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Na dvorech domu stály vetšinou nad studnemi. kte-

" ré již dosloužily. drevené prístreškya zásteny~ Nad,
zejícím otvorem bylo umísteno prkénko s okrouhlým' '
výrezem. Zbytky takoVých' prkének. pokud náhodou
spadly otvorem dovnitr. Se ve výplních latrín obcas
najdoti. K hygienickým úcelum se místo' dÍ1ešniho
toaletního papíru pou,žívaly chomáce mechu. ales-
pon tak sl vysvetlujeme jejich casté nálezy. Vesmes
jde 'o druhy vysokého vzrustu. jež byly sQírány na
prírozených stanoVištích v bližším ci vzdálenejším
okolí mesta. NejhojnejšfjsQU ttavník Schrebéruv
(Pleurozium Sdm:!benl. rokytník skvelý (Hylocoinium
splendens)' a sourubk:i kaderavá (Neckera'crispa), ,
Posledne jmenovaný druh vytvárející husté nízké ko-
b~ce plochých stélek je k danému úcelu zVlášt vhod-
ný (autor osobne vyzkoušel), Pravdepodobne muse-
lo ve stredoveku existovatjákésí prídružené povolání"
mechare. který se zabýval sberem a dovozem vhod- '

ných toaletních druhi.i mechu do meštanských do-
mácností. Jiste však eXIstovali profesionální doda-
vatelé otav - další z hygienIckých potreb. Dochovaly

'se totiž puvodní úcty z nákupu tohoto obzvláštjem-
,ného materiálu i s pppisem Jeho použití. '

Po case, když 'se fekální jímka zaplnila, byla bud-
to' vycištena. nebo casteji zavezena stavebním ru- ,
mem. Tak byl obsah latriny zakonzervován a v nem
uchovanarada zajímavých objektu. b4-dícíchzájem '

nejen prírodovedný.Tak napríklad ve dvore mest- ,
ské školy u sv. Morícev Olomoué'i byl ve sti'edoveké
žumpe nalezen soubor hrllku se jmény žáku nebo
zamestnancu školy. brezové metly z lázní, pergame-
nový list z ucel:mice latiny, který sloužil nekterému
ze žáku ke spravení boty. a a1chýmistické náciní"
svedcící o tom. že, se iIektery Z ucitelU venoval Vel-
kému dílu. Vé fekální jímce naKonskémfrhu (dneš-
.ním Václavském ná,mestí) v Praze, byl spolu s lékár-
nickými nádobami nalezen leštený kus chalcedonu.
pouŽívaný tehdy k srážení teploty. Dum totiŽpatril
rudolfinskému lékari Matyáši BorbbnioVi. Jakým
zpusobem se vzácný polodrahokam do latnny' do-
stal. smíme se pouze dohadovat. O
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Drevo.rYl (!) Zdenek Mézl

Co ~udef
až spadne
Katastrofický scénár
vývoje Prahy bez lidí

JIRf SÁDLO

ChattušaŠ-.hliny hlavního mesta Chetitu v centrál-
ní Anatolii. V údolí je turecká vesnice se semknutý-
mi domky. kamennými zídkami a tarasy. s pachem
chlévu v nocním dešti a s veselou cervenou hospo-
dou. kde se pri caji a cigaretách dedové v bekovkách
dívají na .fotbal v televizi. A nade vsí hora. šílene ve-
liká. šílene jednoduchá. se zelenými pastvinami
v oponách predjarních plískanic. Najednou Vidíte ve~
nec nesmyslne velikých a hrubých hradeb a valu.,
hradeb ze sJpádaných balvanu; "je to hta petiletého
chlapce zvetšená nad všechno pomyšlení. Pustýrhi
branami procházejí stádecka koz a ovcí. z reliéfu se
divají bohyne prázdnýnia nepohnutýma ocima.

To je ono zaniklé mesto: hruza a okouzleru z ruin je
jako hruza a okouzlení z absurdity srnr1:i. Ale zároven
vtdíine šafrány.rehky a drištály tureckého jara. stáro- '
novou pru-odu. která nahradila diverzi tu kulturního
tmpaktu. Kde je tvé vítezství, smrti. kde tvuj osten?

Není divu. že se nám nekdy vnucuje svatokrádež-
ná otázka po konci našich mest- (nebo si holenkové
myslíte, že tu budeme strašit vecne?). Píšu o Praze,
ostatrie ta má svuj konec predpovezen staiým pro-
roctvím - forman pojede lesem. pres vltavský brod.
a ukáže bicem z kozlíku malému chlapci: tady stá-
valo kdysi velké a slavné mesto Praha. Dobre, jak
by tedy vypadala taková Praha sto let poté? Jak by
probíhala rekqlonizace Prahy prírodou?

Mentální experiment: Praha v !?utinách '

, ,

Tedtó muže vypadat. že se chystam fantazírovat.
protože se pohybUJeme v ríši velkého ~dYIJYa vec lze
overit jenpraktíckým pokusem~ od nejž nás rac
uchránit svatý Václav. Ale v našich Úvahách máme
k dispozici ~všechno; co zatím víme o chování stre-
,doevropské prírody v podobných situacích. prede-
'vším znalosti o jejím vývoji na Jiných clovekem stvo-
rených biotopech. ' ,

Mesto je systém vyrobený a stále udržovaný ClO~\vekem. O to je vratší- jakmile lidský vliv pomine.
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cesniprocesy. které navracejí plochu docasne ovlád-
nutou clovekem .zpátky smerem' k prírode. smerem

, k jakémusi tenninálnímu sta(iiu. kterému ríkáme
,klimax-{Vesmír 78. 40. 1999/1.) a kterým je u nás

Autorovo podekováni: Za Intellgentni'Jší cást nápflcÍÚ vdeclm
V. ,Cl1kovl.

RNDr:Jirí Sádlo(.1958)v.ystudcival geobotaniku na Prírodo-
vedec'ké fakulte UKvPra~e.V Botanickém ústavu AVCR se
zabývá fytocenologií.' ',. .'
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povetšineles. SchváÍne :píšu Jaken;tUsi a 'smerem -
, 'jde totiž o to; ,že ten cílový stav se Jakž takž snadno',

obnoví.když necháme ležeUade,m pol~; ale hur. když'
.necháme ladem ležet Národní divadlo, Pujde to po-
maleji.a dokonce se ,výchozí stav neobnoví nikdy. .

protože vždycky tam už bude.pahorek z kamení a na
nem budoujiné,podmírikynež v puvodním lese,atak
tam porostOu trochu jiné druhy stromu, a ty zas
budotí žrát jiní hmyzovéatd. ' .' "

Zacátky techto repanicních procesU vídiIDe na: kaž-
. dém prázd~ém 'prostr~stVi. staveništi nebo bouracce '

\ ponechané svému osudu. zacne to jednoletýiru dru-
I hy. Jejich semena se na plochu dostala bud behem
Jejího vzniku. anebo už tam dávno byla- odpocívai~

} sto let Wuboko v. pude. Skoro zároven snirru se u~hy-cují vytiva1é,druhy a první dreviny. Tyjsou siCesiliiej-
'ší v konkurenci. ale pomaléjší" rostu. a.tak sena ploše

\ vystrídá celá kompetitivni hierarchiesP91eceri.stev': kdo
drívpríjde. drív mele. ale kdo je silnejší. hakonec vy-
hrává. Konecne vše opanují první stromy- a dál neví-
me, protože pak se z toho udelá bud park: nebo novo-

, stavba. Zato jsou vemeste plochy stiomové vegetace.
která sice vZnikla umele. ale Iiem udtžována. a tak se
blíží obrazú ápontánriího ..pralesa"- treba cásti sta-
Iých hrbitovU ciparku nebo pfímestské lesni celky.jako
je bažai1tnice u Sata1ic.Tohle všechno mužeme ,extra-
polovat na celou Prahu a zbytek si domyslet poctrena-
šich znalostí o vývoji stanovíšt. dynamice šírení orga- '
nizmua jejich náiocích. '" '.' ,

Nejprve pujde o'to. jak v našem mentálním expe-
rimentu has tavíme výchozí podmínky. Tedy co vlast~
ne se má stát v roce nula. Bezprostrední prícinureál-
ného zániku težko hádat a'možná lépe' nehádat. Ale
chceme~li si ukázat. co prírodadoyede. znamená to
nechat jí v našich úvahách co nejvolnejší ruku. Na-
príklad v tom, že se do Práhy nebudou lidé znova

. vracet. A že okolo bude dál dnešní kultu mí krajina,
, ' kterou dobre známe. nikoli ~ajina roVnež cerstve

opuštená, (v jejím vývoji tiž bychom hodne hádali)., .
anebo naopak atomová poušf. Takže - nedá se nic,
delat '-nejlépe interi>retovatelné výchozí podmínky
jsou zároven hodne nerealistické. " .

Jeden možný modelje rychlé a tiché ryklizení po-'
zic cloveka (tak to snad dopa<;llou Mayu), .Lidé zmi-
zí. mesto zustane stát. Jenže tehdýby asi Praha tak

,PROC JSME. V NAšEM MODELU NEPREDPOKLÁDALI
CLOVE'KEMNEOVLIVNENYvÝVOJ tEL YCHCECH? .

Pravdepodobnostlíspešné'p~edpovedl sukcesního vý-
voje nejakého území závisí na víc vecech. Triviální jsou'
výchozí podmínky-je tedy samozrejme 'duležité, co je
to za území sco se s ním na.zacátku stane. Trebam~st-
ská s~ládka s prevahou organického' odpadu se bude
vyvíjeto hodne jinak než halda jalové zeminy zpovrcho-
vého dolu, a ty rozdíly musím ,dobre'zhát, ackoli obojí je
na první pohled stejne šeredná hromada. 4ávisí to ale'
také na' cMe. Prá dvacetllétý nerušený vývoj skládky

'mám jen z ókollPrahy stovky príkladu, pro nerušený:
vývojstoletý nemáms jlsto~óupríkladžádný.' ' .

A.nejinéne samozrejmé je; že ta úspešnost závisí také
na ploše,jejíž vývoj predpovídám. Ze znalosti vývoje zbo-
renlšr mohu ješte tak usuzovafnavývoj celé Prahy, !1le
jak by se vyvíjela celá ceská krajina bez cloveka; tp je .

trochu. príliš ~ejls.té. Tu nejistotu tam vnášejí predevším
náhodné jevymlgracní, které se ve svých dusledcích
scítají a složite Interferují. Dokážeme jakž takŽ ríci, jak
by se vyvfjelospolecenstito.pokud známe jého složenI.

. Ale Jak hádat'vývoJ spolecenstva, jehož skladbu neumí-
me odhadnout? V'odhadu vývoje práhy stací vycházet
jen z druhú,'které Jsou tu dl1es prítomny. Ale co by asi

" znamenalo pro Prahu, Kdyby,se ve vývoji Cech zacála
znovusilne uplatnovatnynejšípopelkamezinašimislro- .
my - Jedle32?
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do týdne kompletne a velkým, plamenem vyhorela.
což by sice situati dost zjednodušilo. ale ono by' to
pak už nebylo tak zajlmavé.

Zkusme to Jinak. Mne osobne se líbí pomyšlení.
. že Pražáci - vltavská .krev - Prahu nedají a radši ji

zbourajíi(me se to netyká. já jsem zeŽižková). Po-
dobne by zafungovalo velké zemetresení. Požáry by
prišly' taky. ale byly by pomalé ,a dlouho lokalizova-
né' a mezi doutnajicíini troskami by už mohla pro-
bíhat kolonizace. . , '

.0-25 let

, Praha je clenitým terénem cerstvých sutin, nekteré
se zpocátku ješte propadají. Státzustávají kamenné.
spodní cásti veží nekterých kostelu. které se bourají

.opravdu obtížne. neporušena snad zustan~ kom pakt-
'ní rotunda Nalezení sv. KrÍžena rohu ulice Karoliny

Svetlé, ale je kompletne zasypána okolními cihlový-
mi domy (k radosti pozdejších archeologu), zato ze
sídlišt brzy zbudou takové pekné hrobecky. Z dvoru ,

'a užších ulic JSou sotva prolákliny v suti. volná zu-
stávajíjenvelká,námestí a parky.

. Na ruinách okamžite zacíná sukcese rumištních
. 'rostlin, po bylinných stadiích rychle nastupují kro-

Viny a: už kolem 20. roku je vetšina Prahy zarostlá;
Bez vetších zmen v té dobe zustávají jen zvlášt tež-

. ko osídlitelné blokové sute kamenných budov, na-
mesti (pokud se tam zachoval asfalt). a málo Se do-
sud mení parky.. protože travní plochy zarustaji
drevínari1i pomaleji. Ruiny jsou bohaté organick)'II1
dusíkem. takže na vlhcích úpatích se vytvárejí hus-
té krovíny cemého bezu I a zplanelých .lián (plamé-
nek plotní', lóublneccili psí víno3), kdeŽto na su-
chých konveXních reliéfech zrícenin prevládnou rídké

. porosty jívy" s hrízou5 a oSikou6. '.

První kolonizátori suUnvšak nejsou pomalé rost-
liny. ale živocichové schopní využít i drobné a do-
casné potravní zdroje ~ tak je tOrhu i pri kolonizaci
cersryých lávcivých polí.a,natož tady. Vždyt pro pot-
kana7 se vlastne životní podmínky ani zásadne ne-
zmení. V prvních letech je nejvetší diverzita stano-
víš! i potravních zdroju a tomu odpovídá i maximum
diverzity ctvemož~cu. Zpocátku nastává 'mohutná
poj;mlacní exploz'e potkanu', kterí vyžerou zborené
krámy. Vpatách jim jsou masožravci. Jsou to db-

, tnácí Zvírata na,v,olné noze-psi. kocky, ale také šel-
my. které i dnes žijí dokonce ve vnitrní Praze, napr.
kuna skalní8, Vylouceno. není. ani namnožení nekte-
ry-ch uprchlíku ze zoo a ze soukromých chovU (urci-

,te mýval9 a ftetkalO) - k dispozici jsou hluboké pod-
zemní chodby se stálým klimatem. Zároven se
rozbíhá dosídlóvání ptactvem. Ustupují holubi II, kte-
rí ztratili podkroví pro hnízdení. pro první léta jsou'
význacné druhy otevrenych skalnatých terénu (re-
hek domácí", belorit"!) a stepi (koropt~vI4a krepel-
ka"5). Mení a zVetšUje se i spektrum druhu netopý"
ru. hlodavcu. hmyzožravcu a plazu.

. 25~150 lét

Praha je uŽ pod lesem. Ruiny se stabilizovaly. ted
,se jen pomalu plošne sesedají, jak krehnotl a drtí se .

. cihly. terén se pomalu zarovnává. Na vetšine ruin je
" už vrstva pudy. Obnovíla se puvodní sít potoku. Ve-

getace zmohlfi. zbylý asfalt. dláždení a trávníky.
V parcích dorustá. ml~dá generacéspontánních stro-
mu. Prevládajícími druhy v této první generaci lesa
JSou ty. které nejhojneji zplanujív dnešní Praze: vy-
chodoasijský pajasan žláznatý'6 a jeho evropská ob-
doba jasan ztepilý'7. javory mléc'B a klen'!'. bríza
a osika.,Vlhký a.sÚnný lesjavoro-pajasanový pohltí'
behem prvních 70 let les brezo-osi.kový, který rostl



na' suššíéh místech, protože bríza je krátkoveká ajejí
semenácky jsou výrazrie svetIomilné. Postupne se..
stírá i rozdíl mezi ruinaml a parky; V Ilich prevládá

. javor a jasan. ale šírí se odtud i nekteré druhy. kte"
ré tu byly pestovány - naše lípy. duby a habr. a také,

. 'mnohé exoty (zejména akát~o..ten však .mimo parky
príliš neproniká. protože zmlazuje hlavne vegetativ-
ne). Prevažujicí pražský les si muterné tedy pred-
stavit jako dost hustý. výlucne listnat~.. spodrost~m '.
prozrazujícím velký obsah organickýC'h látekv pude
- v podrostu preyládá kopriva dvoudomá21. netýkav-
ka malokvetál~. cerný bez. místybrectan2:1., '

Už na zacátku období se fauna obratlovcu mení,
ze skladby ovlíVnené clovekem na bežnou faunu les-
ní. Zaníká populace potkanu (ale vzácne .se 'mohou
'vyskytovat krysyl4). Znaéné slábnou populace zdí-
voéelých psu a kocek. Ve zbylých .psÍC'hsmeckách
se brzy stírají rozdíly plemen a vzniká ceský prales-
ní dingo. Kólonizace drobnými obratlovci je dokon-
cena už na zacátku období a také velci obratIovci.bud
už v Praze byli (srnky); anebo se tam behem casu'"
dostávají - záležíjen na pravdepodobnostÍ; s j~kou
se mígrující j~dincí opacného pohlavi trefí do terce
velikosti Prahy. První kolemjdouCí divpký kocour25
nakríží populací kocek domácích.

150-500 !et

Praha je souVislým lesním územírh. Z mesta.' zbyly .
težší pudy Z cihlových substrátu a kopeckovitý re-

. liéf. Z nej dalším sesedáním pudy místy. Vystupují -
.zbytky silnejŠích kamenných zdí. Množství živín

v pude. typické pro predchozl etapu. se rychle sní-
žuje na bežnou úroven. což je dáno vycerpáním zá-
soh a zahlinováním sutí. . . .

Na zacátku období z lesa mizejí zpla,nelé druhy
stromu (zejména pajasan) a vegetace se mení y bežc
ný stredoevropsky- les s prevahou dubu. Dlouho je
ale znát pestrejší druhová; skladba s Úcastí nároc-
nejších .drevin Uavory. jilmy26. jasan). Naslun~ých.
svaZích HradCah. Letne a Vyšel)radu se obnovily tep-
lomilné doubravy.' '.

Teprve ted se ale naplno šírí hájové druhy. DríV
. jim to nešlo z prícin ekologických. hlaVne však z prí-
cin migracních. Druhy jako kopytník27. lecha2B.pqd-
léška29Cisvlzellesnpo totiž jsou ve stredních Cechách
celkem bežné; dokonce rostou v hájíchna okraji Pra-
hy (v Prokopskérii údolí.. na Vidrholci u' Klánovic; .
vTichém údolí). Prahu obklicuji: ale dovnitr- SKOro

. nejdou - šírí se pomalu. a tak se do pražských par-
.ku nedostaly. Jejich významnýmpredsunut:ým po-

stáveníri1 v osídiování Prahy by ovšem byla botanic-
ká z~hrada Na Slupi. kd.e se pestuje ?korocelá naše. .
hájová kvetena.'. . .

Podobné je tos živocichy: Ptáci udržuji v každem
okamžiku krok se stavem prostredí. .savci a.plazí
obsazují vhodné pr()stredí nejvýš s nekolika desíl-"
kamilet zpoždení. Zato plné obnovení skladby hmy-
zu a"pudní fauny má 'zpoždení mrlOoa set 11::1.Není

. to jen tím. že vlk a rys maji delší nohy než bezkrídlé
druhy broukú. šneci a chvostoskoct. Jde 'spíš oto.

, že vlk není zdaleka tak specializován na prostredí -.
na ceste ze Sumavyse vyžíví v každém hájku.
a zejinéna v každém kurníku. kdežto chvostostok
vyhovující typ ihájového hlimusu proste nenajde.

Víc než 500 let

Ackoli Praha je pohlCena lesem už za pár desítek let
po odchodu cloveka. teprve ted se stává plnoprávným

-.lesním územím biologicky srovnatelným treba s lesy
v blízkém Ceském krasu. Presto ani ted nejsou praž-
ské lesy totožné s lesy. které by na 'Územl Prahy asi

rostly.' kdyby zde mesto nikdy nebylo. Prinejmehším
tu zustávají chemické a fyzikáln.í zvláštnosti substrá-

. tu z,nekdejších cihlových a kamenných zdí. Zustávaji
i mistní zvláštnosti vevýmene starých stromu za mlac
dé. Na pocátku tu byla zhn.i.ba stejnoveká populace
prvrií generace dubú, 'a ta se ted mení tf populací fÚZ-

i novekou. o to pomaleji, že dub blokující zápoj se v nem,
dožívá nekolika set leLTak vzniká jakési místní vege-
tacni a faunlstické specifIkum - biologická stránka
géi1ia loei. Patrily by k nemu nejen absence druhU,
které se sem náhodou dlouho nedostaly. ale na druhé
strane i nekteré nápadne hojné výskyty. Velni.i hojný
by asi byl napr. jinde tiž pravzácný tis3!. který se dnes
pestuje v každém. parku avelmi'sna~nose šírí seme-
ny. predevšíin na starých zdech a podobných" stano-
vištích. Vzhledem kjeho éxt.rémru dlouhoVekosti a mož-
nému dalšímu šírení by asíjeho pražská populace byla
nadnorrhálníješte po tj.síciletí. .

Za~ostlibychom pi'ekvaplverychle.. .
Vidíri1e tedy. že není Jednoduché odpovedet na otázc
ku.'jak rychle by si príroda poradila s tak rozsáhlou
bourackou; jakou by v našem scénári byla Praha.
V každém ohledu je to jinak. Samotná kolonizace prv-
nírnipionýrskýmí stadíije prekvapive rychlá. a rychlý
je i VýVojcelkové struktury porostu - " pašem prípade
vznik lesního zápoje. Daleko pomalejší je však vývoj
druhové skladby. A protože vývoj stanovištních pod-
núnekje ~é docela rychlý. zacnou být brzy pro sklad-
bu spolecenstev rozhodující okolnosti migracní. . o

Vedecká Jména rostlin a žlvoclchÚ Jmenovaných I' textu:
'SnmbllclIs nigra. 'ClematisvitCl/ba. "ParthenocisslIs 'lllinCJlleJolin.
.Sali;.: caprea. "Bt/lIla.alba. "PoJlu/lIs Iremu/a. 7Rnttlls noruegicus..
"Martesfoina. "procyon lotor. "'PlltOrillS.1ilro; "Co/lirnba lit'ia. "l'lIoe-
IIicllruS ocllruros. "'Oennllthe oelln"llIt. "Per(/l~ percll~. '"Cólllmlx
corllmt~. .'"Ailla"tiius 9l(1[1r/ll/osa. " rrrÚi,,"s !'xcelsior..I"AcerII/at.a-. -
"birles. '!lA.pselldoplntohi.J.s. "'Robi"in f's!'w/acncia. "UrlicCI rltot:'

'cn, ""/mpoU.."s jmruWofn.""'Herlef'U hl'li~. ""Rnttus rittlÚs. "Feli...
sill;"slris. "'tnrnlls s,,:...'iÚul1lrn ellr°I"WWII.'"LCltlU/hts l'{'n)IIS. "'lil'-
/.ltlIi(,(llri/lJhn. ""(;aliwh syh'nticlII,,:""f,tÚIS hnccritn. "'Abies 'albi,.
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