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Abstrakt 
 

V 7. století př. Kr. začala v antickém Řecku vznikat filosofie a docházelo k významnému rozvoji vědy. 

Přestože v té době geomorfologie jako samostatná věda ještě neexistovala, začaly se objevovat první 

vysvětlení a popis geomorfologických procesů a tvarů. Bakalářská práce seskupuje zmínky 

o geomorfologických fenoménech z děl antických filosofů, přírodovědců, dějepisců a dalších autorů. 

Snaží se poukázat na správné poznatky a vysvětlit příčiny chybných výkladů. Fenomény, kterými se 

učenci zabývali nejvíce, byly zemětřesení, vulkanismus a záplavy na Nilu, ke kterým každý rok 

docházelo. Dále si uvědomovali, že se zemský reliéf neustále vyvíjí, a dokázali ho využít během 

válečných tažení, v zemědělství nebo při zakládání měst. Byli schopni kriticky hodnotit názory svých 

předchůdců, a přestože se tehdejší chápání určitých geomorfologických jevů lišilo od dnešních 

vysvětlení, antická věda je důležitým obdobím pro vývoj nejen geomorfologie, ale i vědy obecně. 
 

Klíčová slova: geomorfologie, antika, Středomoří 

 

Abstract 
 

Ancient Greece in the 7th century BC was important for the creation of philosophy and development 

of science. Although geomorphology didn’t exist as an independent science in this time, there were 

the first attempts to explain and describe geomorphologic processes and landforms. The goal 

of this bachelor thesis is to aggregate descriptions and explanations of these phenomena from works 

of ancient Greek and Roman philosophers, historians and other authors. The main purpose is to point 

out correct explanations and to explain the cause of these which are wrong. Main phenomena, which 

were scholars focused on, were earthquakes, volcanism and the annual flood on the Nile River. 

Greeks and Romans believed that the Earth’s relief is changing all the time. Relief landforms were 

used during campaigns, in agriculture and for the foundation of cities. The scholars were able 

to critically analyse theories of their ancestors. Despite the fact that some of the explanations were 

different from these of today, it shows us that science in ancient Greece and Rome is an important 

period for development of geomorphology and science in general.  
 

Key words: geomorphology, ancient Greece and Rome, Mediterranean 
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1 Úvod 

1.1 Téma a cíle práce 

Geomorfologie jako samostatná věda vznikla sice až v 19. století (Tinkler 1985), přesto se 

některým jevům z této oblasti věnovali již antičtí myslitelé. Protože byli první, kteří 

se geomorfologickými jevy a procesy zabývali ve větší míře a nemohli navázat na dřívější teorie 

o původu těchto jevů, pro některé fenomény existovalo několik odlišných vysvětlení. Cílem 

této práce je seskupit a strukturovat tehdejší názory na původ a projevy geomorfologických 

fenoménů, upozornit na pokročilé znalosti tehdejší společnosti a zároveň poukázat na omyly, 

kterých se antičtí učenci dopouštěli a vysvětlit, z jakých důvodů k tomu docházelo. 

 

1.2 Metodika 

Bakalářská práce byla vypracována na základě rešerše, ke které bylo využito antických děl, 

jak filosofických, tak dějepiseckých či geografickýcha. Z období počátků antické filosofie se 

žádná díla nedochovala, proto bylo nutné čerpat z dochovaných zlomků a doxografických děl 

(především Díogéna Laertského, který je obecně považován za věrohodný zdroj). Protože 

antičtí autoři často nerespektovali nutnost uvedení autora myšlenky, kterou přejali, není vždy 

zcela jasné, jaké názory jsou jejich vlastní, a jaké jsou zcela přejaté nebo poupravené. Díla 

některých autorů (např. Kapitoly o přírodě Plinia staršího) jsou však naopak přímo založena 

na tom, že seskupují názory jeho předchůdců. 

K vyhledávání geomorfologických fenoménů docházelo několika způsoby podle zaměření 

díla: 

 díla, která se geomorfologickým fenoménům přímo celá věnovala, byla 

prostudována celá  

díla: báseň Aetna 

 v dílech, která se geomorfologickým fenoménům přímo věnovala některou svojí 

částí či kapitolou, byly prostudovány příslušné kapitoly  

díla: Meteorologica (Aristoteles), Epicurus, The extant remains (Epikúros), 

O Přírodě (Titus Lucretius Carus), Proměny (Ovidius), Timaios: Kritias (Platón), 

                                                           

a
 Přehled učenců, jejichž názory byly zmíněny v bakalářské práci, viz Příloha 1. 
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Dopisy (Plinius mladší), Kapitoly o přírodě (Plinius starší), Tetrabiblos 

(Ptolemaios), Naturales quaestiones (Seneca) 

 u děl věnovaných historii či geografii byla věnována pozornost hlavně pasážím 

s popisem lokalit s předpokládaným výskytem geomorfologického fenoménu 

(např. zmínky o kryogenních procesech a tvarech byly vyhledávány pomocí pasáží 

věnujících se Alpám, Hannibalova přechodu Alp atd.). U děl, které jsou dostupné 

ve formátu pdf či existují jejich transkripce na webech věnovaných antické 

literatuře, bylo použito vyhledávání pomocí klíčových slov (např. pro kryogenní 

procesy a tvary to byly výrazy jako Alpy, led, sníh, lavina atd.). 

díla: Dějiny (Hérodotos) – dílo bylo prostudováno celé, protože o Hérodotovi je 

známo, že se popisu tvarů země věnoval a pokoušel se je často i vysvětlit, Dějiny IV 

(Titus Livius), Ammianus Marcellinus, Cesta po Řecku I a II (Pausaniás), History 

of Alexander (Quintus Curtius), The Library of history (Diodorus Siculus), Punica 

(Italicus), Geography (Strabón) – tomuto dílu byla věnována velká pozornost, 

Dějiny peloponéské války (Thúkydidés). 

 díla zaměřená na válečná tažení byla prostudována celá, pozornost byla věnována 

především popisu jednotlivých bitev 

díla: Tažení Alexandra Velikého (Arriános), Zápisky o válce galské (Caesar)  

Protože některá z děl nebyla prostudována celá a zároveň se dá předpokládat, že existují 

díla, která nebyla prostudována vůbec, přestože v nich je možné nalézt zmínky 

o geomorfologii, je možné, že výčet geomorfologických procesů a tvarů, tím pádem i všech 

antických geomorfologických znalostí, není zcela kompletní. Dále se mohlo stát, že klíčová 

slova, podle kterých bylo v určitých dílech vyhledáváno, nepokryla všechny zmínky 

o geomorfologických fenoménech. Dá se ale předpokládat, že tyto nenalezené zmínky nemají 

zásadní význam.  
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2 Fyzická geografie Středomoří 

Oblast antického světa, Středomoří, je jediné místo na světě, kde se potkávají tři 

kontinenty, což vytváří specifické fyzickogeografické prostředí (Woodward 2009).  

Středomoří leží v nejzápadnější části alpinsko-himalájského orogenetického pásu, který se 

táhne od Španělska po Nový Zéland (Mather 2009) a celý region byl v minulosti formován 

vertikálními i horizontálními pohyby zemské kůry.  

Přibližně před 250 miliony let se rozpadl superkontinent Pangea na dvě části, Laurasii a 

Gondwanu, a vytvořilo se tak moře Tethys, předchůdce Středozemního moře. Kolize 

Euroasijské a Africké desky během následujících 30 milionů let vedly k zániku moře Tethys a 

napomohly k vytvoření Středozemního moře a krajiny v této oblasti (Mather 2009).  

Středomoří patří k jedné z nejmladších oblastí. Většina pohoří byla vyvrásněna v pozdním 

paleozoiku (hercynské vrásnění) nebo mezozoiku a kenozoiku (alpinské vrásnění), kdy se začala 

vyvrásňovat geosynklinála Tethys (Votýpka 1994). Během geologické historie Země docházelo 

k obdobím klidu, během kterých povrch podléhal sedimentaci, denudaci a docházelo 

k mořským transgresím. Dnešní podoba alpinotypního horského reliéfu ve Středomoří byla 

dokončena koncem pliocénu a začátkem pleistocénu, kdy docházelo ke zdvihům evropské 

pevniny (Votýpka 1994). Litosferický vývoj reliéfu ale pokračuje na některých místech dodnes. 

Kromě neaktivních oblastí subdukce se zde nacházejí i aktivní subdukční zóny spojené se 

sopečnou aktivitou (např. kalábrijský oblouk) (Mather 2009). 

Oblast Středomoří je významná seismickou a vulkanickou aktivitou. Seismická aktivita je 

nejvíce koncentrovaná v oblasti Egejského moře, pohoří Zagros a helénského oblouku. Hlavní 

pás seismicity pak vede od Středoatlantského hřbetu na západě přes gibraltarský oblouk, 

Severní Afriku, Sicílii, Tyrrhénskou pánev, kalábrijský oblouk a Apeniny k Alpám, Dinárskému 

pohoří, helénskému oblouku a pohoří Zagros (Mather 2009). Vulkanická činnost měla vliv 

na značnou část středomořského území. Podél zlomů docházelo k výlevům vulkanických 

hornin, na které je vázán výskyt nerostných surovin. Vytvořeno bylo i mnoho sopečných kuželů 

či vulkanických jezer (Votýpka 1994). 

Kromě sopečné a zemětřesné činnosti měly a mají nemalý vliv na podobu reliéfu svahové 

pohyby, a to hlavně v místech se strmým reliéfem (Mather 2009). V horských oblastech byl 

reliéf modelován také ledovcovou činností. V Alpách se nachází mnoho ledovcových jezer často 

vzniklých v údolích, přehrazením ústupovou morénou (Votýpka 1994).  

Protože v minulosti často docházelo ke změnám hladiny Středozemního moře, pobřežní oblasti 

podléhaly vlivu marinních procesů. Reliéf byl modelován i fluviálními procesy. Pyrenejský 
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poloostrov je bohatý na erozní údolí zahloubená řekami, či při pobřeží na zátoky vzniklé 

zahloubením řek do tvrdých podložních hornin (Votýpka 1994). Na Nilu byla ve dvacátém 

století vystavěna Asuánská přehrada, která mimo jiné zabraňuje každoročním záplavám a 

reguluje tok řeky (Megahed, Vymazalová 2015). V oblasti Balkánu jsou četné ponorné řeky a 

kaňony, které antické učence upozornily na modelační činnost řek. Kromě ponorných řek je 

tato oblast bohatá i na další krasový reliéf – škrapová pole, závrty, krasová jezera a další 

(Votýpka 1994).  
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3 Vývoj antické filosofie 

Antické období je datováno mezi 8. stol. př. Kr. a 6. stol. po Kr. Antický svět se rozkládal 

v oblasti Středomoří, Černomoří a sousedních zemí a zasahoval až na západní pobřeží Malé 

Asie (největší rozloha Římské říše byla dosažena v roce 117 po Kr. – příloha 2) (Lisový 2007). 

Filosofie v antickém období vznikala od počátku 6. století př. Kr. a její součástí nebyla pouhá 

filosofie, tak jak ji známe dnes, ale byla to v podstatě univerzální věda, ze které se jednotlivé 

vědní obory postupně oddělovaly. Během antiky vznikala všemožná geografická díla, geografie 

ale v té době spadala pod dějepisectví. Některé geomorfologické jevy pak byly brány jako 

součást geografie, jiné jako součást meteorologie (např. zemětřesení). Přestože mnohé 

myšlenky antických filosofů z oblasti matematické a fyzické geografie byly správné, především 

zpočátku jich bylo mnohem více mylných. Hlavními důvody je to, že první filosofové neměli 

k dispozici žádné myšlenky, na které by navázali, a zároveň vzhledem k tehdejší úrovni 

technického pokroku často nemohli svá tvrzení dokázat. 

 

 

       Obrázek 1: Antické filosofické směry (http://superscholar.org/comp-history-philosophy/) 
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3.1 Předsokratici 

Iónští filosofové 

Řecká filosofie vznikala v bohatých maloasijských městech při pobřeží Egejského moře spolu 

s rozvojem průmyslu a obchodu, který přinášel názory a myšlenky ostatních civilizací a 

vyžadoval nejrůznější znalosti potřebné ke svému vývoji. První řečtí filosofové se začali 

odvracet od mytologického chápání světa a snažili se vysvětlit ho racionálně (Štoll 2009). 

Za mílétské přírodní filosofy jsou považováni Thálés, Anaximandros a Anaximenés. Dalším 

významným iónským filosofem byl Herakleitos z Efesu. Hlavními tématy, kterými se tito 

filosofové zabývali, byl vznik, složení a podoba Země i vesmíru (Svoboda 1962). Protože se 

snažili vysvětlit stejné fenomény, ale každý jiným způsobem, byli nuceni svá tvrzení podpírat 

argumenty a hledat slabá místa v tvrzeních svých kolegů (Lloyd 1970). Jelikož v té době 

neexistovala hranice mezi vědou, náboženstvím a filosofií, nerozlišovalo se, co je pouhou 

spekulací a co je pevněji podloženo (Svoboda 1962). Přesto docházelo k významným objevům, 

hlavně co se týká rozvoje matematiky a geometrie. Thálés, jeden ze sedmi mudrců, se pokusil 

vypočítat dráhu Slunce, podle které určil jeho velikost, Anaximandros zase vytvořil sluneční 

hodiny a sestrojil zobrazení nebeské sféry. Domníval se také, že Země má tvar koule, a že 

Měsíc sám nezáří, ale pouze odráží sluneční světlo (Díogenés 1995).  

 

Pythagorejci 

Přestože byl pythagoreismus převážně náboženským či ideovým hnutím, vyšlo z něj i 

mnoho impulzů pro rozvoj matematiky a astronomie (Kratochvíl 2009). Například o tvaru Země 

si mysleli, že je kulový, protože koule je ideální geometrické těleso. Dalším vysvětlením 

kulového tvaru Země byl stín při zatmění Měsíce, který má při všech polohách kruhový tvar 

(Štoll 2009). Svým způsobem také zastávali heliocentrický model, přestože ve středu vesmíru je 

podle nich ohnivá koule, kterou nevidíme, protože jsme k ní stále otočení opačnou stranou 

zeměkoule. Slunce pouze odráží světlo této koule (In: Aristoteles 1985; II, 13). Ekfantos 

ze Syrakús se domníval, že se Země otáčí kolem vlastní osy od západu k východu. Později, 

v 1. stol. po Kr., na něj navázali eklektičtí novopythagorejci (Blecha et al. 1998). Heliocentrický 

model podporoval i Archeláos, Anaxagorův žák, nebo alexandrijský astronom Aristarchos, ale 

pravděpodobně proto, že Aristoteles, který měl na pozdější vývoj filosofie a vědy nesmírný vliv, 

tento model zavrhl, byl znovu zaveden až v 16. století, a to Mikulášem Koperníkem (Čermák 

et al. 2010). 
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Eleaté  

Za předchůdce Eleatů se považuje Xenofanés z Kolofónu. Tvrdil, že půda vzniká vypařením 

vody, ale poté je opět odnášena do moře. Jako první zaznamenal zkameněliny mořských 

měkkýšů a domníval se, že jde o pozůstatky skutečných tvorů (Kratochvíl 2009). Hlavním 

představitelem Eleatů byl Parmenides, pravděpodobně Xenofanův žák. Myslel si, že Země 

vznikla ze stékající husté látky (Svoboda 1968) a jako první předpokládal kulový tvar Země 

(Díogenés 1995). Jeho nástupci pak na rozdíl od iónských filosofů tvrdili, že přírodu a v ní 

probíhající procesy nelze smyslově poznat a vysvětlit. Domnívali se, že když něco existuje, 

nemůže to vznikat, měnit se, ani zanikat. Změny, které pozorujeme, jsou pak jen klamáním 

smyslů. O přírodě pak mluvil jako o nejsoucím. Na Eleaty navázali sofisté a Platón, kteří mluvili 

„o přírodě, čili nejsoucím“ (Kratochvíl 2009).  

 

Pluralisté 

Pluralisté se vyznačovali tím, že si mysleli, že pralátka, ze které vznikl svět, není jen jedna, 

ale je jich víc. U Empedokla to byly čtyři živly, u Anaxagora vlastnosti, které se mísí. Látky 

nevznikají ani nezanikají, pouze se přeměňují mísením (Kratochvíl 2009). Na základě pádu 

meteoritu u Kozích říček si Anaxagorás odvodil podobu Slunce, které je z rozžhaveného 

kamene. Dále si uvědomoval změnu reliéfu Země, která probíhá velmi pomalu. Tvary reliéfu, 

jako vrchy a údolí, jsou podle něj i na Měsíci (Díogenés 1995). 

 

Atomisté 

Poslední významnou názorovou skupinou v období předsokratovské filosofie byli atomisté, 

z nichž byli nejvýznamnější Leukippos a Démokritos. Svět se podle nich skládá z nekonečného 

množství nedělitelných atomů, jejichž slučováním a odlučováním vznikají a zanikají všechny 

věci (Díogenés 1995). 

 

3.2 Klasické období 

Již v průběhu období předsokratovských filosofů se nejdůležitější středisko filosofie 

přesunulo do Athén, kde přetrvalo i v klasickém období. Kromě přírodní filosofie byl 

předmětem zájmu i člověk a lidská společnost. Právě lidskou společností se zabývali Sókratés a 

jeho žák Platón, naopak vědy o přírodě pro ně zůstávaly v pozadí. 
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Sofisté 

Sofisté nikdy nezaložili školu v pravém slova smyslu a jejich myšlení se vyvinulo kvůli 

pochybnostem ohledně smyslového vnímání a poznávacích schopností člověka (Störig 1992). 

Gorgiás proto tvrdil, že příroda není, protože kdyby byla, nešlo by ji poznat (Kratochvíl 2009).  

 

Platonismus 

Přestože vědy o přírodě nebyly primárním tématem zkoumání, zmínky o přírodě je možné 

nalézt především v Platónově díle, konkrétně v dialozích Timaios a Kritias (1996; 111). 

V souvislosti s bájnou Atlantidou popisuje procesy probíhající na zemském povrchu (viz 

fluviální procesy a tvary). Na platoniky později navázali novoplatonici. 

 

Aristotelés 

Obrovským přínosem pro antickou, ale i dnešní vědu bylo Aristotelovo dílo. Velký prostor 

v něm věnoval vysvětlování a hodnocení teorií svých předchůdců, na které navázal svými 

vlastními. Mnohá jeho tvrzení však nebyla blíže pravdě než ta předchozí, přesto byla mnohdy 

přijata místo původních. V přírodě spatřoval naprostou účelnost (Störig 1992) a to, co věděl 

o geografických jevech, shrnul v díle Meteorologica. Přestože Zemi považoval za kulatou, 

myslel si, že se nachází uprostřed vesmíru a je nehybná (Kratochvíl 2009). 

 

3.3 Helénistické období 

V průběhu helénistického období byl zájem soustředěn spíše na jiné oblasti filosofie, než 

jsou přírodní vědy, přesto se i těmito tématy několik filosofů zabývalo. Středisko filosofie se 

z Athén přesunulo do Alexandrie a později do Říma. V tomto období žil Eratosthenés, který 

v podstatě založil matematickou geografii, vytvářel mapy tehdy známého světa a zabýval se 

rozměry Země, které se úspěšně snažil vypočítat (Kratochvíl 2009).  

 

Epikurejci 

Epikúros se zabýval meteorologickými jevy a jejich vznikem. O vesmírných tělesech si 

myslel, že vznikala a utvářela se od počátku vzniku světa vířením a přibýváním jemných částic 

větrné a ohnivé povahy (Díogenés 1995).  
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3.4 Římská doba 

Římané přejímali filosofii, stejně jako kulturu, z Řecka. V období, kdy Řecko přešlo 

pod nadvládu Říma, již převládala helénistická filosofie. O přírodní otázky v římském období ale 

příliš velký zájem nebyl. Výjimkou byl Titus Lucretius Carus, který navázal na Epikúrovu filosofii 

(Svoboda In: Cicero 1976) a jeho učení shrnul v básni O Podstatě světa, zabývající se mimo jiné 

vznikem světa a jevy probíhajícími na jeho povrchu. V tomto období začíná filosofii ovlivňovat 

křesťanství, které převládlo po roce 529, kdy byly východořímským císařem, Justiniánem I., 

zakázány řecké a římské filosofické školy (Kratochvíl 2009). 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Endogenní procesy a jimi vyvolané jevy 

Oblast antického světa se nachází na rozhraní několika litosférických desek v tektonicky 

aktivní oblasti. Přímo touto oblastí, od Azor, přes Středozemní moře, Alpy, Karpaty, až 

po Turecko a oblast Himaláje, prochází významný pás výskytu zemětřesení (Storetvedt 1990) 

(obr. 2 – litosférické desky ve středomořské oblasti se zaznamenanými zemětřeseními 

za posledních 1000 let; dá se předpokládat, že během antického období docházelo 

k zemětřesením ve stejných lokalitách). Do okrajových částí hlavních litosférických desek 

se stejně jako zemětřesení soustřeďují i hlavní ohniska sopečné činnosti. Není proto 

překvapující, že tyto projevy zemětřesení a vulkanismu neunikly antickým učencům a byly 

předmětem jejich zkoumání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Zemětřesení 

Vznik zemětřesení 

Thálés z Mílétu byl jedním z prvních Řeků, kteří přírodní jevy, jako je zemětřesení, 

nepřisuzovali hněvu bohů, jak bylo obecně usuzovánob, ale pokoušeli se je vysvětlit racionálně 

(Lloyd 1970). Přesto hrála mytologie velkou roli. Například Thálétova myšlenka, že země plave 

na vodě, a že zemětřesení způsobuje vlnobití této vody, je pravděpodobně přejata 

                                                           

b
 Domněnka, že je zemětřesení způsobeno božím hněvem, vydržela až do 18. století (Agnew 2002). 

Obrázek 2: Litosférické desky a oblasti výskytu zemětřesení ve Středomoří (Grünthal,   
Wahlström, 2012) 
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z babylónské a egyptské mytologie (Lloyd 1970). Dalé se Thálés, a s ním i ostatní mílétští 

filosofové, pokoušel vysvětlit fenomén zemětřesení jako takový, a ne jednotlivá zemětřesení 

zvlášť, jako Homér či Hesiodos (Lloyd 1970). U ostatních filosofů (tab. 1) převládal názor, 

že zemětřesení způsobuje vítr, který se dostane do dutin země a snaží se odtamtud uniknout. 

Tento názor, který přetrval až do období středověku (Agnew 2002), někteří z nich zdůvodňovali 

vlastními argumenty. Archeláos (In: Seneca 1972; VI, 12), stejně jako Anaxagorás 

(In: Marcellinus 1935; XVII, 7, 11), tvrdil, že před zemětřesením dochází k bezvětří, 

což znamená, že veškerá síla vanutí je zadržována pod zemí. Podle Aristotela (1952; II, 8) 

dochází k většině zemětřesení za klidného počasí a ta, během kterých fouká vítr, nejsou tak 

silná, protože je moc větru rozdělena. Podle Seneky (1972; VI, 21 – 23) v přírodě není nic 

mocnějšího než vítr, bez kterého ztrácejí svou sílu i ostatní elementy – voda a oheň. Jako 

příčinu vzniku zemětřesení ale uvádí i proces stárnutí. Stáří totiž podle něj naruší i to, co je 

pevné a má velkou sílu. Části země v jejích dutinách se tedy stářím uvolňují a vlastním řícením 

způsobují otřesy. K tomu, aby se kusy země odtrhly, může dopomoci i voda. Když přes kusy skal 

teče řeka, vlhkost je oslabuje a pomalu odnáší jejich kousky pryč. Po velmi dlouhé době je už 

skála slabá na to, aby udržela takové břímě, a blok skály spadne. Představa, že v dutinách země 

se vyskytují skály, jezera, řeky či rokle se objevuje například i u Tita Lucretia Cara (1971; VI, 

555–638), který se stejně jako Seneca domnívá, že otřesy mohou vznikat a šířit se kvůli stářím 

se hroutícím podzemním slujím. Toto vysvětlení odpovídá řítivým zemětřesením, která vznikají 

řícením stropů podzemních dutin nebo v poddolovaných oblastech (Bolt 2001). Jako součást 

zemětřesení byly brány i sesuvy půdy (Anaximenem, Anaximandrem a Démokritem) (Kočandrle 

2014).  Je pravděpodobné, že když došlo pouze k sesuvům bez přítomnosti zemětřesení, byl 

onen jev brán jako zemětřesení.  

Seneca jako jediný prohlásil, že zemětřesení přichází zevnitř, a že Země sama je příčinou 

zemětřesení (Seneca In: Svoboda 1962), čímž pravděpodobně myslel uvolňování skalních 

balvanů v podzemí. Spolu s Titem Lucretiem Carem byli tedy jediní, kteří zemětřesení pokládali 

za projev vzniklý endogenní činností.  
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Tabulka 1: Příčina zemětřesení podle antických autorů 

učenec příčina zemětřesení 

Thálés vlnobití oceánu, na kterém celá země plave (In: Seneca 1972; VI, 6) 

Anaximandros 
vzduch, který se do země dostane štěrbinami, když je vyprahlá nebo naopak zanesená 
deštěm (In: Marcellinus 1935; XVII, 7, 12) 

Anaximenes 
změny struktury půdy (In: Hippolytos dle Kočandrleho 2014): zavlažená půda způsobuje 
rozpadání země, vysušená půda puká a otřásá se pod padajícími horami (In: Aristoteles 
1952; II, 7) 

Empedoklés vzduch vnikající do země (In: Aristoteles In: Svoboda 1962) 

Anaxagorás 
vítr, který se ponoří pod povrch země a nemá odtamtud jak uniknout (In: Áetios dle 
Kočandrleho 2014) 

Archeláos 
vítr, který je nahromaděn v zemi tak, že už se ho tam více nevejde a hledá místo ven 
na povrch země (In: Seneca 1972; VI, 12) 

Démokritos 
voda (při deštích nebo záplavách nemůže země vodu pojmout, což způsobuje její pohyb; 
když země vysychá, voda se stahuje na prázdná místa a padajíc otřásá zemí 
(In: Aristoteles 1952; II, 7)), vzduch nebo obojí (In: Seneca In: Svoboda 1962) 

Aristoteles vítr rozpoutaný pod zemí (Aristoteles 1952; II, 8) 

Callisthenes vzduch, který vstupuje do dutin pod mořem (In: Seneca 1972; VI, 21–23) 

Epikúros 
vítr, který se dostal do země buď zvenčí, nebo tím, že se propadnou vrstvy půdy a 
vzduch v dutinách se přemění na vítr; nebo se pohyb způsobený propadnutím šíří dále a 
odráží se od hustších a pevnějších vrstev země

c
 (Epikúros 1926; Letter to Pythocles) 

Zénón vítr pronikající do dutin země (In: Díogenés Laertios 1995) 

Titus 
Lucretius 

Carus 

děje pod povrchem země: 
- kus skály v dutinách země, který se stářím zhroutil a svým dopadem na zem způsobil 
otřesy 
- silný vítr opírající se zespoda do povrchu země 
- vítr proniklý pod zem zvenčí a vybuchlý na povrch 
(Titus Lucretius Carus 1971; VI) 

báseň Aetna
d
 

stlačený vzduch v podzemních dutinách proráží póry a tlačí před sebou pevnou zem 
(Aetna 1934) 

Strabón vítr vnikající do dutin v zemi (Strabon 1949; Vol. 5, XII, 8, 16) 

Ovidius 
vítr ukrytý v podzemních jeskyních, který se nemůže dostat na povrch (Ovidius 1998; 
XV) 

Seneca 
vítr vnikající pod zem nebo děje pod povrchem země - pod vlivem vlhkosti, ohně, ale i 
staří se pod zemí ulomují kusy skal, které otřásají zemí (Seneca 1972; VI, 10 a VI, 21–23) 

Plinius starší vítr ukrytý v zemských dutinách (Plinius starší 1974; II, 79) 

 

                                                           

c
 Epikúros si uvědomoval, že vznikají určité vlny, které se šíří zemí, přičemž je podstatná struktura 

hmoty, kterou se pohyb šíří. 

d
 Báseň má neznámého autora, bývá přisuzována Vergiliovi (Bahník et al. 1974). 



20 

 

Lokalizace zemětřesení 

Někteří z antických myslitelů zaznamenali, že určitá místa bývají zemětřesením postižena 

častěji než jiná. Podle Callisthena (In: Seneca 1972; VI, 21–23) jsou zemětřeseními nejčastěji 

postižena místa u moře, protože vzduch vstupuje do dutin právě pod mořem. Podobný názor 

měl i Plinius starší (1974; II, 80), který k pobřežním oblastem přidal i hornaté, konkrétně Alpy a 

Apeniny, které této pohromy také nebývají ušetřeny a Aristoteles (1952; II, 8), který se 

domníval, že na ostrovech vzdálených od pevniny jsou vzácná a že místa s dutinami a póry 

při pobřeží, kde je v moři nejvíce proudů, se otřásají více než ostatní. To, že je země plná děr a 

dutin, si dokládali například tím, že části některých řek tečou pod zemí (např. řeka Lycus, proto 

je Laodikeia1 (v dnešním jihozápadním Turecku) typická zemětřeseními (Strabón 1949; Vol. 5, 

XII, 8, 16)). Známé byly i oblasti, kterým se zemětřesení vyhýbá. Ve Skythii (území dnešní 

Ukrajiny a části Ruska) se považovalo za zázrak, nastalo-li tam zemětřesení (Hérodotos 2004; 

IV, 28). Podle Plinia Staršího (1974; II, 82) byla zemětřesením méně vystavena ta města, jež leží 

na odvodňovacích chodbách, např. Neapol. To, že oblast, ve které leží Neapol, považoval 

Plinius za seismicky neaktivní, mohlo být způsobeno tím, že v ní za jeho života k žádné 

zemětřesné události nedošlo (první záznamy o zemětřesení v blízkosti Neapole existují až 

z období po jeho smrti). 

Kromě míst, která jsou zemětřeseními sužována častěji než jiná, byla i některá období 

v roce pokládána za seismicky aktivnější. Podle Aristotela (1952; II, 8) jsou častější na jaře a 

na podzim, protože v těchto ročních obdobích je více větrno. Ptolemaios vypozoroval, že 

zemětřesení jsou častější, když jsou některá ze zvířetníkových souhvězdí v určité poloze 

nad obzorem. Platí to pro souhvězdí Býka, Blíženců, Raka a Štíra (Ptolemaios 1994; II, 11). To, 

zda souvisí zemětřesení s astronomickými cykly či meteorologickými jevy bylo dokonce jedním 

z hlavních předmětů zkoumání seismologie 19. století (Agnew 2002). 

 

Druhy a intenzita zemětřesení 

Aristoteles, Titus Lucretius Carus a Seneca popsali několik druhů záchvěvů (tab. 2). Podle 

Tita Lucretia Cara a Seneky vzniká každý z druhů zemětřesení jiným způsobem. Z Aristotelova 

vysvětlení vyplývá, že záleží na síle nebo množství větru. Druhy zemětřesení všichni tři zmínění 

filosofové rozuměli to, co se dnes označuje jako intenzita zemětřesení s tím, že chvění 

odpovídá nejslabšímu zemětřesení (na stupnici EMS (Grünthal 1998) by se dalo podle popisu 

Řeků a Římanů přirovnat přibližně ke stupňům I–IV), horizontální otřesy jsou silnější 

(na stupnici EMS V–VII) a vertikální nejsilnější (VIII–XII).  
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Tabulka 2: Zemětřesení podle druhů záchvěvů 

učenec 
„chvění“; slabé 

otřesy 
horizontální otřesy vertikální otřesy 

Aristoteles 
(1952; II, 8) 

 vítr narážející na stěny 

v dutinách země 

 je potřeba, aby se 

nashromáždilo mnohem více 

větru než u horizontálních 

otřesů; vítr zničí zemi a pronikne 

až na povrch 

Titus 
Lucretius 
Carus (1971; 
VI) 

větry, které 

nemohou 

vybouchnout ven 

země sesypaná 

do podzemních jezer 

způsobuje kymácení země 

vichřice a větry v podzemí, které 

svou silou prorazí zem 

na povrch 

Seneca (1972; 
VI, 21–23) 

 vanutí větru  úlomky skal narážející na dno 

(když dopadnou do podzemní 

stojaté vody, vyvolají 

přívalovou) 

 

Tsunami 

Jak již bylo řečeno výše, Seneca (1972; VI, 21–23) tvrdil, že v přírodě není nic mocnějšího 

než vítr, který ostatním elementům, v tomto případě vodě způsobující vlnu tsunami, dodává 

sílu. K té podle něj dojde, když stářím ulomené kusy země dopadnou do stojaté podzemní 

vody. Aristoteles (1952; II, 8) (pravděpodobně na základě zemětřesení doprovázeným vlnou 

tsunami v Achaii (severní Peloponés) v roce 373 př. Kr.; viz níže) popisuje jako příčinu vlny 

tsunami to, že vítr, který způsobuje zemětřesení, není dostatečně silný na to, aby odehnal 

moře, které je k pevnině hnáno jiným větrem, takže voda způsobí záplavy. Záplavová vlna 

většinou přichází zároveň se zemětřesením. Tsunami si mohou povšimnout i námořníci, když 

pocítí úder bez nárazu vln. Zaregistrují ji i zvířata, např. ptáci, kteří nezůstávají sedět klidně 

(Plinius starší 1974; II, 81). Aelianus (In: Georgiades 1904) tvrdí, že pět dní před tím, než vlna 

tsunami zasáhla Helice2, e (viz Tab. 3), město opustili myši, kočky, hadi a další zvířata. 

V porovnání se zemětřeseními bez doprovodných tsunami byla ta, která doprovázela vlna 

tsunami, vcelku vzácná. Zemětřesení doprovázených vlnou tsunami se v období antiky 

na řeckém pobřeží vyskytlo 8, z nichž pouze několik bylo velmi ničivých (Galanopoulos 1960). 

Jedním z nich bylo zemětřesení v roce 426 př. Kr. ve Středním Řecku, konkrétně v Phthiotisu3 

(jihovýchodní pobřeží Řecka), doprovázené třemi vlnami tsunami, které zaplavily Orobiae a 

ostrov Atlanti a pronikly až 800 m do vnitrozemí (Sieberg 1932). 

 

                                                           

e
 Odkazy na fenomény vztažené k určitým místům jsou zaznamenány v Příloze 2, v textu jsou 

číslovány stejně jako v mapě. 
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Zemětřesení a jeho vliv na reliéf 

Toho, jaký vliv má zemětřesení na reliéf, si Řekové a Římané všímali hlavně kvůli 

konkrétním zemětřesným událostem. Proto byla zpracována tabulka jednotlivých zemětřesení, 

ale protože již existuje mnoho seznamů datujících a popisujících zemětřesení z období antiky, 

byla vybrána pouze ta, u kterých antičtí autoři uvádí jejich vliv na reliéf (tab. 3). 

 

 

Tabulka 3: Zemětřesení, kde antičtí učenci uvedli doprovodné geomorfologické jevy a morfologické 

důsledky 

rok, kdy 
došlo 

k země-
třesení 

lokalita popis zemětřesení 
doprovodné 

geomorfologické jevy 
a vzniklé tvary 

464 př. Kr. Sparta
4 

Zemětřesení prý předpověděl Anaximenés 

z Mílétu; otřesy byly silné a trvaly dlouho, zůstalo 

stát pouze 5 domů (Georgiades 1904). Zřítila se 

velká část pohoří Taygetu, jež vytvořila výčnělek a 

zříceniny (Plinius starší 1974; II, 79). 

řícení skalních 

hornin, pohyby 

uvolněných bloků 

skalních hornin 

373 př. Kr. Helice a 

Voura, 

Korintský 

záliv
2 

Otřesy zničily města Voura a Helice na jižním 

pobřeží Korintského zálivu; území, na kterém stálo 

město Helice, se propadlo (Pausaniás 1974; VII, 24, 

12). 

propady země 

279 př. Kr. Delfy
f, 5 

Při zemětřesení došlo k řícení kamenů z Parnassu, 

objevily se pukající štěrbiny (Pausaniás 1974; X, 23, 

1). 

řícení skalních 

hornin, pukliny 

v povrchu terénu 

227 př. Kr. Thera
6 

Následkem zemětřesení se objevil nový ostrov 

mezi Therou a Therasií, pravděpodobně 

po podmořské explozi
g
 (Pausaniás In: Papazachos 

and Papazachou 1989)). 

sopečný ostrov
h
 

197 př. Kr. Rhodos
7 

Ostrov Iera byl vyzdvihnut z moře (Pausaniás 1974; 

VIII, 33, 4). 

sopečný ostrov 

                                                           

f
 V Delfách se nacházela také proslulá věštírna, do které se přicházeli radit prostí lidé, ale také 

vojevůdci a králové před bitvami či válečnými taženími (Hérodotos 2004). Podle mýtů se ze skalních stěn 

v Parnassu vydělila Země z chaosu (Lisový 2007). 

g Aischylos i mnoho dalších zastával názor, že ostrovy blízko pobřeží od něj byly zemětřesením 

odtrženy, zatímco ostrovy vzdálené od pevniny byly vyzdviženy z hlubin (Strabón 1949; Vol. 3, VI, 1, 6). 

Řekové a Římané tedy rozlišovali pevninské a sopečné ostrovy. 
h
 Vznik některých sopečných ostrovů byl přisuzován zemětřesení, které je vyzdvihlo z hlubin, vznik 

jiných, např. ostrova Palia Kameni, za projev vulkanismu (viz vulkanismus). 
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rok, kdy 
došlo 

k země-
třesení 

lokalita popis zemětřesení 

doprovodné 

geomorfologické 

jevy a vzniklé tvary 

17 po Kr. Lydie
8 

Osady v postižené oblasti byly pohlceny zemí, hora 

Sipylus byla roztržena (Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 

17). 

propady země 

68 po Kr. Marrucini
9 

Veřejná cesta se rozestoupila na dvě různá místa 

(Plinius starší 1974; II, 83). 

horizontální pohyb 

na zlomové ploše 

  

Ambracký 

záliv
10 

Půda se vyzdvihla o 10 000 kroků a přístav 

Peiraieus se vzdálil od Athén o 5 000 kroků
i
 (Plinius 

starší 1974; II, 85). 

val vytlačené 

zeminy, horizontální 

pohyb na zlomové 

ploše 

  

poloostrov 

Tyre
11 

Ostrov se stal následkem zemětřesení 

poloostrovem
j
 (Strabón 1949; I, 3, 17) 

  

  

Lesbos
12

, 

Capri
13

, 

Sicílie
14

, 

Ossa
15 

Ostrovy, které, jak se někteří domnívají, byly 

zemětřesením odtrženy od pevniny. (Lesbos je 

ulomená část z hory Ida, Capri z Promontory, 

Sicílie z Rhegie a Ossa z Olympu) (Strabón 1949) 

pevninské ostrovy 

  

údolí 

Tempe
16

, 

Thessalie 

Planina, kudy protéká řeka Peneius byla dříve 

obklopena horami, takže tvořila jezero. Když se ale 

zemětřesením v Tempe vytvořila trhlina, která 

rozdělila Ossu a Olymp, Peneius se z planiny vylil 

do moře a zůstala po něm pouze jezera Nessonis a 

Boebeïs (Strabón 1949). 

  

 

V antické literatuře se objevuje několik dalších jevů, které se vyskytují následkem 

zemětřesení, ale nejsou vztaženy ke konkrétní události či oblasti. Podle Plinia staršího (1974; II, 

80) se někdy řeky během zemětřesení ztrácejí nebo mění svůj tok (ohyb vodního toku vlivem 

horizontálních pohybů) a často je také zemětřesení spojeno s ohnivými úkazy a vytrysklými 

teplými prameny (vývěr vody). 

4.1.2 Vulkanismus 

Četnost zemětřesení a jejich plošný dosah je v oblasti Středomoří větší než přímé projevy 

vulkanismu vázaného na malé území (Burbank, Anderson 2011), což je příčinou toho, že 

                                                           

i
 Jedná se pravděpodobně o špatně zaznamenanou či dochovanou jednotku. 

j
 Ve skutečnosti se stal ostrov poloostrovem kvůli Alexandrovi Velikému, který moře mezi pevninou a 

ostrovem vyplnil sutinami, kameny a stromy, čímž vystavěl most. O několik století později se následkem 

sedimentace stal z ostrova poloostrov (Mark 2009). 
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sopečné erupce nebyly zmiňovány tolika učenci jako právě zemětřesení. Přesto se dochovalo 

několik pramenů, ve kterých je vysvětleno, jak sopečné erupce vznikají a jaké mají důsledky. 

 

Vznik sopečných erupcí 

Prvním autorem, od kterého se dochovalo vysvětlení vzniku sopečných erupcí, je Pindaros 

(In: Strabón 1949; Vol. 2, V, 4, 9). Myslel si, že v hlubinách se rozkládají dutiny, které jsou plné 

ohně. Zasahují od města Cumae na pobřeží Tyrhénského moře poblíž Neapole až po Sicílii. 

(Pindaros In: Strabón 1949; Vol. 2, V, 4, 9). Také o něco mladší Empedoklés (In: Prokles 

In: Svoboda 1962) se domníval, že pod zemí hoří mnoho ohňů. Žádný z nich ale nevysvětlil, 

nebo se vysvětlení pouze nedochovalo, jak se oheň dostává na povrch. O tři století mladší Titus 

Lucretius Carus (1971; VI) byl přesvědčený, že to způsobuje vzduch, z něhož se rychlým 

prouděním stává vítr, který průrvami u moře proniká do dutiny uvnitř sopky. Vítr, jenž se 

rozpaluje a rozžhavuje, se vzedme až k ústí, kde vyvrhuje na povrch kameny, popel i lávu. 

Lucretiovým názorem byl pravděpodobně inspirován autor básně Aetna (Bahník et al. 1974), 

který rovněž zastával názor, že příčinou vzniku sopečných erupcí je vítr. Ve své básni píše, že 

země má praskliny a trhliny a je vyhloubená lidským očím skrytými prohlubněmi. Těmito 

roklemi a propastmi, které vyhloubila voda (viz fluviální tvary a procesy), proudí vítr, který 

taktéž opracovává skály (viz eolické tvary a procesy). Uvnitř Etny vedou také tunely 

(pravděpodobně tedy uvnitř každé sopky), které ústí na povrch četnými průrvami. Vítr, který 

do těchto chodeb vnikne buď zvenčí, nebo je rozpoután uvnitř tunelů, s sebou bere kameny a 

ve vířícím proudu je chrlí na povrch. Zároveň s ním se zvedá oblak ohnivého písku, který je 

větrem hnán a víří, čímž pohání ohnivé masy, které zvedá z hlubin (Aetna 1934). Dalším, kdo se 

zabýval vznikem sopečných erupcí, byl Strabón (1949; Vol. 2, V, 4, 9). Ve svých spisech zmiňuje 

legendu, že pod Sicílií leží obr Týfón (podle řecké mytologie nejmladší syn Gaii (Cimrhanzl 

1999)), který když se otočí, vytryskne láva. Sám se ale přiklání k Pindarově vysvětlení těchto 

jevů (Strabón 1949; Vol. 2, V, 4, 9). Ovidius (1998; XV) uvádí dvě možnosti vzniku sopečné 

erupce. První z nich je vítr, který svými nárazy na skály v podzemních dutinách vykřeše oheň, 

druhou je podzemní smola, která se vznítí. 

 

Sopky, sopečné procesy a tvary 

Pozornost byla věnována hlavně třem sopkám, a to Etně17, Vesuvu18 a Theře19 (Santorini), 

jejíž erupce z předantického období, následovaná obrovskou vlnou tsunami, je spojována 

mnohými atlantology se zničením bájné Atlantidy (Kukal 1996). V antickém období byla známá 

i existence sopky Stromboli20 (tehdy nazývána Strongyle). Strabón (1949; Vol. 3, VI, 2, 11) 
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pravděpodobně popsal její erupci zaznamenáním výbuchu mezi ostrovy Hiera a Euonymos (oba 

v blízkosti Liparských ostrovů).  Strabón (1949; Vol. 5, XII, 2, 7) ve svých spisech zmínil např. i 

sopečné planiny v Kappadokii21.  

 

Santorini 

Kaldera sopky Santorini vznikla již před sto tisíci lety. Řekům a Římanům byla známá erupce 

sopky z minojského období, která způsobila její další propad (Druitt, Francaviglia 1992), a která 

byla mnohými geology a historiky považována za největší přírodní katastrofu starověku (Kukal 

1996). V roce 197 př. Kr. (Miller et al.) z vody uprostřed kaldery vystřelily ohně, plály po čtyři 

dny a vytvořily ostrov, který se postupně zdvihal, jak hořící masy tuhly (Strabón 1949; 

Vol. 1, I, 3, 16). 

 

Vesuv 

Strabón se nedožil erupce Vesuvu v roce 79 n. l., přesto byl přesvědčen, že tato sopka byla 

v minulosti činná. Usuzoval tak z toho, že kameny na povrchu vypadají, jako by byly ožehnuty 

plamenem. Velkou úrodnost oblasti okolo Vesuvu také přisuzoval dřívějším erupcím Vesuvu 

na základě sopečných erupcí Etny, okolo které sopečný popel rovněž obohatil půdu 

(Strabón 1949; Vol. 2, V, 4, 8). 

Plinius mladší pozoroval na vlastní oči a zaznamenal erupci Vesuvu, při které zemřel jeho 

strýc Plinius starší. Ve svých Dopisech (1988; VI, 20) píše, že již několik dní před erupcí bylo cítit 

chvění a otřesy půdy. Při erupci samotné ustoupilo moře od pevniny a Vesuv začal chrlit žhavý 

popel, kusy pemzy a kameny. To bylo doprovázené zemětřesením a řícením skalních hornin.  

 

Etna 

Na Etnu byla pozornost Řeků a Římanů soustřeďována nejvíce. V básni Aetna (1934) je 

popsána sopečná erupce, při které se z nitra sopky vyvalí žhavé kameny a ohnivý písek a také 

se do okolí rozlévá láva. Ta pak následkem chladnějšího vzduchu ztuhne. Vytváří tedy lávové 

proudy. Podle Strabóna (1949; Vol. 3, VI, 2, 7–8) podléhají vrchní části Etny mnoha změnám, 

kvůli procesům, které se dějí uvnitř sopky. Někdy hora vyvrhuje lávu, někdy oheň, jindy zase 

ohnivý dým nebo horké rudé kusy. Z těchto důvodů se nemění jenom vnitřek hory, ale také její 

povrch. Dále Strabón (1949; Vol. 3, VI, 2, 7–8) popisuje sopečný kužel uprostřed kráteru.  Jeho 

popis mu byl zprostředkován od Řeků, kteří vystoupali až na vrchol Etny. Viděli tam kruhovou 

planinu obklopenou popelem, a uprostřed ní hromadu v barvě popela (Strabón 1949; Vol. 3, VI, 

2, 7–8). Také Seneca se chtěl vydat na výstup na Etnu, protože chtěl zjistit, zda je pravda, že se 
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Etna zmenšuje. To, že se Etna zmenšuje, se domnívali námořníci, kteří ji mohli zpozorovat 

z menší dálky než dříve. Seneca předložil dvě možnosti, které to mohou způsobovat. Buď se 

Etna skutečně zmenšuje, nebo, a k tomu se Seneca více přikláněl, již nemá takovou sílu jako 

dříve. Oheň a kouř tedy nedosahuje takové výšky, a proto není z dálky tolik vidět (Seneca 1920; 

LXXIX). Je ale možné, že sopečný kužel byl skutečně za jeho života o něco menší, stejně tak, 

jako se několikrát snížil v současnosti (Chester 1985). 

 

4.2 Exogenní procesy a jimi vytvořené tvary 

4.2.1. Svahové procesy 

Svahové procesy byly spojovány a těsně přimknuty s projevy zemětřesení (Anaximenes, 

Anaximandros a Démokritos si dokonce vznik zemětřesení vysvětlovali ději, které způsobují 

sesuvy půdy), neexistuje tedy mnoho zmínek o svahových procesech a sesuvech bez spojitosti 

se zemětřesnou činností. 

O sesuvech bez zmínky o zemětřesení mluví Titus Livius (1973; XXI, 36) při popisu 

Hannibalova přechodu Alp22. Sesuv půdy zničil cestu přes skály, proto se vojsko muselo vydat 

jinou cestou. Důvod vzniku Titus Livius nevysvětluje, uvádí ale, že místo bylo srázné, což je 

pravděpodobně podle něj důvodem vzniku sesuvu. 

Titus Lucretius Carus (1971; V) popisuje skalní řícení, ke kterému dochází působením času či 

zvětrávání. Čas na skály působí neustále a po určité době se některé balvany zhroutí, protože je 

skála již neudrží. Do působení času Titus Lucretius Carus pravděpodobně započítává i vodní a 

větrnou erozi, o které spolu se Senekou mluví v souvislosti vzniku zemětřesení a sesouvání a 

řícení v podzemí. O skalním řícení v Alpách se zmiňuje i Quintus Curtius (1971; I, 368–375). 

Stává se, že odtržené kusy skal z alpských vrcholků zavalí město a zbrázdí svah, po kterém se 

řítí dolů. 

4.2.2. Fluviální procesy a tvary 

Největší pozornost byla věnována Nilu23, jakožto největší řece, na které probíhaly mnohé 

děje, které antičtí učenci zkoumali. Patří mezi ně např. záplavy spojené s transportem 

úrodného bahna. Děje, které jsou na tak velké řece jako je Nil, více patrné, poté pozorovali i 

na dalších řekách. 
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Záplavy  

Záplavy na Nilu, ke kterým každoročně docházelo kvůli působení letních monzunových 

dešťů na povodí Modrého Nilu a Atbary v Etiopské vrchovině (Bell 1970) a tání sněhu, byly 

životně důležité pro Egypťany, protože s sebou přinášely úrodnou půdu. Protože nebyly známé 

prameny Nilu, a nebylo tedy možné s jistotou říci, z jakého důvodu ke každoročním záplavám 

dochází, existovalo několik vysvětlení, která popsal Hérodotos (2004; II, 20–30). Podle Tháléta 

je to způsobeno tzv. výročními větryk, vanoucími vždy v letních měsících, které brání Nilu, aby 

se vléval do moře. Protože ale několikrát k těmto větrům nedošlo a s ostatními řekami v Sýrii a 

Libyi se nic takového nedělo, byla tato domněnka Hérodotem zavržena. Thálétova myšlenka 

byla vyvrácena i Senekou (1972; IV, 2, 22), který zaznamenal, že záplavy začínají dříve než tyto 

větry a trvají i poté, co ustanou. Homér a Hérakleitos se domnívali, že se tak Nil chová sám 

od sebe, protože vytéká z Ókeanu, který obtéká celou Zemi. Tato myšlenka se Hérodotovi také 

nezdála, avšak Anaxagorovu teorii, která je ze všech nejpravdivější, považoval za nejlživější a 

nejméně pravděpodobnou. Podle Anaxagora k záplavám dochází kvůli tajícímu sněhu, který 

řeku zásobuje vodou. Anaxagorás se domníval, že Nil pramení v horách, a stejně tak jako tající 

sníh zásobuje řeky v Alpách, tak je tomu i v případě Nilu (stejný názor zastávali i dramatici 

Aischylos, Sofokles a Euripides) (Seneca 1972; IV, 2, 17). Protože Hérodotos s žádnou z těchto 

teorií nesouhlasil, měl i svoji vlastní. Podle něj je příčinou záplav Slunce a jeho zdánlivý pohyb 

po obloze během roku. V zimním období se Slunce nachází jižně od Libye, nad obratníkem 

Kozoroha, a kvůli tomu se z horního toku Nilu vypařuje velké množství vody. V létě se Slunce 

nachází přímo nad Středomořím, tedy nad obratníkem Raka, tudíž se voda vypařuje ze všech 

řek stejně. V zimě se tedy z Nilu vypařuje více vody než v létě, což způsobuje letní záplavy, kvůli 

většímu množství vody. Titus Lucretius Carus (1971; VI) uznává, že může být více příčin, které 

způsobují záplavy. Jako ty pravděpodobné uvádí Thálétovu a Anaxagorovu. Také ale tvrdí, že 

záplavy mohou být způsobeny srážkami, které vznikají kvůli severním pasátním větrům. Letní 

záplavy byly známé i na indických řekách a bylo jich využíváno v zemědělství stejně tak, jako 

záplav na Nilu (Strabón 1949; Vol. 7, XV, 1, 12–13). Kromě sezónních povodní na Nilu a 

indických řekách docházelo i k běžným záplavám, které ale byly zastíněny nilskými záplavami. 

Spolu s postupující deforestací, která zvyšovala erozní činnost, docházelo k častějším povodním 

např. na Tibeře, které zaznamenal Orosius, galský kněz a historik (1889; IV, 11). Aby se 

                                                           

k
 Thálés tím myslel etésiové větry (Seneca 1972; IV, 2, 22).  
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předešlo povodním, a zároveň aby bylo možné regulovat tok řeky, byly stavěny přehrady (viz 

antropogenní procesy a tvary). 

Činnost řek 

To, že činností řek dochází k transportu a sedimentaci splavenin, Řekové a Římané 

zaznamenávali a často toho využívali. Jak již bylo zmíněno, využívali nánosů úrodného bahna, 

přinášeného při letních záplavách. Řeka Is24, která se vlévá do Eufratu, svým proudem přinášela 

hroudy asfaltu a byla využívána na dopravu asfaltu pro stavbu babylónských hradeb 

(Hérodotos 2004; I, 179).  

Dále mnozí antičtí učenci usuzovali, že mnoho míst, kde je nyní pevnina, bylo dříve mořem a 

pevnina na těchto místech vznikla pomocí naplavenin z řek. Hérodotos jmenuje několik 

takových oblastí. Například území okolo Teuthranie a Efesu25 (Malá Asie) (2004; II, 10), pohoří 

nad Memfidou26, ve kterém se nachází písek a mušle (2004; II, 12), i celý Egypt27 byl podle něj 

zálivem (2004; II, 11).  Kdyby Nil tekl do Arabského zálivu, za deset nebo dvacet tisíc let by jej 

svými náplavami vyplnil (Hérodotos 2004; II, 11). Zkamenělé mušle nalezené v egyptských 

horách, přivedly Hérodota k myšlence sedimentace a obrovského stáří Země (Roller 2010). 

Ono obrovské stáří Země podle něj ale činilo pouze několik desítek tisíc let, což pravděpodobně 

plynulo z představy, že je proces sedimentace rychlejší, než je tomu ve skutečnosti. Hérodotos 

se také obával, že s narůstající mocností půdy kvůli naplaveninám přestane postupem času 

docházet ke každoročním záplavám a oblast přestane být úrodná (2004; II, 13). 

Činností řek byly připojeny i některé ostrovy k pevnině. Podle Hérodota (2004; II, 10) to 

platí pro některé ostrovy ze souostroví Echinad28, které byly sedimenty řeky Achelóos spojeny 

s pobřežím. Podle Thúkydida (1977; II, 102, 3 – 4) je to způsobeno širokým a rychlým proudem 

řeky, ale také tím, že ostrovy jsou blízko u sebe, a nánosy tak nemohou projít dále do moře. 

Také předpokládal, že se k pobřeží zanedlouho připojí i ostatní ostrovy. Další řekou, jejíž 

naplaveniny připojily ostrovy k pevnině, je Maiandros29 (dnešní Velký Menderes v Turecku). 

Naplavenými sedimenty se pobřeží posunulo o několik kilometrů směrem do moře 

(Pausaniás 1973).  

Dalším jevem, kterému byla věnována pozornost, byla delta řek. Hérodotos (2004; II, 15) se 

domníval, že to je území zcela nedávného původu.  

Zatímco na některých místech je země naplavována, na jiných je tomu naopak, takže 

dochází k denudaci. Tento proces popisuje Platón (1996; 111). Při tomto procesu podle něj 

hraje roli pouze voda, která odplavuje zeminu a měkčí horniny a na místě zůstávají podložní 

tvrdší horniny. Erozní činnosti řek, zahlubování a utváření říčního koryta si všiml i Titus 

Lucretius Carus (1971; V). Řeky podle něj podemílají své břehy a berou s sebou její části. To, že 
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se řeky zahlubují, dokládá i Hérodotův popis řeky Skios30 (2004; IV, 49), která proráží středem 

pohoří Haimos a vlévá se do Istru. Řeky vytvářejí i hluboké rokle a kradmo opracovávají, co jim 

stojí v cestě (Aetna 1934).  

Titus Lucretius Carus (1971; IV) zmiňuje i mnohem nepatrnější činnost vody. Kapky vody, 

které padají na kámen po velmi dlouhou dobu, v něm vytvoří prohlubeň.  

4.2.3 Marinní a limnické procesy a tvary 

Hesiodos (In: Aristotelés 1962; II, 1) si myslel, že moře a souš vznikly tak, jako existovaly 

za jeho života. První filosofové se domnívali, že dříve byla celá Země mořem, které postupně 

vysychá (Aristotelés 1962; II, 1). Aristoteles a s ním i ostatní mladší filosofové byli toho názoru, 

že stejná místa nejsou pořád pevninou nebo mořem, ale mění se spolu se stářím Země. Těchto 

změn si ale nemůžeme všimnout během jednoho života, protože trvají celé věky (Aristotelés 

1962; I, 14).  

Na myšlenku, že některé oblasti byly dříve mořem, antické učence přivedla pravděpodobně 

skutečnost, že na některých místech, např. v okolí Ammónu31 (na území dnešního Libanonu), je 

možné nalézt mušle, lastury nebo sůl, přestože leží asi 300 km ve vnitrozemí. Zkamenělé 

schránky mořských živočichů se nachází i v oblasti Arménie a Dolní Frýgie (dnešní jižní Turecko) 

(Eratosthenés In: Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 3–4). To, že oblast okolo Ammónu byla kdysi 

mořem, podle Stratóna (In: Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 3–4) vysvětluje i proslulost a slávu 

věštírny v Ammónu, protože nalézajíc se při pobřeží, byla přístupnější než ve vnitrozemí.  

Na základě toho, že reliéf v místech, kde se podle Eratosthena dříve nalézalo moře, je 

zvlněný, Eratosthenés (In: Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 4) vyvodil, že i mořské dno má určité 

nerovnosti, nalézají se tam podmořské hřbety a některá místa jsou hlubší než jiná. 

Podle Aristotela (1962; II, 1) jsou vnitřní moře mělká, protože jsou stále vyprazdňována, 

zatímco vnější moře jsou hlubší. Platí to např. pro Maeotské jezero (dnešní Azovské moře), 

které je mělčí než Propontis (dnešní Marmarské moře). Následuje Euxine (Černé moře), které 

je o něco hlubší a nejhlubší z nich je Egejské moře. Xanthos, Stratón a Eratosthenés 

(In: Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 4) si mysleli, že na východě Středozemního moře jsou dna mělká 

a směrem na západ, u Kréty, Sicílie a Sardinie jsou moře hlubší. Dále se domnívali, že je 

Středozemní moře mělčí než Atlantský oceán. To je podle nich způsobeno tím, že se 

do Středozemního moře ze severu a západu vlévají mnohé velké řeky, které dno zaplňují 

sedimenty. (Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 5). Protože moře podléhá sedimentaci a zároveň je 

nasycené vodou, probíhají na mořském dně změny rychleji než na souši (Strabón 1949; Vol. 1, 
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I, 3, 8). Platón správně uvádí (1996; 111), že okolo Peloponésu je hluboká mořská pánev32, l. 

Nemohl to tvrdit s jistotou, ale pravděpodobně tak usuzoval z toho, že skály v této oblasti 

spadají strmě do moře. Nejspíše předpokládal, že ve svém strmém sklonu pokračují i hluboko 

pod hladinou (Kukal 1978).  

Podle Stratóna a Eratosthéna (Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 7) bylo dříve Středozemní moře 

jezerem, ale poté, co ho řeky naplnily, síla mořské vody prorazila Héraklovy sloupy (dnes 

Gibraltarský průliv) a vytvořila průliv. To, že Středozemní moře a Atlantský oceán nevznikly 

ve stejnou dobu a mají různě hluboko svoje dno, dokládá i podmořský hřbet33 táhnoucí se 

od Evropy k Libyi (Strabón 1949; Vol. 1, I, 3, 4). Pokud Stratón s Eratosthénem popsali skutečně 

existující podmořský hřbet, pravděpodobně to byl hřbet Alboránský, o kterém by se dalo říci, 

že odděluje Středozemní moře od Atlantského oceánu.  

Kromě oceánského dna byla popsána i erozní činnost mořské vody. Slaná voda okolo břehů 

obrušuje skály, ale protože tak činí skrytými tělísky, není tak právě obroušená část skal vidět a 

jde tedy o dlouhodobý proces (Lucretius Carus 1971; I). Dalším příkladem erozní činnosti 

mořské vody jsou Attické ostrovy34 (jihovýchodně od Řecka), na kterých se nachází Aiantův 

hrob se vstupem otočeným směrem k moři. Moře k hrobu postupem času vytvořilo snadnější 

přístup (Pausaniás 1973; I, 35). 

4.2.4 Eolické procesy a tvary 

Činnost větru a tvary vzniklé jeho pomocí nejsou v průběhu krátkého období na první 

pohled moc znát. Zároveň je vítr „neviditelný“, a proto nebyla jeho činnost v souvislosti 

s exogenními procesy brána tolik na vědomí. Ale už jen samotný fakt, že zemětřesení bylo 

často spojováno s působením větru, znamená, že si Řekové a Římané uvědomovali jeho sílu a 

tedy i vliv na reliéf.  

V básni Aetna (1934) se píše, že vítr pracuje a vytváří si cestu, když vane podzemními 

dutinami, stejně jako řeky, které svým proudem vytvářejí svá koryta. Jeskyně jsou podle autora 

také výsledkem působení větru. Jeho argument, proč tomu tak je, je ten, že i oheň je 

agresivnější a nespoutanější v malých prostorách, a totéž platí i pro vítr. Proto vítr v podzemí 

obrušuje skály, co mu stojí v cestě, a hloubí dutiny více než na povrchu. Protože si autor byl 

                                                           

l
 Helénský příkop dosahuje hloubky více než 5000 m, což je jedno z nejhlubších míst 

ve Středozemním moři (Kukal 1978). 
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vědom takovéto eroze, dá se předpokládat, že si ji uvědomoval i na povrchu Země, nicméně 

s tímto fluidem nebyl žádný konkrétní tvar na povrchu Země spojován.  

Přirovnáním působení větru k řekám si pomáhá i Titus Lucretius Carus. Tvrdí (1971; I), že vítr je 

tvořen z neviditelných tělísek, která dokáží povalit to, do čeho se opřou nebo svoji silou 

vezmou a přenesou tělesa stejně, jako to dělají řeky.  

Hérodotos ve svých Dějinách (2004; III, 26) líčí duny, které vznikly působením větru 

na pouštích, kdy s sebou vítr vzal písek a vytvořil z něj valy. Dalším tvarem jsou pobřežní 

písečné duny, které vznikají u ústí řeky Anigros (dnešní Alfios Potamos). Proud této řeky ženou 

větry proti směru jeho toku a nanášejí k ústí písek z moře, čímž brání toku (Pausaniás 1973; V, 

5, 7). 

4.2.5 Kryogenní procesy a tvary 

Oblast starověkého Řecka a Říma se rozkládala (podle Köppen-Geigerovy klasifikace) 

převážně v různých typech pásem B (suché pásmo) a C (teplé dešťové pásmo). Do oblasti Alp, 

Dinárských hor a Rodop zasahuje boreální pásmo, přičemž v Alpách se nachází i pásmo polární. 

Že je Země rozdělena několika podnebnými pásy si uvědomoval již Leukippos (In: Díogenés 

1995). „To, že jsou její severní části stále zasněženy, jsou chladné a mrazem ztuhlé“ je podle 

něj způsobeno nakloněním Země. Zénón (In: Díogenés 1995) později Zemi rozdělil na pět 

pásem – severní, mírné, horké, mírné a jižní. Severní a jižní jsou dle něj neobydlitelná kvůli 

zimě, prostřední horké naopak kvůli horku. Antický svět se rozkládal v prvním mírném pásu, 

z jihu ohraničen Saharou, na severní hranici ležela např. Skythie (na území dnešní Ukrajiny a 

části Ruska), jejíž severní končiny byly neobyvatelné a za jejímiž hranicemi neustále sněžilo 

(Hérodotos 2004; IV, 31).  

Právě Alpy jsou jednou z lokalit, kterou řečtí a římští autoři popisovali, nejen v souvislosti 

s punskými válkami a Hannibalovým přechodem přes ně, tudíž se nevyhnuli ani popisu sněhu, 

ledovců a také lavin.  

 

Ledovce a jejich činnost 

Silius Italicus Alpy36 popisuje (1934; III, 475–485) jako oblast pokrytou ledem a sněhem, 

který nikdy neroztává a vězní v sobě sníh starý celé věky. Quintus Curtius (1971; V, 6, 13) 

připodobňuje alpský ledovec konci světa a vnímá hory pokryté ledem jako bezútěšnou krajinu. 

V této ledové krajině se objevují hluboké propadliny, kterými mohl Quintus Curtius (1971; V, 

5, 1) myslet ledovcové trhliny (Acolat 2007) či pukliny. Když do nich někdo spadl, bylo velmi 
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obtížné ho vytáhnout ven. Často se totiž stávalo, že spíše než aby byl zachráněn, tak s sebou 

stáhl i toho, kdo se ho pokoušel vytáhnout. Ledovcové trhliny a pukliny ve svých dílech popisují 

i další autoři. Ammianus Marcellinus (1935; XV, 10) je popisuje jako propasti přikryté 

nahromaděným sněhem, kam mohou lidé sklouznout. Proto je podle něj bezpečnější se uvázat 

pevným provazem k dalším lidem či volům a postupovat pomalým krokem, čímž se sníží riziko 

pádu. To, zda má ledovec vliv na podobu reliéfu, nikdo z autorů ve svém díle nezmínil, dá se 

tedy předpokládat, že ledovcům takovou funkci nepřikládali. 

 

Laviny 

V zimě jsou cesty kvůli sněhu kluzké a nebezpečné a stává se, že toho, kdo po nich jde, 

pohltí, čímž Ammianus Marcellinus (1935; XV, 10) pravděpodobně popisuje lavinu. O té se 

zmínil i Silius Italicus (1934; III, 515–530), který jako její příčinu uvádí rozpouštění sněhu, který 

poté sklouzne dolů a to, co s sebou cestou vezme, pohřbí pod sebou. Strabón (1949; Vol. 2, IV, 

6, 6) se přiblížil skutečné příčině vzniku laviny, odlišným vlastnostem vrstev sněhu. Podle něj 

leží mnoho vrstev sněhu na sobě, každá jinak ztuhlá. Spodní vrstvy jsou nejvíce podobné ledu, 

vrchní zase sněhu. Vrchní vrstvu rozpouští slunce, a proto se čas od času uvolní od spodních a 

sklouzne dolů. 

4.2.6 Antropogenní procesy a tvary 

Přestože množství antropogenních vlivů nebylo v antice tak velké, jako je tomu dnes, i 

tehdy mělo nezanedbatelný vliv na tvar reliéfu. Sídelní antropogenní tvary zabíraly pouze 

malou část tehdy obydleného území. Sídla se nacházela většinou při pobřeží, v nížinách a 

zemědělsky příhodných oblastech (Kratochvíl 2009). Při výběru lokality pro založení sídla hrála 

kromě vhodného reliéfu a ostatních přírodních podmínek velkou roli voda. Významný byl proto 

vývoj vodohospodářského plánování, které mělo vliv na pozdější rozvoj měst (Vacková 2013). 

Ve městech byly budovány kanalizační a vodovodní systémy. Často bylo nutné přivést vodu 

do města z dálky i několika desítek kilometrů, přičemž musely být překonávány strmé úseky či 

údolí. Za tímto účelem byly budovány vodovodní tunely, kanály a akvadukty. V některých 

případech bylo dokonce přistupováno ke stavbě tlakových úseků a spádových kanálů (Cech 

2013). Protože stavba tunelů i akvaduktů byla drahá, voda byla často vedena po trase, kde se 

střídaly úseky s nízkým a vysokým spádem (Cech 2013). Prameny byly vyhledávány na základě 

specifických půdních typů a rostlin nacházejících se v blízkosti vody (Cech 2013).  
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Metody pro prorážení tunelů byly dvě, a to obousměrná ražba, kdy se nejprve na povrchu 

vyměřila trasa pomocí čtyř výtyček (v případě delšího tunelu jich bylo více), byla provedena 

nivelizace a vyměření výšek portálů, aby bylo dosaženo ideálního spádu. Poté se prováděla 

ražba štol z obou konců tunelu. Povrchová trasa byla do tunelu přenesena pomocí bodů 

získaných prodloužením povrchové směrové čáry tak, aby je bylo možné z vnitřku tunelu vidět 

co nejdéle (Cech 2013). Antičtí stavitelé si uvědomovali, že není vždy výhodné vést tunel 

po přímé trase. Když během ražby narazili na přirozené pukliny či trhliny, odchýlili podle nich 

trasu tunelu tak, aby byla ražba co nejrychlejší, čehož bylo využito např. při stavbě Eupalínova 

vodovodního tunelu na Samu37 v 6. stol. př. Kr. (Koutsoyiannis et al. 2008). Druhou technikou 

ražby byla metoda světlíkových šachet, která byla prováděna pouze u tunelů s malou mocností 

nadloží. Podél vytyčené trasy na povrchu bylo vyhloubeno několik šachet, které byly poté 

spojovány (Cech 2013). Vodovodní tunely a akvadukty nebyly budovány pouze na území 

dnešního Řecka a Itálie, ale jejich pozůstatky lze nalézt i v mnohých městech dnešního 

Španělska, kam byly znalosti o jejich stavbě přineseny římskými inženýry (Gonzales-Tascón 

et al. 2006). 

 Zavlažovací či odvodňovací tunely byly využívány i v zemědělství. Odvodňovacích tunelů 

bylo hojně využíváno pro vysoušení bažin, na jejichž místě poté vznikla zemědělská půda (Cech 

2013). Takový tunel byl v 6. století př. Kr. vybudován u Ariccie38. S jeho pomocí byla vysušena 

voda z aricijského kráteru, čímž se na jeho místě vytvořila zemědělská půda a pomocí 

zavlažovacího tunelu vedoucího od jezera Nemi byla poté zavlažována (Obr. 3) (Cech 2013). 

Vody bylo využíváno i při fungování mlýnů. Nejprve byly stavěny mlýny na oslí pohon, později 

od 1. století př. Kr. i na vodní pohon (Cech 2013). Strabón zmiňuje vodní mlýn v Cabeiře39 

(dnešní severovýchodní Turecko) (1949; Vol. 5, XII, 3, 30). 

Kromě vodních byly budovány i silniční tunely, např. na silnici vedoucí z Říma do Arimina 

(Via Flaminia) v soutěsce Furlo40 byl na přelomu letopočtu proražen skálou 8 metrů dlouhý 

tunel. O několik let později byl místo něj vytvořen nový 37 metrů dlouhý (Cech 2013). 
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Obrázek 3: Aricijský tunel a tunel z jezera Nemi (Cech 2013) 

 

Významnou antropogenní stavbou je Suezský průplav41. Ve starověku proběhlo několik 

pokusů o jeho vytvoření. Nevedl ale mezi Středozemním a Rudým mořem tak, jak ho známe 

dnes, nýbrž spojoval Rudé moře s Nilem (obr. 4), který se v té době pod dnešní Káhirou 

rozděloval na tři větve (dnes existují pouze dvě západnější) (Wilson 1939). Jako první se 

průplav pokoušeli vykopat egyptští faraonové Sesostris (2000 př. Kr.) (Aristoteles 1962; I, 14) a 

Nekós (600 př. Kr.) (Hérodotos 2004; IV, 42). Podle Hérodota (2004; IV, 42) byl průplav 

dokončen Dareiem (500 př. Kr.). Diodorus (1946; I, 33) byl ale toho názoru, že Dareios průplav 

nedokončil, protože se domníval, že by se Rudé moře přelilo přes souš a zaplavilo Egypt. Ten 

podle něj ležel níž než hladina Rudého moře. Diodorus byl přesvědčen, že Suezský průplav byl 

zprovozněn až o několik let později za vlády Ptolemaia II., který u ústí do Rudého moře nechal 

postavit stavidlo, kterým se dalo regulovat množství vody. Průplav byl zanášen bahnem, proto 

byl znovu prohlouben císařem Trajánem (přelom 1. a 2. století po Kr.), pravděpodobně ale 

nezůstal dlouho splavný. V roce 767 byl kanál zasypán chalífou Al-Mansurem za účelem 

vyhladovění Mediny (Wilson 1939), které mělo dopomoci potlačení tamní vzpoury. Novodobý 

průplav byl otevřen až v roce 1869 (Wilson 1939).     
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Obrázek 4: Starověký Suezský průplav (Brocolie 2006) 

 

V antice docházelo i k dalším úpravám vodních toků. Babylónská královna Nitókris nechala 

z obranných důvodů upravit koryto Eufratu42. Pomocí příkopů ho prodloužila tak, že vesnicí 

Arderikka protékal dokonce třikrát. Dále nechala nedaleko řeky vykopat jezero. Obojí mělo 

sloužit k tomu, aby cesta do Babylónu byla zdlouhavější a musela vést kolem jezera (Hérodotos 

2004; I, 185).  

Tak jako byla oblast Itálie oproti Řecku úrodná, bylo Řecko bohaté na nerostné suroviny, 

kterými Itálie příliš neoplývala (Lisový 2007). V souvislosti s tím se na řeckém území nacházelo 

mnoho dolů. 

V antickém období bylo známo několik indikátorů, které napovídaly, že se v jejich blízkosti 

nalézá ložisko nerostných surovin (Cech 2013). Skutečnosti, že se v blízkosti nachází zlato, 

napovídala zlatožlutá barva a lesk písku. K nálezům stříbra naopak docházelo nečekaně, ale 

pokud se při vyhloubení sondy narazilo na žílu, bylo jasné, že se jich po okolí nachází více. 

V blízkosti stříbrných žil se nacházela i olověná ruda. Výskytu cínu napovídal písčitý, černě 

zabarvený povrch a podle barvy půdy bylo možné rozpoznat i existenci železné rudy (Plinius 

starší 1974; 33–34). Těžba probíhala několika způsoby, které byly ovlivněny geologickými 

podmínkami. Pokud to bylo možné, těžilo se povrchově, čemuž napovídají četné propady, 

jejichž stopy v krajině zůstaly dodnes. Pro hlubinnou těžbu docházelo k ražbě štol a šachet, 

které byly navzájem propojovány (Cech 2013). Nejznámější důlní oblastí bylo okolí města 

Lavrion43, nacházející se asi 50 km jižně od Athén, kde se rozkládaly významné stříbrné doly. 
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Celý region byl velký přibližně 80 km2 a nerostné suroviny se zde těžily pravděpodobně již 

v době železné. Kromě stříbra se zde těžila i olověná ruda. Dále zde probíhala těžba zinku, 

železa a dokonce i zlata (Sarton 2012). Další doly, ve kterých se těžilo, se nacházely 

v Makedonii44 (Hérodotos 2004; V, 17), v Thrákii45, na ostrově Thasos46 (Hérodotos 2004; VI, 46 

– 47) nebo v dnešním Španělsku (Cech 2013).  

Kromě těžby nerostných surovin probíhala ve velké míře i těžba dřeva. Dřevo bylo 

nezbytnou surovinou, asi 90 % bylo využíváno jako palivo, ze zbytku byly stavěny budovy a 

lodě. Dřevo se také používalo na výrobu rozličných nástrojů (Hughes, Thirgood 1982). 

V důsledku rozsáhlé těžby dřeva v mnohých lokalitách docházelo k rozsáhlé deforestaci, čemuž 

nasvědčují i řecké názvy měst, jako např. Elatea (élato = jedle), Castanea (kástano = kaštan) 

nebo Xylopolis (xyleía = dřevo), která během své pozdější existence nebyla lesy vůbec 

obklopena. To, že existence lesů snižuje rychlost eroze a tvoří přirozenou ochranu 

před povodněmi, si antičtí učenci uvědomovali (Hughes, Thirgood 1982). Plinius starší (1974; 

31, 30) zaznamenal, že poté, co byly ze svahů odstraněny lesy, které zadržovaly dešťovou vodu 

a pomáhaly její absorpci, přicházely po deštích devastující proudy vody způsobující záplavy. 

Existovalo několik metod, kterými se Řekové a Římané snažili zmírnit následky deforestace a 

následné eroze. Stromy z jedné oblasti nebyly káceny všechny najednou, byla zakládána loviště 

či posvátné háje, kde bylo kácení zakázáno, byly budovány terasy a kácení bylo později 

regulováno (Hughes, Thirgood 1982). Přesto byly pouze zmírňovány následky místo toho, aby 

se řešily příčiny. Z důvodu ochrany před povodněmi a za účelem regulace vodních toků byly 

stavěny přehrady. Přehrada zásobující město Emeritu (dnešní Mérida) je funkční dodnes (Cech 

2013). 

 

 

4.3 Využití geomorfologických znalostí 

Geomorfologické znalosti byly nejčastěji využívány v souvislosti se zakládáním měst a 

pevností, s vojenskými taženími nebo s využitím vhodné půdy k zemědělství. 

Polohu měst určovalo několik indikátorů. Jednou z nejdůležitějších charakteristik 

pro polohu města byla v minulosti, stejně jako dnes, jeho dopravní dostupnost. Proto byla 

hlavní sídla zakládána při pobřeží nebo v blízkosti splavných řek či jezer (Park et al. 1984). 

Přestože v pozdní antice docházelo k rozvoji dopravní infrastruktury, převážně silnic (zpočátku 

byly silnice budovány hlavně z vojenských důvodů) (Štípek 2013), lodní doprava hrála po celou 

dobu velmi významnou roli. Umístění přístavů bylo často vybíráno podle příhodných 
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fyzickogeografických podmínek. Jako přírodní hráz byla využita hora Mothón47 (u dnešního 

města Methoni na jihozápadním pobřeží Peloponésu), která tím, že zasahuje do moře, 

poskytovala lodím těsný vjezd a zároveň je chránila před vlnobitím (Pausaniás 1973; IV, 35). 

Voda nebyla důležitá pouze z hlediska dopravy, ale také byla zdrojem pitné vody a sloužila 

k zavlažování v zemědělství. Některá města byla založena po úpravě reliéfu, jako např. 

Memfis48 (asi 30 km jihozápadně od Káhiry, na břehu Nilu). Meni, první egyptský král, založil 

město na místě nilského koryta, které nechal vysušit. Dále okolo vybudoval kanály a nádrže, 

které pomáhaly regulovat tok řeky a chránily město před povodněmi (Hérodotos 2004; II, 99).  

Vzhledem k tomu, že během celého antického období docházelo k mnohým vojenským 

tažením, sídla sloužila také jako pevnosti. Některá byla vhodněji umístěná než jiná, což se 

projevovalo při jejich dobývání. Například pevnost Sardy49 (dnešní Sart, západní Turecko), která 

po bitvě u Gráníku (334 př. Kr.) přešla pod nadvládu Alexandra Velikého, ležela na strmém 

výběžku na úpatí pohoří Tmólos, což ztěžovalo jeho dobytí (Arriános 2010; I, 17). Výhodnou 

polohu mělo i galské hradiště Vesontio50 (dnešní Besanҫon ve východní Francii), které téměř 

celé obtéká řeka Dubis (dnešní Doubs) (Caesar 1985; I). Během vojenských tažení bylo 

geomorfologických znalostí využíváno i jinými způsoby. Protože nebylo dostatečné množství 

mostů přes řeky, musely být vymyšleny jiné způsoby, jak řeky překonat. Při tažení lýdského 

krále Kroisa proti Peršanům jim v cestě stála řeka Halys51 (v dnešním Turecku). Tažení se 

účastnil i Thálés z Mílétu, který navrhl vykopat druhý kanál vedle původního řečiště a část vody 

do něj nechal svést. Tím se Halys rozdvojil a překročení řeky bylo snadnější (Hérodotos 2004; I, 

75). Alexandr Veliký při svých taženích řeky přeplouval, a vybíral k tomu nejširší místa, na nichž 

je proud nejpomalejší a větší část koryta má menší hloubku (Arriános 2010; V, 20). Při dobývání 

města Kýrúpolis (dnes Kúrkat v Tádžikistánu) využil Alexandr vyschlého koryta řeky, které vedlo 

pod hradbami a bylo nehlídané. Vojáci tedy vnikli do města korytem a snadno město dobyli 

(Arriános 2010; IV, 3). Místa bitev byla také často volena v závislosti na podobě okolního 

reliéfu. Pausaniás (1973; IV, 7) popisuje boj Messéňanů a Lakedaimoňanů. Messéňané, protože 

byli v početní nevýhodě, si k boji vybrali místo vedle strže. Kvůli nedostatku místa se tam tak 

mohli utkat pouze lehkooděnci a jízda a boj byl proto nerozhodný. Messéňané mezitím 

opevnili svůj tábor, a jelikož Lakedaimoňané nebyli připraveni na obléhání, museli odtáhnout. 

Velmi vhodné místo k boji vybral Hannibal, a to u Trasimenského jezera52 (střední Itálie). 

Lehkooděnci byli posláni na vrcholky Cortonského pohoří, které jezero z jedné strany obklopuje 

a jízda k ústí průsmyku, kde byla také krytá (Obr. 5). Římský vojevůdce Flaminius skryté vojsko 

neviděl a prošel až k jezeru. Mlha, která se vytvořila nad jezerem, představovala další výhodu 

pro Kartágince (Livius 1973; XXII, 4–7).  
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Obrázek 5: Bitva u Trasimenského jezera 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trasimenischersee.jpg) 

 

Reliéf místa boje byl mnohdy upravován, jako například před bitvou u Gaugamel53 (dnes 

město Arbíl v Iráku). Dareios nechal zarovnat všechny nerovnosti nehodící se pro jízdu na koni 

(Arriános 2010; III, 8). Alexandr Veliký zase často nechával obehnat obléhaná města valy 

(Arriános 2010; I, 5; I, 7–8). Caesar často během válečného tažení raději prodloužil trasu, kudy 

s vojskem šel, aby mohl jít otevřenou krajinou a nemohl ho překvapit nečekaný útok místních 

kmenů (Caesar 1985; I). 

Mnoho bitev a válek bylo vyhráno díky zdánlivé neprostupnosti terénu. Nejznámějšími 

příklady jsou Hannibalův přechod přes Alpy, který by právě kvůli zdánlivé nemožnosti 

průchodu s armádou nikdo nepředpokládal nebo bitva u Thermopyl54 (v dnešním Řecku), která 

se odehrála v Thermopylském průsmyku, a kde zvítězili Peršané nad Řeky pouze díky lsti, 

protože jim byla prozrazena stezka přes pohoří Kallidromos nad Thermopylami (Hérodotos 

2004; VII, 213). Obtížného terénu bylo využito také při dobývání Sard Peršany. Sardy, jak již 

bylo řečeno výše, leží na úpatí pohoří Tmólos. Protože část města, která byla obklopena 

pohořím, byla považována za nedobytnou, nebyla hlídána. Jednomu mardskému vojákovi se 

ale podařilo najít cestu k hradbám, a tak bylo město dobyto (Hérodotos 2004; I, 84). 

Geomorfologických fenoménů bylo využíváno i v zemědělství. Protože Řekové a Římané 

věděli, že sopečný popel přispívá k tvorbě úrodné půdy, využívali tyto oblasti k zemědělství 

přesto, že si museli být vědomi potenciální sopečné erupce. K zemědělství byla také využívána 

oblast v okolí Nilu, o které se vědělo, že se stává úrodnou díky každoročním záplavám, 

při kterých Nil přinášel bahno, které obohacovalo okolní půdu.  
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4.4 Zhodnocení a vývoj antických znalostí 

Z publikací, které se z dob antiky dochovaly, se velká část (téměř třetina) zabývala 

zemětřesením (graf 1). Přestože některá díla byla soustředěna hlavně na jeden konkrétní 

fenomén (např. báseň Aetna), nalézají se v nich zmínky i o dalších jevech. Celkově se dá říci, že 

téměř všechna díla, ze kterých bylo čerpáno, diskutují či popisují více než jeden 

geomorfologický fenomén. 

 

 

Zároveň, jak ukazuje graf 2, i mnoho Řeků a Římanů se věnovalo více než jednomu 

geomorfologickému jevu. Výjimku tvoří učenci, kteří se zabývali pouze zemětřesením, což ale 

může být mírně zavádějící, protože od oněch učenců se nedochovala žádná díla a jejich názory 

jsou známé pouze zprostředkovaně (většinou z děl Aristotela, Seneky nebo Strabóna). Je tedy 

možné, že zemětřesení nebyl jediný jev, kterým se zabývali, a že se jejich další názory pouze 

nedochovaly, ani v doxografické podobě.  

Zároveň platí, že tvary a procesy nebyly zkoumány cíleně, ale popisovány byly pouze ty, 

které se nějakým bezprostředním způsobem dotýkaly momentálních potřeb a běžného života 

Řeků a Římanů.  

Celkově se dá říci, že v rámci endogenních fenoménů byly řešeny hlavně procesy, v rámci 

exogenních fenoménů byla pozornost rozdělena víceméně rovnoměrně mezi geomorfologické 

procesy a tvary. 

27 % 

12 % 

6 % 
17 % 

12 % 

8 % 

8 % 

10 % zemětřesení

vulkanismus

svahové procesy

fluviální procesy a tvary

marinní procesy a tvary

eolické procesy a tvary

kryogenní procesy a tvary

antropogenní procesy a tvary

Graf 1: Zastoupení geomorfologických fenoménů v antických dílech 
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Co se týká lokalizace jednotlivých fenoménů, konkrétní místa popisovalo především několik 

učenců (Strabón, Pausaniás a Hérodotos). Lokalizace fenoménů pravděpodobně souvisí 

s kolonizací oblasti Středomoří a umístěním center vědy v průběhu antického období (obr. 6). 

Přestože Strabón a Pausaniás patřili mezi mladší učence, většina popisovaných fenoménů 

vztažených ke konkrétnímu místu (příloha 2) se nachází na území Malé Asie, Řecka, v menší 

míře pak na území jižní a střední Itálie a okolí tehdejší Alexandrie. Většina popisovaných míst 

tedy koresponduje s tehdejšími oblastmi vědy. 

Graf 2: Antičtí učenci a témata, kterými se zabývali 

zemětřesení

vulkanismus

svahové procesy

fluviální procesy a tvary

marinní a limnické procesy a tvary

eolické procesy a tvary

kryogenní procesy a tvary

antropogenní procesy a tvary
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Spolu s vývojem všech vědních odvětví se během několika staletí antického období vyvíjely i 

názory na vysvětlení geomorfologických fenoménů. Platí to hlavně pro endogenní procesy, 

které v antickém období měly nejvíce pozornosti. Stejně jako v celé historii, i v antice se zájem 

soustředil hlavně na katastrofy a jevy, které měly vliv na každodenní život lidí. Protože se 

antický svět nacházel v tektonicky i vulkanicky aktivní oblasti, byly to právě zemětřesení a 

vulkanismus, co byly předmětem zkoumání mnoha učenců.  

Předsokratovští filosofové, kteří se nemohli inspirovat teoriemi svých předchůdců, vycházeli 

převážně z mytologie jak svojí, tak ostatních kultur. Chápání těchto jevů bylo ovlivněno i jejich 

představou o tvaru a struktuře Země. Názory na příčinu vzniku zemětřesení se tak u prvních 

řeckých filosofů lišily, někteří z nich (Anaximenes, Anaximandros a Démokritos) dokonce 

zaměňovali sesuvy půdy za zemětřesení a brali je jako totožný jev. V 5. století př. Kr. se začala 

objevovat myšlenka, že zemětřesení způsobuje vítr, který se buď pod zem dostane, nebo už 

tam je a svým vanutím hýbe zemí. Toto vysvětlení přetrvalo až do středověku, kdy se 

s vynálezem střelného prachu a vývojem chemie začaly objevovat i jiné názory (Agnew 2002), 

které ale nebyly blíže pravdě než ty antické.  

Pozdější řečtí a římští filosofové, kteří přejímali dřívější výklady, nebo se jimi alespoň 

inspirovali, fenomén zemětřesení více rozvedli, všímali si jejich projevů, dokázali určit místa, 

která jsou pro ně více typická, a začali zaznamenávat jednotlivé události. Epikúrova myšlenka, 

že při zemětřesení vznikají vlny, které se šíří podle struktury dané hmoty, zůstala bohužel 

ostatními učenci nepovšimnuta, stejně jako názory  Michella a Drijhouta v 18. století. Ti se 

Obrázek 6: Střediska vědy a filosofie v antickém období 
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domnívali, že z místa vzniku zemětřesení se šíří vlny v závislosti na pružnosti hornin (Agnew 

2002). 

Podobný vývoj znalostí je možné sledovat i pro vulkanismus, přestože se jím nezabývalo 

takové množství učenců. Ze zlomků, které se dochovaly, je zřejmé, že první Řekové, kteří se 

tímto fenoménem zabývali, se domnívali, že pod italskými sopkami jsou spojené dutiny plné 

ohně. Protože ale k sopečným erupcím většinou nedocházelo současně, je taková představa 

naprosto mylná (Hyde 1916). Později převládala myšlenka, že dutiny se uvnitř sopek sice 

nacházejí, ale nejsou propojené. Oheň vzniká buď z větru, který se svou rychlostí rozžhavuje, 

nebo je větrem vyzdvižen z hlubin na povrch. V každém případě byla větru opět přisuzována 

velká moc. 

Exogenními procesy, hlavně těmi, které na zemský reliéf nepůsobí velkou rychlostí (jako 

např. erozní či sedimentační procesy), se zabývalo mnohem méně Řeků a Římanů. Protože se 

jednotlivými fenomény zabývalo jenom několik osobností, není zde patrný takový myšlenkový 

vývoj jako u endogenních procesů. Další rozdílností, která odlišuje zkoumání endogenních a 

exogenních procesů, je to, že exogenní procesy popisovali hlavně dějepisci, kteří příliš neřešili 

původ procesů, ale pouze procesy a tvary samotné. Výjimku tvoří zkoumání fluviálních a 

marinních procesů. Velkou pozornost si zasluhovaly povodně na Nilu a jejich příčina, na kterou 

existovalo několik názorů. Vývoj je patrný u chápání vývoje Země a rozložení souše a moří. 

První filosofové si mysleli, že Země vznikla tak, jak ji známe dnes, zatímco Aristoteles a mladší 

filosofové připouštěli, že reliéf Země se neustále vyvíjí. Aristoteles byl pro antický, ale hlavně 

pro pozdější rozvoj vědy, jedním z nejdůležitějších filosofů. Jako jeden z mála ve svém díle 

rozebíral názory svých předchůdců (mnoho prací jiných filosofů jsou zprostředkovány a známy 

jen díky zmínce v jeho díle). Reagoval na ně tím, že na ně navázal, nebo jejich názor zavrhnul. 

Názory ostatních učenců ve svých dílech rozebíral a u těch, které podle něj nebyly správné, 

vysvětlil, proč tomu tak je a snažil se zdůvodňovat a podkládat svoje názory argumenty. Byl 

hlavním filosofem, od jehož názorů se pak vyvíjely nauky ve středověku. Přestože se dá říci, že 

jeho názory byly mnohdy pokrokové, ne vždy byly správné (např. jeho zavržení 

heliocentrického modelu způsobilo, že byl znovu přijat až v 16. století). Dalšími učenci, kteří 

posuzovali názory svých předchůdců, byli Seneca a Hérodotos, a to hlavně u vysvětlení příčiny 

záplav na Nilu. Oba dva představili názory svých předchůdců, zhodnotili, proč nemohou být 

pravdivé, a Hérodotos přišel s vlastním vysvětlením. U některých učenců tedy probíhalo 

kritické hodnocení předešlých názorů. U některých autorů není zřejmé, zda prezentují své 

vlastní myšlenky, či zda pouze přejímají cizí.   
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Učenci si všímali souvislostí mezi jednotlivými tvary a na základě znalosti vzniku jednoho 

tvaru dokázali rozpoznat jiný (např. Strabón na základě znalosti podoby vulkanického reliéfu 

rozpoznal, že planiny v Kappadokii jsou vytvořené právě sopečnou činností).   

To, že se Země neustále vyvíjí, odvodili z toho, že zkamenělé schránky živočichů nacházející 

se ve vnitrozemí indikovaly na těchto místech dřívější existenci moře. Z toho následně usoudili 

(Hérodotos, Aristoteles a po nich i další filosofové), že Země podléhá změnám, které způsobují 

exogenní činitelé. 

 

4.5 Srovnání s dnešními znalostmi 

To, že se poznatky antických učenců lišily od dnešních, je logické vzhledem k tomu, že dnes 

je věda na zcela odlišné úrovni a existují způsoby, jak teorie související s vývojem reliéfu ověřit. 

Přesto je nutné říci, že úroveň antického myšlení a z něj vyplývajících znalostí o reliéfu Země a 

procesech na něm probíhajících byla na vysoké úrovni.  

Protože v antice neexistoval vědní obor ani pojem geomorfologie, jednotlivá témata, která 

jsou dnes objektem zájmu geomorfologie, byla zkoumána v rámci filosofie (vznik a vývoj 

Země), meteorologie (zemětřesení) nebo geografie (exogenní procesy).  

 

Endogenní procesy a jimi vyvolané tvary 

Největší omyly vznikající v antickém vnímání endogenních geomorfologických jevů plynuly 

z neznalosti vnitřní stavby Země. To vedlo k tomu, že si učenci nedokázali vysvětlit vznik 

horstev a celkově zemský reliéf a zemětřesení s vulkanismem si vykládali jako projevy 

exogenních činitelů. Skutečná příčina zemětřesení a vulkanismu a také geologický vývoj Země 

byly zjištěny až v průběhu dvacátého století. Do té doby se poznatky, např. o zemětřesení, 

nelišily zásadním způsobem. Dokonce ještě v 19. stol. se prováděly výzkumy, zda souvisí 

zemětřesení s meteorologickými jevy (Agnew 2002), což se v antickém období považovalo 

za samozřejmé. Kromě snahy o vysvětlení vzniku zemětřesení či sopečných erupcí existovaly i 

záznamy o vzniklých tvarech, ale nebyly nijak klasifikovány. Antičtí učenci jako např. Aischylos, 

Strabón nebo Pausaniás dokázali podle tvaru a polohy ostrova správně určit, zda je 

vulkanického či pevninského původu. 
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Exogenní procesy a jimi vytvořené tvary 

Exogenní procesy a jimi vzniklé tvary nebyly oproti dnešku rozčleněny do kategorií a 

vysvětlovány a popisovány byly pouze ty, se kterými se v antickém světě Řekové a Římané 

setkávali, a které ovlivňovaly jejich život.  

Svahové a gravitační procesy byly často zaměňovány za zemětřesení a samostatným 

sesuvům bez přítomnosti zemětřesení nebyla věnována příliš velká pozornost (popsán byl 

pouze sesuv v Alpách Titem Liviem). Fluviální, marinní a limnické procesy a jimi vzniklé tvary 

byly zkoumány mnohými učenci, obzvlášť pak každoroční záplavy na Nilu, které zastínily běžné 

záplavy na dalších řekách. Na základě toho, že si uvědomovali, že se Země neustále vyvíjí a 

s tím i rozložení moří a souší (uvědomovali si proces denudace a erozní činnost, ale zvyšování 

zemského povrchu bylo podle nich možné pouze naplavováním zeminy), si odvodili, že ani 

podmořské dno není ploché. Přestože neměli možnosti jak mořské dno prozkoumat, mnoho 

podmořských tvarů dokázali popsat (např. Platón popsal mořskou pánev u Peloponésu 

pravděpodobně na základě skal, které strmě spadají do moře). Eolickými procesy a tvary se 

příliš nezabývali, o erozní činnosti větru sice věděli, ale nespojovali si s tímto procesem žádné 

tvary. Protože kryogenní procesy a tvary nebyly ve Středomoří příliš hojně zastoupeny, 

upoutaly pozornost pouze několika učenců.  To, jestli má ledovec vliv na tvar reliéfu, si 

pravděpodobně neuvědomovali, avšak dokázali obstojně vysvětlit příčinu vzniku lavin. 

V oblasti Středomoří jsou zastoupeny i morfologické tvary vzniklé krasověním, které ale 

antičtí učenci pravděpodobně brali jako tvary vzniklé jinými pochody (autor básně Aetna 

popisuje jeskyně, které jsou podle něj vzniklé působením větru). Oproti dnešnímu rozsahu 

znalostí byla v antickém období popsána jen malá část geomorfologických tvarů či procesů, což 

plyne z toho, že se učenci na fenomény nezaměřovali cíleně, ale pouze tehdy, když je daný 

fenomén nějakým způsobem ovlivňoval. 

Je jasné, že ve svých počátcích nemůže mít geomorfologie takový rozsah jako po dvou 

tisících letech vývoje s možnostmi podrobnějšího zkoumání a ověřování pomocí různých 

technologií. Antická geomorfologie má ale dozajista zásluhy na dnešních geomorfologických 

znalostech a v průběhu historie dávala mnohé impulzy pro její zkoumání.  Pravděpodobně i 

díky antickým názorům na původ zemských tvarů vznikla moderní geomorfologie (Huggett 

2007). Xenofanés již v 6. stol. položil základy principu aktualismu. Přestože se později ukázalo, 

že tento princip není univerzálně platný, přispěl k vývoji geologie (Kratochvíl 2014). V 10. stol. 

po Kr. arabský učenec Avicena přeložil Aristotelovo dílo, pravděpodobně se jím inspiroval a 

rozšířil vědomosti o vodní a větrné erozi (Huggett 2007). Leonardo da Vinci v 15. století 

prohlásil, že zkamenělé schránky mořských živočichů nalezené v horách dokazují to, že se Země 
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neustále vyvíjí (Huggett 2007). Není jasné, jestli vycházel z antických vědomostí nebo si všiml 

tohoto jevu nezávisle na antických vědomostech.  Autoři publikace Encyclopedia 

of Geomorphology se naopak domnívají, že přestože antičtí učenci znali mnoho procesů a 

tvarů, jejich znalosti neměli žádný velký vliv na pozdější vývoj geomorfologie (Fairbridge 1968).  

Přestože antičtí učenci mnohdy přímo neovlivnili vývoj znalostí geomorfologie, často 

alespoň podnítili zájem o určité fenomény. Např. zásluhy na zkoumání vývoje mořského dna a 

geologického vývoje Země má Platónovo, pravděpodobně smyšlené, zničení bájné Atlantidy, 

které svou tajemností vždy vzbuzovalo pozornost a podněcovalo geografické a geologické 

objevy nejen o geologické historii Země (Kukal 1978).  
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5 Závěr 

Z práce vyplývá, že přestože se v antickém období věda, a s ní i geomorfologie, teprve 

začala vyvíjet, a antičtí učenci některé jevy nedokázali vysvětlit správně, mnohé fenomény 

vysvětlili uspokojivě, inspirovali svými vědomostmi další učence a pravděpodobně tak 

nasměrovali další vývoj geomorfologických znalostí.  

K rešerši bylo využito 26 antických děl, která se menší či větší mírou věnují problematice 

geomorfologie. Dohromady se k této problematice vyjádřilo 33 učenců, jejichž díla nebo 

interpretované názory se dochovaly.  

Pravděpodobně proto, že se učenci většinou soustředili v tehdejších centrech vědy, byly 

popisované fenomény většinou v těchto oblastech (např. jevům z oblasti dnešního Španělska 

se příliš nevěnovali) a to i přesto, že učenci, kteří popisované fenomény lokalizovali, často žili 

až po přelomu letopočtu, tudíž by centry vědy nemuseli být tolik ovlivněni. Ti učenci (např. 

Aristoteles, Seneca, Strabón), kteří spolu se svým vysvětlením geomorfologických fenoménů 

uváděli i názory svých předchůdců, se snažili o jejich kritické posouzení, zhodnocení, zda by 

výrok mohl být pravdivý, a následně předložili svoje vysvětlení daného jevu. Starší učenci se 

často věnovali pouze jednomu fenoménu (a to zemětřesení), mladší se soustředili na více 

fenoménů najednou. 

Protože se oblast antického světa rozkládala ve Středomoří, které je kvůli poloze 

na rozhraní několika litosférických desek, byl největší zájem učenců soustředěn na zemětřesení 

a o něco méně na vulkanismus. Přestože bylo zemětřesení i vulkanismus zdůvodňováno mylně 

kvůli neznalostem vnitřní stavby Země, mělo tehdejší vysvětlení i zkoumání endogenních 

procesů vliv na dnešní znalosti. Byly vedeny záznamy o jednotlivých zemětřesných a sopečných 

událostech, popisovány následky zemětřesení a byla zpozorována souvislost vlny tsunami se 

zemětřesením. Antické vysvětlení zemětřesení (to, že zemětřesení je způsobené větrem 

otřásajícím zemí) přetrvalo až do středověku. Některé myšlenky přetrvaly nebo byly 

předmětem zkoumání dokonce i v 19. století (to, zda souvisí zemětřesení s astronomickými 

cykly či meteorologickými jevy).  

Dalšími procesy, na které byl soustředěn velký zájem, byly fluviální procesy. Protože 

každoroční záplavy na Nilu byly životně důležité pro úrodnost půdy v jeho okolí, byly zkoumány 

příčiny těchto záplav. Ostatním fenoménům se antičtí učenci nevěnovali v takové míře, neboť 

jimi jejich život nebyl tolik ovlivněn. Z tvarů a procesů, které se vykytují na území antického 

světa, nebyly zaznamenány pouze krasové. Důvodem toho byla neznalost chemických reakcí, 

kvůli kterým dochází ke krasovění. 



47 

 

Z práce vyplývá, že Řekové a Římané dokázali využít reliéfu ve svůj prospěch, a to hlavně 

při zakládání měst, v průběhu vojenských tažení, při výběru vhodného místa bitvy, 

v zemědělství a při výstavbě technických děl - silnic a akvaduktů. 

Přestože v antickém období nebyla technika na takové úrovni, aby mohlo docházet 

k přesným měřením a ověřování všech vědeckých domněnek o příčinách vzniku 

geomorfologických fenoménů, znalosti v této oblasti nebyly zanedbatelné. Přestože někteří 

(autoři publikace Encyclopedia of Geomorphology)se domnívají, že antické znalosti neměly 

velký vliv na vývoj moderní geomorfologie, podle jiných (Huggett, Kratochvíl) některá díla 

inspirovala mladší učence, tudíž ovlivnila jejich názor na původ zemských tvarů a procesů 

probíhajících na Zemi a přispěla tak i k podobě dnešní geomorfologie. 
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Příloha 1: Antičtí učenci a historické události v antickém období 
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