
Jen málo inovací mělo tak mimořádný
vliv na celé lidstvo jako počátek země -
dělství. Leckdo si už položil otázku, proč
vlastně se naši dávní předkové, lovci a sbě-
rači, tenkrát usadili a rozhodli se pěstovat
obilí a chovat dobytek, čímž zřejmě zača-
la dlouhá a klikatá cesta vedoucí k dneš-
nímu světu. Všichni víme ze školy, že
zemědělství vzniklo na Předním východě
v oblasti označované jako úrodný půlmě-
síc, a teprve později se jeho znalost šíři-
la dál v podobě tzv. neolitického balíčku
(obilí, luštěniny, domácí zvířata, výroba
keramiky a usedlý způsob života). Běžně
používaný pojem neolitická revoluce na -
vozuje představu jednorázové události,
rychlé a převratné. Jak dlouho ale dooprav -
dy trvalo, než se z planě rostoucích trav
stalo domestikované obilí? A proč k tomu
došlo právě na Předním východě? Nebo
se něco podobného odehrálo nezávisle
i jinde?

Kniha Jaromíra Beneše se snaží na
všechny tyto otázky zevrubně odpovědět
s použitím nejnovějších poznatků archeo -
botaniky a řady dalších oborů. Všímá si
i některých zažitých pojmů, např. právě
zmíněného slovního spojení neolitická
revoluce, a jejich původu, přičemž díky
vhledu do historie poznávání celé proble-
matiky a s využitím současných znalostí
napříč mnoha obory vyvrací dlouhodobě
zažité představy.

Recenzovaná kniha není jen učebnicí
pro studenty archeologie a archeobotani-
ky, ačkoli se autor hned na prvních strán-
kách vyznává z toho, jak velkou inspirací
a povzbuzením pro něho vždy byla peda-
gogická práce, a dodává, že podnětem
k napsání knihy byly četné diskuze se stu-
denty a snaha odpovědět na jejich všeteč-
né otázky. Publikaci nepochybně ocení

i zájemci o problematiku z řad odborné
veřejnosti. Na druhou stranu je ovšem nut-
no přiznat, že snaha shromáždit co nejví-
ce poznatků vedla v některých kapitolách
až k přehlcení fakty a v důsledku toho
k obtížné čitelnosti textu. Svou strukturou
je kniha vhodná především k tomu, aby
byla používána jako učebnice, za každou
kapitolou následuje její stručný souhrn,
přičemž na konci najdeme ještě resumé
nejdůležitějších poznatků. Důležitou sou-
částí je i rejstřík a seznam citací zdrojo-
vých textů.

I když v češtině existují práce, které se
zabývají dějinami zemědělství a tématu
jeho počátků se okrajově dotýkají (např.
M. Beranová a A. Kubačák – Dějiny země-
dělství v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku, Libri, Praha 2010), je Benešova kni-
ha zásadní mimo jiné proto, že přináší
aktuální rešerši prací vyšlých v anglickém
jazyce po r. 2010. Soustředí se na domes-
tikační centra ve Starém světě, konkrétně
na Přední východ, Čínu a subsaharskou
Afriku. Zevrubně se zabývá okolnostmi
vzniku zemědělství, od přírodních pod-
mínek a klimatických výkyvů přes antropo -
logické a sociální aspekty až po archeolo-
gické i archeobiologické doklady, nejčastěji
v podobě zvířecích kostí a zuhelnatělých
obilek. Všímá si ale také nástrojů použí-
vaných pro sklizeň a další zpracování
zrna, případně změn struktury stád love-
ných zvířat, ještě před jejich domestikací.
Autor na základě nejnovějších výsledků
přibližuje procesy vedoucí k domestikaci
rostlin i zvířat a zasazuje je do časového
rámce s použitím množství publikova-
ných radiokarbonových dat. Nakonec se
podrobně zamýšlí, co je to vlastně země-
dělství v nejširším slova smyslu a zda je
vůbec možné udělat dělicí čáru mezi tím,

co ještě zemědělství není a co už je. Na pří-
kladu různých nezávislých scénářů uka-
zuje, že ne vždy je odpověď jednoznačná
a neproblematická.

Nápadná je ovšem nevyváženost kvality
mezi různými částmi knihy. Nepochybně
nejlepšími a nejpropracovanějšími kapito-
lami jsou Prolog a Počátky zemědělství na
Předním východě, kde se autor pohybuje
převážně na domácí půdě svého oboru.
Kapitola Prolog nabízí zasvěcený vhled do
historie poznávání počátků zemědělství
od 19. století po současnost. Seznamuje
s významnými teoretickými pracemi a s no -
siteli přelomových myšlenek, představuje
základní teze a přístupy různých archeolo -
gických směrů. Následující kapitola Rámce
se snaží přiblížit k tématu počátků země-
dělství z různých východisek. Velmi po -
drobně pojednává o změnách klimatu a pří -
rodních podmínek na Předním východě
na začátku holocénu. Snaží se odpovědět
na otázky: Proč právě tehdy a proč právě
tam? Dále si všímá antropologické stránky
procesu a uvažuje o připravenosti člověka
konce pleistocénu na přijetí zemědělství
a s ním souvisejících společenských změn.
Nakonec se autor obrací k poznatkům zís-
kaným studiem soudobých sběračských
společností, jakožto k jisté analogii pro
pochopení dávno minulých jevů. V kapi-
tole Rámce se autor pohybuje mimo záze-
mí své odbornosti, a tak se občas nevyhne
neobratným formulacím typu: „Obecným
trendem v mírném a subtropickém pásmu
bylo zarůstání krajiny stromovým a keřo-
vým patrem“, nebo „... rostlinná strava
lovců tvořila část jejich výživy.“

Kapitolu Centra je možné považovat za
jádro knihy, pojednávající detailně o po -
čátcích zemědělství v jednotlivých výše
zmíněných centrech, včetně nastínění okol-
ností spojených s šířením zemědělství do
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1 Jaromír Beneš (stojící uprostřed)
během výzkumu převisu Vějíř 
v Adršpašsko-teplických skalách v r. 2017. 
Výzkum Petra Šídy a Petra Pokorného
přinesl první spolehlivé důkazy o pravě-
kém osídlení tohoto málo prostupného
skalního území. Foto P. Pokorný
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střední Evropy. Pro jednotlivá centra jsou
nejprve přiblíženy přírodní podmínky
v klíčovém období, shrnuty poznatky o vý -
voji lidských společností, těsně předchá-
zející zjištěným počátkům zemědělství.
Následuje detailní popis nejdůležitějších
zkoumaných lokalit a nálezů zbytků rost-
lin, ilustrující jednotlivé fáze od sklizně
planě rostoucích trav přes počátky záměr-
né kultivace planých taxonů až k postup-
nému objevování se znaků typických pro
domestikované obiloviny. Zajímavé je, že
ačkoli cesty vedoucí k domestikaci zvířat
(na Předním východě např. ovcí a koz)
byly zcela jiné než u rostlin (předpokládá se
selektivní lov a tzv. vzdálené řízení stád),
objevují se plně domestikované formy zví-
řat prakticky synchronně s plně domesti-
kovanými obilovinami. Tento jev je dobře
zdokumentovaný jak na Předním východě,
tak v Číně, kde vedle sebe existovala oblast
pěstování rýže a oblast pěstování prosa,
přičemž domestikovaným zvířetem zde
bylo prase. Naopak v subsaharské Africe,
v oblasti osídlené nomádskými pastevci,
zřejmě domestikace skotu předcházela
o několik staletí počátky domestikace ta -
mějších obilovin, dochanu a čiroku.

Jedním z nejdůležitějších poznatků je,
že fáze spojená s kultivací divokých taxo-
nů byla velmi dlouhá a nelze ji považovat
za pouhé přechodné období. Obecně lze
v počátcích zemědělství rozlišit dvě etapy.
Pro první etapu je typická kultivace pla-
ných předků obilovin, doplněná lovem
divokých zvířat. Lidská společnost může
být v této etapě již převážně usedlá a ně -
kdy i značně vyspělá, přesto ještě nejde
o plné zemědělství, ale spíše o zeměděl-

ství sensu lato. V takových podmínkách se
mohla společnost nacházet po řadu tisíci-
letí, přičemž se zdá, že tento systém byl
značně stabilní. Teprve v dlouhodobé per-
spektivě vytvořil podmínky k nástupu
zemědělství sensu stricto spojeného s plně
domestikovanými plodinami a zvířaty.
Vlastní domestikace tedy byla završením,
nikoli počátkem celého procesu.

Kniha J. Beneše je pozoruhodná šířkou
záběru. Pokrývá období od konce pleisto-
cénu zhruba do pátého tisíciletí př. n. l.,
přičemž se zabývá několika geograficky
značně vzdálenými oblastmi. Úctyhodný
je také počet různých oborů, z jejichž
poznatků autor, původní profesí archeo-
log, čerpá. Jakožto zakladatel Laboratoře
archeobotaniky a paleoekologie PřF JU
v Českých Budějovicích má k těmto téma-
tům blízko, kromě toho se zde ale dotýká
i paleoklimatologie, antropologie, etnogra-
fie a dalších oborů. Shromáždil zde velké
množství poznatků s důrazem na nejnověj-
ší publikované práce, v mnoha případech
se v této knize setkáváme poprvé s jejich
formulací v českém jazyce. Tím se dostává
na tenký led, protože jen stěží je možné,
aby jediný autor obsáhl odborné názvo-
sloví a formulační specifika tolika oborů.
V důsledku toho některé pasáže působí
neobratně, občas se blíží až nechvalně pro-
slulému Google překladači, přičemž hro-
zí i nebezpečí zkreslení původního sděle-
ní použitím nesprávného termínu. Proto
je nutno text číst kriticky a pokud možno
přitom nahlížet do zdrojové literatury.

Dalším problémem je již zmíněná ne -
vyváženost kvality jednotlivých kapitol.
Kupodivu nejslabší partií je část Počátky

zemědělství ve střední Evropě, která opro-
ti jiným kapitolám působí značně chaotic-
ky a je také více než jiné části knihy zatí-
žena množstvím překlepů. Nevyvážeností
je postižena i grafická stránka knihy. Dva
typy písma odlišující vlastní text kapitol
a závěrečná shrnutí vhodným způsobem
přispívají k přehlednosti a čitelnosti, na -
opak použité ilustrace a grafy se mezi
sebou výrazně liší kvalitou. Mnohé grafy
a tabulky jsou prakticky nečitelné, prosté
okopírování schémat a map s anglickým
popisem i legendou nepůsobí dobrým do -
jmem. I když je ve většině případů v legen-
dě k obrázkům uveden zdroj, někdy byla
tato informace opomenuta (např. u mapy
na str. 242).

I přes uvedené nedostatky jde o mimo-
řádný počin v českojazyčném prostředí.
Kniha je nesporně nenahraditelným zdro-
jem citací a i když téměř nepřináší původní
výsledky, nabízí strukturované shrnutí do -
stupných faktů i jejich interpretací. Jaromír
Beneš se ujal nelehkého úkolu přehledně
utřídit velké množství různorodých dat, jež
jsou výsledkem prudkého rozvoje oboru
v posledních letech. I když můžeme, pře-
devším v Číně a subsaharské Africe, v do -
hledné době očekávat nové objevy, které
mohou vést k přehodnocení dosavadních
poznatků, zůstane kniha Počátky země-
dělství ve Starém světě, díky poctivé prá-
ci se zdrojovými daty, jistě ještě dlouho
aktuální.

Vydala Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, edice Episteme.
České Budějovice 2018, 352 str.
Doporučená cena 300 Kč

Kniha shrnuje dostupné informace o mok-
řadních ekosystémech, o jejich typech,
struktuře, funkci, ochraně i legislativě
a dalších aspektech, a je první takovou
publikací u nás. Editory jsou ve svém obo-
ru světově uznávaní vědečtí pracovníci
a zároveň skvělí pedagogové a popularizá -
toři vědeckých poznatků prof. RNDr. Hana
Čížková, CSc., a RNDr. Jan Květ, CSc.,
dr. h. c., třetí editorka Mgr. Libuše Vlasá-
ková je koordinátorka naplňování mezi-
národních úmluv o mokřadech v České
republice a projektová manažerka, tedy
člověk s praktickými zkušenostmi s le -
gislativou týkající se ochrany mokřadů.
(Pozn.: Editoři a kolektiv autorů získali za
tuto publikaci Cenu Josefa Hlávky za vědec-
kou literaturu z oblasti věd o živé přírodě
za r. 2017, viz Živa 2018, 4: CIX.)

Jde o dílo poměrně rozsáhlé (630 stran,
z toho 50 stran tvoří seznam použité litera -
tury), ale přehledně členěné do pěti oddí-
lů, dále logicky rozdělených na kapitoly

a podkapitoly. Jak je uvedeno výše, publi-
kace řeší problematiku ekologie mokřadů
z mnoha odlišných pohledů. Zárukou kva-
lity je, že jednotlivé kapitoly byly zpracová -
ny odborníky na dané téma, které editoři
oslovili. Členění a text je však sjednocený
(až na malé výjimky) a jako celek velmi
přehledný, text odborný, ale čtivý, bez
nadbytečných informací, doplněný tabul-
kami, příkladovými studiemi, barevnými
obrázky a schématy. Drobný nedostatek
shledávám asi jen v chybějícím rejstří-
ku – ulehčil by práci čtenářům hledajícím
konkrétní termín.

Na úvod bych si dovolil poznamenat, že
kniha vychází v době, kdy je toto téma
vysoce aktuální, neboť se stále častěji se
opakujícími extrémními výkyvy počasí za -
číná naše společnost chápat a oceňovat
význam mokřadů v krajině. Jejich vliv na
vodní režim krajiny je zásadní. V případě
extrémního sucha tvoří mokřady zásobár-
nu vody v krajině, kterou pomalu uvolňují

do vodotečí a spodních vod, a také díky
zvýšenému výparu zmírňují klima ve svém
okolí. Naproti tomu při nadbytku vody
omezují povodňové vlny a dopad povod-
ní na okolí přirozeně meandrující potoky
a řeky a jejich funkční nivy. Mokřady tedy
fungují jako houba, která do sebe nasákne
vodu při jejím nadbytku, a tím zmírňují
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