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Pﬁedmluva: krajina, ãlovûk a ãas
V roce 1973 vydal v tehdej‰ím nakladatelství Academia Vojen LoÏek slavnou knihu
Pﬁíroda ve ãtvrtohorách, která se stala uãebním textem cel˘ch generací pﬁírodovûdcÛ
a dodnes nemine nûkolik mûsícÛ, aby se po
ní nûkdo neshánûl. Autor s nûkolika spolupracovníky sice pﬁipravuje dal‰í vydání, ale
mezitím pﬁibylo obrovské mnoÏství poznatkÛ a ubylo ãasu a klidu na práci na mnohasetstránkové monografii. Snad jednou vyjde.
Botanik Petr Pokorn˘ z Archeologického
ústavu mi nûkdy pﬁed dvûma lety ﬁekl, Ïe si
soubor ãlánkÛ V. LoÏka o promûnách pﬁírody a krajiny v nejmlad‰í geologické minulosti, kter˘ vycházel v ãasopise Ochrana pﬁírody, nechal svázat a od té doby jej pouÏívá
jako knihu, jako doplnûk a pokraãování Pﬁírody ve ãtvrtohorách. Ukázalo se, Ïe není
sám. Okopíroval jsem tedy v˘bûr LoÏkov˘ch
prací a odnesl je do nakladatelství Dokoﬁán,
které rukopis pﬁijalo. Autorovi jsem o tom
zapomnûl ﬁíct, protoÏe vÏdy pﬁicházel s nov˘mi a nov˘mi zprávami o objevu nov˘ch v˘znamn˘ch profilÛ, o piÏmoni nebo o tom,
jak jeho studentku pokousal zarputil˘ mink
ãi jak chutná peãen˘ rys. Samovolnû vznikl˘
titul jej nicménû potû‰il. âlánky pﬁepsal, doplnil a provázal. Koncepce celého díla se ujal
zku‰en˘ redaktor Bohumil Kuãera, kter˘
ﬁadu let vedl ãasopis Ochrana pﬁírody a cílenû celé roky V. LoÏka nabádal k psaní takov˘ch ãlánkÛ, o kter˘ch vûdûl, Ïe je ochranáﬁi a pﬁírodovûdci potﬁebují.
Tato kniha pojednává o promûnách ãeské,
moravské a slovenské krajiny za posledních
zhruba 18 tisíc let. Bûhem této doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a pﬁi‰el les
a s ním i lidé Ïivící se nejprve lovem a pozdûji zemûdûlstvím. KaÏdá pravûká kultura
vtiskla na‰í krajinû ponûkud jinou tváﬁ, ale
musela také reagovat na klimatické zmûny,
v˘voj ﬁíãních niv i zmûny lesních porostÛ.
Snad nejzávaÏnûj‰ím motorem zmûn byly

stﬁídající se vlny suchého kontinentálního
a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této
zemû s promûnami podnebí a prostﬁedí se
stﬁídav˘m úspûchem zacházíme více neÏ
dvanáct tisíc let, tedy cel˘ holocén a je to
vzru‰ující pﬁíbûh!
Co je hlavním pﬁínosem knihy? Jedná se
o shrnutí nejenom více jak tisíce vûdeck˘ch
ãlánkÛ, ale také Ïivotní zku‰enosti pﬁírodovûdce, kter˘ svou první práci publikoval je‰tû
pﬁed 2. svûtovou válkou a jeÏ se svému ﬁemeslu uãil u nejvût‰ích klasikÛ ãeské pﬁírodovûdy – geologa Radima Kettnera, botanika Josefa Dostála, zoologa Julia Komárka,
archeologa Franti‰ka Pro‰ka a malakozoologa Jaroslava Petrboka a mnoh˘ch dal‰ích.
Nikdo v ãeské pﬁírodovûdné obci v sobû nekombinuje tak obrovské mnoÏství znalostí
z ﬁady oborÛ a tak detailní znalost celého
území b˘valého âeskoslovenska.
Kniha v‰ak není ohlédnutím za slavnou
minulostí, ale hlavnû zprávou pro souãasnou
dobu hlubok˘ch promûn krajiny a oãekávan˘ch zmûn klimatu. Sucha i povodnû, odlesnûní, hluboká eroze i nástup nov˘ch druhÛ
tu jiÏ byly. Máme tedy moÏnost studovat, jak
se projevovaly a co zpÛsobily. Ve svûtle historie krajiny nejenom poznáváme to hodnotné,
co nám dﬁívûj‰í tisíciletí zachovala, ale také
to, Ïe svût – jeho stromy, pÛdy a mraky plynou, vyvíjí se a neãekají. Ve starém ¤ecku
stabilita neznamenala nemûnnost, jednalo se
o stabilitu cyklu, tedy o pﬁirozen˘ a nevyhnuteln˘ tok zmûn. Podobnû jako nás historie lidsk˘ch ãinÛ uãí porozumût souãasnosti
a moÏná i budoucnosti, tak historie krajiny
a klimatu nás vede ke schopnosti Ïít spoleãnû
s rostlinami, ptáky a Ïivly na této zemi.
Václav Cílek
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Úvod
Na‰e pﬁíroda a krajina se v souãasné dobû
stávají jablkem sváru mezi obhájci jejich
hodnot a koﬁistníky, kteﬁí se z nich snaÏí vytûÏit co nejvût‰í zisk, aÈ jiÏ jde o tûÏbu nerostn˘ch surovin nebo neúmûrnou zátûÏ
v dÛsledku masové turistiky a rekreace. Tyto
spory b˘vají vítan˘m tématem médií v‰eho
druhu a posléze se promítají i do politiky,
takÏe jejich ﬁe‰ení má uÏ s potﬁebami pﬁírody jen málo spoleãného. Na druhé stranû
máme zákonem zaji‰tûnou péãi v rámci Ministerstva Ïivotního prostﬁedí v podobû orgánÛ státní ochrany pﬁírody, které se v‰ak
dnes pot˘kají s problémy, o nichÏ se jejím
zakladatelÛm v minulém století ani nesnilo.
Ochranáﬁská praxe se dnes prolíná s cel˘m
spoleãensk˘m dûním a stojí pﬁed stále sloÏitûj‰ími úkoly jak z hlediska ryze vûdeckého,
tak organizaãního a v˘konného.
Základní rozpor je dán dvûma protikladn˘mi trendy: na jedné stranû nesmírnû
vzrostly nároky jak na pﬁírodní zdroje, tak
na teritorium. Celé krajiny padly za obûÈ
tûÏbû nerostn˘ch surovin, v˘stavbû prÛmyslov˘ch komplexÛ, velk˘ch pﬁehrad, ale
i obytné a rekreaãní zástavbû a tento tlak se
stále stupÀuje, na druhé stranû se projevuje
obecn˘ a trval˘ pokles znalostí pﬁírody jako
takové vãetnû bûÏn˘ch pﬁírodních reálií, a to
napﬁíã celou spoleãností. To v‰e na pozadí
skuteãnosti, Ïe na‰e nevelké území, jak se
ãasto hlásá, sice opravdu vyniká pomûrnû
vysok˘m poãtem cenn˘ch pﬁírodních objektÛ, které jsou v‰ak malé rozsahem i poãtem a tudíÏ snadno ohrozitelné.
Za tohoto stavu je proto tﬁeba prosazovat
ﬁe‰ení peãlivû zohledÀující ve‰kerá pro
i proti vãetnû hodnocení dopadu ru‰iv˘ch
zámûrÛ z hlediska celkové bilance pﬁírodních hodnot v celostátním rámci, jin˘mi
slovy ocenûní ohroÏen˘ch pﬁírodních objektÛ po stránce jejich jedineãnosti. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t hadcová step u Mohelna,
která je nejen vynikající ukázkou hadcové
skalní stepi, ale i jedin˘m objektem svého
druhu na na‰em území.

Dále je tﬁeba brát v úvahu, Ïe pﬁíroda se
neustále mûní i bez ohledu na lidské zásahy,
takÏe jakákoli její ãást se buì dále rozvíjí
nebo spûje, i kdyÏ tﬁeba neznatelnû, k zániku. Necitliv˘ zásah mÛÏe tento pﬁirozen˘
v˘voj uspí‰it nebo aspoÀ naru‰it, na coÏ je
tﬁeba brát ohled pﬁi volbû péãe o chránûné
objekty. Jednou z cest k pochopení tûchto
pochodÛ je poznání jejich v˘voje v nejmlad‰í
geologické minulosti, které má usnadnit
tato publikace rozvíjející ná‰ obdobnû zamûﬁen˘ seriál v ãasopisu Ochrana pﬁírody
z let 1999–2002.
Pochody, které vytvoﬁily a dodnes vytváﬁejí obraz na‰í krajiny, ãasovû spadají do nejmlad‰ího geologického období – ãtvrtohor
(kvartéru), které trvá dodnes. V posledním
pÛlstoletí pﬁinesl v˘zkum kvartéru mnoÏství
nov˘ch poznatkÛ, které podstatnû roz‰íﬁily
na‰e znalosti a v ﬁadû pﬁípadÛ vrhly nové
svûtlo na minulost na‰í pﬁírody, nezﬁídka
v rozporu s dosud vÏit˘mi pﬁedstavami.
T˘ká se to pﬁedev‰ím nejmlad‰ího úseku
historie na‰í krajiny odpovídajícímu zhruba
dobû, která uplynula od vyvrcholení poslední doby ledové (viselského glaciálu) do
souãasnosti, tedy zhruba posledním dvaceti
tisíciletím.
V˘chozím bodem je stav ku konci posledního glaciálu, kter˘ je v pováleãn˘ch spisech
obvykle srovnáván s pomûry v dne‰ním subpolárním pásmu, aniÏ se bere v úvahu, Ïe
pomûry okolo 50° severní ‰íﬁky musely b˘t
nepochybnû jiné neÏ za polárním kruhem,
jiÏ vzhledem k odli‰né poloze na zemském
glóbu, která urãuje intenzitu sluneãního
osvícení v ãase i prostoru. Obdobnû je tomu
i v pﬁípadû rekonstrukce v˘voje v poledové
dobû, která dosud pﬁeváÏnû navazovala na
poznatky z pÛvodnû zalednûného území na
rovinném severu stﬁední Evropy, zejména
z jihobaltské oblasti, tedy z území, jehoÏ
krajinn˘ ráz i v˘voj se podstatnû li‰í od pomûrÛ v na‰ich zemích. Tuto návaznost nejlépe zprostﬁedkují pylové rozbory ra‰elin
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a limnick˘ch uloÏenin. Jejich v˘skyt na na‰em území je ov‰em omezen jen na urãité,
pﬁedev‰ím horské oblasti, takÏe zdaleka nepokr˘vá celou rozlohu na‰ich zemí. Proto
bylo tﬁeba sáhnout k jin˘m zdrojÛm informace, coÏ byly pﬁedev‰ím dosud málo vyuÏité zbytky fauny, zejména mûkk˘‰Û a obratlovcÛ, zachované v bohaté ‰kále rÛzn˘ch
vápnit˘ch uloÏenin, jako jsou svahoviny, naplaveniny vodních tokÛ, jeskynní v˘plnû, ale
i pÛdy a pramenné vápence – pûnovce a travertiny. Ty se na rozdíl od zmínûn˘ch ra‰elinn˘ch a limnick˘ch sedimentÛ nacházejí
v nejrÛznûj‰ích polohách od údolních niv aÏ
po skalnaté horské vrcholy, takÏe umoÏÀují
rekonstrukci pomûrÛ na nejrÛznûj‰ích stanovi‰tích a podstatnû tak roz‰iﬁují v˘povûì
pylov˘ch anal˘z.
Pﬁímá korelace sledÛ fauny i sedimentárních sérií s pyloanalyticky datovan˘mi a vyhodnocen˘mi sériemi je velmi obtíÏná
vzhledem k tomu, Ïe oba typy nalezi‰È se
vût‰inou nacházejí v odli‰n˘ch krajinách
a obráÏejí rozdílné stanovi‰tní pomûry. Nûkteré sedimenty a pÛdy obsahující pozÛstatky
fauny poskytují v ﬁadû pﬁípadÛ bezprostﬁední v˘povûì o klimatick˘ch zmûnách
nezávisle na v˘povûdi fauny. Názorn˘m pﬁíkladem jsou horizonty pûnitce – sypkého
sintru ve v˘plních jeskyní a pﬁevisÛ, které
mohou vznikat jen v dobû silného zamokﬁení tûchto prostor, takÏe pﬁedstavují pﬁímé
doklady o vlhk˘ch obdobích, zatímco fauna
i flora na vzestup vlhkosti reagují aÏ druhotnû.
V dÛsledku v˘‰e zmínûn˘ch rozdílÛ vyvstala potﬁeba upravit a zpﬁesnit ãlenûní holocénu, coÏ se stalo stanovením jeho terestricko-karbonátové facie, v níÏ na rozdíl od
klasické facie palustricko-limnické byla vydûlena nová samostatná fáze nazvaná epiatlantik, zahrnující mlad‰í atlantik a star‰í
subboreál klasického ãlenûní, zatímco název
subboreál byl omezen na such˘ v˘kyv s nevyrovnan˘m podnebím ãasovû odpovídající
mlad‰í aÏ pozdní dobû bronzové. Podkladem k této úpravû byla stavba vût‰iny pûnovcov˘ch loÏisek v zónû stﬁedohor mezi
Alpami a severními níÏinami.

9

Dík pokrytí vût‰iny uvedeného pásma sítí
zoostratigraficky a litostratigraficky zpracovan˘ch sledÛ se podaﬁilo vyãlenit tﬁi klimatické zóny charakterizované odli‰n˘m v˘vojem malakofauny. Základem je pásmo
odpovídající zonální stﬁedoevropské vegetaci (mezofytiku), které vykazuje charakteristick˘ v˘voj s pln˘m rozvojem lesních
biocenóz v klimatickém optimu (atlantikepiatlantik), coÏ odpovídá klasickému fytostratigrafickému ãlenûní. Od tohoto
bûÏnû známého schématu se li‰í nesouvislá
zóna s v˘skytem ãernozemních pÛd odpovídající suchému termofytiku jakoÏ i staroholocenní lesostepi, kde víceménû chybí svrchu
zmínûná fáze rozmachu lesních biocenóz,
coÏ umoÏnilo jednak pﬁeÏití ﬁady starousedl˘ch stepních prvkÛ aÏ do doby rolnické civilizace v neolitu, jednak jejich druhotné ‰íﬁení v odlesnûné zemûdûlské a pastevní
krajinû, nehledû k prÛniku ﬁady tzv. moderních prvkÛ z jihu, kter˘m kulturní krajina
poskytla nov˘ domov. Tﬁetí zónu pak pﬁedstavují polohy v subalpínském a alpínském
stupni hor, kde rovnûÏ pﬁetrvala ﬁada prvkÛ
otevﬁené krajiny, zatímco lesní druhy sem
pronikly jen v omezeném poãtu.
Na ãetn˘ch místech v ãernozemním i lesním stupni bylo moÏné korelovat v˘voj
fauny, sedimentÛ i pÛd s archeologick˘mi
nálezy, které nejen dokládají pﬁítomnost
a vliv ãlovûka, ale poskytují i spolehlivé
chronostratigrafické kritérium nezávislé na
kritériích pﬁírodních.
V˘znamnou otázkou z hlediska poledového v˘voje Ïivé pﬁírody je stav flóry a fauny
na sklonku vyvrcholení posledního glaciálu,
kter˘ b˘vá dnes ãasto srovnáván s pomûry
v severské tundﬁe. Ve svûtle nálezÛ pozÛstatkÛ fauny se v‰ak ukázalo, Ïe jde o velmi
zjednodu‰ující pﬁedstavu, jelikoÏ pomûry
v na‰em pásmu byly daleko sloÏitûj‰í. V such˘ch tepl˘ch oblastech u nás mûla pﬁevahu
spra‰ová step, v níÏ sice Ïila ﬁada subpolárních druhÛ, av‰ak ve spoleãnosti s mnoha
prvky stepními vãetnû nûkter˘ch druhÛ,
které se dnes jeví jako vyslovené xerotermy
a vÛbec nezasahují do seversk˘ch nebo vysokohorsk˘ch oblastí. V chránûn˘ch pahorka-
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tinách a vrchovinách na úpatí hor, v na‰em
pﬁípadû zejména na jiÏním úpatí Karpat, se
v‰ak nacházel stupeÀ parkové tajgy, kter˘
smûrem k jihov˘chodu pﬁecházel do porostÛ
rázu dne‰ních supramontánních aÏ montánních lesÛ, kde podle dokladÛ ze Slovenského krasu a údolí Hronu pﬁeÏívaly nûkteré
pomûrnû nároãné stﬁedoevropské druhy,
které se v západnûj‰ích oblastech jeví jako
charakteristické pro teplá období. Tyto poznatky nasvûdãují, Ïe glaciální refugia ﬁady
klimaticky nároãn˘ch druhÛ leÏela mnohem
blíÏe, neÏ se dnes obvykle pﬁedpokládá.
Rekonstrukce v˘voje v poledové dobû se
dnes opírá o 250 zpracovan˘ch nalezi‰È
fauny v ãesk˘ch zemích i na Slovensku. Nacházejí se namnoze právû v tûch oblastech,
které dosud neposkytly doklady o Ïivé pﬁírodû holocénu. ¤ada z tûchto lokalit podává
svûdectví o stanovi‰tích extrémní povahy, aÈ
jde o plo‰ky bezlesí uvnitﬁ souvisl˘ch lesÛ,
exponované skalní hrany nebo drobné mokﬁady, které dosavadními v˘zkumy nebylo
moÏné podchytit. âetné nálezy archeologick˘ch památek v pﬁímém sepûtí s Ïivoãi‰n˘mi
a místy i rostlinn˘mi fosiliemi ukazují, jak

pravûk˘ i historick˘ ãlovûk ovlivnil pﬁírodní
dûní v nûkter˘ch krajinách, které byly tûmito celá tisíciletí trvajícími zásahy zcela
zmûnûny ve srovnání s potenciálním pﬁírodním v˘vojem jak v negativním, tak v pozitivním smyslu. V mnoh˘ch pﬁípadech jde o oblasti, které byly donedávna pokládány za
víceménû neosídlené, jako rozsáhlé plochy
v severoãesk˘ch kvádrov˘ch pískovcích.
Podstatné je i zji‰tûní, Ïe zdánlivû stejnorodé, nezﬁídka reliktní biocenózy pﬁedstavují ve skuteãnosti pestrou smûs prvkÛ
z rÛzn˘ch v˘vojov˘ch fází poledové doby, od
reliktÛ z konce glaciálu aÏ po zcela nové pﬁistûhovalce. Víme také, Ïe nûkteré hluboké
zásahy do pﬁírody pﬁedstavují jakousi obdobu stavu v urãit˘ch fázích, tﬁeba oraná
pole jsou vlastnû modelem pustinné stepi
nebo smrkové monokultury napodobeninou
tmavé tajgy z poãáteãních období glaciálÛ.
Dopady pravûkého hospodáﬁství na krajinu
lze povaÏovat za dlouhodobé ekologické
pokusy, jejichÏ v˘sledky známe a z nichÏ se
lze mnohdy pouãit nejen v rámci péãe
o chránûné objekty, ale i o zdrav˘ stav celé
krajiny.

