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Po delší přestávce vyšla r. 2014 opět souborná 
publikace o našem kvartéru, s klasickým ná-
zvem Morava v době ledové, z pera profesora 
Masarykovy univerzity Rudolfa Musila, zná-
mého znalce čtvrtohorních savců. Výpravná 
kniha s  působivými barevnými ilustracemi 
Petra Modlitby může na první pohled připo-
mínat populární publikace o našem pravěku, 
nicméně již jen přehled jejích kapitol ihned 
prozradí, že jde o dílo vysoce odborného cha-
rakteru, po němž sáhne každý, kdo se zabý-
vá děním v  nejmladším geologickém obdo-
bí, v němž se vytvářel obraz dnešní přírody 
a krajiny. Nejde totiž o celkový přehled kvar-
térní epochy, nýbrž o novodobé zhodnocení 
staré moravské tradice výzkumu bohaté fau-
ny glaciálních savců v širším kontextu aktuál-
ních poznatků o tomto období, čímž se vypl-
ňuje dosud stávající mezera v naší literatuře.

S  nepřehlednou záplavou nových dat 
o  kvartéru a  jeho prostředí se autor vyrov-
nal souborem krátkých statí věnovaných celé 
škále aspektů vývoje klimatu a  krajiny i  ča-
sového zařazování nálezů a  jejich prostředí. 
Najdeme zde bohaté údaje o metodách určo-
vání absolutního stáří – nejen pomocí izoto-
pů, ale třeba i magnetostratigrafie – a přede-
vším o rekonstrukci někdejšího prostředí na 
základě ekologických nároků kvartérních fo-
silií jak rostlinných, tak živočišných. Na ně 
navazují data o  období největšího chladna, 
glaciálních refugiích na Moravě, vegetačním 
krytu v posledním glaciálu, ale i záznam kli-
matických oscilací v jeskynních stalagmitech 
a letokruzích dřevin i řada dalších přístupů. 
Tento soubor představuje mimořádně úplný 
výčet souvislostí, které je třeba brát v úvahu 
při vyhodnocování fosilních faun savců (i ji-
ných skupin), kterými se zabývají další ka-
pitoly tvořící vlastní jádro publikace. Svou 
pozornost soustřeďují téměř výhradně na 
Moravu v  souladu s  titulem celé publikace.

První z nich je právem věnována výjimeč-
nému postavení krasových krajin, jak nejlé-
pe vyjadřuje přímý citát autora: Žádný jiný 
typ krajiny v sobě totiž neshromažduje tak velké 
množství nejrůznějších poznatků na poměrně 
malém místě jako krasová oblast. Na relativně 
malé ploše je soustředěno obrovské množství 
jinde většinou nezafixovaných informací nej-
různějšího druhu a stáří. Tak velké množství 
různě starých a dobře zachovaných ve větši-
ně venkovních sedimentů neexistuje. Jejich 
interpretace dovolují poznat prostředí hlubo-
ko do minulosti. – To platí nejen pro Morav-

ský kras, ale i pro většinu dalších krasových 
oblastí a má svou tradici ve střední Evropě 
a Francii; na rozdíl od angloamerického svě-
ta, kde jim byl dosud věnován až překvapivě 
malý zájem, i když kras poskytuje krom pa-
leontologických nálezů i  jedinečné informa-
ce o vývoji půd, podnebí i o geomorfologic-
kých procesech.

V další kapitole se podrobně rozebírají me-
tody studia kosterních pozůstatků a  jeho 
výsledky, což dovoluje kriticky posoudit je-
jich paleoklimatickou a  environmentální in-
terpretaci. Najdeme zde též analogii ekolo-
gických skupin osvědčených při hodnocení 
fosilních faun měkkýšů i  ekologické poža-
davky jednotlivých druhů savců od velkých 
býložravců a  šelem až po drobné hlodavce 
a  hmyzožravce. Velkým přínosem je i  pře-
hled jejich migrací.

Pátá, nejdelší kapitola (77 stran) shrnuje 
poznatky o  jednotlivých zástupcích pleisto-
cenní zvěře s  důrazem na velké šelmy a  ze-
jména chobotnatce, především mamuty, 
je jichž historie je podrobně rozebrána na zá-
kladě nejnovějších poznatků, z  nichž nejza-
jímavější je celý soubor radiometrických dat 
jejich posledních výskytů, které sahají až do 
pozdního glaciálu (Moravský kras) a na seve-
ru Sibiře až do konce středního holocénu na 
Wrangelově ostrově. Zmínku zasluhuje i roz-
lišení fosilního koně sprašového (Equus ger-
manicus) od koně Převalského, který u nás 
nikdy nežil, ale byl s ním zaměňován.

V závěrečných statích (6–10) shrnuje Musil 
své poznatky a  postřehy v  širších souvislos-
tech, které se týkají nejen rázu naší přírody 
a  krajiny, ale i  působení pravěkých lidí, ze-
jména známých lovců mamutů. Z  rozboru 
bohatého kosterního materiálu vyplývá, že 
hlavní kořistí byl opravdu mamut, za nímž 
následovali vlk a  liška, lovení pravděpodob-
ně především pro kožešinu, a teprve s odstu-
pem sob a medvěd jeskynní. Co se týče vel-
kého vymírání, které se u nás týká především 
mamuta, srstnatého nosorožce a jeskynního 
medvěda, zastává názor, že není dílem pra-
věkého člověka.

Nastiňuje obraz kvartérní Moravy před 26 
tisíciletími jako průchozí země mezi chlad-
nějším, vlhčím severozápadem a teplejší arid-
ní Panonií, kde průměrné letní teploty do-
sahovaly 12–14 °C a mrazové období trvalo 
od listopadu do dubna, takže nešlo o žádnou 
subpolární pustinu, jak se toto období u nás 
většinou líčilo v  druhé  polovině 20.  století. 

Glaciální krajina Moravy 
v novém pohledu
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Jako důkazy uvádí i  fosilní výskyt rosničky, 
plcha velkého a plšíka lískového.

Velkým přínosem je partie věnovaná pře-
chodnému období mezi pleistocénem a  ho-
locénem čili konci glaciálu (pozdní glaci-
ál) a počátku holocénu, kdy se vytváří zcela 
nový biom, trvající do současnosti. Na roz-
díl od dnes tak oblíbených modelů a sofisti-
kovaných úvah předkládá Musil konkrétní 
doklady v podobě podrobného výčtu radio-
karbonem datovaných nálezů savců, kteří 
v  tomto období mizí ze střední Evropy ne-
bo vymírají a  jsou vystřídáni druhy charak-
teristickými pro holocenní a  dnešní faunu. 
Příkladem je vymření medvěda jeskynního 
a  nástup hnědého medvěda. Zatímco roso-
mák, liška polární, pižmoň a dokonce i ma-
mut a  nosorožec se u  nás udrželi téměř do 
počátku holocénu, holocenní druhy jako je-
len, rys nebo bobr se objevují již v gravettie-
nu, pak však mizí a opět přicházejí počátkem 
holocénu, který se rovněž vyznačuje klima-
tickými oscilacemi, zejména co do vlhkosti.

Doplňkem k hlavnímu tématu knihy jsou 
údaje o domestikaci zvířat v časovém rámci 
kvartéru a  přehled výjimečných pleistocen-
ních lokalit a  nálezů, jejichž význam dale-
ko přesahuje hranice Moravy. Patří sem tře-
ba známá Stránská skála nebo novější nálezy 
ze Západního lomu u Mokré, které se týkají 
mnohem starších období i  odlišných klima-
tických fází, jako třeba cromerského intergla-
ciálu.

Velmi cenné údaje a postřehy nabízí závě-
rečné shrnutí, kde je probírán nejen indikač-
ní význam fosilních druhů, ale i jejich vývoj 
v  časovém kontextu změn prostředí. Zvlášt-
ní pozornost pak zaslouží stručný přehled 
posledního glaciálu v  dvaceti pěti bodech, 
shrnující řadu dat a  pozorování, která mě-
ní nebo upřesňují řadu značně zkreslených 
představ o  poměrech v  tomto období, jak 
se vytvářely v posledním půlstoletí zejména 
pod vlivem dat ze vzdálenější ciziny nekritic-
ky přejímaných do naší literatury.

Jde především o rekonstrukci klimatu a je-
ho dopadu na různé jevy v neživé i živé pří-
rodě, které musí brát ohled na to, že Evropa 
se člení na řadu v tomto směru odlišných re-
gionů, takže klima nelze zobecňovat na větší 
oblasti, nehledě i k  jeho místní diferencia ci 
podle nadmořské výšky a  rázu reliéfu. Což 
vede i  v  rámci nevelkého plošného rozsa-
hu našich zemí k nečekaně velkým místním 
rozdílům. Rozmanitý reliéf znásobuje vliv 
mezoklimatu, který se projevuje především 
mozaikovitostí teplot podle expozice. To pla-
tí i  pro permafrost – dlouhodobě zmrzlou 
půdu –, který byl u nás souvislý jen ve vyš-
ších chladných polohách, zatímco níže se vy-
tvářel jen na příhodných místech a  podlé-
hal značným výkyvům vzhledem k tomu, že 
podnebí glaciálu nebylo stabilní, nýbrž vyka-
zovalo poměrně rychle se střídající chladné 
i teplé výkyvy. Celé prostředí, jak neživá pří-
roda, tak vegetace i  fauna, se proto vyzna-
čovalo značnou diverzitou časovou i  místní 
a  vzhledem ke geografické poloze se vždy 
i v nejchladnějších fázích podstatně lišilo od 

subpolární zóny, s níž bylo s oblibou srovná-
váno. Dílo Rudolfa Musila není jen vyvrcho-
lením moravské výzkumné tradice, ale i  vý-
znamným originálním přínosem k  poznání 
naší kvartérní minulosti, zejména vzhledem 
k dosavadním jednostranně přehnaným sce-
neriím, které uvádí na pravou míru. Vychází 
především z autorových dokladů a osobních 
zkušeností, na rozdíl od změti dat z celého 
světa, která jsou dnes nekriticky přenášena 
do našeho regionu. Správně zdůrazňuje pes-
trost (diverzitu) našeho přírodního prostředí, 
a tím otvírá nový pohled na poměry v pásmu 
odpovídajícím mezofytiku našich botaniků, 
které v českých zemích dosud unikalo bližší-
mu poznání v důsledku nedostatku přímých 
fosilních dokladů, tj. především ve stupni pa-
horkatin až vrchovin nad horní hranicí spra-
šové zóny.

Autorovy vývody a  postřehy založené na 
věcných dokladech nejen vrhají světlo na gla-
ciální poměry nad sprašovou stepí, ale jsou 
i  v  pozoruhodné shodě s  novými poznatky 
ze Západních Karpat, kde jsou podmínky fo-
silizace daleko příznivější a kde máme dnes 
dostatek dokladů paleozoologických (hlavně 
Mollusca) i  paleobotanických ve výškovém 
rozpětí od břehů Dunaje až po alpinský stu-
peň Tater.

Je zřejmé, že poslední glaciál i  starší stu-
dená období neměly u nás ráz nějaké subpo-
lární pustiny, nýbrž poměrně bohaté krajiny 
namnoze mozaikovitého charakteru, v  níž 
mohli přežívat i  mnohem náročnější živoči-
chové nebo rostliny, kteří přímo zde nebo 
v těsném sousedství měli svá refugia.

Lze očekávat, že Musilovy poznatky v ko-
relaci s jinými přístupy poskytnou mnohem 
pestřejší i pravděpodobnější obraz našich ze-
mí během ledových dob než dosavadní sce-
nerie, přebírající poznatky ze vzdálených 
končin. Jde o dílo přinášející řadu cenných 
inspirací, které je třeba patřičně využít. Ö
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