
Geoscience Research Reports • Czech Geological Survey, Prague • Vol. 55, 2/2022 • ISSN 2336-5757 (online) • ISSN 0514-8057 (print)110

RichaRd Lojka

Česká geologická služba, Klárov 3/131, 118 21 Praha 1; 
richard.lojka@geology.cz

Please cite this article as: Lojka, R. (2022): Lithology and palaeosols 
of the Klikov Formation in the borehole 2140 01T1 Dunajovice, Třeboň 
Basin. – Geoscience Research Reports, 55, 2, 110–115. (in Czech)

Key words: Coniacian, alluvial strata, palaeosol, Třeboň Basin

Summary: The 2140 01T1 borehole sampling the Late Cretaceous 
non-marine strata of the Klikov Formation in the central part of the 
Třeboň Basin in southern Bohemia provided ~ 70 m thick alluvial 
succession composed of alternating sandstone and mudstone 
intervals that overlays deeply weathered crystalline basement.

The mudstone interval in the lower part of the Klikov Formation 
is separated by sandy layers into several 2–4 m thick fining-upward 
units. The sharp-based sandy layers with fusain, carbonized stems 
and rip-up clasts of underlying mudstone are interpreted as avulsion 
deposits. They grade upwards into heterolithic sand-silt sequence 
and mottled massive mudstone with burrows, rhizohalos and 
variably developed pedogenic features. Such cyclic arrangement 
probably reflects autogenic processes on distal floodplain with 
episodic deposition and upward increasing subaerial exposition 
and pedogenic overprint. In the middle to upper parts of the Klikov 
Formation up to 6 m thick channel sandbodies with sharp erosional 
bases cutting into the underlying laminated sand-silt heteroliths 
of channel levee deposits occur. The thickness of the single-storey 
sandbodies corresponds usually to c. 2 m which suggests up to 3 m 
deep channels during bankfull discharge. The thicker multi-storey 
sandbodies record channel amalgamation on the alluvial ridge 
or shallow paleovalley fillings. The sandbodies grade upwards to 
massive mudstones of abandoned channel fills and floodplain 
deposits. These floodplain units are up to 8 m thick and consist 
of variegated massive mudstones interrupted by discrete up to 
1 m thick fining upward layers of rippled sandstone representing 
crevasse splay deposits. Depositional context including preserved 
levee deposits, abandoned channel fillings and floodplain fine-
grained deposits suggests rather higher sinuosity of the formative  
rivers.

Palaeosol profiles represent pedogenically modified floodplain 
fines with gradational bases and sharp erosive top surfaces. At least 
10 palaeosols were identified in the measured section, forming mostly 
discrete profiles up to 2 m thick consisting of several B-horizons 
that differ in the degree of the soil structure development, colour, 
mottling, grain size, presence of clay hypocoatings and bioturbation 

index. The most common Bw horizons form lower parts of the profiles 
and have no or only a weakly developed angular blocky structure 
(ABS). The typical mottling is caused by a hierarchical system of 
vermicular greenish-grey reduction rhizohalos, that may be filled 
by silt to sand or illuviated clay hypocoatings and probably follow 
the original plant root system. Some patches have diffuse orange 
rims of iron oxides, probably represented by goethite. Mudstone of 
Bsst horizons displays well-developed ABS with rare wedge-shaped 
peds and contains a number of illuviated clay skins and redox 
depletions. Vertic features like fine cracks filled by sand are common, 
and slickensides with clay hypocoatings occur rarely. Mudstones of 
Bt horizons contain a number of illuviated clay hypocoatings filling 
root channels or interpedal cracks, while the Bss horizons exhibit 
well-developed ABS with slickensides and contain a number of 
vertical cracks filled by sandy grains. 

Palaeosol profiles represent mainly argillisols and vertic argillisols 
with transitions to argillic vertisols. Poorly developed argillic to 
vertic protosols are also common. Palaeosol profiles differ mainly 
in the degree of structural development/maturity, which is given by 
various lengths of exposition to similar climatic conditions. Vertical 
distribution of palaeosols reflects their position in the alluvial 
landscape with locally specific hydromorphic conditions rather 
than a distinct climatic trend. Most of palaeosols exhibits down-
profile translocation of clay (illuviation) leading to the formation 
of argillic horizon, which typically develop on stabilized landscape 
in humid climate with seasonal moisture deficit. Seasonal water 
table fluctuations are also evident from the presence of vertic and 
redoximorphic features. Rather low evapotranspiration during arid 
periods indicated by the absence of calcium carbonate accumulation 
and weakly developed vertic features may most probably reflect 
short-lived arid seasons.
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Průzkumný hydrogeologický vrt 2140 01T1 Dunajovice byl 
realizován v roce 2015 v rámci projektu Rebilance zásob 
podzemních vod pro ověření hydrogeologie výplně střední 
části třeboňské pánve. Vrt je situován mezi hrází rybníka 
Nový u Dunajovic a silnicí Dunajovice–Břilice 1,25 km ji-
hovýchodně od okraje zástavby obce Dunajovice. Celková 
mocnost pánevní výplně ve vrtu dosahuje 164 m (obr. 1A). 

V nejvyšší části byly v mocnosti 50 m zastiženy sedimenty 
mydlovarského souvrství terciérního stáří (miocén) tvořené 
téměř výhradně zelenošedými masivními prachovitými jí-
lovci, místy s uhelnou příměsí a s několik metrů mocnými 
polohami bělavých masivních diatomitů. Na bázi terciér-
ních sedimentů je vyvinutá 0,5 m mocná vrstva hrubě zr-
nitých pískovců s drobnými sety šikmého zvrstvení, která 
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Obr. 1. A  – zjednodušený litologický profil vrtu 2140 01T1 Dunajovice s  karotáží. Intenzita gama záření odráží jílovitost hornin,  
neutron-neutron data pórozitu. B – detail měřeného profilu spodní části klikovského souvrství představuje záznam vývoje distální části 
říčních niv. C – detail měřeného profilu ze střední části klikovského souvrství se záznamem říční sedimentace.
Fig. 1. A – simplified lithological log of the 2140 01T1 Dunajovice drill core with gamma-ray log as a proxy of clayeness and neutron-
neutron log as a proxy of porosity. B – a detail of the measured section of the lower part of the Klikov Formation represents a record of 
the evolution of the distal floodplain deposits. C – a detail of the measured section of the middle part of the Klikov formation with record  
of the fluvial deposition. 
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do nadloží rychle přechází do masivního prachovitého pís-
kovce se závalky jílovců. V hloubce 51–146 m vystupují 
sedimenty klikovského souvrství svrchnokřídového stáří 
(coniak–santon). V intervalu od 51 do 76 m se vrtné jádro 
nedochovalo. V podloží klikovského souvrství se nachází 
hluboce zvětralý granitoid moldanubického plutonu. Zvět-
ralinový profil dosahuje mocnosti nejméně 14 m, ve svrch-
ních 10 m se projevuje intenzivní kaolinizace (Homolka  
et al. 2015).

Metody

Společně s analýzou sedimentárních facií byl na vrtném já-
dře uloženém ve skladu hmotné dokumentace ČGS v Lužné 
změřen detailní sedimentologický profil (Collinson et al. 
2006). Ve vrtu byla provedena sada geofyzikálních měření 
včetně gama karotáže, odporových měření, neutron-ne-
utron pórozity a magnetické susceptibility (Homolka et al. 
2015). Paleopůdní obzory byly identifikovány na základě 
přítomnosti půdních struktur, zejména angulární blokové 
struktury, druhotné akumulace jílových minerálů (hypopo-
vlaky), skluzových ploch a redukčních skvrn, které zvýraz-
ňují stopy po aktivitě živočichů a původní kořenový systém 
rostlin. Názvosloví a interpretace paleopůdních obzorů 
následuje deskriptivní klasifikační systém navržený pro 
paleopůdní obzory, který zohledňuje prvky s vysokým po-
tenciálem zachování v sedimentárním záznamu (Mack et al.  
1993). Jedná se zejména o přítomnost organické hmoty, 
stupeň horizontace profilů, oxidačně-redukční podmínky, 
alteraci minerálů, iluviaci nerozpustných minerálů/látek 
a akumulaci novotvořených minerálů. Dominantní pe-
dogenní proces anebo jeho výslednou strukturu v B ho-
rizontech vyjadřují modifikátory, zde např. g – glejení,  
ss – pedogenní skluzy, t – akumulace jílových minerálů  
a w – bez dominantního znaku nebo slabě vyvinutý hori-
zont, např. skvrnitost, bioturbace. Vzhledem k dlouhodobé 
expozici bývá v jednom horizontu zaznamenáno více růz-
ných pedogenních procesů/struktur. Z vybraných horizontů 
byly pro analýzu mikromorfologie paleopůd zhotoveny vý-
brusy (Stoops 2003), které byly studovány v procházejícím 
polarizovaném světle s jedním nikolem (PPL) a ve zkříže-
ných nikolech (XPL).

Litologický vývoj

Sedimenty klikovského souvrství reprezentují aluviální 
sled jílovitých prachovců a pískovců s cyklickou stav-
bou (Sánská 1976). Ve spodní části klikovského souvrství 
ve vrtu 2140 01T1 Dunajovice se nachází 14 m mocný in-
terval šedě a červeně zbarvených a pestře červeno-oranžově 
skvrnitých jílovitých prachovců, které jsou členěné polo-
hami jemně až středně zrnitých pískovců s erozními bázemi 
do čtyř 2–4 m mocných cyklů (obr. 1B). Báze cyklů tvoří 
tence vyvinutá poloha středně až hrubě zrnitých pískovců 
s příměsí štěrčíku a s hojnými úlomky fuzitů, zuhelnatě-
lých kmenů a závalky podložních jílovců, které do nadloží 
rychle zjemňují do šedého heterolitického sledu jemně až 

středně zrnitých laminovaných pískovců a prachovců, 
často se zuhelnatělou rostlinnou drtí a úlomky fuzitu  
(obr. 2A). Heterolity přecházejí do pestře zbarvených 
masivních jílovitých prachovců se strukturami po biolo-
gické aktivitě živočichů (obr. 2B, C), rostlin (obr. 2E, F) 
a se znaky přepracování pedogenními procesy (obr. 2B, 
D, F). Ve vyšší části bazálního cyklu vystupuje ojedinělá, 
ostře omezená, 20 cm mocná poloha tmavě šedých lami-
novaných jílovců s organickou drtí a s krystalky sideritu. 
Ve střední a vyšší části sedimentárního sledu klikov-
ského souvrství vystupují tělesa hrubozrnných až štěrčí-
kových pískovců s erozními bázemi a gradačními stropy  
(obr. 1A, C). Pískovce jsou většinou nezpevněné a silně 
rozpadavé, v ojedinělých zpevněných partiích lze po-
zorovat decimetrové sety šikmého zvrstvení. Mocnost 
písčitých těles se pohybuje v rozmezí 1–6 m. V těsném 
podloží písčitých těles bývají vyvinuté heteroliticky lami-
nované prachovce a pískovce s gradační nebo ostrou bází 
o mocnostech do 2 metrů. Tělesa hrubě zrnitých pískovců 
do nadloží gradačně přecházejí do jílovitých prachovců se 
známkami biologické aktivity živočichů, rostlin a pedoge-
neze. Jedná se téměř výhradně o masivní, červenohnědé 
jílovité prachovce s šedozelenými redukčními skvrnami 
po kořenech rostlin (obr. 2E, F). Tyto jemnozrnné intervaly 
dosahují mocnosti až 8 m a místy jsou přerušované ostře 
omezenými polohami jemně až středně zrnitých pískovců 
s erozní bází, pozitivní gradací a s čeřinami o mocnosti 
do 1 m (obr. 1C). 

Paleopůdní obzory

V profilu vrtu 2140 01T1 Dunajovice bylo identifikováno 
nejméně 10 paleopůdních obzorů s různým stupněm zra-
losti. Jedná se většinou o diskrétní obzory o mocnosti 
1–2 m složené z několika často jen slabě vyvinutých  
B-horizontů, které se vzájemně liší stupněm vývoje půdní 
struktury, přítomností jílových hypopovlaků, barvou, 
intenzitou bioturbace, charakterem skvrnitosti či zrni-
tostí. Výjimečně mocný pedokomplex tvořený dvěma 
paleopůdními obzory s tenkou polohou laminovaných 
jílovců v meziloží vystupuje v intervalu 118–111 m. 
Paleopůdy představují pedogenně přepracované jílovité 
prachovce říčních niv oddělené od nivních sedimentů 
gradační bází. Svrchní hraniční plocha je většinou ostrá 
až erozní a omezuje paleopůdní obzor vůči nadložním 
jemně až hrubě zrnitým pískovcům. Diskrétní paleopůdní 
obzory jsou tvořené 2–5 B-horizonty, které do sebe po-
zvolna přecházejí. Převažují Bw horizonty doplněné 
většinou ve svrchní části profilu Bsst, Bt nebo ojediněle 
Bssg, Bg a Bss horizonty. Bw horizonty se vyskytují nej-
častěji ve spodní části profilů. Jedná se o slabě vyvinuté 
horizonty, často s příměsí písčitých zrn a bez jasné půdní 
struktury nebo jen se slabě vyvinutou angulární bloko-
vou strukturou. Dominantním znakem pedogenně pře-
pracovaných jílovitých prachovců je zde systém světle 
šedozelených vermikulárních redukčních skvrn několika 
různých řádů s kruhovým průřezem (obr. 2E), které velmi 
pravděpodobně sledují původní kořenový systém rostlin  
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(Retallack 2001). Vertikálně protažené redukční skvrny 
jsou často vyplněné hrubším prachovitým materiálem, 
místy jsou na ně vázány také hypopovlaky iluviálních aku-
mulací jílových minerálů (obr. 3C, F). Některé vertikální 
redukční skvrny mají vyvinutý difuzní oranžovorezavý lem 
tvořený koncentracemi oxidů železa, velmi pravděpodobně 
goethitu (obr. 2F). Redukované zóny vyplňují kořenové ka-
nálky nebo tvoří lemy na okrajích dílčích půdních agregátů 
(pedů), zatímco uvolněné oxidy železa se koncentrují v in-
terpedálním prostoru mikropuklin a pórů v těsném soused-
ství železem ochuzených redukčních zón (obr. 3D). Vedle 
dobře vyvinuté skvrnitosti jsou Bw horizonty typické pří-
tomností stop po biologické aktivitě živočichů. Prachovité 
jílovce Bsst horizontů se v paleopůdních obzorech vysky-
tují relativně často a mají kromě výše uvedených znaků 
typických pro Bw horizonty také dobře vyvinutou jemnou 
až střední blokovou strukturu s angulárními a řídce také 
s klínovitými půdními agregáty (pedy), obsahují množ-
ství hypopovlaků iluviálních jílů zapracovaných do půd-
ního matrixu (obr. 3B) a četné oxidačně-redukční skvrny  
(obr. 3E). Půdní matrix je porušen biologickou aktivitou 
živočichů (obr. 2B), která se projevuje také v mikroměřítku 

(obr. 3A). Častá je přítomnost vertikálních prvků v podobě 
prasklin vyplněných písčitým materiálem, řídce jsou vyvi-
nuté skluzové plochy pokryté hypopovlaky iluviálních jílů. 
Méně časté jílovce Bt horizontů mají většinou jen velmi 
slabě vyvinutou angulární blokovou půdní strukturu, ob-
sahují velké množství iluviálních jílovitých hypopovlaků, 
které vyplňují kořenové kanálky nebo drobné pukliny. 
Prachovité jílovce Bss horizontů mají vyvinutou jemnou 
až střední angulární blokovou strukturu se skluzovými 
plochami a obsahují četné vertikální praskliny vyplněné 
písčitým materiálem. Ojedinělé tmavě šedé jílovce Bssg 
horizontu jsou vyvinuté při bázi souvrství na organikou 
bohatých laminovaných jílovcích (obr. 1B). Bssg horizont 
má velmi dobře vyvinutou klínovitou strukturu s četnými 
skluzovými plochami a půdní matrix bohatý jemně rozptý-
lenou organickou hmotou (obr. 2D). V těsném nadloží je 
vyvinutá jen několik cm mocná akumulace rostlinné orga-
nické hmoty s příměsí jílových minerálů, která reprezen-
tuje nejvyšší A horizont. Tmavě červené jílovité prachovce 
s akumulací milimetrových sfér sideritu představují ojedi-
nělý Bg horizont ve stropu paleopůdního obzoru ve spodní 
části souvrství (obr. 1B).

Obr. 2. A – jemnozrnné pískovce a heterolity záplavových (avulzních) sedimentů bohaté zuhelnatělou rostlinnou drtí a fuzitem, 139,5 m.  
B – pedogenní skluzy (ps) v prachovitém jílovci Bsst horizontu, porézní oválná tělesa zřejmě reprezentují stopy aktivity drobných obratlovců 
(R. Mikuláš, osobní sdělení), 134,1 m. C – pravděpodobná stopa po aktivitě drobných obratlovců s redukčním lemem ve skvrnitém  
jílovitém prachovci Bw horizontu (černá šipka), bílé šipky označují drobné redukční ovály, 134,3 m. D – pedogenní skluzy (ps) v prachovitém 
jílovci s organickou hmotou Bssg horizontu, průměr vrtného jádra 10 cm, 140,1 m. E – systém redukčních skvrn nahrazuje původní 
kořenový systém rostlin, Bw horizont, 111,4 m. F – oranžové skvrny odráží mobilizaci železa a tvorbu goethitu v důsledku sezonních 
změn vlhkosti v paleopůdním profilu. Černá šipka ukazuje na jílovou výplň v centru redukovaného kořenového kanálku, Bw horizont,  
109,3 m. 
Fig. 2. A –fine-grained sandstones and heteroliths of avulsion deposits rich in carbonized plant debris and fussain, 139.5 m. B – pedogennic 
slickensides (ps) in mudstone of the Bsst horizon; porous oval body probably represents vertebrate dwelling structure (pers. com.  
R. Mikuláš), 134.1 m. C – vertebrate dwelling structure with a reduction halo (black arrow); white arrows point to tiny oval reduction bodies, 
Bw horizon, 134.3 m. D – pedogenic slickensides (ps) in dark grey mudstone of the Bssg horizon, core diameter 10 cm, 140.1 m. E – a system 
of reduction rhizohalos replaces the original root system, Bw horizon, 111.4 m. F – orange mottling reflects iron mobilization and goethite 
precipitation due to water table fluctuation in the palaeosol profile. Black arrow points to the clay filling in the centre of the root channel 
of reduced rhizohalo Bw horizon, 109.3 m.
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Diskuse a závěry

Cyklická stavba sedimentů ve spodní části souvrství s pře-
vahou jílovitých prachovců odráží pravděpodobně auto-
genní procesy na distálních partiích říčních niv s převahou 
subaerické expozice. Bazální pískovce a heterolity repre-
zentují zřejmě sedimenty uložené během rozsáhlé záplavy, 
spojené s reorganizací nivy a avulzí říčních koryt. Nadložní 
jílovité prachovce reprezentují sedimenty stabilních niv se 
soustavou vysychajících mělkých jezer, které po většinu 
času podléhaly zvětrávání.

Tence vyvinutá tělesa pískovců do mocnosti dvou metrů 
ve střední a vyšší části profilu vložená do jílovitoprachovi-
tého sledu odpovídají zřejmě jednoduchým výplním říčních 
koryt, zatímco tělesa o mocnostech 4–6 m s polohami va-
lounů na vnitřních erozních plochách odrážejí zřejmě amal-
gamaci několika výplní říčních koryt na aluviálním hřbetu 
nebo výplně mělkých paleoúdolí. Mocnosti výplní říčních 
koryt přímo odrážejí jejich původní hloubku (Bridge – Tye 
2000), která v období nejvyššího průtoku pravděpodobně 
nepřesahovala 3 m. Intervaly heteroliticky laminovaných 
prachovců a pískovců v těsném podloží hrubě písčitých 
těles s erozní bází jsou interpretované jako sedimenty pří-
břežních agradačních valů nárazových břehů případně prů-
valových vějířů. Ostře omezené polohy jemně až středně 
zrnitých pískovců s pozitivní gradací a s čeřinami ve stropu 
o mocnosti do 1 m, vložené do jílovitých prachovců, prav-
děpodobně reprezentují tělesa průvalových vějířů progra-

dující do nezaplavených říčních niv. Vzhledem ke značné 
rozpadavosti hrubě písčitých těles je téměř nemožné sle-
dovat jejich vnitřní stavbu a interpretovat fluviální styl 
říčního systému. Z celkového kontextu včetně zachování 
mocných intervalů nivní sedimentace s komplexní stavbou, 
se sedimenty průvalových vějířů a agradačních valů nára-
zových břehů, lze usuzovat na říční toky s vyšší sinuositou. 
Paleopůdní obzory reprezentují z velké části argilisoly 
a vertické argilisoly s přechody do argilikových vertisolů 
(Mack et al. 1993). Z moderních půd mají pravděpodobně 
nejblíže ultisolům, které představují silněji zvětralé půdy 
s argilikovým horizontem (Němeček et al. 1990). Méně 
často se vyskytují argilikové protosoly, případně vertické 
protosoly, které mají nejblíže inceptisolům – slabě vyvinu-
tým půdám zaplavovaných partií říčních niv. Ojedinělá 
tence vyvinutá glejová paleopůda při bázi souvrství, klasi-
fikovaná jako glejový vertisol, byla vázána pravděpodobně 
na trvale podmáčené území v okolí stabilní vodní nádrže, ve  
kterém docházelo ke krátkodobému sezonnímu vysychání.

Vzhledem k vzájemné příbuznosti a nízké variabilitě vět-
šiny paleopůdních obzorů, které se liší především stup-
něm zvětrání/zralosti, odráží jejich distribuce v profilu 
klikovského souvrství spíše délku expozice subaerickým 
vlivům a tedy lokální hydromorfologické podmínky a po-
zici v krajině než klimatický trend. Většina paleopůdních 
profilů vykazuje znaky transportu jílových částic a vol-
ných oxidů železa do spodních partií profilu (iluviace), kde  

Obr. 3. Mikromorfologie paleopůdních horizontů (XPL). A – bioturbace paleopůdního matrixu, 133,95 m. B – akumulace orientovaných 
jílových částic (světlé partie), 133,95 m. C – jílový hypopovlak s jemnou laminací vyplňuje prostor po kořenech rostlin, 141,6 m. D – půdní 
agregáty s difuzními redukčními lemy oddělené drobnými interpedálními prasklinami vyplněnými oxidy železa, 121,5 m. E – drobné cirkulární 
redukční lemy kolem vtroušených písčitých zrn a protažené redukční zóny po kořenech rostlin tvoří skvrnitost, 121 m. F – akumulace oxidů 
železa s jemně vyvinutou laminací zřejmě vyplňuje prostor po kořenech rostlin, 102,3 m.
Fig. 3. Mikromorphology of palaeosol horizons (XPL). A – burrow structures in palaeosol matrix. B – oriented clay particle accumulations (light 
grey). C – finely laminated illuviated clay hypocoating filling the root channel. D – diffuse reduction rims on peds separated by interpedal 
cracks filled by iron oxides. E – fine circular reduction halos surrounding floating fine sandy grains and elongated reduction halos after 
roots are the main causes of the mottling. F – finely laminated iron oxide accumulation fills the root channel.
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dochází k jejich akumulaci v podobě jílových hypopovlaků 
v pórových prostorech a k tvorbě argilikových horizontů. 
Výskyt argilikového horizontu v profilu indikuje převahu 
translokace jílových minerálů nad jejich destrukcí a odno-
sem a svědčí o sezonním deficitu vláhy, během kterého 
dochází k otevírání transportních cest do spodních částí 
profilu. Kromě drobných prasklin a pórů slouží k trans-
portu jílových částic také vertikální kanálky po kořenech 
rostlin, které jsou v některých profilech vyplněné kromě 
jílových hypopovlaků a oxidů železa také jemně písčitým 
materiálem. Ke genezi argilikového horizontu je třeba 
nejméně 5 tisíc let trvající subaerická expozice v rela-
tivně stabilních podmínkách humidního a teplého klimatu 
s krátkými aridními periodami (Němeček et al. 1990). 
Pravděpodobně sezonní kolísání hladiny podzemní vody 
spojené s objemovými změnami jílového půdního matrixu 
dokládá také přítomnost vertikálních prvků, jako jsou 
drobné praskliny, skluzové plochy a klínovitá struktura 
půdních agregátů. Podobně i téměř všudypřítomná skvr-
nitost, která je výsledkem redukčně-oxidačních reakcí, od-
ráží opakované sycení a vysychání půdního profilu. Vedle 
hematitu tvoří rezavě hnědé oxidační lemy také goethit, 
který se sráží z migrujících volných oxidů železa v oxi-
dačních podmínkách s vyšší půdní vlhkostí a vyšším podí-
lem organické hmoty. Na rozdíl od hematitu, který vzniká 
v sušších podmínkách, se goethit vytváří v půdách s déle 
trvající sezonou vyšší půdní vlhkosti a jeho výskyt indi-
kuje středně dobře odvodňované paleopůdní profily čás-
tečně oglejené povrchovou vodou (Kraus – Hasiotis 2006). 
Výsledky studia paleopůdních obzorů jsou v souladu s ana-
lýzou fosilní flóry klikovského souvrství, která předsta-
vuje stabilizovaná floristická společenstva aluviální nivy 
s převažujícími dřevinami lužních lesů. CLAMP analýza 
těchto společenstev ukazuje na průměrnou roční teplotu 
okolo 15 °C s relativně dlouhou vegetační sezonou trvající  
8–9 měsíců a s celkovým úhrnem srážek pro vegetační 
období okolo 800 mm (Váchová – Kvaček 2009). Mor-
fologie paleopůdních obzorů indikuje sezonní distribuci 
srážek s krátce trvajícími nebo méně výraznými aridními 
periodami. Relativně nižší evapotranspirace, při které nedo-
cházelo k výraznějšímu vysychání půdního profilu a s tím 

spojené akumulaci karbonátů, mohla být důsledkem pouze 
krátce trvajících aridních sezon.

Poděkování. Tento příspěvek byl vytvořen v rámci řešení DKRVO/
ČGS (2018–2022). Autor děkuje Stanislavu Opluštilovi za recenzi 
a podnětné připomínky k textu a Janě Kotkové za korekturu ang-
lického jazyka, obojí pomohlo zlepšit kvalitu rukopisu.
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