologického pozorování. 

Oba horizonty vznikly pravděpodobně in situ. Fragmen-
taci jílových povlaků v Bt horizontu lze interpretovat jako 
důsledek in situ přepracování bioturbací (Kühn et al. 2010) 
a výraznější zastoupení ochuzených zón a částí, kde chybí 
půdní materiál, lze dát do souvislosti s mrazovými procesy 
(Van Vliet-Lanoe 2010). O mrazových procesech svědčí 
také přítomnost mrazového klínu a deformace svislých 
struktur po kořenech rostlin zachycené makroskopicky. 
Stáří těchto dvou půdních horizontů je nejisté, avšak lze 
usuzovat, že k jejich vývoji došlo, vzhledem k datování 
nadložních půd, před MIS 3. Záznam MIS 4 je v důsledku 
charakteristické zvýšené eroze vzácnější a není známo, 
že by z něj byly dochovány takto výrazně vyvinuté půdní 
horizonty. V úvahu připadá spíš datování do MIS 5. Hně-
dozemě jsou na území České republiky nejčastěji spojené 
s eemským interglaciálem (např. Frechen et al. 1999), který 
odpovídá MIS 5e (Lisiecki – Raymo 2005). A horizont hně-
dozemě nebyl na většině srovnatelných lokalit dochován 
(Frechen et al. 1999), a proto lze v tomto případě usuzo-
vat, že A horizont náleží mladší černozemi. Jednalo by se 
o interstadiální půdu vyvinutou v časném glaciálu (MIS 
5d–5a), která byla kryoturbována. Analogicky kryoturbo-
vaná časně glaciální černozem byla doložena na lokalitě 
Dejvice (Flašarová et al. 2018). Podobný nárůst magnetic-
kého signálu od spraše přes hnědozem po černozem je pa-
trný i u dalších moravských profilů datovaných do počátku 
MIS 5: např. Dobšice (Hošek et al. 2015), Dolní Věstonice 
(Antoine et al. 2013) a Moravský Krumlov IV (Adame-
ková et al. 2021). 

Následující  jednotky 3c, 3b a 3a  jsou  tvořeny mate-
riálem koluviálního původu. Vysoká variabilita zrnitosti 
a makroskopické texturní znaky (obr. 2 a 3) naznačují, že 
se jedná o koluvium, které vzniklo trakčním prouděním 
po svahu a převrstvováním materiálu z různých míst nebo 

Sample Number Material
Depth 
(cm)

Unit
Conventional 14C age 

(yrs BP)
Calibrated calendar age 

(cal BP)
P (%)

Boh 125 CRL19_709 Shell 125 1 22,720 ± 140   27,302–26,463 96*

Boh 190/1 CRL19_710 Charcoal of Larix/Picea 190 2c 41,431 ± 438   45,004–43,344 95

Boh 190/3 CRL19_711 Charcoal of Larix/Picea 190 2c 39,303 ± 420   43,350–42,346 95

*  spojený interval, joint interval

Tabulka 2. Výsledky radiouhlíkového datování
Table 2. Results of radiocarbon dating

Tabulka 3. Taxonomické zařazení uhlíků získaných z lokality BrnoBohunice 2018
Table 3. Taxonomic classification of charcoal from the site BrnoBohunice 2018

Sample Depth (cm) Unit Larix/Picea Pinus cf. sylvestris Juniperus sp. Total

BOH 125 125 1 1   1

BOH 190 190 2c 15   15

BOH 220 220 3a 6 8  14

BOH 270 270 5  5 3 8
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horizontů v blízkém okolí. Podobně vysoké hodnoty mag-
netické susceptibility koluvia a A horizontu pod ním indi-
kují, že tmavé laminy by mohly být tvořené materiálem 
černozemě (jednotka 4) vyvinuté výše po svahu. Koluvium 
bylo postiženo mrazem, o čemž svědčí přítomnost hori-
zontálních puklin, které vytvářejí typickou planární mikro-
strukturu (Van Vliet-Lanoe 2010). Jedná se pravděpodobně 
o sekundární mrazové ovlivnění, ale nedá se vyloučit, že 
koluvium mohlo vzniknout kombinací trakce a soliflukč-
ních procesů. Kromě přítomnosti lamin svědčí o redepo-
zici příměsi různě zrnitého materiálu a rhizolity smíchané 
v matrixu. Koluvium prošlo intenzivními postdepozičními 
změnami. Sediment byl sekundárně bioturbovaný, o čemž 
svědčí přítomnost exkrementů a kanálků po rostlinách, čás-
tečně ovlivněný oxidačně-redukčními procesy a silně rekal-
cifikovaný. Koluvium je texturně podobné soliflukovaným 
horizontům (5a a 5b) tzv. boreální hnědé půdy v Dolních 
Věstonicích (Antoine et al. 2013). Tato půda byla datována 
do první poloviny MIS 3 (cca 50–45 ka BP). 

Jednotka 2c byla makroskopicky identifikována jako 
půdní horizont. Matečný substrát je pravděpodobně kolu-
viálního původu, což se odráží ve zvýšeném zastoupení 
písku, podobně  jako u podložního koluvia. Přítomnost  
Fe/Mn nodulí  vypovídá  o  změně oxidačně-redukčních 
podmínek a novotvary odnosu hydratovaných oxidů že-
leza a  jílu spolu s granostriální mikroskladbou zhášení 
také  dokládají  ovlivnění  vodou.  Granostriální  mikro-
skladba zhášení může též souviset například s růstem le-
dových krystalů, které pod tlakem usměrňují jílové částice 
na povrchu agregátů (Van Vliet-Lanoe 2010). To indikuje 
ovlivnění mrazovými procesy. V jednotce 2c nebyly roz-
poznány diagnostické půdní horizonty. Mohlo by se tedy 
jednat o hydromorfně ovlivněnou půdu v iniciálním stadiu. 
Víc pravděpodobné však je, kvůli lokaci ve svahu, že došlo 
k erozi svrchní části a dochovala se pouze spodní část půdy. 
Nepříliš viditelné skvrny indikují proces oglejení, který byl 
sekundární a souvisí spíše se vznikem svrchní půdy (jed-
notka 2b). Jedná se tedy o sekundárně oglejený Bv hori-
zont kambizemě. V půdním horizontu se vyskytovalo velké 
množství uhlíků (obr. 4F). To může souviset s přirozenými 
požáry (Luo et al. 2001) nebo také s antropogenními akti-
vitami (Vidal-Matutano et al. 2017). 

Jednotka 2b byla makroskopicky obtížně odlišitelná 
od jednotky 2c, avšak podle výsledků granulometrie ob-
sahuje více jílu až středně jemného prachu. Mimo to ne-
obsahovala uhlíky a bylo v ní větší množství  světlých 
skvrn. Tyto skvrny  lze spojit  s mikromorfologicky po-
psanými novotvary odnosu hydratovaných oxidů železa, 
jejichž přítomnost je více patrná v jednotce 2c. Tento jev 
pravděpodobně souvisí s procesem oglejení (Zaidelman 
2008). S tím souvisí i intenzivní zastoupení Fe/Mn nodulí  
(obr.  4G, H),  které  odráží  změny  vlhkostního  režimu. 
Oproti jednotce 2c jsou zde zastoupeny i velké koncent-
rické nodule, které vznikají například v režimu s opako-
vaným sezonním kolísáním vlhkosti (např. Bouma et al. 
1990). Čepičkovité povlaky (obr. 4G, H), které opticky 
vytvářejí intenzivní granostriatickou mikroskladbu zhá-
šení mohou souviset s promrzáním půdy (Van Vliet-Lanoe  
2010). Vrstva  permafrostu  pod  povrchem půdy mohla 

způsobit podmáčení a následný nedostatečný odtok (Kara-
vayeva 1974). Jednotka 2b byla proto interpretována jako 
horizont gleje (tzv. tundra gley, Antoine et al. 2009), vyvi-
nutý ze sprašového substrátu nebo z podložní jednotky 2c. 
Ve srovnání s ostatními paleopůdami jsou stopy bioturbace 
nejméně výrazné. To svědčí o nejnižší bio logické aktivitě, 
což podporuje předkládanou interpretaci. 

V případě jednotky 2a nejsou k dispozici mikromorfo-
logická data. Makroskopicky bylo patrné vysoké množství 
pórů po kořenech rostlin, na jejichž povrchu se sekundárně 
vytvořily povlaky z karbonátů. To je patrné i při srovnání 
jednotek 2a, 2b a 2c, kdy jednotka 2c má nejnižší pH a zá-
roveň bylo zaznamenáno nižší množství sekundárních kar-
bonátů ve výbrusu. Vysoký obsah sekundárních karbonátů 
při povrchu indikuje zvýšený výpar a s tím související vzlí-
nání vody (Li et al. 2018) v suchém klimatu. Na základě 
vyššího výskytu pórů, sekundárních karbonátů a vyšších 
hodnot χfd než ve svrchní spraši lze předpokládat, že se 
jedná o půdní horizont, který se vyvinul v jiných klima-
tických podmínkách než spodní půda. Mohlo by se jednat 
o A horizont iniciální půdy.

Bv horizont kambizemě (jednotka 2c), horizont gleje 
(jednotka 2b) a  iniciální půda (jednotka 2a)  tvoří kom-
plex půd, které se vyvinuly během MIS 3. Dokladem jsou 
získaná radiouhlíková data z jednotky 2c, která sumárně 
spadají do 45 004–42 346 cal BP. Podobně staré půdy se 
v Bohunicích vyskytovaly společně s paleolitickou industrií 
na archeologických lokalitách Družba, Kejbaly, Cihelna 
a Brno-Bohunice 2002 (Valoch 1976, Valoch 2008, Škrdla –  
Tostevin 2005, Richter et al. 2008). Původně byla půda 
z lokality Družba klasifikována L. Smolíkovou jako pseu-
doglej v iniciálním stadiu (Valoch 1976). L. Smolíková roz-
poznala dva půdní horizonty. Světlý humusový A horizont 
s vývojovým trendem k „arktické hnědozemi“ a B horizont 
pseudogleje. Při pozdějším záchranném archeologickém 
výzkumu na lokalitě Brno-Bohunice 2002 byla analogická 
půda označena jako svrchní a spodní interstadiální půda 
(Škrdla – Tostevin 2005). 

Soubor uhlíků z blízké lokality Družba svědčí o roz-
manitosti dřevin v MIS 3: Abies alba, Picea/Larix, Pinus 
sylvestris, Pinus mugo cf., Pinus cembra, Alnus, Fagus syl-
vatica, Euonymus, Fraxinus, Quercus, Rosa, Ulmus (Va-
loch 1976). Zatímco všechny uhlíky z jednotky 2c náležely 
pouze druhu Larix/Picea. Druhová skladba však nemusí 
být reprezentativní, protože mohlo docházet k selekci způ-
sobené člověkem při výběru palivového dřeva (Vidal-Ma-
tutano et al. 2017). 

Nadložní spraš (jednotka 1) se podle výsledku radio-
karbonového datování ukládala během svrchního plenigla-
ciálu, který odpovídá MIS 2. Malakozoologický záznam 
se vztahuje pouze k této jednotce. Plž Succinella oblonga, 
který se dnes váže na středně vlhká stanoviště, např. louky, 
až vlhká stanoviště, především příbřežního charakteru, 
obýval v pleistocénu i sušší stanoviště. Běžně se nachází 
ve sprašových sedimentech. Četnější bývá v glaciálech, ale 
vyskytuje se i během interglaciálů. Plž Pupilla muscorum 
obývá většinou suchá otevřená stanoviště, ale může se 
vyskytovat i na otevřených vlhkých stanovištích. Přísluš-
níci rodu Vallonia žijí v prostorech otevřených mokřadů, 
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stepí a luk. V minulosti obývali také glaciální step střední 
a severní Evropy, typický je pro ni druh Vallonia tenui-
labris. Společenstva malakofauny reprezentují spíše suchá, 
chladná a otevřená stanoviště, která odpovídají prostředí 
středoevropské sprašové stepi (Frank 2006). Nález jedi-
ného uhlíku Larix/Picea připouští výskyt stromů.

Závěr

Na základě podrobného paleopedologického výzkumu bylo 
mezi spodní a svrchní spraší vyčleněno 5 paleopůd a ko-
luvium. Spodní spraš byla uložena pravděpodobně před 
posledním glaciálem (MIS 6 nebo starší). Na ní se nejspíše 
v eemském interglaciálu vyvinula hnědozem, z níž se do-
choval iluviální (Bt) horizont a v časném glaciálu černozem 
(obojí MIS 5). Následuje koluvium neznámého stáří, je-
hož uložení mohlo kromě trakce souviset také s mrazovými 
procesy. Na svrchní části koluvia se vyvinula hydromorfně 
ovlivněná půda, z níž byla dochována pouze spodní část. 
Jedná se o sekundárně oglejený Bv horizont kambizemě. 
Půda se zřejmě vyvinula během některého interstadiálu 
MIS 3, stejně jako později vyvinutý glej. Obě půdy vy-
kazují známky po mrazovém ovlivnění. Nejsvrchnější ini-
ciální půda uzavírá půdní komplex MIS 3. Paleopůdy jsou 
překryty spraší uloženou v MIS 2. Ukazuje se, že vývoj 
půd na území Bohunic je komplikovanější, než se dosud 
předpokládalo.

Poděkování. Tato publikace vznikla na základě podpory z OP VVV 
MŠMT, v rámci projektu „Výzkum ultrastopových izotopů a jejich vy- 
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nostní spektrometrií“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728.  
Část analýz byla provedena na Geografickém ústavu PřF MU, za  
což děkujeme D. Nývltovi a F. Hrbáčkovi. Rádi bychom také podě-
kovali oběma recenzentům, J. Hoškovi a D. Šimíčkovi, za všechny 
podnětné návrhy na vylepšení rukopisu. 
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