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na území Česka 
"česká vysočina měla malé horské zalednění v Krkonoších, na Šu
mavě, snad i v Hrubém Jeseníku a Krušných horách ve starších 
čtvrtohorách, v posledních dvou dobách ledových, rissu a wtirmu. 
Pevninské severské zalednění dosáhlo k severnímu úpatí Sudet, od 
Šluknovska do Moravské brány a na malém území severovýchodu 
k úpatí Beskyd." 

' 

ěmito větami začíná kapitola o proble
matice pleistocénního zalednění v zatím 
poslední(!) učebnici fyzické geografie 

Česka. Změn i l se nějak tento obraz, nastíně
ný J. Kunským v roce 1974? Projevil se v na
šich současných znalostech pokrok, kterého 
věda za posledních třicet let dosáhla? Na prv
ní pohled možná ne, neboť základní rámec 
glaciální morfologie Česka zůstal zachován: 
v období svého maximálního rozsahu zasáhl 
severský ledovec i na území českých zemí, 
a to v oblasti severních Čech a Moravy; v na
šich nejvyšších okrajových horách se rozvi
nuly horské ledovce, i když pouze malé 
a zcela nesrovnatelné s ledovci známými 
z velehorských oblastí (viz mapa). Zmínka 
o rissu a wUrmu by však již změn doznala, 
stej ně jako některé další údaje, citované do
dnes v odborných i populárně naučných pub
likacích. Jak by tedy vypadal aktuální pohled 
na dávné ledovce na českém území? 

Na okraji kontinentálního ledovce 
V období středního pleistocénu zasáhl kon

tinentální ledovec severní Čechy a severní 
Moravu. Na území severních Čech bylo ploš
ně rozsáhlej ší starší zalednění, k němuž došlo 
ve třech výkyvech v období glaciálu elster 
(viz tabulka). V průběhu posledního elsterské
ho zalednění ledovec postoupil až za Jítravské 
sedlo, k čemuž již v žádné z transgresí (postu
pu severských ledovců k jihu) sálského glaci
álu nedošlo. Poslední výzkumy ukázaly, že 
v některých oblastech byl rozsah zalednění 
podstatně menší, než se uvažovalo dříve, ne 
zcela přesně známá zlistává rovněž chrono
stratigrafie zdejších ledovcových sedimentů. 

Severní Moravu zasáhl kontinentální le
dovec během elsterského a sálského zaled
nění, i když ani starší zalednění nelze zcela 
vyloučit. V obou glaciálech lze rozlišit star-

ší a mladší zalednění, která se dále člení na 
několi k ledovcových oscilací. Zatímco ma
ximální rozšíření kontinentálního ledovce j e 
známo (v období staršího sál ského, tzv. pal
haneckého zalednění zasáhl až k rozvodí 
Odry a Moravy v Moravské bráně), rozsah 
mladšího sálského zalednění zůstává nejas
ný. Nejproblematičtěj ší je vymezení hranic 
jednotlivých oscilací ledovce v člen itém re
liéfu j esenické oblasti, kde docházelo k do
datečnému přemísťování ledovcových sedi
mentL!. Nedokončeno zlistává na severní 
Moravě rovněž stratigrafické zařazení někte
rých souvrství ledovcových sedimentl!, tedy 
j ej ich přesné časové zařazení. 

Zalednění našich hor 
Horské oblasti, ve kterých bylo prokázá

no pleistocenní zalednění, mají několik spo-
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DEFINICE A POJMY 
Ekoton - Pfechodov6 zóna mezi dviml vegetalnlml 
glad61- chladné obdob! bihem kterého dcKio k mo
hutn6mu rozvoji kontinent61nkh a 
honkjch ledovců 
plelst.- - gaologkk6 epocha minulosti Zemi, vy
znalulld se stiidánlm dob ledových a meziledových 
•• - ledna z pleistoc6nnkh glaci6lů (pied 
300 000-230 000 lety) 
soole - pfedposlednl gladól (pfed 180 000-130 000 
lety) 
tlst•sk6 zaledniaf x s61sk6 zoleclniaf - zaled
ninl v pnlbihu glodóiO elster a saale 
chr0101traf9aflt -lasov6 zal'azenl 
traugreseledovct- postup ledovcového lela 
HOttlltollkkj vývof -tektonicky vývoj reliéfu ad 
mladlkh tfatihOr dO soulosnosti 
fln - tlakem a teplem piemininý snlh (přechodnó 
forma mezi snihem a ledem) 
deflace - un6ienll6slk za zemského povrchu vitrem 
deflalll plollay - plo!iny vystavené Intenzivni de
flalnlllnnostl 
ptYIIInský (kontlnelt6111) ledovec -ledovec po
krjvajld rOzs6hlé l6stl kontinantO 
Ilonky ledovec -ledovec v6zanf na horský reliéf 
nill6 lira - pomysln61inie nad kterou doch6zf 
k akumulaci ledovcové hmoty 
ter61111f deprese - snlfanlna reliéfu 
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lcčných rysů . Předně se jedná o hory morfo
logicky podobné, které byly vyzdviženy při 
alpínském vrás nění do výšek přes 

1400 m nad mořem. V dítsledku obdobného 
neotektonického vývoje se na konci třetihor 

vyznačovaly rozvinutou údolní sítí a příto
mností rozsáhlých vrcholových plošin v nej
vyšší části hor. Vysoká poloha plošin (přes 
1200 m n. m.) způsobila, že během glaciálít 
docházelo na jejich povrchu ke zvýšené aku
mulaci sněhu a firnu, který byl následně tran
sportován větrem do závětrných poloh. Po
kud by ly defl ační plošiny dostatečně 

rozsáhlé a kompaktní, vznikaly pod jej ich zá
větrnými okraji ledovce. 

Rozvoj horského zalednění byl podmíněn 
ochlazením klimatu v pleistocénu a snížením 
sněžné čáry. Z klimatických faktorů měly pro 
akumulaci sněhu a vznik ledovcťt rozhodují
cí význam rychlost a převl ádající směr větrít 

(při převažujícím západním proudění dochá
zelo ke svívání sněhu z náhorních plošin do 
blízkých terénních depresí), průměrné roční 

teploty vzduchu, a především dostatečné 

množství pevných srážek. Protože směrem 
clo vnitrozemí Eurasie narůstá kontinentalita 
klimatu, dochází i v rámci okrajových hor 
českého masivu k úbytku srážek směrem 
k východu. Tento gradient se odrážel ve zvy
šující se poloze sněžné čáry v poslední době 
ledové (Krkonoše ll 00 m, Hrubý Jeseník 
11 50 m) a v úbytku dochovaných stop po 
horském zalednění. Tato skutečnost je také 
j edním z dítvodíl, proč byly doklady o zaled
nění v Hrubém Jeseníku nalezeny o čtvrt sto
letí později než v Krkonoších a na Šumavě 
( 1903, resp. 1878 a 1882). 

Největší neznámou zalednění našich hor 
je od počátku výzkumít otázka stáří a počtu 
zalednění. Větš ina dosavadních pokusů o vy
řešení této otázky se opírala především 
o morfologické vyhodnocení ledovcových 
tvarít reliéfu, v nichž je však historie zaled
nění zaznamenána pouze rámcově. K pocl
statnému pokroku ve výzkumu chronologie 
horského zalednění došlo až v posledních le
tech, kdy byly v Krkonoších použity metody 
"absolutního" a relativního datování. Z vý-

sledkít výzkumů vyplývá, že všechny moré
ny v české části Krkonoš vznikly v průběhu 
posledního glaciálu (wlirm/weichsel). Starší 
morény se nedochovaly, nicméně na základě 
přemodelování reliéfu ledovci lze usuzovat 
na existenci lokálních horských ledovcú 
i v období, které poslednímu glaciálu před
cházelo. Navzdory novým poznatkům zítstá
vá problematika geneze za lednění našich hor 
nadále otevřená, zejména s ohledem na izo
lovanost zmíněných výzku mů. Tyto j sou 
soustředěny výhradně na území Krkonoš, za
tímco ostatní horské oblasti českého masivu 
zítstávaj í bez povšimnutí. 

Ledovce, které v prítběhu pleistocénu 
v našich horách vznikaly, je možno rozdělit 

na ledovce karové a údolní. Větší údolní le
dovce se vyvinuly pouze v Krkonoších, kte
ré měly pro rozvoj zalednění nejlepší před
pok lady. Existenci až pět kilometrů 

dlouhých ledovců dokládají přemodelované 

údolní profily Labského a Obřího dolu. Ne
jméně ve čtyřech dalších údolích české části 

Krkonoš vznikly ledovce karové a ty se roz
vinuly rovněž na Šumavě a v Hrubém Jese
níku, nejčastěji ve východně až severový
chodně orientovaných údolních uzávěrech. 

Na české straně Šumavy vytvořily ledovce 

Mapa: Ple istocénní zalednění na území Česka 
pět karů, v nichž se až 
clo současnosti udržela 
ledovcová j ezera. 
V Hrubém Jeseníku byl 
ledovcem přemodelo
ván údolní závěr Mora
vice, v dalších třinácti 

údolních závěrech se 
o zalednění uvažovalo, 
nebylo však potvrzeno. 

:Olnámka: Modré areály znázorňuji maximálnl rozšíření kontinentálních ledovců , bodovými znač· 
am11SOu vyznačena místa, kde bylo prokázáno horské zaledněni. 

Tolik naše hory, kde 
bylo zalednění prokázá
no. O horských ledov
cích se však uvažovalo 
i v dalších oblastech 
Česka , především 
v Krušných horách, Ji-

zerských horách a na Králickém Sněžníku. 
V Krušných horách bylo dosud popsáno se
dm lokalit hypotetického zaledněn í, ledovco
vý pítvod však byl ve všech případech vyvrá
cen. Nepotvrzená zůstává domněnka 

o zalednění Jizerských hor, kde byly v sou
vislosti s horským za ledněním zmíněny zá
věry Holubího, Sloupského a Ztraceného po
toka. Zaledněn í nebylo doloženo ani 
v případě pramenné oblasti údolního uzávěru 
Moravy na j ižním svahu Králického Sněžní

ku. Z dalších horských oblastí byla existence 
ledovcít vyloučena v případě českého lesa, 
Orlických hor, Novohradských hor a Morav
skoslezských Beskyd. Tyto oblasti nebyly 
patrně v pleistocénu zaledněny, buď vzhle
dem k poměrně nízké nadmořské výšce, ne
bo k nevhodným geomorfologickým pomě

rítm. Byly však součástí zóny periglaciálního 
klimatu v předpolí kontinentálního zalednění 

a při vývoj i jej ich reliéfu se výrazně uplatňo
valy procesy periglaciální. Neji ntenzivněj i 

pítsobily v nadmořských výškách přesahují
cích hranici 900 m, kde daly vzniknout roz
sáhlým kamenným mořím , typickým vrcho
lovým torítm, mrazovým srubům a četným 
periglaciálním jevítm. Periglaciální nivální 
procesy přispěly rovněž k přemodelován í ně

kterých údolních uzávěrí1. 

Závěrem 

český masiv byl zaledněn ím postižen j en 
velmi málo. V době svého nej většího rozsa
hu zaujímaly kontinentální a horské ledovce 
pouze necelá čtyři procenta rozlohy Česka 
a většina našeho území tak zůstala součástí 

prostřed í periglaciálního. Navzdory nevelké
mu rozšíření zanechaly pleistocénní ledovce 
na území českých zemí četné stopy, které 
maj í velký význam pro studium vývoje relié
fu a přírodního prostředí. Zejména malé hor
ské ledovce citl i vě reagovaly na výkyvy tep
lot a srážek a staly se tak dítležitým 
indikátorem kl imatických změn v minulosti. 

Zbyněk Engel, katedra fyzické geogra
fie a geoekologie PřF UK v Praze 


