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Démon Vritra uvěznil Slunce a vody světa proměnil v led.
Zobrazení vzpomínek na dobu ledovou v staroindickém eposu Rgvéda.
Ilustrace z The Arctic Home in the Vedas,
Bál Gangádhar Tilak, Púna, Indie, 1956.
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První strana dosud zřejmě nepublikované studie o pazourku od Josefa Slavíčka.
Autorův rukopis (cca 1909). Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Slavíčkova studie má 42 stran. V těchto Souvcích Plus je část I. (14 stran).

Úvod
Původně se další Souvky Plus měly objevit až v prosinci 2021. Ukázala se však platnost rčení
never say never, neboť se naskytla možnost uveřejnit dosud nikde nepublikovanou práci
Josefa Slavíčka napsanou kolem roku 1909. Také dlouhodobá omezení, která dosavadní
činnosti zúžila na elektronickou komunikaci, jsou důvodem pro vydání Souvků Plus.
Slavíčkovo pojednání o pazourku, zkamenělinách a procesu fosilizace představuje 42 stran
rukopisného textu, který je rozdělen do tří částí a bude uveřejněn na pokračování. V těchto
Souvcích Plus je část I. Jako v předcházejících Souvcích Plus i v tomto vydání jsou fotografie
souvků z Brumovic, které podle čtenářských ohlasů patří mezi nejzajímavější příspěvky.
Současným stavem kvartérních výzkumů se zaměřením na výzkum souvků se zabývá
příspěvek o významu kvartérních studií pro archeologii. Paleolitická industrie na fotografiích
pochází z lokalit objevených Janem Divišem. Na těchto nálezech, z nichž některé lze zařadit
do starého paleolitu, je vidět, jak těžké je odlišit skutečné artefakty od neopracovaných
pazourkových souvků. Zvláště u staropaleolitických nálezů není možné vždy jednoznačně
rozhodnout, zda se jedná o artefakt či nikoli. Na fotografiích jsou však skutečné artefakty.
Problematické u některých nálezů může být určení stáří, neboť mohou pocházet
z interglaciálu holsteinského (mindel/riss) stejně tak jako z doby kolem začátku nejmladšího
pleistocenního viselského (würmského) glaciálu před cca 110 000 lety. Jelikož všechny
nálezy na fotografiích byly získány povrchovým sběrem, mohou být podobné artefakty
nalezeny i při sbírání souvků. Následuje příběh bludných balvanů odvezených v roce 1882 ze
Svinova do Brna. Poslední příspěvek přenese čtenáře prostřednictvím staroindické Rgvédy do
prehistorických dob. Mohla se prostřednictvím jednoho z nejstarších literárních děl uchovat
v lidské paměti vzpomínka na dobu ledovou? Zabýval se tím Ind Bál Gangádhar Tilak a také
členové někdejšího Přírodovědného spolku v Brně.

Dosud vydané Souvky Plus (v digitální knihovně Internet Archive):
Souvky Plus zvláštní vydání listopad 2018
Souvky Plus zvláštní vydání únor 2019
Souvky Plus zvláštní vydání květen 2019
Souvky Plus zvláštní vydání červen 2019
Souvky Plus zvláštní vydání prosinec 2019
Souvky Plus zvláštní vydání březen 2020
Souvky Plus zvláštní vydání prosinec 2020
Souvky Plus únor 2021

Fotografie souvků z Brumovic
Ferdinand Scholz

Lokální souvek valounu vrbenského kvarcitu. Nález z potoka Čížina. Leg.+foto F. Scholz.

Na přírodním lomu souvku kvarcitu z vrbenského devonu je několik fosilií.
Leg+foto F. Scholz.

Detail většího množství fosilií z vrbenského kvarcitu.
Otisky misek spiriferních ramenonožců a jiné. Leg.+foto F. Scholz.

Lokální souvek se stopami Arenicolites v kvarcitu z vrbenského devonu, Brumovice.
Leg+foto F. Scholz. Det. Z. Gába.

Serpulites, synonymum Sphenothallus, podtřída konulárie. Lokální souvek z vrbenského
devonu, nález z řeky Opava, Skrochovice. Leg+foto F. Scholz.

Malý klast lokálního souvku z vrbenského devonu s fragmentem otisku skořápky.
Brumovice. Leg.+foto F. Scholz.

Remízek na poli u bývalé pískovny. Foto F. Scholz 2. 6. 2020.

Lokální souvek kvarcitu s fosiliemi ramenonožců, mlžů aj. (Spirifer - Tropidoleptus –
Grammysia). Okolí Vrbna pod Pradědem.
Nález z potoka Čížina. Leg.+foto F. Scholz. Det. Z. Gába.

Detail otisku misky spiriferního ramenonožce v drakovském kvarcitu.
Lokální souvek, Brumovice. Leg.+foto F. Scholz.

Stopy Arenicolites v lokálním souvku kvarcitu z vrbenského devonu.
Nález z řeky Opava u Holasovic. Leg.+foto F. Scholz.

Unikátní otisk mlže Grammysia v lokálním souvku kvarcitu z vrbenského devonu.
Brumovice. Leg.+foto F. Scholz. Det. Z. Gába.

Právě nalezený zajímavý souvek v potoce Čížina. Foto F. Scholz 6. 11. 2020.

Průzkum a sběr souvků na poli západně od Brumovic. Foto F. Scholz 16. 8. 2019.

Souvky v korytě potoka Čížina vyplavené ze souvkových hlín.
Foto F. Scholz 20. 11. 2020.

Studie o pazourku. Rukopis vzniklý kolem r.1909. Část I. (I/III)
Josef Slavíček

Pozn.: Slavíčkova vlastnoručně psaná studie o pazourku. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. Foto A. Uhlíř.

Výzkum kvartéru a jeho význam pro archeologii. Současný stav v
moravskoslezské oblasti
Aleš Uhlíř
Výzkum kvartéru není samostatnou disciplínou, nýbrž množstvím dílčích, převážně
přírodovědných disciplín, mezi nimiž jsou kompetenční přesahy. Starší kvartér zahrnuje
paleolit, takže kvartérní studie se dotýkají také archeologie. Úroveň poznání kvartéru se vždy
uplatnila v archeologii. Badatelé působící v českých zemích se běžně zabývali současně
archeologií a kvartérními výzkumy. Jsou známa jména jako Alexander Makowsky (1833 –
1908), Jan Nepomuk Woldřich (1834 – 1906), Martin Kříž (1841 – 1916), Karel Jaroslav
Maška (1860 – 1916) nebo Jan Knies (1860 – 1937). Pokud jde o prvně jmenovaného
Alexandra Makowského, lze nahlédnout do Zpráv přírodovědného spolku v Brně
(Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn) od 60. let 19. století do prvních let
století dvacátého nebo do publikace Martina Kříže Příspěvky k poznání kvartéru na Moravě
(Beiträge zur Kenntnis der Quartärzeit in Mähren, Kroměříž, 1903). Makowsky se většině
prací a spolkové činnosti věnoval vedle svých pracovních povinností, z entuziasmu, a Kříž
(mimochodem byl také členem zmíněného brněnského přírodovědného spolku) dílo o
kvartéru Moravy (559 stran) vydal vlastním nákladem.
Jak se vyvíjela úroveň poznání kvartéru, narůstalo poznání také v archeologii. Účast těch,
kteří jako nezávislí pracovali dobrovolně a zapojení spolků bylo významnými činiteli. V
letech 1938 – 1945 německá okupace zlikvidovala prostor k občanské iniciativě a spolkový
život zanikl. V letech 1948 – 1989 byla občanská společnost potlačována a spolkový život
silně omezován. V poválečném období docházelo k profesionalizaci a vše se vykonávalo v
institucích v rámci centrálně plánovaného hospodářství. Jako nutný důsledek množství
nových poznatků se namísto polyhistorického přístupu začala uplatňovat úzká specializace.
Na Ostravsku se uskutečnil komplexní kvartérní geologický průzkum. Čtvrtohorní sedimenty
představovaly významné suroviny pro hutnictví a stavebnictví a měly význam pro řadu
dalších oblastí (projektování staveb, využití orné půdy v zemědělství, vodní hospodářství aj.).
Výsledkem byla publikace Kvartér Ostravska a Moravské brány z roku 1965, která má 420
stran, 42 příloh a 90 vyobrazení. Je vrcholem českého kvartérního výzkumu a její závěry
nebyly dodnes revidovány.
Od 90. let 20. století nastaly změny. Dalo by se předpokládat, že vývoj se bude ubírat
pozitivním směrem, že kupř. v nových podmínkách v některém z muzeí vznikne časopis
věnovaný výzkumu souvků v moravskoslezské oblasti. Bylo tomu ale naopak. Dosud
výhradně státem řízený kvartérní výzkum hledal v nových společenských podmínkách své
uplatnění. Pro národní hospodářství již jeho výsledky nebyly okamžitě využitelné.
Neproduktivní pracoviště zanikala. Vytrácely se možnosti publikovat, snižoval se počet
publikací a s tím příležitosti pracovat za honorář. V této nové situaci autoři přivyklí příjmům z
publikací podporovaných z veřejných financí ztratili o publikování zájem. V 90. letech ještě
vyšlo několik významnějších prací. Mnohdy to bylo možné jen proto, že autoři odhlédli od
honoráře a vydavatelé od zisku. Není ale účelem zabývat se zde podrobně všemi peripetiemi,
příčinami a důsledky těchto změn. Některé kvartérní výzkumy jako rozsah kontinentálního
zalednění, zastoupení jednotlivých druhů hornin v souvkovém společenství určité oblasti či
druhy silicitů a jejich původ nemají žádné větší praktické využití. To platí i pro většinu
výzkumu v archeologii. Podporování takových oborů převážně z veřejných financí bude

trvale nejspíše neudržitelné. Není zde důvod pro početné zastoupení profesionálními badateli.
Časem se opět uplatňuje dobrovolná činnost.
Pokud jde o vzájemné vztahy mezi archeologií a kvartérním výzkumem, je mnoho příkladů,
kdy různé dílčí studie kvartéru naleznou využití v archeologii. Jednou z nich je výzkum
sedimentů kontinentálních pleistocenních zalednění. Archeologie zná termín silicity z
glacigenních sedimentů. Glacigenní sedimenty jsou uloženiny vzniklé přímo činností ledovce,
které nebyly přepracovány proudící vodou. Ke glacigenním sedimentům patří především
různé druhy morén. Ledovcové sedimenty se podle své geneze rozlišují na tři typy.¹ Všechny
tyto uloženiny představují možný zdroj kamenných surovin. Horninové částice (klasty)
transportované ledovcem jsou z geologického hlediska souvky. Výskyt kamenných surovin,
jejich rozlišení a určení původu jsou poznatky využitelné v archeologii. Stejně tak znalosti o
pleistocenních zaledněních, jejich rozsahu a kvartérních uloženinách poskytující informace o
životních podmínkách v jednotlivých dobách ledových a meziledových.
Pleistocenní zalednění pokrývalo jen malou část dnešního území České republiky. V Čechách
to je Šluknovský a Frýdlantský výběžek. Významná jsou zalednění moravskoslezské oblasti,
která zasáhla plochu přes 2700 km². Podle některých nálezů byla tato oblast osídlena již ve
starém paleolitu. Prokázáno je osídlení od středního paleolitu, v mladém paleolitu, mezolitu
až po neolit a eneolit. Od nejstarších známých počátků osídlení zde byly využívány zdroje
kamenné suroviny dopravené sem činností ledovce při kontinentálním zalednění. V
současných muzejních publikacích jsou přírodovědné příspěvky zastoupeny málo a příspěvky
s tematikou zalednění a souvků takřka vůbec. V moravskoslezské oblasti nikdy v žádném z
muzeí nevznikl časopis či sborník věnovaný kvartérním výzkumům a zalednění, přestože
kontinentální zalednění je nejvýznamnější geologickou událostí v kvartéru moravskoslezské
oblasti. Přítomnost člověka je zde nálezy, jejichž stáří lze odhadnout na více než 300 000 let,
doložena nejméně od holsteinské doby meziledové (mindel/riss). Kdo se zabývá ledovcovými
souvky, měl by mít kromě znalostí geologických a paleontologických také určité znalosti z
archeologie. Je to právě výzkum souvků a jejich sběr, při němž lze očekávat významné nálezy
nejstarších artefaktů, jimiž mohou být také souvky se stopami opracování.
Těch 2700 km² je na Jesenicku, mezi Krnovem a Opavou, v ostravské a oderské části
Moravské brány, Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří. Odborná pracoviště muzeí,
která zde působí, se řídí teritoriální příslušností. Na Jesenicku se věnují výzkumům
souvisejícím se zaledněním Jesenicka a co je v podhůří Beskyd nebo na Ostravsku je
nezajímá. Muzea v Ostravě, Frýdku-Místku a Novém Jičíně se těmto výzkumům nevěnují
takřka vůbec. V Opavě se zaledněním a souvky podle internetových stránek zabývají.

____________________________
¹ a/ Vlastní sedimenty ledovcové představují vrstvy nanesené ledem neboli sedimenty glacigenní vzniklé
přímým působením ledovce. Vedle morénových sedimentů, souvků a bludných balvanů to jsou souvkové hlíny
a souvkové hlinité písky. Souvková hlína (till) jsou ledovcové sedimenty transportované ledovcem a při tání
ledovce bez vytřídění vodou ukládané přímo na jeho bázi. b/ Sedimenty ledovcových jezer uložené v době
postupu nebo ústupu ledovce v jezerních pánvích před ledovcovým čelem označované jako sedimenty
glacilakustrinní. Na Ostravsku a v oderské části Moravské brány představují glacilakustrinní písky, varvové
písky, páskované jíly – varvy a glacilakustrinní jíly. c/ Sedimenty ukládané vodami vytékajícími z ledovcového
čela neboli sedimenty glacifluviální.

Výzkumu ledovcových souvků se v České republice po roce 2000 většinou věnují nezávislí
badatelé, kteří nejsou teritoriálně nijak omezováni. Za uplynulých 15 let vznikly velké sbírky
souvků, někteří jich mají 1000 a jsou sbírky i s 10 000 souvky. Žádné muzeum v České
republice nemá srovnatelné sbírky souvků. Sběratelství je významný společenský fenomén.
Nezanedbatelný je prvek „radosti“, který přináší. Platí to i pro sbírání souvků. Bez
systematického sbírání souvků by ostatně jejich výzkum nebyl možný. Nezávislým badatelům
se podařilo vytvořit něco, co sběratelství významově přesahuje, co u nás jinde nemá obdoby.
Efektivitu lze měřit množstvím publikací. Z publikací je vidět, čím se kdo zabývá, zda jde o
věci nové, opakování věcí již známých nebo díla kompilační či banality. Publikační činnost
svých zaměstnanců uvádějí některé instituce na svých internetových stránkách a zaměstnanci
na svých osobních profilech. Přehledy publikací jsou v různých databázích. Jak to v
současnosti vypadá v moravskoslezském regionu? Autor vzal do úvahy své publikace,
publikace autorů působících v institucích jako jsou muzea a vysoké školy a publikace
ostatních autorů. Publikační činnost zahrnuje jak publikaci věcí nových, tak popularizaci
(publikace populárně-naučné).
Od roku 2006 autor publikoval 74 článků o bludných balvanech, souvcích, pazourku a
zalednění. Témata jsou uváděna zjednodušeně. 39 prací vyšlo v tištěných médiích a 35 textů
uveřejnila internetová média. Kdo publikuje mimo instituce je nezávislý na výběru témat,
nepotřebuje publikacemi prokazovat své pracovní zařazení a není pod tlakem publish or
perish. U prací publikovaných zaměstnanci institucí je typické spoluautorství tří, ale také čtyř
nebo dokonce i pěti u jednoho článku.

Výzkum souvků probíhá dnes na jiném základě než v nedávné minulosti. V Bolaticích je ve
skanzenu spravovaném obcí největší sbírka ledovcových souvků v České republice, pokud se
do úvahy vezmou sbírky v muzeích. Zejména zde se uskutečňují setkání kruhu osob
zajímajících se o souvkovou tematiku, z nichž ti nejaktivnější tvoří neformální klub pro
výzkum souvků. Ve veřejné knihovně obce Bolatice je odborná knihovna Vladimíra
Kroutilíka, jejímž základem se stal dar jmenovaného ostravského geomorfologa. Knihovna je
doplňována o nové publikace. Koncem roku 2021 bude zaveden knihovní systém, který

umožní katalogizovat separáty článků i elektronické publikace. Vytváří se tak unikátní
knihovna nejen o kvartéru. Stále doplňované sbírky souvků, odborná literatura a činnost
aktivních zájemců daly základ pro vznik centra pro výzkum souvků. Na webových stránkách
obce Bolatice je rubrika Výzkum ledovcových souvků, publikační činnost a další aktivity při
muzeu souvků v Bolaticích. Množství stále se doplňujících informací, které zde jsou
veřejnosti k dispozici, nemá u nás nikde jinde srovnání. Vše je prováděno na základě
občanské společnosti dobrovolnou činností.
Zalednění České republiky je součástí kontinentálního zalednění evropského. Mezinárodní
spolupráce je tudíž nezbytná. Členové klubu spolupracují s německou Společností pro
výzkum souvků a publikují v jejím odborném časopise, jehož vědecká rada má mezinárodní
zastoupení. Od roku 2007 vyšlo v Geschiebekunde aktuell 11 příspěvků z České republiky, z
toho 1 od autorů v institucích a 10 od autorů mimo instituce.
Lze učinit závěr, že výzkum souvků jako součást kvartérních výzkumů se v moravskoslezské
oblasti dnes ve značné míře uskutečňuje mimo oficiální instituce. Děje se tak na bázi, která je
blízká spolkové činnosti, avšak nedošlo k ustanovení spolku jako zvláštní formy právnické
osoby, samosprávného a dobrovolného sdružení osob vedených společným zájmem. Dřívější
rozsáhlá spolková činnost vyžadovala kolektivní širokou kooperaci a sledování nikoli jen
osobních, nýbrž i společných zájmů. Zájemci přicházeli z nejrůznějších oblastí společnosti,
včetně institucí a spolupráce všech byla běžná. Spolky vydávaly vlastní časopisy. Tak tomu
už ale dávno není. Dnes, až na výjimky, ke spolupráci institucí s veřejností nedochází. Tam,
kde se trvá na „exkluzivitě“ nebo kde převládají jedinci sledující výhradně uspokojení svých
vlastních cílů, nemůže být plnohodnotný spolkový život. Vlastnosti, které kdysi umožnily
rozmach spolkové činnosti, jsou dnes v menšině. Tomu odpovídá současný stav výzkumu
souvků v moravskoslezské oblasti. Dobrovolná činnost neformálně sdružených zájemců a
činnost vykonávaná v institucích jsou oddělené a kráčejí vlastními cestami.
Pozn.: Tolerance počtu cizích publikací může být v řádu jednotek. Po případných opravách a
doplněních bude koncem roku 2021 výsečový graf aktualizován pro jinou publikaci. Jde o
první verzi připravovaného textu.
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Fotografie paleolitické industrie (nálezy středopaleolitické a na některých
bíloveckých lokalitách i staropaleolitické)
Jan Diviš

Radotín u Bílovce – horní lokalita, spodní část lokality, pohled od JZ.

Radotín u Bílovce - horní lokalita. Výběr paleolitické štípané industrie:
1 – 5 hroty, 6 – 12 drasadla, 13 a 14 škrabadla.

Stará Ves – Nad kamenolomem, pohled od východu, z vrcholu kopce s kótou Na výšině.

Stará Ves – Nad kamenolomem. Výběr paleolitické štípané industrie:
1 a 2 – hroty, 3, 4, 11 – rydla, 5, 8, 15, 16, 17 – drasadla,
7 – čepel, 12 – odštěpovač, 9, 10, 13 – vruby a zoubky, 14 a 18 – jádra.

Stará Ves – Nad kamenolomem.
Část nástroje s plošnou retuší.

Mapa se zakreslením archeologické lokality
Závišice – Na Břehách ( Záv. – SZ).

Drasadlo z polykulturní lokality Závišice – Na Břehách.
Pazourek s bílou patinou.

Střední paleolit, Závišice – Peklo. Závišice – Na Břehách (Plynárna).

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury
(1, 2 – drasadla, 3 – polyendr, 4 – jádro, 5 – nůž) neandertálců
z lokality Hájovský dvůr u Příbora.

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury (5, 6 – hroty,
7–12 drasadla) neandertálců z lokality Libhošť – U silnice 1 a 2.

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury (1 až 3 – hroty,
4 – drasadlo) neandertálců z lokality Libhošť – Pískovna.

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury (3, 6 – rydla,
4, 5 škrabadla, 7 – drasadlo, 8, 9 – drasadla se zubem) neandertálců
z lokality Sedlnice – Pískovna.

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury z lokality Příbor –
Statek: 1 – 4, 6, 15 – drasadla, 5, 8, 17 – škrabadla, 9 až 12 – nože, 14, 15 – vruby,
11, 16 – úštěpy.

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury z lokalit Kopřivnice 2
(1 – 5) a Kopřivnice 3 (6 – 17): 1 – 8, 10 – 12, 16, 17 – drasadla, 9 – hrot,
13, 14 – klínky, 15 – retušovaný úštěp.

Výběr středopaleolitických kamenných nástrojů moustérienské kultury
(1 – drasadlo, 2 – nůž) neandertálců z lokality Sedlnice – Pískovna.

Hrot moustérského typu z Velkých Albrechtic (lokalita Butovická pole).
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Bludné balvany ze Svinova
Aleš Uhlíř

První, kdo u nás rozpoznal bludné balvany ze severských hornin a zaznamenal jejich nejzazší
výskyt a výskyt v nejvyšších nadmořských výškách byl Hohenegger. Na mapě z roku 1861 s
vyznačením bludných balvanů však Hohenegger u Svinova žádné neuvedl. Jistě o nich při
sbírání podkladů pro geologické mapování věděl, avšak na mapě přednostně zaznamenával
bludné balvany na vzdálenějších místech, aby tak stanovil maximální hranici zalednění.

Alexander Makowsky (*17.12.1833, Svitavy - + 30.11.1908, Brno).
Dalším, kdo se u nás zabýval bludnými balvany, byl Alexander Makowsky, přírodovědec se
širokým spektrem zájmů (geologie, paleontologie, antropologie, botanika, archeologie), rektor
Technické vysoké školy v Brně. V časopise Zprávy Přírodovědného spolku v Brně vyšel v
roce 1866 jeho článek O bludných balvanech. Makowsky navázal na Hoheneggerovy
výzkumy, uvedl různé druhy severských hornin bludných balvanů a také místa jejich nálezů.
Jmenoval různé obce, ale o Svinovu se ještě nezmínil. Teprve ve svém článku Bludné
balvany, uveřejněném ve stejném časopise v roce 1883, uvádí Makowsky také Svinov. Všiml
si zaoblených tvarů a ledovcových rýh na povrchu balvanů (v dnešní terminologii exarační
rýhy). V blízkosti soutoku Odry a Opavy u stanice Severní dráhy Svinov popisuje výskyt
množství velkých bludných balvanů. Podle svědectví Makowského byly používány při stavbě
železničního spodku. Horninu většiny z nich popisuje zčásti jako hrubozrnný a zčásti jako
jemnozrnný granit červené barvy. V menší míře je horninou světlá, jemnozrnná rula nebo
kvarcity (křemence). A na konci článku je to, co je pro Svinov nejdůležitější. Makowsky ve
Svinově vzal 11 různých balvanů o celkové váze takřka 5000 kg. Největší měl 1300 kg. Po
železnici je odvezl ze Svinova do Brna, kde byly umístěny v městském parku před budovou
Technické vysoké školy. Makowsky popsal odvoz bludných balvanů v článku z roku 1883:

O osudech svinovských bludných balvanů psal Neviditelný pes 22. 3. 2006 a 4. 11. 2006. Po
skončení války se v roce 1945 do budovy zrušené německé techniky nastěhovala lékařská
fakulta, park byl zrušen a bludné balvany se rozdělily. Sedm je dnes v areálu stavební fakulty
na ulici Veveří 95 a další v nedalekém areálu přírodovědecké fakulty.
Přesto ještě v roce 2009 byly na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně
bludné balvany u fakultní budovy stále záhadou. Dne 28. prosince 2009 vyšel v univerzitním

časopise Zprávy z MUNI článek Bludné balvany si našly cestu až do Brna. Profesor Rudolf
Musil, mezinárodně uznávaný kvartérní paleontolog a geolog, vzpomínal, jak se jako student
geologie před bludnými balvany fotografoval stejně jako další generace studentů. V době jeho
studií o původu kamenů už na fakultě ani z profesorů, kteří tam zůstali po válce, nikdo nic
nevěděl. Rok 1882 vyrytý na jednom kameni byl záhadou. Na přírodovědecké fakultě se
domnívali, že letopočet s umístěním kamenů nesouvisí, že se bludné balvany zřejmě na
univerzitu dostaly až někdy za první republiky. Autor se tehdy na profesora Musila obrátil a s
historií bludných balvanů ho seznámil. Původ kamenů už na přírodovědecké fakultě není
záhadou.
Bludné balvany se podle Makowského ve Svinově vyskytovaly také v nánosech písku a
štěrku. Některé kameny odvezené v roce 1882 do Brna tak mohou pocházet ze svinovských
pískoven, kde byly bludné balvany běžně nacházeny při těžbě písku a štěrku. O svých
výzkumech ledovcových sedimentů ve Svinově psal Martin Kříž (1841–1916), který zkoumal
vrstvy písku a štěrku v pískovně Římanově, Wilczkově a Valdrově.
Bludné balvany ve Svinově nebyly ničím zvláštním, kromě pískoven se jich mnoho muselo
najít při přeložení potoka Porubky v letech 1922 – 1923, kdy bylo vykopáno nové koryto a
staré koryto vedoucí kolem tehdejší obecné školy (později první stupeň základní školy) bylo
zasypáno. Ještě v 60. letech 20. století bylo na školním pozemku na hromadě několik
bludných balvanů, které se tam mohly dostat právě při kopání nového koryta Porubky.
Nacházely se ve školní zahradě a byly vidět z cesty do šaten. Jejich existenci potvrzují i další
pamětníci. Dnes už o nich není nic známo, stejně jako se nic neví o osudu velkého bludného
balvanu, který byl před budovou bývalé Sokolovny. Dochoval se pouze bludný balvan, který
byl již za první republiky u tehdejší měšťanské školy a někdy kolem roku 2000 byl přemístěn
na svinovský hřbitov.

Zbytky ledovcových sedimentů ve starých svinovských pískovnách.
Foto duben 2006.
Bludné balvany jsou oblíbenou zahradní dekorací a tak z volné přírody mizí. V minulém roce
někdo ukradl dvoutunový bludný balvan ze zámeckého parku v Raduni. Podobný osud postihl
další dvoutunový bludný balvan v obci Vlčice na Jesenicku.
Historie svinovských bludných balvanů není uzavřená kapitola. Ve Svinově, který byl kdysi
znám jako místo s mimořádně velkým výskytem bludných balvanů, se tyto přírodní památky
na doby ledové jistě ještě objeví. Může to být při stavebních pracích nebo po přívalových
deštích.
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Vzpomínky na dobu ledovou ve staroindické Rgvédě
Aleš Uhlíř
Tomáš Rozehnal sleduje vše nové v médiích i v odborné literatuře a posílá mi články, které
objeví a považuje za zajímavé. Tak jsem koncem letošní zimy získal článek o zalednění
Jesenicka. Přírodní jevy jsou v něm personifikovány (ledovec dýchal ledovými větry, ledovec
opustil macešsky, ledovec opustil bez slitování) a líčeny poeticky (přívětivé zurčení vody,
sněhová pokrývka pocukrovala). Dnešní autoři se snaží na čtenáře zapůsobit nejrůznějšími
způsoby a někteří s větším či menším úspěchem ozvláštňují své texty uměleckým nádechem.
Že vědy a poezie mohou být spojeny, dokazuje kniha The Arctic Home in the Vedas od Bála
Gangádhara Tilaka, která vyšla v roce 1903.

Inspirován Tilakovou knihou měl v roce 1908 na zasedání Přírodovědného spolku v Brně
Karl Schirmeisen přednášku Vzpomínky na dobu ledovou ve Rgvédě. Rgvéda je staroindický
hymnický text ze starší doby bronzové. Vznikl před více než 3000 lety a může mít dokonce
4000 let. Podle Schirmeisena se v něm uchovaly vzpomínky na události, k nimž došlo před
10 000 lety, vzpomínky na dobu ledovou a její konec. Mohou se skutečně ve vzpomínkách
lidstva pouhou ústně předávanou tradicí uchovat události tak vzdálené jako je konec doby
ledové? Schirmeisen byl přesvědčen, že vzpomínky z tak dávné doby se uchovat mohou,
ovšem pouze ve formě bájných a mýtických podání. V přednášce Vzpomínky na dobu
ledovou v Rgvédě to stručně shrnul. V době ledové to vypadalo podobně jako v dnešní zimě.
Obloha bývá zatažená, jsou mlhy a málo bouřek. Konec doby ledové musel být spojen s
povodněmi. Božský vynálezce Ribhus musel před vynálezem hrnčířství, vozu s koly,
zemědělství a chovu dobytka probudit a omladit staré nebe a zemi, ležící dlouho v mrtvolném
stavu. Védský bůh ohně Agni byl věky uvězněn v trvalé temnotě. Teprve až védský bůh

hromovládce a král bohů Indra jako první svůj čin způsobil blesk a obnovil letní čas bouřek,
mohl se bůh ohně navrátit k ostatním bohům. Hromovládce Indra byl v lůně své matky stovky
let. Jeho první a největší hrdinský čin bylo vítězství nad démonem Vritrou, který svíral zemi v
temnotě a vody světa proměnil v nekonečné ledové skály. Teprve vítězství Indry uvolnilo
zadržované vody, ledové skály byly rozbity a po smrti démona Vritry osvobozené vodstvo
probudilo zem. Jako příčinu ledové doby považovali básníci Rgvédu vniknutí mlhavé temnoty
bez slunečního svitu, která se po stovky let rozprostřela po zemi.
Na titulní straně je ilustrace k Rgvédě, na níž démon Vritra uvěznil Slunce a vody světa
proměnil v led.

Démon Vritra je zabit. Ledovce roztály a Slunce otepluje Zemi.
Ilustrace k eposu Rgvéda v Tilakově knize, vydání r. 1956.
Schirmeisenův poetický obraz založený na verších staroindické Rgvédy a jeho přednáška byly
shrnuty na dvou stránkách spolkového časopisu. Tilakova kniha má 500 stran. Jen různé
odkazy zabírají 33 stran. Tilak se neopírá jen o staroindický hymnus Rgvéda, zná vědeckou
literaturu na úrovni své doby (zejména astronomii, glaciologii, geologii, prehistorii a
mytologii různých národů).
HISTORIE: Dochovaly se v paměti lidstva vzpomínky na dobu ledovou?,
Neviditelný pes z 11. 3. 2021.

Obsah Zpráv Přírodovědného spolku v Brně, svazek XLVII. 1908
s přednáškou Vzpomínky na dobu ledovou v Rgvédě.
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