
Abstrakt 

Sedimenty šumavských jezer jsou důležitými přírodními archivy. Záznam v nich obsažený 

zachycuje postglaciální historii samotných jezer, stejně jako historii přírodních procesů v širším regionu. 

Dokládá též lidské osídlení a změny způsobu využívání krajiny. Vědecký zájem tyto sedimenty poutají 

již od konce 19. století. Ačkoliv moderní paleolimnologický a paleoekologický výzkum započal na 

Šumavě už ve druhé polovině 20. století, velký potenciál jezerních sedimentů pro rozšíření vědeckého 

poznání nebyl dosud plně využit. Hlavním cílem této práce je proto prohloubit znalosti o těchto 

přírodních archivech a podpořit tak jejich využití v budoucích studiích. 

Pro dosažení hlavního cíle bylo stanoveno několik cílů dílčích: i) srovnat stáří sedimentů 

šumavských jezer s publikovanými poznatky o deglaciaci území na konci poslední doby ledové, 

ii) rozšířit metodické možnosti datování pozdně glaciálních sedimentů o chronostratigrafické 

markerové horizonty, iii) posoudit vliv bioeroze chitinizovaných subfosilních zbytků vodních 

bezobratlých živočichů na reprezentativnost dochovaného záznamu a iv) ověřit předpoklad 

o dystrofním charakteru jezer v průběhu holocénu prostřednictvím analýzy subfosilních zbytků 

chrostíků (Insecta: Trichoptera). S ohledem na naplnění uvedených cílů byly studovány sedimenty 

ze čtyř jezer (jezera Laka, Plešného jezera, Prášilského jezera a Rachelsee) a jednoho zazemněného 

jezera (Stará jímka), a to za využití multi-proxy přístupu. 

Na základě získaných výsledků jsem dospěl k závěrům, že doba počátku sedimentace 

v šumavských jezerech se může odlišovat od stáří morén, které jezera hradí. Nejstarší sledy jezerních 

sedimentů pokrývají období celého pozdního glaciálu. Ve vrtech ze Staré jímky a Rachelsee byly 

nalezeny dva chronostratigrafické markerové horizonty – sopečný popel (tefra) z erupce Laacher See 

a vrstva obsahující sklovité mikrosferule bohaté na železo, které jsou často interpretovány jako doklad 

impaktní události na počátku mladšího dryasu. Oba markery mohou značně zpřesnit datování (tj. snížit 

statistickou nejistotu spojenou s výpočtem stáří) studovaných sedimentární záznamů. 

U chitinizovaných zbytků bezobratlých živočichů (kokony ploštěnek a čelní štítky chrostíků) z jezera 

Laka, Prášilského jezera a Staré jímky byly rozlišeny čtyři typy poškození mikroorganismy – jednoduché 

otvory, jednoduché meandrující chodby, hvězdicovité chodby a abraze. Tyto struktury byly pozorovány 

u ⁓10 % mikrofosilií a představují první doklad bioeroze chitinizovaných pozůstatků organismů 

ve čtvrtohorních jezerních sedimentech. Z celkově dobrého zachování zbytků lze usuzovat 

na přítomnost anoxických podmínek u dna jezer či na dostatečně vysokou sedimentační rychlost. 

Zbytky chrostíků jsou v paleolimnologických studiích využívány jen vzácně. Úspěšné provedení jejich 

taxonomické analýzy v případě záznamu z Prášilského jezera dokládá, že mohou posloužit jako cenné 

biologické proxy. Rekonstrukce sukcese fauny chrostíků v Prášilském jezeře jasně ukazuje známky 

přirozené acidifikace a dystrofie v oblasti Šumavy již od hranice pleistocén–holocén. Dosažené výsledky 

mohou být využity jako referenční data pro hodnocení biologického zotavování tohoto jezera. 

Předkládaná práce přináší nový vhled do historie šumavských jezer a jejich povodí. Budoucí 

studie budou moci využít skutečnosti, že se na většině lokalit nachází holocénní a pozdně glaciální 

sedimenty, které se vyznačují dobře zachovanými chitinizovanými subfosilními zbytky organismů 

a přítomností dvou chronostratigrafických markerů. Tyto markery dosud nebyly nikdy doloženy 

společně na jediné lokalitě a v ČR nebyly doloženy ani jednotlivě. Jejich pomocí lze srovnávat 

paleolimnologické záznamy ze šumavských jezer s přírodními archivy z geograficky vzdálených oblastí. 

 


