1. Zvláštní kus krajiny

Pohled z Paříže
Okolí pražské patří po geologické stránce k nejzajímavějším místům v celé Evropě.
b. bouček, geologické vycházky do okolí pražského, 1941

Barrandien je geologicky deﬁnován jako oblast ležící přibližně mezi Prahou, respektive Úvaly, a přeměněnými horninami v západním okolí Plzně. Zahrnuje téměř nepřeměněné proterozoikum (starohory) a starší paleozoikum (prvohory). Jádro této oblasti leží zhruba mezi pražskými Vysočany a nalezištěm ordovických trilobitů u Starého Plzence.
Je to region, kde vznikala česká geologie a paleontologie a odkud byly poprvé na světě popsány tisíce fosilních
druhů. Jen samotný Joachim Barrande jich dokumentoval kolem 3 500! Dědictvím tohoto desítky let trvajícího
výzkumu je síť mezinárodních opěrných proﬁlů, ze kterých je nejvýznamnější hranice mezi silurem a devonem na
Klonku u Suchomast. O evropském významu této oblasti již od časů J. Barranda (1799–1883) není pochyb. Kde jinde
by měl ležet národní geopark než právě zde?
Ale podívejme se na toto území z širší perspektivy, jako bychom se dívali třeba z Paříže, a vezměme do úvahy mezinárodní strategii UNESCO, která říká, že geopark je něco víc než soubor geologických lokalit a není určen jen pro
geology, ale pro všechny lidi, takže je vhodné, když v sobě podobně jako džbán vody soustřeďuje i kulturní význam
a duchovní přesah. A teprve tehdy se začne rýsovat význam této oblasti. Nejprve ke geologii. České proterozoikum
je rozsáhlé, původně dosahovalo mocnosti nejméně 2–3 km a také je na rozdíl od většiny podobných světových
terénů málo přeměněné. Jeho život je víceméně mikroskopický a byla mu zatím věnována malá pozornost. Horniny
proterozoika jsou odkryty v údolí Vltavy mezi Slapskou přehradou a Kralupy nad Vltavou jako dlouhé a vysoké skalní
útesy, jejichž výzkum teprve začíná přinášet objevy např. mikrobiálních koberců. Kromě toho zde leží záhadné, ve
světě neobvyklé buližníky, jaké tvoří např. Šárecké údolí nebo kamýky v křivoklátských lesích.
U Ovčína u Radnic a u Nýřan se nalézají dva z několika mála karbonských pralesů (další, o něco mladší jsou až
v Číně), kde se uchovaly zbytky stojících stromů a bylinné patro zasypané sopečným popelem. Západočeská oblast
vázaná na okraj bažinného karbonského jezera rovněž poskytla světově významné nálezy čtvernožců. Křídové sedimenty nabývají evropského významu jednak jako naleziště křídových rostlin např. u Vyšehořovic, ale i jako soubor
asi dvaceti lokalit tzv. příbojové facie, kde se hlavně na buližníkových a rulových kamýcích zachovalo dno křídového
moře místy i s přisedlými schránkami. Současným mořským pobřežím se dnes zabývají rozsáhlé výzkumné týmy,
ale starších analogií, které by pomohly objasnit vývoj prostředí, je pomálu. Balvany a útesy křídového moře můžete
spatřit třeba těsně pod vrcholem Ládví v Praze 8 nebo na Kaňku u Kutné Hory.
V rámci třetihor a čtvrtohor jsou z daného území nejvýznamnější kosterní nálezy z Českého krasu, zejména krasová
kapsa C 780 z Koněprus a pleistocenní proﬁly v lomu na Chlumu u Srbska. Ale i jeskyně Českého krasu jsou nezvyklé
zvláštní kus krajiny
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Variský granodiorit z Voděradských bučin.

← Barrandien obklopuje velká i menší města a stovky vesnic. Tato
sídla spotřebovala velká množství stavebních hmot včetně odolných
karbonských arkóz, které byly místy jako u Mirošova těženy podzemním způsobem (foto M. Majer).
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Druhohorní mořský pískovec z Proseckých skal.

svým stářím i vznikem. Z dalších geomorfologických útvarů musíme uvést meandry Vltavy pod Svatojánskými proudy a zarovnanou plošinu středních Brd. Ale máme zde i dvě evropské, či spíš světové ložiskové lokality – stříbrnou
Kutnou Horu a příbramské polymetalické a uranové ložisko.
Ze současných biotopů je nutné zaznamenat teplomilné lesy a háje Českého krasu a Křivoklátska, kde již od
středověku existoval v Evropě vyhlášený honební revír, díky němuž se zachovaly původní lesy teplých pahorkatin,
které byly jinde v Evropě zničeny již ve středověku kácením dříví. Tyto hlavně doubravy a smíšené lesy vhodně doplňují bučiny u Voděrad, podmáčené smrčiny v pramenných pánvích středních Brd a zbytky polabských nížinných
a lužních lesů. V podstatě se na daném území nabízí zonální posloupnost od velmi teplomilných až po podhorské
biotopy a zároveň široké rozhraní stanovišť od lužních lesů až po přeschlé krasové stepi.
Neméně barvitý je archeologický pohled. Nejstarší české umění pochází z tábořišť magdalénských lovců mezi
Hostimí a Koněprusy. Podle vrchu Řivnáč u Řeže byla nazvána jedna z místních eneolitických kultur, ale skutečně
světový význam má únětická kultura starší doby bronzové, která pokrývala důležitou část střední a severozápadní
Evropy. Podle středočeských obcí byla nazvána i knovízská a štítarská kultura, ale méně často se již používá označení
pozdního neolitu jako šárecký stupeň.
Bohaté keltské opidum Stradonice a později i Závist překvapily ještě v 19. století zejména německé a francouzské
badatele, kteří zpočátku nepředpokládali, že by jedno z center keltské kultury mohlo ležet až tak daleko na východ.
Z hlediska slovanské archeologie zde vystupují nejenom rozsáhlá správní centra, jako je Levý Hradec či Kouřim, ale
také jedno z několika mála obrovských sídelních aglomerací ze samotných počátků slovanského světa u Roztok. Tato
lokalita pro svoji dobu (6. století) představuje opěrný bod i polské, ukrajinské a ruské archeologie. Je to skutečná
sonda ke kořenům slovanských národů.
Nemáme zde v úmyslu vršit lokality, které budou popsány v dalším textu, ale uvědomme si, kolik hodnot „nad rámec
geologie“ v sobě tento region skrývá. Patří mezi ně i šest středověkých katedrálních staveb, renesanční zámečky
a paláce, barokní poutní místa i památky industriální éry. Pochází odtud i mnoho českých světců a na daném území
se odehrála většina „starých pověstí českých“. Vznikala zde nejenom geologie jako věda, ale také česká národní
identita. Síla tohoto regionu je v kombinaci přírodních a kulturních památek a v historických a kulturních kontextech.
A abychom byli struční, hlavní cíle této knihy jsou následující:

•
•

•
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Podpořit návrh geoparku Barrandien pod patronací UNESCO. Výhodou podobného geoparku je zvýšený zájem
mezinárodních institucí o zachování území. Nevýhodou bývá růst počtu návštěvníků, jaký naše malé území nemusí
unést. Nejdůležitější však je, abychom si svého území dokázali cenit i bez mezinárodního potvrzení.
Zájemcům o přírodu a dějiny a rovněž školám nabídnout soupis našich evropsky významných lokalit a jejich
významů jako návod na mnoholeté, poučené putování historií Země i českou krajinou. Díky jejím památkám
totiž lépe pochopíme, čím jsme a v čem spočívá náš základ. Dřív se tomu říkalo „být si vědom svých vlastních
kořenů“.
Svět se mění rychle a někdy neodvratně. Je možné, že již žijeme v dalším průsečíku evoluce, v novém geologickém
období – v antropocénu, kdy se člověk stal jednou z velkých environmentálních a klimatických sil. Tato kniha, ale
zejména návštěva popsaných míst může představovat meditaci nad Zemí, jejími proměnami, postupným vývojem
i náhlými katastrofami a klimatickými změnami. Máme – snad utopickou – představu, že kdybychom víc žili se
zemí, lesem a vodami, dopouštěli bychom se menších chyb vůči tomu prostředí, na němž jsme závislí.
krajem joachima barranda
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Vymezení oblasti
Kde jinde je možné studovat geologii než v samotné přírodě? Bylo by škoda nedokreslit obraz našich proslulých
usazenin prvohorních a nepojmout okraje středočeského žulového masivu, útvaru křídového, kladenskou
kamenouhelnou pánev a nejjižnější odnože třetihorního
vulkanismu středohorského.
b. bouček, geologické vycházky do okolí
pražského, 1941

Území zde nazvané „kraj Joachima Barranda“ je
o něco širší, než ve kterém velký badatel pracoval, ale při pohledu z evropské dálavy nějakých
deset či dvacet kilometrů nehraje žádnou velkou
roli. Nejedná se jen o významné lokality staršího paleozoika, ale o všechna přírodní, kulturní
a částečně i duchovní místa, která mají evropský
význam. Evropský význam deﬁnujeme tak, že
buď zasáhl do vývoje evropské či světové vědy,
jako v případě Barrandových lokalit, únětické
kultury či stradonického opida, anebo má evropské, byť v „Evropě“ málo reﬂektované, kvality
jako např. obrovská eneolitická ohrazení u polabských Kel či Santiniho stavby západočeského baroka. Pokud to není geologicky nutné, tak
opomíjíme Prahu, která představuje v mnoha
jiných publikacích dobře popsaný svébytný svět.
Důraz knihy pochopitelně spočívá v Barrandienu, ale námi sledované území prochází od Miskovic a Mezholes u Kutné Hory (abychom mohli zmínit kost
dinosaura a Žehušickou oboru jako součást komponované krajiny v okolí Kačiny), přes významné hornické město
Kutnou Horu po staré silnici na Kostelec nad Černými Lesy, a to včetně Voděradských bučin jako příkladu nízce
položených bukových porostů. Dále sahá směrem k soutoku Vltavy a Sázavy až k bývalým Svatojánským proudům
kvůli řece samotné, proﬁlu proterozoikem a Vltavě Bedřicha Smetany, odtud k příbramským ložiskům a po silnici
do Rožmitálu přes Spálené Poříčí ke Kozelskému polesí (pravěký mikroregion s hradem Lopatou a mohylovými poli)
a Starému Plzenci a zejména na Rokycansko.
U Plzně si všimneme nýřanského karbonského pralesa a stočíme se ke Kralovicím tak, abychom se nevyhnuli
Hromnickému kyzovému jezírku a Santiniho stavbám v okolí Plas. Odtud již hranice sleduje severní okraj Křivoklátska
až po Rakovník, Slaný a proterozoický proﬁl na Hrombabě u Kralup, abychom zastihli sprašový proﬁl v Zeměchách,
výchozy na Hostibejku a Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Odtud se stočíme přes říční krajinu v okolí Staré Boleslavi,
kde u Kutné Hory tento oblouk uzavřeme. Uvnitř zůstane Libický a Veltrubský luh, blatné hradiště u Libice, kolínský
zvláštní kus krajiny
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Zjednodušená geologická mapa Barrandienu a nejbližšího okolí.
Barrandien je deﬁnován jako oblast tvořená téměř nepřeměněným proterozoikem a spodním paleozoikem (kambrium až devon), ale nepočítají
se do něj mladší útvary a žulová tělesa. 1 – žuly a přeměněné horniny,
2 – proterozoikum, 3 – karbon v okolí Plzně a u Radnic, 4 – třetihorní
říční sedimenty a svrchní křída severně od Prahy, 5 – třetihorní ostrůvky
severně od Plzně. Spodní paleozoikum Barrandienu: 6 – kambrické
sedimenty, 7 – kambrické vulkanity, 8 – ordovik mezi Úvaly a Starým
Plzencem, 9 – silur, 10 – devon. Pražská pánev je eliptické těleso,
jehož jádro leží mezi Prahou a Berounem a je dobře patrné z průběhu
silurských a devonských sedimentů (schéma D. Lizoňová, u malých
kreseb uvádíme jen iniciály DL, podobně u Jiřího Svobody JS).
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knížecí hrob a germánská Pičhora. Jádrem knihy však je paleozoikum mezi Prahou a Rokycany a kambrium u Jinců
a Skryjí! Kniha nemůže být seznamem lokalit, takže vybíráme místa, která jsou důležitá v nadnárodním měřítku. Víc
nás zajímá význam míst než jejich popis. Vybrané lokality zároveň představují cestovního průvodce pro cizince, pro
školy a další zájemce.
V závěru knihy bude představen „ostrovní model“ geoparku sestávající ze sedmi menších, uzavřených významných území, ve kterých leží většina klasických barrandienských lokalit, a mimo ně proterozoické meandry Vltavy
a karbonské pralesy Plzeňska. Kromě toho se při celkovém hodnocení oblasti jako mimořádně bohaté ukázalo
Kutnohorsko, které jsme se rozhodli ponechat stranou, aby geopark zůstal jako geograﬁcky sevřená oblast ležící
mezi Prahou, Příbramí a Plzní.

Co prozrazují staré geologické průvodce?
Druhohorní vápnitý pískovec až vápenec s masivními schránkami
ústřic z Kutné Hory.

První potěšení, které přináší zkoumání minulosti, je občerstvení mysli. Když dlouhou dobu pozorujeme stejné horizonty, stejné počasí či
stejná zvířata, je to únavné. Ponořit se do minulosti je jako navštívit zemi divů. Když jdete do minulosti, tak se scenerie a herci mění jako na
žádné jiné cestě. Některé hory se vnoří do oceánu, jiné vyrostou uprostřed plání. A jak pozorujeme toto nové teritorium, objeví se zvířata
tak skutečná jako vědecký fakt a tak fantastická jako sen. Obnovení, div, podivná zvláštnost.
teilhard de chardin, la vision du passé (vize minulosti), 1957

Tato kniha navazuje na dlouhou a vlivnou řadu geologických průvodců, jaké svým stářím a rozsahem nemají v Evropě
obdobu. První „geognostickou“ monograﬁi o pražském okolí sepsal společně s Josefem Wenzigem již v roce 1857
otec české geologie Jan Krejčí. Je doprovázena několika geologickými proﬁly a dvaceti celostránkovými litografovanými obrazy. Již pro tuto nejstarší publikaci je typické, že kromě tradičních pohledů třeba do vápencového údolí
Berounky rovněž ukazuje např. buližníkové Ládví, proﬁly u Nelahozevsi nebo krystalinikum u Mnichovic. V podstatě
zachycuje typické lokality, které popisoval Bedřich Bouček i Ivo Chlupáč o sto let později.
Jeden z prvních, sice stručných, ale vyhraněně geologických průvodců sepsal cestovatel a smíchovský učitel Josef
L. Kořenský již v roce 1876: Geologické vycházky po okolí smíchovském. Kořenský v té době navštěvoval a fotografoval J. Barranda. Po Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 vyšel tentokrát rozsáhlejší Počtův průvodce
Geologické vycházky po okolí pražském (1897). Tehdejší přírodovědci pochopili, že emancipace českého národa
a probuzení jeho národní úcty se týká nejenom dosažené průmyslové a hospodářské úrovně, ale také melodičnosti
lidových písní či krásy a bohatosti krajiny. Že se můžeme pyšnit nejenom sklářskými výrobky, ale také trilobity.
Podstatné je, že tyto průvodce a další publikace podnítily sběratelský zájem. Mít archeologickou či paleontologickou sbírku patřilo v poslední třetině 19. století k dobrému tónu mezi aristokraty, měšťany, ale také učiteli. Snad
každá škola měla svůj kabinet přírodnin. Sbíráním fosilií si přivydělávali dělníci v lomech. Vznikl přetlak některých
nálezů, který se již od Barrandových dob projevoval sestavováním celých kolekcí a prodejem na evropských trzích.
Naše geologické terény nepropagovaly jen knihy, ale také samotné zkameněliny, které se dostávaly do významných
muzejních expozicí, kde byly dále studovány.
První sbírky přírodních kuriozit však vznikaly již na rudolﬁnském dvoře. V baroku se největšími sběrateli stávají
kláštery. Souvisí to s prožíváním doby a myšlenkou, že hmotný svět svojí krásou a tajemností odráží vlastnosti svého
stvořitele. S nástupem osvícenectví se koncem 18. století stává sbírání přírodnin běžnou zábavou vyšších kruhů, ale
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souvisí také s novým rozvojem stříbrných a zlatých dolů v Horních Uhrách i výrobou železa a počátky industrializace
ve středních Čechách. V druhé polovině 19. století je sbírání zkamenělin již obecným jevem a za dobré kusy se platí
vysoké ceny.
Významným vědcem a velkým sběratelem se stal Ignác rytíř Born (1742–1791). Jeho velká sbírka byla prodána do
Anglie lordu Grevillovi a dnes tvoří součást sbírek Britského muzea. Mezi největší sběratele minerálů a zkamenělin
patřil v 19. století premonstrátský strahovský opat Hieronymus Joseph Zeidler (1790–1870). Jeho sbírka trilobitů
obsahovala asi patnáct tisíc kusů, přestože v té době bylo v Čechách známo sotva čtyřicet druhů. Zeidler podobně
jako Barrande zaměstnával skalníky, kteří pro něj fosilie vyhledávali. Mezi sběrateli nelze nezmínit německého
básníka Johanna Wolfganga Goetheho (1749–1832), jehož sbírka obsahovala stovky kusů zkamenělin dílem z Čech.
Goethe je rovněž autorem dvou geologických pojednání Zur Kenntnis der bömischen Gebirge (K poznání českého
pohoří) a Zur Geologie, besonders der böhmischen (Ke geologii, obzvláště české).
Mnoho studentů geologie přivedl k jejich oboru vynikající Boučkův průvodce Geologické vycházky do pražského
okolí (1941, 1951). Dá se říct, že až skoro do roku 1990 mnoho otců brávalo své děti do lomů, aby si našli „svého trilobita“. Nějak to patřilo k charakteru své doby stejně jako velké množství poučených sběratelů zkamenělin. Slavná
konečná scéna z ﬁlmu Cesta do pravěku (1955), který později zmiňoval i Steven Spielberg, končí nálezem trilobita.
Bylo velkým štěstím české paleontologie, že představy odborníků dokázal převést do obrazů, které oblétly svět, malíř
Zdeněk Burian. I děti, které nesbíraly fosilie, listovaly Divy prasvěta. Byl mezi nimi malíř Jan Sovák, který později
emigroval do Kanady, kde ilustroval román Jurský park M. Crichtona a dalších 170 knih s paleontologickou tematikou.
Vždy platilo, že amatérský sběratel toho najde víc než univerzitní profesor, ale mnoho sběratelů se o své nálezy
s „profesory“ dělilo. Tento vnitřně zaujatý sběratelský vztah po roce 1990 z větší části ustoupil komerčnímu, velkoobjemovému sběratelství a zároveň i školy počaly likvidovat své někdy velmi hodnotné přírodovědecké sbírky, které
nejednou zdědily z konce 19. století. Doba se virtualizovala a odvrhla „starou veteš“. Ale ještě před tím se objevil
další skvělý průvodce – Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí (1988, 1999) od Ivo Chlupáče, který podobně
jako tato kniha chápe studované území jako celek, jako velkou učebnici geologie od proterozoika po současnost.
Dalších dílčích průvodců je prostě příliš mnoho. A. Liebus sepsal počátkem 20. století Geologische Wanderung
in der Umgebung von Prag (Geologické cesty po pražském okolí; 1907, 1911). Ve třicátých letech vycházela řada
sešitových průvodců. Například T. Buday a Z. Roth v nich popsali Geologickou vycházku do Chuchle a do Hlubočep
(1936) a i další sešity se týkaly jak geologie, tak zejména botaniky. Z novější literatury má velký význam kniha Jiřího Kříže Geologické památky Prahy (1999) a řada různých exkurzních a studijních průvodců (V. Ziegler, P. Röhlich,
F. Fediuk, V. Havlíček, R. Horný, M. Šnajdr a další). Mezi zatím poslední průvodce po geologii Barrandienu můžeme
zařadit kolektivní publikaci editora Jiřího Kovandy Neživá příroda Prahy a jejího okolí (je dostupná na webu ČGS)
zvláštní kus krajiny
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Pražská pánev je zvrásněná struktura, která leží na starších proterozoických a kambrických horninách. Charakter pánve začíná mít
struktura teprve v ordoviku. Směrem k povrchu se objevují stále
mladší sedimenty nejprve siluru a později devonu (D. Lizoňová, zjednodušeno podle J. Svobody, 1964).
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Tajemný černoch, Mozartova hudba a nečekaný dopad sběru fosilií
Zájem o minerály a zkameněliny měl ještě jeden zajímavý dopad, jímž bylo používání přírodních materiálů – vápenců,
krápníků, pěnovců, železnorudných strusek a zejména sluňáků (třetihorních silkret) na romantizujících stavbách grott
a kaplí. V baroku hlavní roli hrála kresba leštěného mramoru, ale v osvícenství se přidává zájem o povrchovou strukturu
materiálů. Důležitou roli zde sehrál Alois z Liechtensteina, který se sblížil se zahradním architektem Josefem Hardtmuthem, vynálezcem tužky. Hardtmuthovi totiž tuha špinila ruce, a tak ji navrhl zapustit do odolného jalovcového dřeva.
Do Liechteinsteinova a Hardtmuthova úzkého okruhu patřil Ignác Born i jeho blízký přítel a bratr v zednářské lóži skladatel
Wolfgang Amadeus Mozart.
Právě tyto kontakty pomáhaly začínajícímu Mozartovi a později i Franzi Schubertovi (do zednářské lóže však docházel
i Josef Haydn a Leopold Koželuh) k ﬁnanční podpoře, a tím i volné tvorbě. Bornovi v té době vycházela vstříc poněkud tajemná postava černošského ceremoniáře Angela Solimana. Údajně se narodil kolem roku 1720 jako syn krále severoafrického
kmene Bornu, byl prodán do otroctví, ale později se stává ústřední postavou vídeňského zednářského hnutí. Pravděpodobně
to byl Soliman, kdo pomohl Bornovi zavést do programu lóže čtení vědeckých zpráv. Tento zvyk se pak rozšířil i do dalších
lóží a měl velký dopad na studium přírodních věd.
Bornovo vědecké nadšení a touha po institucionalizaci přírodních věd – jak v Praze, tak ve Vídni – byla nezměrná. Měl
zásadní vliv na organizaci vídeňské lóže „Zur wahren Eintracht“, jejímž stoličním mistrem byl od roku 1782 (ve Vídni žil od
roku 1776). Tato lóže byla díky Bornovi nejen uzpůsobena jako přírodovědné pracoviště – vedle jeho busty se zde nacházela obsáhlá přírodovědná knihovna, přírodovědný kabinet či geologicko-mineralogická expozice – ale vydávala v letech
1883–1887 i „vědecký časopis“ Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien. Členy lóže byli zejména přední
vědci rakousko-uherské monarchie. W. A. Mozart byl členem jinak zaměřené vídeňské lóže „Zur gekrönten Hoffnung“.
Vídeňská lóže „Zur wahren Eintracht“ organizovala také vědecké večery, tzv. Übungslogen neboli zkušební lóže. Přednášky
zde uskutečněné byly zčásti otiskovány v zednářském časopise Journal für Freymaurer. Born těmito vídeňskými aktivitami
navazuje na svoji přírodovědně-zednářskou angažovanost v Praze, která vedla k založení soukromé Učené společnosti.

Křídový „platan“ Credneria bohemica z vyšehořovických cenomanských jílovců.
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a zejména mimořádnou, Janem Sovákem bohatě ilustrovanou knihu Vojtěcha Turka, Radvana Horného a Rudolfa
Prokopa Ztracená moře uprostřed Evropy (2003).
Na tomto místě se nám však nejedná o výčet publikací, chceme ukázat, že lomy a zkameněliny nejpozději po
roce 1870–1890 vplynuly do lidové kultury fosiliferního kraje mezi Prahou a Rokycany, podobně jako Příbramsko žilo
svými rudními minerály a Komárovsko železitými křemeny. Mnoho sběratelů znamenalo, že bylo zapotřebí vydávat
geologické průvodce, a ty zase na geologické lokality přiváděly další zájemce a studenty. Řada nalezených a často
dosud nepopsaných fosilií na oplátku podporovala vědeckých výzkum.
O století později jsme měli pocit, že období „zamilovaných sběratelů“ je za námi, ale v posledních letech se opět
zdá, že velká globalizační vlna (která s sebou přinesla něco tak zvláštního, jako je popkulturní mánie dinosaurů) opadá
a opět roste zájem o to, co leží za našimi humny. Pokud se na sbírání zkamenělin díváme ne z pohledu vědy, ale kultury, tak se nejspíš jedná o prožitek dlouhého geologického času a kontakt se silami evoluce. Nějaké kouzlo dávno
vymřelých tvorů se zrcadlí i v renesanční a barokní medicíně, která k přípravě léků používala fosilie a pleistocenní kosti.
A ještě jedna poznámka: v čase internetu se knihy mají psát jinak než v předcházejících dobách. Pro tuto knihu
jsme se snažili vyhnout běžným internetovým zdrojům a čerpat z psaných pramenů tří staletí a promýšlet je, abychom vytvořili syntetické dílo, jaké na webu nenajdete. Čtenáři naopak doporučujeme webové zdroje používat
například místo slovníku nebo pro detailní popis lokalit, které jej zaujmou. V posledních letech vydal autorský
krajem joachima barranda
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kolektiv soustředěný kolem Středočeského kraje monograﬁe o středních Brdech,
Českém krasu, Křivoklátsku, žulových krajinách, vodě v krajině a podzemních památkách. Tyto knihy jsou sice koncipovány samostatně, ale jsou psány tak, aby vytvářely
jeden celek, ve kterém se jednotlivé tituly podpírají a doplňují. Součástí tohoto celku
je i předkládaná kniha.

Evoluční přístup k Barrandienu
Barrandien se dělí zhruba na 50 regionálních stratigraﬁckých (stratigraﬁe je nauka
o vrstvách) jednotek typu „kotýzské vápence“. Když k tomu přičteme starší názvy
a synonyma a doplníme vrstvami mladších období, dostaneme se k nejméně sedmdesáti názvům, které umí deﬁnovat jen menšina geologů. Stratigraﬁcká schémata se
navíc poměrně často mění – jen pro české kambrium jich známe čtrnáct! V této knize
jsme šli jinou, pro čtenáře snad přátelštější cestou. Popisujeme významné události
a procesy, které se odehrávaly na širším evropském území. Spíš se nám jedná o milníky geologické, biologické a v poslední části knihy i civilizační evoluce než o deﬁnice
souvrství. Vždy je však vztahujeme ke konkrétnímu místu, které se dá navštívit. Stratigraﬁcké popisy jsou předmětem všech ostatních knih o Barrandienu. Rozebírají je
tabule naučných tras a webové soupisy významných geologických lokalit na stránkách
České geologické služby.
Tato kniha je něco jako průvodce geologickou historií, ale její další částí jsou běžně
dostupné – ať již v dřívějších monograﬁích či na webu – lokální informace a to celé
završuje osobní zkušenost navštíveného místa. Význam Barrandienu pro rozvoj světové
vědy není možné pochopit bez dějin přírodních věd zejména v 19. století a především
bez anglické a francouzské stratigraﬁcké školy. Nově publikované dokumenty, jako
jsou např. dopisy Charlese Darwina, ukazují jeho zájem třeba o skryjskou faunu. Prvním
Barrandovým velkým kritikem nebyl český geolog Jan Krejčí, ale už v roce 1854 zakladatel oceánograﬁe a významný, mírně excentrický anglický botanik Edward Forbes.
Jeho babička mu tehdejším nářečím ostrova Man řekla: „Ta mee credjal naugh
vod slane Ellan Vannin sauall yn guilley shoh veih cheet dy ve ommidan,“ což znalci
překládají tak, že věří tomu, že celý ostrov Man nezachrání jejího chlapce, aby z něj
nevyrostl blázen. Barrande si to pravděpodobně také myslel. Urputný geologický
spor o deﬁnici devonu, ve kterém byly neočekávaně nalezeny zbytky suchozemských
rostlin, rovněž ukazuje evropský význam palobotanických výzkumů Kašpara hraběte
Šternberka v karbonských uhelných slojích u Radnic a ozařuje zdánlivě místní události
evropským světlem.

→ Zatopený jámový lom Malá Amerika nedaleko Karlštejna (foto J. Jiroušek).

zvláštní kus krajiny
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Globální geoparky UNESCO
Globální geoparky UNESCO jsou jednotné, sjednocené geograﬁcké oblasti, v nichž jsou lokality
a krajiny mezinárodního geologického významu spravovány holistickým konceptem ochrany,
vzdělávání a udržitelného rozvoje. Globální geopark UNESCO využívá své geologické dědictví
ve spojení se všemi ostatními aspekty přírodního a kulturního dědictví této oblasti pro zvýšení
povědomí a porozumění klíčovým problémům, kterým společnost čelí, jako je udržitelné
využívání zdrojů naší země, zmírňování dopadů změny klimatu a snižování rizik spojených
s přírodními katastrofami. Zvýšením povědomí o důležitosti geologického dědictví oblasti
v historii a společnosti dnes globální geopark UNESCO dává místním lidem pocit hrdosti na
svůj region a posiluje jejich ztotožnění se s oblastí. Vytváření inovativních místních podniků,
nových pracovních míst a vysoce kvalitních vzdělávacích kurzů je stimulováno, protože geoturismem jsou vytvářeny nové zdroje příjmů, zatímco geologické zdroje oblasti jsou chráněny.
Globální geoparky UNESCO posilují místní komunity a dávají jim příležitost rozvíjet soudržná partnerství se společným cílem propagovat oblastní významné geologické procesy, rysy,
období, historická témata spojená s geologií nebo vynikající geologickou krásu. Globální
geoparky UNESCO jsou založeny postupem zdola nahoru, do kterého jsou zapojeny všechny
příslušné místní a regionální zúčastněné strany a úřady v dané oblasti (např. vlastníci půdy,
komunitní skupiny, poskytovatelé cestovního ruchu, původní obyvatelé a místní organizace).
Tento proces vyžaduje pevné odhodlání místních komunit, silné místní vícenásobné partnerství s dlouhodobou veřejnou a politickou podporou a rozvoj komplexní strategie, která splní
všechny cíle komunit a zároveň předvede a ochrání geologické dědictví oblasti.
V současné době existuje 147 globálních geoparků UNESCO ve 41 zemích. K dispozici je
webová stránka každého globálního geoparku UNESCO (http://www.unesco.org/new/en/
natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/) s podrobnými informacemi na každém webu.
Vznik Světové sítě geoparků
Základy sítě geoparků položili dne 5. června 2000 na řeckém ostrově Lesbos zástupci geoparků
Haute-Provence, Lesbos, Vulkaneifel, Maestrazgo.
Deﬁnovali evropský geopark jako území, které zahrnuje zvláštní geologické dědictví a přijalo
strategii udržitelného rozvoje území, podporovanou evropským rozvojovým programem. Geopark musí mít jasně deﬁnované hranice a dostatečně velké území pro odpovídající ekonomický
rozvoj. Evropský geopark musí zahrnovat určitý počet geologických lokalit zvláštního významu
z hlediska jejich vědecké kvality, ojedinělosti, estetické přitažlivosti a výchovné hodnoty. Většina lokalit nacházejících se na území evropského geoparku musí být součástí geologického
dědictví, ale lokality mohou být rovněž zajímavé z hlediska archeologie, ekologické historie nebo
kultury. Lokality v evropském geoparku musí být propojeny v síti a mít prospěch z ochranných
a manažerských opatření. V evropském geoparku nesmí být tolerováno ničení nebo prodej
geologických objektů. Evropský geopark musí být řízen jasně deﬁnovanou strukturou, která
je pro dané území schopna prosazovat politiku ochrany, propagace a udržitelného rozvoje.
Evropský geopark potom hraje aktivní roli v ekonomickém rozvoji svého území prostřednictvím propagace geologického dědictví a rozmachem geoturismu. Evropský geopark má
přímý vliv na příslušné území tím, že ovlivňuje životní podmínky a prostředí svých obyvatel.
Cílem je umožnit obyvatelům využít hodnoty geologického dědictví daného území a aktivně
se účastnit celkové kulturní revitalizace území.
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Evropský geopark zároveň vytváří, zkouší a zlepšuje metody pro uchování geologického dědictví. Evropský geopark musí rovněž podporovat ekologickou výchovu, vzdělávání a vědecký
výzkum v rozličných disciplínách nauk o Zemi, musí zlepšovat přírodní prostředí a podporovat
politiku udržitelného rozvoje.
Evropský geopark musí fungovat v rámci Evropské sítě geoparků tak, aby podporoval
upevňování a soudržnost sítě. Musí spolupracovat s místními podniky, a tím propagovat
a podporovat vytváření nových produktů spojených s geologickým dědictvím spolu s ostatními
členy Evropské sítě geoparků.
Následně byla v dubnu 2001 uzavřena dohoda o spolupráci mezi Divizí věd o Zemi při
UNESCO a Evropskou sítí geoparků a tento dokument byl potom potvrzen dohodou, jíž bylo
dosaženo v UNESCO (Paříž) v únoru 2004 a jež se týká Světové sítě geoparků UNESCO.
První mezinárodní konference o geoparcích proběhla v Pekingu od 27. do 29. června 2004 za
účasti zástupců ze 42 zemí světa. Účastníci si vyměnili názory na ochranu geologického dědictví
a udržitelný rozvoj včetně obecné zodpovědnosti lidské rasy za ochranu životního prostředí
a ekonomický rozvoj a shodli se, že existují dva hlavní způsoby, jak chránit geologické dědictví.
Jedním je vytvořit geologické přírodní rezervace a druhým je identiﬁkovat a zabezpečit oblasti
jako geoparky na základě deﬁnice organizace UNESCO.
Čtyřleté úsilí v zakládání a řízení geoparků bylo završeno dne 29. října 2004 společnou deklarací mezi Divizí věd o Zemi při UNESCO a Evropskou sítí geoparků, kdy Divize věd o Zemi
při UNESCO uznala, že Evropská síť geoparků je vzorem pro vytvoření dalších kontinentálních
sítí geoparků. Proto Divize věd o Zemi při UNESCO bude využívat odborné znalosti Evropské
sítě geoparků pro koncepci a rozvoj ostatních kontinentálních sítí. Evropské geoparky se tak
staly i světovými geoparky.
Dne 17. listopadu 2015 během 38. generální konference organizace ratiﬁkovalo 195 členských států UNESCO vytvoření nové značky, Globální geoparky UNESCO. To vyjadřuje vládní
uznání důležitosti správy vynikajících geologických lokalit a krajin holistickým způsobem.
Pokud existuje v jakémkoli evropském státě národní síť geoparků, musí se území nejdříve
stát členem této národní sítě, předtím než podá svou žádost o členství v Evropské síti geoparků. Statut národního geoparku je dán Chartou národních geoparků České republiky. Podle
ní se národním geoparkem může stát geopark, který reprezentuje geologické dědictví České
republiky a disponuje participativní strategií jeho udržitelného rozvoje. Geopark má jasně
deﬁnované hranice a zahrnuje dostatečně velkou a osídlenou oblast, která umožňuje prosazovat udržitelný rozvoj a za aktivního zapojení místních obyvatel naplňovat poslání národních
geoparků. Národní geopark zahrnuje geolokality, které jsou výjimečné z hlediska vědeckého
zkoumání, estetické hodnoty a osvětového využití, a reprezentují tak národní geologické
dědictví. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny systémem značených, veřejně přístupných
stezek a jsou udržovány. Vedle geolokalit jsou součástí geoparku i lokality s hodnotami biotickými a kulturními (archeologickými, historickými, montanistickými, etnograﬁckými), jež
jsou podmíněné lokálními geologickými fenomény.
Zatím jediným českým geoparkem ve Světové síti geoparků je geopark Český ráj – Globální
geopark UNESCO, založený v říjnu 2005 jako 25. geopark Evropské sítě, zasahující i na území
Středočeského kraje.
Veškeré atributy, potřebné k zápisu do Globální sítě geoparků UNESCO, splňuje v plné míře
i geopark Barrandien, jehož zápis je, jak doufáme, pouze otázkou krátkého času.
(j. keřka)
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Lesní jádro Českého krasu (foto J. Jiroušek).
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