
slušných disciplín. Organizátorem projektu
a editorem série byl právě R. W. Fairbridge.

Problematika paleoklimatologie kvartéru
patřila mezi Fairbridgeova favoritní téma-
ta, podrobně se v této souvislosti zabýval
především pohyby mořské hladiny. Téma-
ta, s nimiž přichází J. Kukla (viz zmiňova-
ný příspěvek na str. 301–305), zapadla do
tohoto směřování více než dokonale. Jeho
analýzy konce současného interglaciálu
doznaly velmi záhy všeobecné pozornosti.
Kukla se nicméně dále zabývá především
korelací mezi terestrickým záznamem
klimatické historie kvartéru a záznamem
hlubokomořských sedimentů. Jeho práce
vycházejí na stránkách nejprestižnějších
periodik a těší se mimořádnému zájmu.
Souběžně se v neztenčené míře věnuje
terénnímu výzkumu terestrických sérií
v nejrůznějších exotických destinacích,
soustředěnou pozornost pak od 80. let vě -
nuje analýze sprašových sérií v Číně, kde
souvislé sledy zachycující celý úsek po -

sledních 2,5 milionu let dosahují mocnos-
ti přes 3 km. Do praxe terénního výzkumu
zde jako první zavádí analýzu magnetic-
ké susceptibility a ukazuje, že získaný in -
strumentální záznam lze použít jako přímé
paleoklimatické proxy, tak je to dnes v ce -
losvětovém měřítku běžně praktikováno.
Ve výčtu jeho aktivit a výdobytků bychom
mohli pokračovat ještě dlouho. Omezíme
se však již jen na stručné zamyšlení, co
stálo za fascinující dráhou našeho rodáka
a jaká poučení životní osudy Jiřího Kukly
skýtají.

Leccos jsme naznačili v úvodu: Kukla
byl dobrodruh, málo se staral o světské
stránky svého působení, kroky, které se roz-
hodl učinit, příliš nevysvětloval, problema-
tické momenty a kritické výhrady pře -
cházel stručnou dikcí svého specifického
humoru, v němž se v půvabné kombinaci
mísila mystifikace, nadsázka i shovívavý
nadhled. Vynikal fenomenální schopností
integrovat disparátní přístupy a interpre-

tační rámce a důkladným promýšlením,
co z naskýtajících se informací začlení do
kontextu svých úvah. Důsledně posuzoval
reálnou výpovědní hodnotu dílčích in -
formací, zjištění podložená relevantním
zohledněním věcných souvislostí měla jeho
respekt. Nerozpakoval se změnit úhel po -
hledu, neposkytovalo-li dosavadní úsilí
žádoucí poznatky. K podobným tematic-
kým posunům se jako při výběru objektů
výzkumné aktivity nechal přivádět intuicí
a imaginací. Posledním, avšak klíčovým
momentem sjednocujícím jeho dílo, byla
potřeba fyzického ověření rýsujících se
hypotéz vlastním, pokud možno terénním
výzkumem, ověřením, zda jevy, jejichž
jsoucnost chceme ukázat, existují samy
o sobě, v reálné přírodě, bez ohledu na
naše představy, ať takové, či onaké. Zejmé-
na z tohoto důvodu mají výstupy Kuklo-
vých aktivit nepopiratelnou vnitřní konzis -
tenci a na jejich smysluplnost se lze plně
spolehnout.

Pro příští ročník Živy plánujeme seriál
o vývoji české malakozoologie, který mů -
žeme tímto příspěvkem propojit s letošní-
mi články o významných osobnostech naší
vědy. Poslední, kterou si letos připomene-
me, je totiž Jiří Kukla, který ač ryzí geolog,
svými postřehy a popudy výrazně přispěl
i k rozvoji kvartérní malakozoologie.

Jeho přímými příspěvky bylo vyčlenění
určitých horizontů v časně glaciálních
půdních komplexech, které označoval jako
PK (podrobněji v článku na str. 301–305).
Dále potom nápad řadit tabulky měkkýšů,
vyskytujících se v kvartérních sedimentár-
ních vrstvách, nikoli podle abecedy nebo
zoologického zařazení, ale podle jejich eko-
logie. Byl tedy iniciátorem vytvoření do -
dnes běžně využívaných ekologických sku-
pin, které jsem na jeho popud publikoval
v r. 1964. Tabelární charakteristika jednot -
livých měkkýších společenstev umožňuje
daleko rychlejší zjištění jejich paleoenvi-
ronmentální výpovědi.

Naše spolupráce s Jiřím Kuklou spadá
do počátku 50. let, kdy jsem se společně
s archeologem Františkem Proškem začal
vážně zabývat kvartérem dolního Povltaví
(sprašové série) a Českého krasu (jeskyně,
pěnovce). S určitým zpožděním vzhledem
k jeho mladšímu věku se k nám Jirka při-
pojil zprvu jako jeskyňář a nedlouho po -
tom i jako vynikající litolog sedimentů
sprašových sérií. Sem spadá svrchu uvede -
ná zmínka o specifickém horizontu půd-
ních komplexů ve sprašových sériích, který
Kukla popsal a pojmenoval jako hlínopísek
(německy Lehmbröckelsand, anglicky
pellet sand). Jde o sediment skládající se
z různě velkých úlomků a drobtů hlíny
velikosti pískových zrn. Kukla pozoroval
jeho vznik při recentních přívalových ná -
nosech erodované suché hlíny splavené
z polí, ukázal ale, že v minulosti indikoval

existenci vysychavých ploch s nesouvislým
vegetačním krytem, tedy prostředí, které
se jinak dá jen těžko odhalit. Dnešní hlíno-
písky nemají dlouhého trvání, neboť jejich
struktura rychle padá za oběť bioturbanci
(hlavně činnosti žížal, ale i dalších bezobrat -
lých). Fosilní nánosy se ale zachovávají
jako rytmicky vrstvený sediment, který
v mnohých případech obsahuje zachova-
né zlomky ulit, které byly v rozplavených
půdách fosilizovány a které na řadě loka-
lit umožnily doložit výskyt interglaciální
malakofauny. Vyčlenění hlínopísků uka-
zuje Kuklův ostrý postřeh už v mládí a zá -
roveň schopnost propojovat recentní děje
s fosilním záznamem. Jeho zjištění odha-
lilo i to, že v době tvorby těchto typů sedi-
mentů, tedy v časném glaciálu, byla velmi
omezená bioturbance, tedy činnost půdních
organismů, což platí i pro pozdější spraše.

Jiným příkladem Kuklova přínosu je jeho
objev malakofauny ve vrstvě mladotřeti-
horních svahovin v sondách u Tetína. Při
odběrech vzorků se nedal odstrašit ani ne -

přízní počasí, jak dokládá historka z odbě-
ru vzorků v jeskyni Dudlavá skala na úpatí
Královy hole, kde překážkou nebyla ani
voda, která při náhlém přívalu zatopila
spodek sondy. Do ní Kukla vlezl nahý
a uskutečnil odběr pod vodou. Podobných
historek jsme spolu zažili mnoho.

Po těchto mladických letech, kdy nabíral
terénní zkušenosti, ale Jirka odešel do za -
hraničí. Pracoval jako expert např. v Argen-
tině, na Cejlonu a především na Kubě, kde
se zdržel dlouhou dobu a navázal tu styk
s místními jeskyňáři. Zde se také jako po -
tápěč zúčastnil průzkumu podmořských
kvartérních teras.

Především byl ale prvním badatelem,
který se snažil korelovat stadia hluboko-
mořských sedimentů s řadami sprašových
sérií do nejstarších možných zachytitelných
fází. Ukázal tak synchronicitu klimatických
oscilací během kvartérního cyklu, což je
dodnes jeden ze základních kamenů naše-
ho pohledu na vývoj planety v nejmladší
geologické minulosti. Na toto téma publi-
koval několik významných studií a získal
si tím značný respekt zejména v USA, kde
na výzvu předního badatele v oboru Rho-
dese W. Fairbridge našel vhodné prostředí
pro svůj výzkum, takže do Spojených států
v r. 1971 emigroval natrvalo.

Neztratil však zájem o svou vlast, kam se
vracel, často u příležitosti různých kongre-
sů – naposledy na mezinárodní kongres vě -
novaný severočeským pískovcům v r. 2002.
Zde uveřejnil i své představy o globálním
vývoji klimatu, které podle jeho názoru
bude ještě po nějakou dobu ve znamení
oteplování, avšak poté se opět zvrhne ke
glaciálu. Této jeho poslední práci byl věno-
ván celý jeden sešit časopisu Ochrana pří-
rody (2003, 9). Dnešní mladá generace už
Jiřího Kuklu bohužel nezná a velmi často
publikuje objevy různých jevů a procesů,
které už ale Kukla uskutečnil před 30 lety.
Čas běží, my se zvratu podnebí nedožije-
me, ale měli bychom se častěji vracet ke
Kuklovým spisům, které dodnes mohou
přinést významné inspirace těm, kteří se
zabývají současnou geologickou dobou –
kvartérem, i tolik diskutovanými globální-
mi změnami klimatu.
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Vojen Ložek K výuce

Osobní vzpomínky na Jiřího Kuklu
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1    Jiří Kukla (vpravo) s Vojenem Ložkem.
Foto V. Cílek (leden 2004)
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