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Úvodem 

Jedním z pfiíznaãn˘ch krajinn˘ch jevÛ na‰í prÛmyslové souãasnosti jsou lomy, kaolínky, pís-
kovny a vÛbec v‰echny povrchové doly. S nerostn˘mi surovinami se setká v bûÏném Ïivotû vlastnû
kaÏd˘, aÈ uÏ pfiímo pracuje v lomech, anebo se k nûmu dostávají jen zprostfiedkovanû v podobû
cementu, uhlí, písku nebo zpracovan˘ch v˘robkÛ. Jedním z nepfiím˘ch dÛsledkÛ stoupající spotfie-
by tûchto surovin jsou stále citelnûj‰í zmûny Ïivotního prostfiedí a charakteru krajiny. 

Do problematiky tûÏby jsou proto tak ãi onak zainteresovaní nejen tûÏafii, rekultivátofii, pra-
covníci geologického prÛzkumu, ochranáfii, pracovníci územního plánování, legislativy ãi odborÛ
ochrany pfiírody, ekologiãtí aktivisté, ale tfieba i lidé na procházce ãi v˘letû. Tato publikace je urãe-
na jim v‰em bez speciálního v˘bûru, protoÏe jejím cílem je upozornit na pfiírodovûdnû, ochranáfi-
sky, ale i ekonomicky pfiijatelné moÏnosti, jak se vypofiádat s „mûsíãní krajinou“, zÛstávající po
bagrech, nakladaãích a dal‰í tûÏební technice. Odborníci jednotliv˘ch profesí se moÏná místy
podiví, proã popisujeme základní pojmy jejich oboru. Vysvûtlení je ov‰em nasnadû – co se napfií-
klad nám biologÛm zdá triviální pouãkou, nemusí tak zdaleka pfiipadat uÏ odborníkÛm jin˘ch
profesí a naopak. Na druhé stranû nelze dopodrobna vysvûtlovat v‰echny odborné souvislosti,
protoÏe to by si vyÏádalo vydání celé uãebnice rekultivaãních technik nebo komplexní studie
v rámci krajinné ekologie. 

V následujícím textu se tedy musíme zamûfiit na jedinou skupinu tûÏebních prostorÛ – vápen-
cové lomy. Touto problematikou se navíc sami dlouho podrobnû zab˘váme, a tak o ní máme
dostatek vlastních údajÛ a pozorování. Pfiesto jsme se rozhodli alespoÀ letmo a ve zlomkovit˘ch
pfiíkladech nastínit, jak vypadá obdobná problematika v odli‰n˘ch typech tûÏebních prostor. To,
co chceme pfiiblíÏit, tedy hlavní principy fungování pfiírody a dÛsledky pro rekultivaãní i ochra-
náfiskou praxi, lze totiÏ s jist˘mi rozdíly odvodit i pro dal‰í typy tûÏeben. I kdyÏ jde o odli‰ná
a svébytná stanovi‰tû, hlavní principy jejich pfiírodních zákonitostí v nich zÛstávají stejné. ZároveÀ
se v‰ak rÛzné typy tûÏebních ploch mohou silnû li‰it v fiadû ohledÛ vãetnû konkrétních rekultivaã-
ních technik. To je také pfiíãinou, proã zÛstanou na periferii na‰eho zorného úhlu napfi. pískovny ãi
plochy po tûÏbû ra‰eliny. 

Hlavním smyslem publikace je upozornit na tyto skuteãnosti: 
• Z hlediska ochrany pfiírody je dÛleÏité zji‰tûní, Ïe na tûÏební prostory nelze automaticky a jed-

noznaãnû pohlíÏet jako na ekologické zlo. Mnohé z nich se totiÏ ãistû pfiírodními procesy staly
v˘znamn˘mi lokalitami ohroÏen˘ch druhÛ a spoleãenstev a fungují jako jejich dlouhodobû eko-
logicky stabilní útoãi‰tû. 

• Z hlediska tûÏby surovin pak je v˘znamné, Ïe existuje levná a pfiitom ekologicky optimální
metoda revitalizace lomÛ, zatímco tradiãní rekultivaãní techniky jsou sice rychlé, ale zbyteãnû
nákladné, a zejména jsou ãasto ekologicky vyslovenû kontraproduktivní. Akcent na roli spon-
tánního zarÛstání (sukcese) pfii rekultivacích je metodicky nov˘m pfiístupem, kter˘ se v závislosti
na pfiib˘vajících zku‰enostech teprve postupnû vyvíjí a v˘sledky kaÏdého nového projektu názo-
ry dále zpfiesÀují. 
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Prostory po tûÏbû – vûc vefiejná

Povrchová tûÏba nerostn˘ch surovin za nûkolik posledních desetiletí zpÛsobila zásadní zmûnu
dosavadního charakteru krajiny mnoh˘ch ãástí Evropy. Nejen vzrÛstající celková rozloha oblastí
poznamenan˘ch tûÏbou, techniky samotné tûÏby a následné rekultivace, ale pfiedev‰ím rozmûry
povrchov˘ch dolÛ ãasto pfiipomínajících „mûsíãní krajinu“ jsou jedním z dÛvodÛ vyhrocen˘ch srá-
Ïek mezi dvûma koncepãními pfiístupy, které samy sebe zpravidla naz˘vají „ekologick˘“ a „tech-
nokratick˘“. V tvrdém stfietu zájmÛ tak stojí proti sobû zachování pÛvodního charakteru krajiny
jako souãásti pfiírodního a kulturního dûdictví na‰eho národa a ekonomické zhodnocení surovino-
v˘ch zdrojÛ nezbytn˘ch pro prÛmyslovou v˘robu. 

• Doly, lomy a jejich osud po
skončení těžby jsou věcí veřej-
nou stejně tak, jako třeba lesy,
vodní toky, a vlastně i všechno
zásadní dění v krajině. A jak
chceme ukázat, nemusí to zna-
menat jen nekonečné potýkání
se s „neinformovaným davem“
milovníků přírody či ekolo-
gických aktivistů. Východiska
ze zájmového střetu skutečně
existují v mezioborové spolu-
práci. 

Aãkoli diskuse o horninové tûÏbû probíhá stále, problematika rekultivací je zatím odsouvána
do pozadí. Má to dvû pfiíãiny: (1) Otázka, jak rekultivovat, se ocitla hluboko ve stínu otázky, zda
vÛbec horninovou tûÏbu v urãitém území pfiipustit ãi zakázat, a takové spory b˘vají o to ãastûj‰í,
prud‰í a mediálnû pfiitaÏlivûj‰í, oã ménû plodné. K tomu patfií i bûÏn˘ a smutn˘ stav, kdy tûÏafii
chápou rekultivace jen jako povinnou úlitbu „ekologii“ (pfiípadnû jako nutné zlo), zatímco ekolo-
gicky orientovaná vefiejnost jako pouh˘ pokryteck˘ zastírací manévr tûÏafiÛ. (2) Z rekultivací se
stala rutinnû technická záleÏitost mechanicky aplikovatelná od ·umavy po Vlársk˘ prÛsmyk.
TûÏafii, média i ekologové pfiitom ãasto ztotoÏÀují ekonomickou nároãnost dne‰ních rekultivací
s jejich kvalitou, jakoby v jejich v˘sledku nezáleÏelo na niãem jiném, neÏ jen a jen na proinvesto-
van˘ch financích. 

V této publikaci si tedy nebudeme v‰ímat souãasného objemu tûÏby, ekonomické vyuÏitelnosti
zdrojÛ, efektivnosti zuÏitkování surovin rÛzné kvality, vymezení rozlohy dob˘vacích prostorÛ a dal-
‰ích otázek, které závisejí pfiedev‰ím na úãelov˘ch politick˘ch rozhodnutích právû vládnoucích stran.
Na‰i pozornost radûji upfieme na témata hodná pozornosti vefiejnosti odborné, jeÏ díky fundamen-
tálním sporÛm dvou programovû nesmifiiteln˘ch táborÛ zdánlivû ustupují do pozadí. TûÏbu surovin
nebude zcela jistû ani v daleké budoucnosti moÏné zcela zastavit, a tak nezb˘vá, neÏ se dÛslednûji
zam˘‰let nad tím, co znamenají, pfiípadnû co mohou znamenat vytûÏené prostory pro druhové
bohatství a estetiku krajiny, dynamiku jejího v˘voje, ochranu pfiírody ãi dal‰í vûdecká bádání.
Budeme si dále v‰ímat pfiírodních podmínek vytûÏen˘ch prostorÛ, jejich pfiírodovûdného v˘znamu
a moÏnosti návratu tûchto zdánliv˘ch „trÏn˘ch ran krajiny“ mezi vûdecky i esteticky hodnotná území
âeské republiky.
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TûÏební prostory se pfiedstavují

Srovnejme dva vápencové lomy v âeském krasu. Jejich v˘chozí podmínky jsou si blízké,
ov‰em s tím, Ïe první je dosud aktivní, druh˘ dávno opu‰tûn˘. Lom zvan˘ Kruhov˘ najdeme
v údolním svahu Berounky mezi Srbskem a Tetínem. Je to lom stûnov˘, ale je silnû zahlouben do
svahu, a tak se blíÏí lomu jámovému. Druh˘ je jámov˘ lom znám˘ pod trampsk˘m názvem Velká
Kazatelna. Je souãástí systému lomÛ Malé Ameriky na lesní plo‰inû Re‰na nad Karl‰tejnem a byl
tûÏen pfiibliÏnû do poloviny 20. století.

• Kruhov˘ lom v Českém krasu má díky své šťastně zvolené poloze ekologické dopady těžby
relativně velmi mírné. Mnohé jiné lomy nejen trvale znepříjemňují život obyvatelům blízkých sídel
prašností, otřesy, hlukem a dopravou, ale i dopad jejich vzhledu na celkový charakter krajiny je
katastrofální.

• Lom Velká Kazatelna je místem, jež obohatilo krajinu Karlštejnské plošiny o nová bezlesá sta-
noviště. Ta byla postupně obsazena mnohými rostlinami a živočichy, kteří jsou namnoze ohroženi
vyhynutím nebo dokonce zvláště chráněni zákonem, protože ze současné krajiny postupně ustupují. 

Rozdíl mezi obûma lomy je patrn˘ jiÏ z fotografií. Jako ostatnû kaÏd˘ aktivní dob˘vací prostor
je i Kruhov˘ lom skuteãnû trÏnou ránou v krajinû, místem ‰ífiení hluku a pra‰nosti. V jeho okolí se
vr‰í odvaly, tedy úloÏi‰tû zbytkového hlinitého a kamenitého materiálu z tûÏby. Pod koly tûÏké
mechanizace mizí ve‰ker˘ pÛvodní rostlinn˘ kryt, zatímco na hromadách hlinit˘ch v˘sypek bují
rumi‰tní vegetace. V drticích linkách nenávratnû mizejí tisíce tun sedimentÛ star˘ch desítky milió-
nÛ let, které by mohly b˘t jedineãn˘m zdrojem poznání o historii na‰í planety. Takov˘to provoz
nelze samozfiejmû ani zdaleka povaÏovat za pfiátelsk˘ k Ïivotnímu prostfiedí. Zkusme se v‰ak
podívat, jak takov˘ lom mÛÏe vypadat uÏ za nûkolik desítek let.

Pohlédneme-li z horní hrany lomu Velká Kazatelna do její hluboké tûÏní jámy, objeví se nám
zcela odli‰n˘ obraz. Pestrá mozaika vegetace pfied námi ukazuje neopakovatelnou harmonii pfií-
rody a krajiny: stinné dno lomu a hlinité odvaly kryje vlhk˘ humózní les s bohatstvím hájov˘ch
bylin, mûlké pÛdy nad stûnami jsou porostlé nízk˘mi trávníky s váleãkou prapofiitou, kostfiavami
a hofieãkem brvit˘m. Na nû navazují kfioviny s dfiínem obecn˘m a pestré bylinné lemy s tfiemda-
vou, omanem vrbolist˘m a rozrazilem oÏankov˘m. Lomové stûny s ãetn˘mi druhy skalních kapra-
din a mechÛ uÏ sotva poznáme od pfiirozené skály, navazující ‰toly jsou zimovi‰tûm poãetn˘ch
populací nûkolika druhÛ netop˘rÛ. Îe by nûkteré z tûchto „jizev krajiny“, jak jsou lomy ãasto pre-
zentovány, mohly fungovat také jako v˘znamná útoãi‰tû ohroÏen˘ch rostlin a ÏivoãichÛ? Za urãi-
t˘ch podmínek tomu tak skuteãnû je. Zdej‰í vegetace je uÏ z nejvût‰í ãásti shodná s vegetací okol-
ních hájÛ a v druhovém bohatství a velikosti populací vzácn˘ch stepních druhÛ ji dokonce
pfiedstihuje – lom se znovu stal plnohodnotnou souãástí krajiny, aãkoli o jeho rekultivaci se nesta-
ral nikdo; v‰e zde bylo ponecháno v˘luãnû pfiírodním procesÛm. 
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Oblasti tûÏby surovin 

Surovinové zdroje jsou pod zemsk˘m povrchem rozmístûny velmi nerovnomûrnû. Velká ãást
na‰eho území byla dosud povrchové tûÏby témûfi uchránûna, protoÏe místní horniny mají nízkou
ekonomickou hodnotu i dlouhodobou poptávku nebo je lze vyuÏít jen obtíÏnû a s velk˘mi náklady.
Ekologicky mnohem problematiãtûj‰í je u nás situace v oblastech v˘skytu cenn˘ch surovin Ïáda-
n˘ch ve stavebním prÛmyslu ãi energetice. Patfií sem tûÏba uhlí, lignitu, vápence, mramorÛ, cihláfi-
sk˘ch hlín, kaolínu, písku, Ïuly, ãediãe nebo ‰tûrkového kameniva. Povrchové doly v podkru‰no-
horsk˘ch pánvích, vápencové lomy âeského krasu nebo rozsáhlé pískovny na jihov˘chodní
Moravû jsou dnes hlavním krajinotvorn˘m ãinitelem, kter˘ rychle pfietváfií vzhled cel˘ch rozsáh-
l˘ch oblastí.

• Komplikací problematiky rekul-
tivací je silná regionální vazba.
Různé regiony Českých zemí se od
sebe diametrálně liší složením hor-
nin, četností využitelných ložisek,
ale i jejich umístěním v terénu a cha-
rakterem okolí. Proto v jedné oblasti
rozhoduje volba rekultivační metody
o celkovém vzhledu krajiny a stává
se tak politicky citlivým problémem,
zatímco v sousední jsou rekultivace
lokálním detailem. Připomeňme třeba
kontrast Mostecka s těsně navazují-

cím Lounskem a Českým středohořím nebo kontrast lomy posetého Českého krasu s téměř nedotče-
nými Brdy a Křivoklátskem. Nelze se tedy divit, že dva zdánlivě podobné lomy situované v různých
oblastech nutno rekultivovat odlišným způsobem.

Typy tûÏebních prostorÛ 

V˘sledná podoba a pfiírodovûdná hodnota dotûÏen˘ch lokalit je tak rozmanitá, Ïe není moÏné
ji popsat na nûkolika stranách. Rozhoduje o ní pfiedev‰ím technika tûÏby, tvar vytûÏeného loÏiska,
rozmanitost novû vznikl˘ch stanovi‰È, chemismus tûÏené horniny, druhová pestrost pfiírody v bez-
prostfiedním okolí a dal‰í a dal‰í faktory.

Lomy jsou zakládány zejména ve vápencích, povrchov˘ch i hlubinn˘ch vyvfielinách a v meta-
morfovan˘ch bfiidlicích. Ekologicky dÛleÏité je rozli‰ení na (1) otevfiené lomy stûnové a (2) uzavfie-
né lomy jámové. Pískovny (3) b˘vají mûlké, s mal˘m sklonem stûn. Podobn˘ ráz mají kaolínové
doly a cihelny. ·tûrkovny (4) jsou obvykle zakládány kolem fiek, takÏe velkou ãást jejich rozlohy
zpravidla zabírá volná vodní hladina; jejich odvaly tvofií úrodné nivní hlíny. Plochy tûÏby kysel˘ch
ra‰elin (5) nebo vápnit˘ch slatin (6) jsou mûlké a bezprostfiednû po vytûÏení se ãasto mûní
v moãál, coÏ ov‰em závisí na úãinnosti doprovodn˘ch meliorací. 

Povrchové a hlubinné doly zakládané hlavnû pro tûÏbu uhlí a odkali‰tû je z velké ãásti nutno
rekultivovat odli‰n˘mi metodami, neÏ jaké nabízíme v následujícím textu. Proto o nich v této pub-
likaci budeme uvaÏovat jen okrajovû. Pro oba typy dolÛ jsou pfiíznaãné rozsáhlé v˘sypky hlu‰iny.
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Materiál v˘sypek a odkali‰È je velmi ãasto tûÏko kolonizovateln˘ vegetací, protoÏe má toxické
úãinky. Povrchové doly mají velkou tûÏní jámu, v níÏ se nûkdy (vût‰inou aÏ po skonãení tûÏby)
vytvofií jezero zvané oprám. Hlubinné doly se projevují postupn˘m propadáním poddolovaného
terénu za vzniku mokr˘ch sníÏenin zv. pinky. 

• Pinky jsou kráterovité propadliny po podzemní těžbě, většinou s tůní nebo mokřadem. Tyto plochy jsou
rekultivovatelné jen s krajními obtížemi, protože terén zatížený navážkou se dál propadá. Jedna taková
lokalita je v okolí Vřesové na Sokolovsku; je to dnes parkovitá krajina s trávníky, remízky a mokřady.
V současné době zde probíhá odborně řízený program revitalizace, kdy se tůně stávají útočištěm pro
dosazované obojživelníky a vzácnou vodní květenu. Tůně a malé rybníky na pramenech („nebesáky“)
za poslední století z krajiny skoro zmizely. Tady se aspoň lokálně objevila jejich náhrada.

Na ãem závisí sukcese od mûsíãní krajiny 
k panenské divoãinû? 

Zjednodu‰enû fieãeno, sukcese rostlinn˘ch spoleãenstev je termín, kter˘ znamená proces
postupného zarÛstání voln˘ch ploch. Nejobecnûji lze fiíci, Ïe skladba vegetace bûhem opûtovné
kolonizace pÛdy rostlinami na ãlovûkem zcela pfiemûnûn˘ch stanovi‰tích (k nimÏ samozfiejmû
patfií i vytûÏen˘ lom) záleÏí na tfiech hlavních parametrech. Jsou to v˘chozí stanovi‰tní podmínky,
imigraãní moÏnosti rostlin a adaptabilita jednotliv˘ch druhÛ vÛãi charakteru prostfiedí na stanovi‰-
ti. Tyto tfii parametry se vzájemnû ovlivÀují a podléhají mnohdy i v˘znamn˘m ãasov˘m zmûnám. 

Staãí v‰ak nav‰tívit nûkolik stejnû star˘ch lomÛ nebo jen jejich rÛzn˘ch ãástí, abychom si uvûdomi-
li, Ïe to v‰e je je‰tû daleko sloÏitûj‰í. Jen nepfiíli‰ vzdálená místa totiÏ ãasto zarÛstají úplnû odli‰nou
rychlostí a jin˘mi druhy rostlin. Nûkteré plochy v lomech uÏ bûhem nûkolika let zcela obsadí druhy
koneãného spoleãenstva, a pak uÏ se vegetace mûní jen málo. Na jin˘ch lokalitách se bûhem nûkoli-
ka desetiletí postupnû vystfiídá hned nûkolik typÛ rostlinn˘ch spoleãenstev od porostÛ jednolet˘ch ple-
velÛ pfies trávníky aÏ po kfioviny a les. Jediné spoleãen-
stvo mÛÏe ãasem diferencovat v mozaiku rÛzn˘ch typÛ
vegetace, anebo se mozaika naopak po ãase slije
v jediné spoleãenstvo. V chování vegetace má velk˘
podíl i náhoda – náhodn˘ proces je uÏ tfieba uchycení
vzácnûj‰ích druhÛ rostlin. Pfiesto lze zákonitosti v sukce-
si vysledovat a podle nich i pfiedpovídat, jak se bude
vegetace v urãitém lomu v budoucnu vyvíjet. 

Abychom procesÛm kolonizace tûÏebních prostor
porozumûli, probereme postupnû hlavní parametry,
které prÛbûh sukcese fiídí. 

• V lomech se mohou zprvu obvykle uplatnit přede-
vším rostliny schopné tolerovat velmi mělkou, vysýcha-
vou půdu, extrémní teplotní výkyvy, plné oslunění
a přímý vliv geologického podloží na kořenový
systém. Neplatí to však ve všech případech.
I v lomech totiž nacházíme zastíněné severní stěny,
deponie zeminy nebo vodní nádrže, které rostlinám
nabízejí zcela odlišné prostředí.
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Reliéf a stanovi‰tní pomûry lomu

Jednotlivá místa v témÏe lomu nabízejí rostlinám rÛzné Ïivotní podmínky. Triviální je rozdíl
mezi vyprahl˘mi ‰tûrbinami ve strmé skalní stûnû a mezi úrodn˘m hlinit˘m odvalem. Ale jen zbûÏ-
nou prohlídkou nûkterého dávno opu‰tûného lomu snadno zjistíme, Ïe rozdíly b˘vají mnohem
jemnûj‰í. Znaãnû se li‰í vegetace napfi. slunn˘ch skalních stûn s rozchodníky, mochnami, chrpou
por˘nskou od stûn stinn˘ch, zarostl˘ch mechy a drobn˘mi kapradinami. I na dnû lomu zarÛstají
mûlké sníÏeniny jin˘mi druhy neÏ vyv˘‰ená místa etáÏí. A sv˘mi podmínkami se li‰í i celé jednot-
livé tûÏební prostory navzájem, zejména pokud jde o rÛzné tûÏené horniny.

Charakter lomové stûny je v˘slednicí dvou faktorÛ – soudrÏnosti horniny a techniky lámání. Na
soudrÏnosti hornin závisí mnoÏství skalních ‰tûrbin ke kolonizaci rostlinami a rychlost zvûtrávání
stûny. Mramorové nebo Ïulové lomy mívají stûny tak kompaktní, Ïe postrádají pukliny vhodné
k pozdûj‰ímu zazemnûní a osídlení. SoudrÏnost stûn ve vápencích je velmi rozmanitá. Nejpevnûj‰í
jsou vysokoprocentní organodetritické vápence, které se soudrÏností podobají mramorÛm.
Vegetace zde nachází uplatnûní pouze v drobn˘ch puklinách. Naopak stûny z vápnit˘ch bfiidlic
snadno zvûtrávají a rychle erodují. Jejich povrch zÛstává dlouho labilní a pod stûnami se trvale
hromadí pohyblivé suÈové osypy; obojí pak zabraÀuje vût‰ímu rozvoji vegetace. Zvûtralinové osypy
se více ãi ménû tvofií i v mnoh˘ch kamenolomech, pískovnách a dal‰ích povrchov˘ch dolech.

Druh˘m faktorem jsou techniky lámání. Star‰í technika – komorové odstfiely – vedla k neãlenû-
n˘m stûnám vysok˘m aÏ ke stovce metrÛ. Dnes se v‰ak struktura tûÏen˘ch stûn zmûnila. Komorové
odstfiely naru‰ovaly horninu pfiedev‰ím v místech vrstevních nebo zlomov˘ch ploch. Tvary stûn sta-
r˘ch lomÛ proto spí‰e pfiipomínají pfiirozené skalní v˘chozy z fiíãních údolí nebo krasov˘ch oblas-
tí. Velké otfiesy pÛdy, znaãn˘ rozptyl horniny, nároky na mnoÏství trhaviny i lidskou práci a vyso-
ké nebezpeãí úrazu, to v‰e byly dÛvody pro pozdûj‰í zmûnu techniky tûÏby na clonové odstfiely
pouÏívané do souãasnosti. Stûny dne‰ních lomÛ jsou rozdûleny po 10–20 v˘‰kov˘ch metrech do
pater, tzv. etáÏí. Clonové odstfiely pronikají napfiíã texturou horniny a hluboce ji rozru‰ují sítí puk-
lin, coÏ je zvlá‰È ve vrstevnat˘ch vápencích pfiíãinou pozdûj‰í nestability stûn. Proto jsou dne‰ní
lomy v krajinû nápadn˘m, esteticky cizorod˘m prvkem, a to nejen pravideln˘m uspofiádáním
etáÏí, ale i hrub˘m povrchem skal. 

• Kamenolom se vyznačuje
převahou kolmých stěn, které
jsou buď souvislé, nebo mohou
být rozčleněny do více pater
oddělených plošinami – etáže-
mi. Při patě stěn se často hro-
madí suťové a drolinové kužely.
Rovinatý terén je v těžených
prostorech vytvořen na ploši-
nách jednotlivých etáží a na
samotném dně lomu. Pohybem
těžkých důlních mechanizmů
vzniká na těchto plochách
tenká vrstvička prachu z roz-
drcené horniny. Ten je společ-
ně s navátými, splavenými
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nebo jinak přesunutými částečkami zeminy základem prvních půd vznikajících na obnaženém skal-
ním podloží. Horní hrany lomu zpravidla tvoří skalnatá skrývková plošina, z níž byl odstraněn půdní
kryt. Dno lomu může být zcela suché, ale často bývá zatopeno vývěrem spodní vody nebo se tu
tvoří periodické tůně vody dešťové. 

• Z historie kamenolomÛ. Od
středověku po dnešek vzrůstal s techno-
logickým vývojem počet právě těže-
ných prostor, rostla však i jejich velikost.
Objem středověké těžby surovin byl
oproti dnešku zanedbatelný a jejich
ruční získávání a namáhavá doprava
umožňovaly použít tyto materiály jen
v mnohem menším rozsahu než dnes:
lomový kámen byl v zásadě luxusní
surovinou. Od středověku po baroko
vznikaly tzv. selské lomy – mělké ne-
pravidelné mísy o rozloze desítek až
stovek čtverečních metrů, v nichž pře-
vládalo kopání povrchově navětralé
horniny nad lámáním kompaktní skály.
Jejich význam pro krajinu jistě nebyl
větší než význam erozních rýh a strží
vznikajících v důsledku tehdejšího inten-
zivního spásání prudkých svahů.
V dnešní krajině jsou původní selské
lomy zcela zarostlé vegetací a často
jediným signálem jejich existence jsou
mělké sníženiny podobné závrtům
nebo místy vystupující drobné skalky. 

Teprve v devatenáctém a především pak ve dvacátém století nabyla rozloha lomů podstat-
ně větších rozměrů. Ve vápencových, žulových lomech nebo kaolínkách vznikaly tehdy důlní
jámy hluboké desítky metrů s vysokými stěnami bez etáží. Tyto jámové lomy jsou podnes v kra-
jině velmi nápadné, přesto mají mnohé z nich romantický vzhled a velkou přírodovědnou hod-
notu. Proč? Odpověď je snadná. Díky technice komorových odstřelů mívají stěny přirozený cha-
rakter a příroda v nich proto stačila za pouhé desítky let vytvořit mnohá harmonicky vyhlížející
zákoutí.

Skutečný rozkvět horninové těžby nastal teprve asi od poloviny dvacátého století. Z mnoha
dosud nevelkých lomů postupně vznikly rozsáhlé dobývací prostory členěné do řady etáží.
Důvodem této další proměny povrchových dolů byla nejen stále se zvyšující poptávka po suro-
vinách a zlepšení technologií, ale v neposlední řadě také změna politického zřízení a ekono-
miky. Zatímco v období před druhou světovou válkou patřily lomy převážně rodinným firmám
a jednotlivcům, kteří často opatrovali svůj majetek jako rodinné stříbro a dbali, aby zajistil trva-
lé zisky a užitek i dalším pokolením, bylo snahou pozdějších národních podniků, které dnes ply-
nule přešly do podoby nadnárodních akciových společností, těžbu provádět s maximalizací
okamžitých zisků, a tedy bez většího ohledu na hospodárné využití suroviny. 
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Vliv sloÏení tûÏen˘ch hornin 

VytûÏen˘ vápencov˘ lom je do
znaãné míry stanovi‰tní obdobou
otevfien˘ch strm˘ch svahÛ se skalní-
mi terasami, stûnami a sutûmi, typic-
k˘ch pro vápencová a zejména kra-
sová území. Právû tato pfiirozená
stanovi‰tû jsou ve stfiední Evropû jed-
ním z botanicky nejzajímavûj‰ích
a druhovû velmi bohat˘ch biotopÛ.
Jde totiÏ o lokality primárního bezle-
sí, tedy o místa, jejichÏ extrémní
pÛdní a klimatické podmínky bûhem
celého poledového období blokovaly
nástup lesa. Pro zdej‰í mûlké pÛdy je
pfiínaãné, Ïe vápencov˘ podklad
usnadÀuje rozklad organické hmoty,
Ïiviny jsou vázány v humusu a zása-
ditá reakce zabraÀuje vyplavování

toxického Ïeleza, manganu a hliníku z pÛdních komplexÛ. V neposlední fiadû k v˘znamu tûchto loka-
lit pfiispívá i fakt, Ïe v oblasti âeského masivu jsou vápence dosti vzácn˘m typem geologického pod-
loÏí, a tak i rostliny na nû vázané jsou mnohem vzácnûj‰í neÏ ostatní druhy tolerující jiné sloÏení pÛd.
Tyto zvlá‰tnosti místních abiotick˘ch podmínek i historie lokality vytváfiejí optimální podmínky pro
vysokou pestrost Ïivé pfiírody. Podobné ekologické pomûry jako na jmenovan˘ch pfiirozen˘ch lokali-
tách se spontánnû ustavují i ve vápencov˘ch lomech. 

Na první pohled je tedy zfiejmé, Ïe pro druhové sloÏení vegetace má klíãov˘ v˘znam chemis-
mus pÛdy, jejÏ ovlivÀují pfiedev‰ím chemické a fyzikální parametry v˘chozí horniny. Platí to i pro
tûÏební prostory: lom v tvrd˘ch a kysel˘ch kfiemenn˘ch porfyrech bude jistû kolonizován jinou sku-
pinou druhÛ, neÏ napfiíklad blízk˘ lom tûÏen˘ v Ïivinami bohat˘ch vulkanick˘ch spilitech. 

V kulturní krajinû pfievládají hluboké pÛdy, které vliv podloÏí buì zcela, nebo alespoÀ ãásteã-
nû zakr˘vají. âerstvû obnaÏená skála v lomu v‰ak rychle zvûtrává a mnohem snadnûji uvolÀuje
ionty rÛzn˘ch solí, které se rozpou‰tûjí ve stékající de‰Èové vodû, nehledû na to, Ïe podloÏí tu b˘vá
vÏdy v tûsném kontaktu s kofieny rostlin.

Typickou ukázkou tohoto rozdílu jsou nejen vápencové, ale napfiíklad také opu‰tûné hadcové
lomy v mariánskolázeÀské ãásti Slavkovského lesa. Hadec je hofieãnatá hornina s tak speciálním
sloÏením, Ïe urãité druhy rostlin jsou na ni dokonce v˘luãnû vázány. Drobné hadcové v˘chozy
b˘vají pfiekryty pÛdou, z níÏ jsou Ïiviny jiÏ dávno vyluhovány, takÏe vegetace pfiítomnosti tohoto
zvlá‰tního podloÏí vût‰inou pfiíli‰ neodpovídá. Ve star˘ch hadcov˘ch lomech se v‰ak specifikum
podkladu projeví naplno, a tak mnohé druhy vlastní této horninû (zejména nûkolik druhÛ kapra-
dinek z rodu sleziník) jsou dnes nejhojnûj‰í právû v lomech. 

Rubem téÏe mince jsou lomy v tvrd˘ch vyvfiel˘ch horninách, v pískovcích a v buliÏnících nebo
pískovny, kde ve‰kerá pÛda byla odstranûna a kfiemiãit˘ písek je krajinû neúÏivn˘. Prosakující
voda ve vlhãinách a tÛních obsahuje v tûchto lokalitách jen nepatrné mnoÏství Ïivin, a proto zde
mÛÏeme nalézt i velmi vzácné druhy, které se dnes vlivem intenzivního plo‰ného pfiehnojování
v okolní kulturní krajinû jiÏ témûfi nevyskytují. Z jiÏních âech jsou právû ze star˘ch pískoven uvá-
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dûny v˘skyty napfiíklad hmyzoÏrav˘ch rostlin rosnatky okrouhlolisté a bublinatek (Drosera rotun-
difolia, Utricularia sp.). Pro hojn˘ v˘skyt takto citliv˘ch druhÛ je velmi cenná pískovna v Jestfiebí
u âeské Lípy. Na such˘ch svazích jsou tu velmi hojné jinde mizející druhy otevfien˘ch písãin jako
paliãkovec ‰edav˘, ovsíãek ãasn˘ a nahoprutka píseãná (Corynephorus canescens, Aira praecox,
Teesdalia nudicaulis). Mokfiad na dnû pak hostí flóru ra‰elini‰È – uÏ jmenovanou rosnatku okrouh-
lolistou, pfievzácnou drobnou plavuÀku zaplavovanou (Lycopodiella inundata) a rovnûÏ chránûn˘
kefiík z pfiíbuzenstva azalek, rojovník bahenní (Ledum palustre). 

• Společnou vlastností všech nerekultivovaných dobývacích prostor je velmi nízký obsah dusíku
a fosforu, tedy dvou hlavních biogenních prvků zodpovědných za plošnou eutrofizaci krajiny. Je to
vlastnost ekologicky nesmírně významná, neboť všechny těžební plochy tak představují potenciální
útočiště pro druhy citlivé vůči nadměrnému množství těchto živin, jež z přirozených biotopů postup-
ně mizejí. Je to jeden ze zásadních důvodů, proč téměř vždy představují lomy pro přírodovědce
velmi zajímavé lokality, tolik odlišné od zbytku kulturní krajiny!

Mikroklima

Pfiípad od pfiípadu se mÛÏe mikroklima v jednotliv˘ch lomech i velmi li‰it, protoÏe teplota, vlhkost
vzduchu nebo svûtelné pomûry jsou vÏdy dÛsledkem velmi rozmanitého vlivu mnoha faktorÛ. DÛleÏitá
je napfiíklad plocha obnaÏeného skalního podloÏí, celková rozloha lomu nebo jeho tvar a orientace
vÛãi sluneãnímu záfiení. Abychom si tuto variabilitu alespoÀ ãásteãnû pfiiblíÏili, ukáÏeme si ji na kon-
krétních pfiípadech vápencov˘ch lomÛ, které se nacházejí na severov˘chodním okraji Brna.

Mnohahektarov˘ etáÏov˘ lom na jiÏním svahu HádÛ byl zaloÏen na lesostepní stráni, jejíÏ
pestrá vegetace dodnes lemuje jeho okraje. S pÛvodní vegetací ostfie kontrastují skoro holé lomo-
vé etáÏe, které se stfiídají s kolm˘mi stûnami a osypy. Rostliny fungují jako dokonalá izolace povr-
chu a navíc jejich v˘par a fotosyntéza ãást dopadajícího sluneãního záfiení odãerpávají. PÛda pod
porostem na stráni se prohfiívá podstatnû ménû neÏ holá skála, protoÏe ji izoluje vrstva rostlinn˘ch
zbytkÛ – stafiiny a opadu. Proto se za sluneãného poãasí vegetaãní kryt nikdy nepfiehfiívá, naopak
v noci se pomûrnû silnû ochlazuje. Oslunûn˘ skalní povrch v lomu se naopak na slunci rozpálí
natolik, Ïe jeho teplota mÛÏe dosahovat i 60–70 °C. V noãních hodinách se pak díky teplu aku-
mulovanému ve skále ochlazuje pfiízemní atmosféra mnohem pomaleji neÏ nad povrchem okol-
ních porostÛ. Je tedy patrné, Ïe
pfiíãinou pomalého zarÛstání
lomu a velk˘ch rozdílÛ mezi
vegetací v lomu a na sousední
stráni není jen sám skalnat˘
povrch, ale i extrémní mikrokli-
ma lomu. 

Odli‰n˘m pfiíkladem je men-
‰í, asi 25 m hlubok˘ jámov˘
lom, kter˘ se nachází severnû
od Brna-Lí‰nû, nedaleko od
pfiedchozího lomu. Jeho vyso-
ké, strmé stûny zamezují doko-
nalému proslunûní, a tak je vût-
‰ina jeho dna alespoÀ po ãást
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dne zastínûna. I za sluneãného poãasí b˘vá na dnû lomu chladnûji neÏ v jeho okolí a navíc v noci lom
funguje jako past na studen˘ vzduch, kter˘ se sem stahuje z okolí. Proto jámové lomy hostí vegetaci
tolerantní vÛãi zastínûní a nároãnûj‰í na vlhkost, a to bez ohledu na to, zda je na dnû lomu stálá vodní
plocha nebo zda je lom such˘. Celkovû má mikroklima jámov˘ch lomÛ asi nejbliÏ‰í vztah k podmín-
kám prostfiedí v hlubok˘ch soutûskách nebo propastech.

Lomy zarÛstají samovolnû

Vegetace lomÛ mûnící se v prÛbûhu sukcese je velmi pestrá, od fiídk˘ch porostÛ plevelÛ na
poãátku kolonizace aÏ po v˘sledné stepní trávníky ãi lesy. V lomech se mohou zprvu obvykle
uplatnit pfiedev‰ím rostliny schopné tolerovat velmi mûlkou, vys˘chavou pÛdu, extrémní teplotní
v˘kyvy a plné oslunûní. Neplatí to v‰ak ve v‰ech pfiípadech. I v lomech totiÏ nacházíme zastínûné
severní stûny, deponie zeminy nebo vodní nádrÏe, které rostlinám nabízejí zcela odli‰né prostfie-
dí. Celkem lze odli‰it tyto základní typy vegetace:

Rumi‰tní spoleãenstva jednolet˘ch a dvoulet˘ch bylin rostou na mûlk˘ch aÏ hlubok˘ch
pÛdách vznikajících po skr˘vkách zeminy nebo na zahlinûn˘ch etáÏích. Jsou typická pro aktivní
lomy a pro prvních nûkolik let sukcese po opu‰tûní biotopu. Typick˘mi druhy jsou tolice dûtelová
(Medicago lupulina), komonice bílá (Melilotus albus), komonice lékafiská (M. officinalis), ‰karda
mákolistá (Crepis rhoeadifolia), planá mrkev obecná (Daucus carota), hadinec obecn˘ (Echium vul-
gare), hofiãík jestfiábníkovit˘ (Picris hieracioides), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium), podbûl
lékafisk˘ (Tussilago farfara). Tyto druhy valnou vût‰inou nejsou nebezpeãn˘mi expanzivními pleveli,
které by se ‰ífiily na pole. Pozdûji z lomu samovolnû vymizí, pokud se v nich ov‰em neobjeví skládky.

Rumi‰tní trávníky jsou fiídké porosty bûÏn˘ch pleveln˘ch druhÛ, vût‰inou dosud bez druhÛ pfii-
rozené vegetace. Stanovi‰tnû i sukcesnû navazují na pfiechozí stadium a sdílejí s ním úãast vût‰iny
uÏ jmenovan˘ch druhÛ plevelÛ. UdrÏují se prvních asi 15 let po opu‰tûní lomu, na mûlk˘ch
pÛdách se pozdûji mûní v xerotermní trávníky a fiídké kfioviny, zatímco hlub‰í pÛdy umoÏÀují rych-
lou expanzi dfievin. Typick˘mi dominantami jsou lipnice smáãknutá (Poa compressa), ovsík vyv˘-
‰en˘ (Arrhenatherum elatius), lipnice hajní (Poa nemoralis) a tfitina kfiovi‰tní (Calamagrostis epi-
geios). 

Kfioviny. Na vlhãích ruderálních stanovi‰tích nebo stinn˘ch balvanit˘ch sutích se nejãastûji set-
káváme s kfiovinami krátkovûké vrby jívy (Salix caprea), které se vût‰inou rychle mûní v lesní sta-
dia s babykou (Acer campestre), pfiípadnû akátem (Robinia pseudacacia). Déle se udrÏují kfioviny
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s rÛÏemi, hlohy, lískou, svídou a ptaãím zobem (Rosa sp. div, Crataegus sp. div., Corylus avella-
na, Swida sanguinea, Ligustrum vulgare), ale i ty se po nûkolika desítkách let zmûní v les. 

Lesy a lesní stadia. Na hlub‰ích pÛdách odvalÛ, hlinit˘ch osypech, stinn˘ch dnech jámov˘ch
nebo severnû orientovan˘ch lomÛ tvofií závûr sukcese les. Typick˘mi druhy této v˘vojové fáze jsou
babyka (Acer campestre), klen (Acer pseudoplatanus), habr (Carpinus betulus), jasan (Fraxinus
excelsior) a osika (Populus tremula). V podrostu jsou zpoãátku jen bûÏné nitrofilní plevele, teprve
pozdûji (po 30–50 letech) sem mohou imigrovat hájové druhy bylin. Musí ov‰em b˘t pfiítomny
v blízkém okolí. 

Stepní trávníky se tvofií na rozsáhl˘ch plo-
chách v˘slunn˘ch etáÏí s velmi mûlkou pÛdou,
místy i na su‰‰ích odvalech a stabilizovan˘ch suÈo-
v˘ch osypech. Je to dlouhodobû, tedy po desítky
let stabilizované sukcesní stadium. Typick˘mi
druhy jsou zejména nízké trávy lipnice úzkolistá
(Poa angustifolia), kostfiava Ïlábkovitá (Festuca
rupicola), váleãka prapofiitá (Brachypodium pin-
natum), svefiep pfiím˘ (Bromus erectus). Z bylin
v nich hojnû najdeme napfiíklad jahodník truska-
vec (Fragaria viridis), ‰tírovník rÛÏkat˘ (Lotus cor-
niculatus), chrpu por˘nskou (Centaurea rhenana),
kruãinku barvífiskou (Genista tinctoria), jestfiábník
BauhinÛv (Hieracium bauhinii) a dal‰í. Ovsík
vyv˘‰en˘ (Arrhenatherum elatius), bûÏn˘ a silnû se
‰ífiící druh luk i zarostl˘ch rumi‰È, zde roste pomûr-
nû vzácnû; dafií se mu spí‰e na stfiídavû vlhk˘ch,
stabilizovan˘ch suÈov˘ch osypech. Typické jsou
sukcesnû stabilní „savanovité“ formace s jednotli-
v˘mi mal˘mi skupinami rÛÏí ãi svídy.

Otevfiená spoleãenstva xerofilních travin a bylin jsou vázána na otevfiená stanovi‰tû s mûlkou
vrstvou pÛdy nebo jen jemné drti horniny, která okamÏitû po de‰ti vys˘chá. Do této kategorie patfií
lomové stûny, skalnaté etáÏe ãi balvanité odvaly bez jemnozemû. Vegetace zde zÛstává dlouhodo-
bû velmi stabilní. Nejvût‰í ãást vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ, které rostou v lomech, je vázána
právû na tato stanovi‰tû. Napfi. hofieãek brvit˘ (Gentianella ciliata) je v âR dosti vzácn˘ a z na‰í pfií-
rody mizí. Ve vápencov˘ch lomech jej v‰ak nacházíme velmi ãasto a ve velk˘ch populacích. Z dal-
‰ích typick˘ch druhÛ stojí za pov‰imnutí napfiíklad rozchodník bíl˘ (Sedum album), rozchodník ‰es-
tifiad˘ (S. sexangulare), pamûtník rolní (Acinos arvensis), píseãnice dou‰kolistá (Arenaria
serpyllifolia), sleziník routiãka (Asplenium ruta-muraria), sleziník ãerven˘ (A. trichomanes), pûcha-
va vápnomilná (Sesleria albicans), kostfiava sivá (Festuca pallens), strdivka sedmihradská (Melica
transsilvanica), pelynûk ladní (Artemisia campestris), ãistec pfiím˘ (Stachys recta), sesel siv˘ (Seseli
osseum), pry‰ec mnohobarv˘ (Euphorbia polychroma), vítod chocholat˘ (Polygala comosa) aj. 

Spoleãenstva pohybliv˘ch sutí jsou vlivem skuteãnû extrémních podmínek panujících na zmí-
nûném stanovi‰ti velmi chudá. Nejvíce se v nich alespoÀ lokálnû uplatÀuje vrbka rozmar˘nolistá
(Chamaerion dodonaei), která v nûkter˘ch lomech vytváfií na suÈov˘ch polích celé bohaté porosty.
Spolu s ní se hojnûji mÛÏe vyskytovat snad pouze strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica)
a lokálnû také boryt barvífisk˘ (Isatis tinctoria) ãi konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia),
zatímco pokryvnost ostatních druhÛ b˘vá jen zanedbatelná.
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Spoleãenstva mokfiadÛ jsou vázána pfiedev‰ím na zaplavené spodní etáÏe a bezodtoké tÛÀky,
ale mohou se objevit i na místech sníÏenin a u paty hlinit˘ch deponií, odkud vytéká voda je‰tû
dlouho po posledních de‰tích. UdrÏují se v podstatû tak dlouho, jak trvá zamokfiení. K nejbûÏnûj-
‰ím druhÛm, které tato stanovi‰tû osidlují jako první, patfií orobinec úzkolist˘ (Typha angustifolia),
orobinec ‰irolist˘ (T. latifolia), rÛzné druhy sítin (Juncus sp. div.), tfitina kfiovi‰tni (Calamagrostis
epigejos) atd. âasto se zde uplatÀuje také rákos obecn˘ (Phragmites australis), jehoÏ porosty
v krátké dobû obsadí celé pobfieÏí a mûlkou vodu tÛní.

• Zvláštním stanovištěm lomů (nej-
častěji vápencových) jsou mokřady
s výskytem vzácných slanomilných
rostlin. Pramínky vyvěrající v lomech
mají silnější obsah minerálních látek
a voda zasakující do mělké jílovité
vrstvy půdy se opět rychle vypařuje.
Tak dochází k efektu zasolení, který
je znám třeba ze zavlažovaných
polí pouštních oblastí. 

Jako názorný příklad takového
mokřadu uveďme dno Růženina lo-
mu na Hádech. V samotném korytě
výtoku vody z jezírek se tu hromadí
pěnovcové usazeniny, které bývají

na přirozených stanovištích často hlavním důvodem územní ochrany. Průsak vody v bezprostředním
okolí pak způsobuje vysokou koncentraci vápenatých solí v půdě, s níž souvisí i hojný výskyt vzác-
né jednoleté byliny zeměžluči spanilé (Centaurium pulchellum). V okolí Koněprus v Českém krasu
zase na podobných místech roste např. ostřice oddálená (Carex distans).

Slanomilná vegetace však není výsadou jen vápencových lomů. Velká plocha povrchu čerstvě vytě-
žené horniny, po kterém prosakuje dešťová voda, umožňuje snadné vyplavování solí. Pěkným příkladem
tohoto jevu byly výsypky hnědouhelných dolů. V povodí Srpiny na Mostecku kdysi obrovské plochy sla-
ných luk a slanisek už koncem 19. století podlehly zornění; četné slanomilné druhy těchto míst však pře-
šly na blízké hnědouhelné výsypky, kde se jejich útočištěm staly tůňky a vlhčiny bohaté solemi vyplave-
nými z uhelných lupků. Populace četných slanomilných rostlin, jako je parožnatka Chara hispida, ostřice
žitná (Carex secalina) či kamyšník shloučený (Schoenoplectus compactus), dlouho s úspěchem přežíva-
ly, než konečně podlehly absurdním „rekultivacím“, jaké jsou zde praktikovány v posledních desetiletích. 

Sukcese na rovn˘ch nerekultivovan˘ch plochách lomÛ zaãíná nejprve bylinnou ruderální vegetací
a primitivními ruderálními trávníky. Bûhem dal‰ích nûkolika let vznikají dva základní typy spoleãenstev:
stabilní travinná xerotermní vegetace nebo dynamicky se mûnící spoleãenstva, dosti rychle smûfiující
opût k lesu. V˘sledn˘m produktem této série jsou tedy buì bezlesé nezapojené trávníky, nebo lesní
porosty s úpln˘m zastoupením lesních druhÛ. K lesu postupnû smûfiují i nestabilní kfiovinaté trávníky,
v nichÏ dochází k zahu‰Èování kefiového patra a zvût‰ování podílu lesních druhÛ. Délka této sukcese je
bûÏnû záleÏitostí nûkolika desetiletí. V ãerstvû opu‰tûn˘ch lomech se po pomûrnû krátké dobû ustavuje
dlouhodobû stabilní stav, kdy diverzita biotopÛ umoÏÀuje koexistenci stromov˘ch porostÛ, kfiovin, xero-
termních trávníkÛ a skalní bylinné vegetace. ¤ádovû déle v‰ak mÛÏe trvat obohacování tûchto spole-
ãenstev o dal‰í pfiíslu‰né druhy, coÏ je limitováno pfiedev‰ím dostupností jejich semen ãi plodÛ.
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NejdÛleÏitûj‰ím obdobím rozhodujícím o dal‰ím v˘voji vegetace je prvních 15 let. Pokud
nedojde k nûjakému v˘raznému vnûj‰ímu naru‰ení podmínek (napfi. k vykácení dfievin), je po této
dobû na vût‰inû stanovi‰È jiÏ zfiejmé, kam na konkrétní lokalitû dal‰í v˘voj povede. Následující sta-
bilizaãní fáze o délce aÏ 30 let ustaví trvalá blokovaná stadia, tedy spoleãenstva, která se uÏ dál
sukcesnû mûní jen málo. Pozdûji se mÛÏe mûnit druhové sloÏení (napfi. hájové druhy), fyziogno-
mie porostÛ v‰ak zÛstává táÏ. Cílov˘m stadiem sukcese ov‰em není zdaleka vÏdy a v‰ude klima-
xov˘ les, n˘brÏ mnohem ãastûji pestrá mozaika skalní, travinné, kfiovinné a lesní vegetace.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t území âeského krasu s nûkolika desítkami star˘ch lomÛ. Pouze jedin˘ z kate-
gorie velk˘ch lomÛ, Kavãí okna u Tetína, má kompletnû lesní charakter. Ve v‰ech ostatních alespoÀ
zãásti pfietrvávají bezlesá skalní nebo travinná stadia. Samozfiejmû i mozaika lesa a bezlesí se
pozdûji rovnûÏ mûní, ale tyto zmûny nejsou vût‰í, neÏ napfi. souãasné zarÛstání skalních stepí.
Vegetace lomÛ v tomto závûreãném období tedy jiÏ nutnû nepotfiebuje soustavn˘ management.

• Bylo by omylem myslet si, že lom zůstane natrvalo jizvou poškozující krajinu, územím, kde
roste nejvýš plevel. Stejný omyl ovšem je domnívat se, že každý lom po čase celý a beze zbyt-
ku zaroste lesem. Sukcese se časem zpomalí a stane se z pohledu jediné generace téměř nepo-
zorovatelnou. K tomu dochází o to dřív, oč extrémnější je příslušné stanoviště. Příkladem jsou
lomové stěny, kde sukcese pravidelně končí už ve stadiu tzv. skalních stepí – řídkých suchých tráv-
níků se stepními druhy. 

Připojený trojúhelníkový graf zachycuje rozdíly ve složení společenstev v lomu během sukcese.
Každý bod v grafu odpovídá určitému poměru druhů rumištní vegetace, lesů a otevřených stepních tráv-
níků v porostu (např. bod uprostřed spodní hrany
trojúhelníka odpovídá skladbě 50 % rumištních
a 50 % lesních druhů za nepřítomnosti druhů
stepí). Jak graf ukazuje, sukcese v lomech má tři
základní trendy vývoje: (i) od ruderálních stadií
k trvalému travnatému bezlesí, (ii) od ruderálních
stadií přímo k lesu a (iii) od ruderálních stadií
k přechodnému bezlesí, křovinám a nakonec
opět k lesu. 
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Rozloha tûÏebních prostor a jejich okolí

V lomu mohou rÛst jenom ty druhy, jejichÏ semena ãi plody se tam nûjak dostanou. Toto kon-
statování se ov‰em zdá aÏ smû‰nû triviální, jeho dÛsledky jsou v‰ak obrovské jak pro prÛbûh
spontánní sukcese, tak pro pfiijetí optimální rekultivaãní metodiky. Na ãem závisí, zda se urãit˘
druh lomu uplatní, ãi dokonce se stane dominantním, anebo zda tu naopak bude chybût? Do
znaãné míry jde pouze o náhodu, ale pfiesto o tom mÛÏeme fiíci i nûco urãitûj‰ího. Rozhodují totiÏ
pfiedev‰ím tyto faktory: (a) rychlost, jakou se ‰ífií jeho semena ãi plody, a (b) vzdálenost mezi jeho
pÛvodním v˘skytem v okolí lomu a místem, kde se mÛÏe v lomu uchytit.

• Rostliny z okolí se do lomu šíří již v průběhu těžby, protože lom není nikdy těžen na celé
ploše a pak jednorázově opuštěn. Podle rychlosti kolonizace lze rozlišovat mezi třemi skupinami
druhů:
1. Druhy, které se na danou rekultivovanou lokalitu dostanou rychle samy i ze vzdálenějšího okolí.

K těm patří běžné plevele, krátce vytrvalé byliny i rychle rostoucí dřeviny, šířící se větrem nebo
prostřednictvím obratlovců (plodožraví ptáci). Tyto druhy mají velkou schopnost se většině pod-
mínek prostředí přizpůsobit a mnohé z nich si dokonce své bezprostřední okolí dokáží velmi
razantně upravit. Například třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) dokáže výměsky svých koře-
nů regulovat pH půdy v rozsahu 3,3–10 ke svému optimu pH 5,5. Štírovník růžkatý (Lotus corni-
culatus) a jiné rostliny čeledi vikvovitých, jejichž semena jsou účinně šířena například na kolech
těžební techniky, jsou zase díky symbióze s bakteriemi prakticky nezávislé na obsahu dusíku
v půdě.

2. Druhy, které by na lokalitě rostly od počátku, ale bez cizí pomoci se tam v dostatečném počtu
nedostanou. Tyto druhy vysazujeme v hlavní etapě rekultivace (např. klimaxové lesní dřeviny –
dub, habr, lípa).

3. Druhy, které se na lokalitu bez cizí pomoci v dohledné době nedostanou a navíc jsou omeze-
ny i neschopností kolonizovat čerstvé substráty. Sem patří řada ochranářsky cenných druhů,
které lze reintrodukovat teprve s delším časovým odstupem, případně už mimo dosah vlastních
rekultivací. Některé druhy, zejména hájové, se uchycují až v cílových porostech po několika
desetiletích. 

Druhá jmenovaná podmínka prakticky znamená, Ïe ãím je lom blíÏe lokalitû s ochranáfisky
cennou vegetací, tím je vût‰í pravdûpodobnost, Ïe druhy z této lokality lom dokáÏou kolonizovat.
Mal˘ jámov˘ lom s kruhov˘m pÛdorysem má ve srovnání s celkovou plochou, na které se rozklá-
dá, relativnû velk˘ obvod. Se zvût‰ováním lomu se pomûr obvodu a plochy stále zmen‰uje, coÏ
má dÛleÏit˘ ekologick˘ dÛsledek: malé lomy jsou zcela v podruãí svého okolí a na celé plo‰e jsou
vystaveny stálému „de‰ti semen“, kde se uplatÀují i druhy s malou rychlostí ‰ífiení. Bez vût‰ího
ohledu na charakter konkrétních lomov˘ch biotopÛ mají v lomu obklopeném lesem velkou ‰anci
k uchycení druhy lesní, v lomu na stepní stráni zase druhy stepních trávníkÛ. 

âím jsou pak lomy vût‰í, tím víc se ze závislosti na okolí vymaÀují. Kolonizovat je dokáÏou
s v˘jimkou jejich okrajÛ jen snadno se ‰ífiící bûÏné druhy plevelÛ. Ty jsou jeho hlavními kolonizá-
tory, aÈ je velkolom v polích, na stepi nebo v lese. Velkolomy mají i daleko svébytnûj‰í klimatické
podmínky. A koneãnû s velikostí lomu klesá i relativní pestrost stanovi‰È. I dosti malé lomy mají
v˘raznû odli‰né podmínky na etáÏích a na v˘slunn˘ch ãi stinn˘ch stûnách. Poãet takto odli‰n˘ch
biotopÛ i druhÛ, které je kolonizují, v‰ak uÏ dál se zvût‰ováním rozlohy lomu roste jen pomalu,
takÏe biologicky nejatraktivnûj‰í jsou stfiednû velké lomy.
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Proto musíme rozli‰ovat aspoÀ mezi tfiemi typy lomÛ podle velikosti. Nejmen‰í lomy (desítky
aÏ stovky m2) nemají skoro Ïádná stanovi‰tní specifika a hned po vytûÏení se stávají souãástí
svého okolí. Napfi. drobné lomy skryté pod zápojem lesa se uÏ po nûkolika letech stávají prostû
jen skalnat˘m lesním svahem. Stfiednû velké lomy (fiádovû hektary aÏ po nûkolik málo desítek
hektarÛ) uÏ mají samostatná spoleãenstva odli‰ná od okolí, ale jejich druhová skladba je s okolím
zhruba totoÏná. Velkolomy (desítky hektarÛ aÏ ãtvereãní kilometry) pak pfiedstavují zcela svébyt-
né krajinné celky velmi málo závislé na okolí. Není pak divu, Ïe takové území má i kromû zvlá‰t-
ního podkladu a vegetace napfi. i svÛj vlastní charakter klimatu. 

Praktické dÛsledky uveden˘ch závislostí jsou zejména tyto: 
Ne kaÏdé rekultivaãní dílo má stejnou ‰anci na úspûch. Na zaãátku jsou si v‰echny lomy v jed-

nom typu horniny podobné, ale podle velikosti a rázu okolí je jeden lom potenciálním pfiírodním
klenotem, jin˘ bychom mohli v klenot zkou‰et zmûnit jen za neúmûrn˘ch v˘dajÛ a finanãních rizik.

Velkolom ãlenûn˘ do více dílãích ploch v krajinû zabere vût‰í plochu neÏ kompaktní velkolom
zhruba kruhového pÛdorysu. Na druhé stranû je v‰ak velk˘ pomûr okrajÛ lomu ku plo‰e v˘hodn˘
z hlediska kolonizace lomu druhy z okolí. 

Pfiirozenou kolonizaci lomu z okolí lze zásadnû optimalizovat, zbude-li na okraji lomu neod-
tûÏená lokalita pÛvodní druhovû bohaté vegetace (zejména s druhy skal a such˘ch trávníkÛ). Na
velikosti takového biocentra jiÏ tak zásadnû nezáleÏí – v pomûru k velikosti lomu mÛÏe b˘t zane-
dbatelná. Pokud taková lokalita tûÏbou zmizí zcela, nemají se semena pfiíslu‰n˘ch druhÛ odkud
do lomu dostat a o to déle bude lom v podruãí pfievahy pleveln˘ch druhÛ. 

Volné plochy tûÏeného nebo ãerstvû opu‰tûného lomu jsou snadno kolonizovatené invazními
druhy – rychle se ‰ífiícími pleveli cizího pÛvodu. âím vût‰í lom, tím je riziko takové invaze vût‰í,
je‰tû víc ov‰em záleÏí na okolí (lomy blízko obcí ãi velk˘ch komunikací) a na pfiítomnosti Ïivinovû
bohat˘ch stanovi‰È v lomech (skládky, plochy rekultivované ornicí). Lomové substráty chudé dusí-
kem jsou na‰tûstí pro pfieváÏnou vût‰inu invaz-
ních druhÛ vyslovenû nepfiíznivé – moderní
zemûdûlská krajina s úhory a pásy neobdûlané
pÛdy podél silnic pfiedstavuje jako prostfiedí
k jejich ‰ífiení mnohem vût‰í nebezpeãí. 

• Kopec Voskop, jeden z nejvyšších
v Českém krasu, tvoří dnes okraj velkolomu
Čertovy schody a leží v jeho dobývacím prostoru.
Jen zdánlivě je paradoxem, že právě tato poloha
zachránila zdejší vegetaci před devastací a před-
určila vrch k intenzivní územní ochraně. Lesy zde
totiž byly půlstoletí ponechány skoro bez lesnic-
kých zásahů a čekaly jen na finální smýcení před
těžbou. Kopec byl pro ochranu přírody objeven
teprve v posledních letech, kdy se zjistilo, že jde
o jednu z nejlépe zachovalých přírodních lokalit
Českého krasu, dokonce o oblast unikátní
i v rámci celé republiky. Zdejší porosty jsou pozů-
statkem raně novověkého pastevního lesa s vel-
kým bohatstvím druhů. Zakrslé habřiny s ostřicí
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nízkou zde přecházejí ve stepní palouky a na skalnatých svazích a v závrtových polích jsou přítom-
ny porosty orchidejových bučin s okroticí bílou, pěchavou a zimostrázkem.

Obdobný příklad zachovalé lokality najdeme také v dobývacím prostoru vápencového lomu
Mokrá u Brna. V těsném sousedství těžby tu přežívá jedinečný zbytek lesostepi a suchých pastvin
s řadou chráněných a ohrožených druhů. Do současnosti přežil díky těsnému sousedství s lomem,
přestože na části lokality došlo v posledních třiceti letech k několika „nešetrným“ zásahům těžké
těžební techniky. Právě tyto vlivy však udržují stále rozvolněný vegetační kryt, který je nezbytný pro
přežití řady významných druhů a který by jinak přerostl vysokostébelnými trávníky, křovinami a nako-
nec lesem.

Je mimo pochybnost, že obě lokality mají klíčový význam jako biocentra pro kolonizaci lomů
přirozenou vegetací. Z hlediska zákona bylo ovšem na územní ochranu dávno pozdě. Šlo tedy
o typický rozpor mezi legálním a legitimním: zákon těžbu umožňuje, ale využít ho by byla škoda
a hřích. To si dnes uvědomují nejen ochranáři, ale i vedení obou velkolomů. Východiskem otevřené
a konstruktivní diskuse se ukázala otázka další těžby. V současnosti vše směřuje k rozhodnutí zacho-
vat Voskop (a podobně i lesostepní enklávu v Mokré) jako chráněné území a současně kolonizační
biocentrum. Přijatelnou protihodnotou jsou ekologicky zvlášť citlivé rekultivace již vytěžených částí
lomu a pokračování těžby jiným směrem – do smíšených lesních kultur, jejichž relativně podřadnou
ekologickou hodnotu potvrdila nezávislá expertiza asi desítky biologů různých oborů od entomolo-
gie po lesnictví. Toto řešení samozřejmě povede ke zvětšení plochy již beztak rozsáhlého lomového
díla, z hlediska konečného ekologického efektu se to však přírodě i lidem zdaleka vyplatí.

Pfiírodní bohatství tûÏebních území a jeho ochranáfiská,
vûdecká a kulturní hodnota 

Pfiírodovûdecky pozoruhodn˘ch a ochranáfisky cenn˘ch tûÏebních území je v âesk˘ch zemích
celá fiada – a vÏdy jde o díla, která nebyla rekultivována, ale ponechána spontánní sukcesi. Nûkteré
lomy jsou ochranáfisky stejnocenné s pfiilehl˘mi pfiirozen˘mi lokalitami (napfi. Tomá‰kovy lomy
v âeském krasu). Není náhoda, Ïe v mnoha b˘val˘ch lomech, a zvlá‰tû pak vápencov˘ch, byla zfií-
zená nebo se k vyhlá‰ení pfiipravují chránûná území. Jmenujme napfi. Státní lom a Vápenici na
Velkém Kosífii, RÛÏenin lom na Hádech u Brna, StrejãkÛv lom u Grygova, ·tramberk, lom na

Radob˘lu u Litomûfiic, lom Na Kobyle
v âeském krasu a dal‰í. Lomová tûÏba
mÛÏe za jist˘ch podmínek dokonce
zv˘‰it pestrost pfiírodního prostfiedí. To
se t˘ká napfi. jámov˘ch lomÛ, zakláda-
n˘ch v územích bez skalních útvarÛ –
reliéf po tûÏbû je pak zpravidla daleko
pestfiej‰í, neÏ byl pÛvodní terén. 

Mnohé lomy jsou zajímavé z hle-
diska geologie a paleontologie – po-
skytují jinak nerealizovatelné sondy
do zemsk˘ch hloubek. Mohou fungo-
vat i jako technická památka doku-
mentující star‰í etapy rozvoje tûÏby
a prÛmyslu. Dobr˘m pfiíkladem je
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technick˘ skansen v lomech Na Parapleti
v âeském krasu. 

Nelze pominout ani estetick˘ a krajinotvorn˘
efekt nûkter˘ch lomÛ. Jejich morfologie je dosti
blízká pfiirozen˘m krasov˘m skalním útvarÛm.
Mnohé stûnové lomy se po skonãení sukcese
podobají pfiirozen˘m skalním masivÛm, lomy
zahloubené do svahu kopce mohou b˘t obdobou
krasov˘ch roklí a jámové lomy nemají daleko ke
krasov˘m poljím ãi ‰irok˘m propastem typu
Macochy. Hlavní potíÏí dne‰ních lomÛ je pravi-
delné ãlenûní na etáÏe, ale v tom mÛÏe pomoci
závûreãná rekultivace. V urãit˘ch terénních situa-
cích jsou tak lomy zpestfiením pÛvodnû fádnûj‰í
krajiny – bez Velké Ameriky u Berouna nebo
lomÛ v okolí Vápenné v Rychlebsk˘ch horách by
byla jejich okolní krajina dosti jednotvárná.
O zvlá‰tním kouzlu jezer a jezírek v lomech
a pískovnách jsme se uÏ zmínili. A nakonec své-
ráznou, drsnou estetiku (post)moderní doby mají
i gigantické tûÏní jámy severoãesk˘ch povrcho-
v˘ch dolÛ. 

Koneãnû bûÏné jsou i lomy, které mají pfiijatelnou hodnotu krajináfiskou a pfiitom nejsou
a nikdy nebudou zvlá‰È hodnotné biologicky. Takové lomy jsou po pfiíslu‰n˘ch úpravách dobfie
vyuÏitelné pro rozmanité typy rekreace.

Vzácné a ohroÏené rostliny 

Populace na pfiirozen˘ch biotopech jsou dnes zhusta akutnû ohroÏeny absencí vhodného mana-
gementu a úãinkem celkové eutrofizace krajiny. Jin˘mi slovy, stepi dnes i pfies eventuální snahu
ochranáfiÛ z krajiny mizejí, protoÏe potfiebují pastevní zpÛsob hospodafiení, nebo alespoÀ kosení ãi
vypalování. V lomech naproti tomu pfievaÏují biotopy, jejichÏ skalní ãi ‰tûrkov˘ podklad vznikl˘ odtû-
Ïením simuluje v˘jimeãná a ohroÏená pfiirozená stanovi‰tû. Eutrofizace tyto biotopy je‰tû pfiíli‰ neo-
vlivÀuje a sukcese na nich teprve zaãíná. Pokud se vzácn˘ druh dostane do aktivního nebo ãerstvû
opu‰tûného lomu s vhodn˘mi biotopy, má ‰anci tu pfieÏít, a to tak dlouho, jak to sukcesní pomûry
dovolí. Jeden pfiíklad za v‰echny: chruplavník vût‰í (Polycnemum majus) byl pÛvodnû druhem polí
a úhorÛ teplej‰ích oblastí. Na sv˘ch pÛvodních stanovi‰tích je dnes jiÏ zcela v˘jimeãn˘, a proto patfií
mezi druhy kriticky ohroÏené. V aktivních lomech v âeském krasu a na jiÏní Moravû je v‰ak stále
dosti bûÏnou rostlinou, která se po lomu sv˘mi plody snadno ‰ífií na kolech tûÏební techniky.
Podobn˘m pfiípadem je v˘skyt kriticky ohoÏeného nehtovce pfieslenitého (Illecebrum verticillatum)
v jihoãesk˘ch tûÏebnách ra‰eliny. 

V ãesk˘ch a moravsk˘ch vápencov˘ch lomech se hojnû objevuje skuteãnû bezpoãet ohroÏe-
n˘ch rostlin, jeÏ jinak z na‰í pfiírody postupnû mizejí. Pfiímo v areálu cementárny v Radotínû
u Prahy roste dnes na lomové stûnû, kdysi krajnû devastované intenzivní prachovou zátûÏí, napfi.
pûchava vápnomilná, bûlozáfika liliovitá, hlad˘‰ ‰irolist˘ a plamének pfiím˘ (Sesleria albicans,
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Anthericum liliago, Laserpitium latifolium, Clematis recta). V opu‰tûn˘ch lomech âeského krasu
(Tomá‰kovy lomy, Alkazar a Kavãí okna u Srbska) rostou ve velk˘ch populacích napfi. lomikámen
trsnat˘, lomikámen latnat˘, hvozdík siv˘ a devaterníãek ‰ed˘ (Saxifraga rosacea, S. paniculata,
Dianthus gratianopolitanus, Rhodax canus). Tuto pozvolnou kolonizaci lomové stûny pûchavovou
skalní stepí lze pozorovat také ve starém lomu na âebínce mezi Ti‰novem a Kufiimí. Zajímavá
rostlinná spoleãenstva, v nichÏ fiada mírnû teplomiln˘ch druhÛ pronikla aÏ do nadmofisk˘ch
v˘‰ek nad 500 m, mÛÏeme nalézt v drobn˘ch lomech na Drahanské vrchovinû v okolí Ole‰nice.
Nádhernou ukázkou moÏností pfiirozené sukcese vzácn˘ch lesostepních druhÛ je rozsáhl˘ lom
na Hádech u Brna, kde se v místech star‰ích odtûÏen˘ch etáÏí spontánnû zakládá nov˘ vegetaã-
ní kryt s pfievahou teplomiln˘ch druhÛ. Dominantami se tu místy stávají oman meãolist˘, len ten-
kolist˘, hvûzdnice chlumní, devaterník vejãit˘ (Inula ensifolia, Linum tenuifolium, Aster amellus,
Helianthemum obscurum) a dal‰í druhy lokálnû hojné v okolních lesostepních porostech. Také
v opu‰tûném lomu severnû od pálavské Klentnice, na Svatém kopeãku nebo na Turoldu
u Mikulova blízká stepní a lesostepní vegetace v˘znamnû napomohla jejich pfiirozenému zaãle-
nûní do okolní krajiny. 

Rekultivací nepo‰kozené lomy se mohou stát také náhradním biotopem nûkter˘ch mizejících
druhÛ rostlin i ÏivoãichÛ a poslouÏit pfii jejich záchranû. Na takové vyuÏití vápencov˘ch lomÛ upo-
zorÀovali jiÏ v minulosti nûktefií autofii (LoÏek 1981, Cílek 1999), i kdyÏ v praxi se tomuto problé-
mu doposud vûnovala jen pomûrnû malá pozornost.

Podobnû v˘znamn˘mi útoãi‰ti vzácn˘ch a mizejících rostlin jsou dal‰í typy tûÏebních pro-
stor jako pískovny, hliníky, ra‰eliny a hnûdouhelné doly – o slanomiln˘ch druzích jsme se zmí-
nili jinde. 

• V Polabí byly kdysi na velkých plochách
vápnité slatinné mokřady místně zvané
černavy. Během posledních sto let je
postupně likvidovalo intenzivní zeměděl-
ství, odvodňování a těžba slatin; v sou-
časnosti se z původní plochy zachovala
pouhá procenta. Situace se obrací: dnes
jsou pro přežití příslušných druhů význam-
né i druhotné, lidskou činností podmíněné
lokality této mizející vegetace. Tak byla
v poslední době jako významná lokalita
slatinné vegetace objevena v okolí Všetat
mělká tůň, která vznikla po vytěženém sla-
tinném ložisku. Rostou zde např. skřípinec
sivý (Schoenoplectus tabernaemontani),
starček roketolistý (Senecio erucifolius)
a zejména nesmírně vzácná vysoká travi-
na mařice pilovitá (Cladium mariscus). 
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Vzácné druhy hmyzu v opu‰tûn˘ch lomech

Vyhranûné nároky na potravu a prostfiedí, a rovnûÏ pohybové moÏnosti omezené malou
tûlesnou velikostí a krátk˘m doletem, to jsou pfiíãiny, proã je tolik hmyzích druhÛ úzce vázáno na
speciální stanovi‰tû, jako jsou stepi, mokfiady nebo v˘slunné hlinité svahy bez vegetace. Mnohé
druhy bezobratl˘ch ÏivoãichÛ, napfi. mezi mot˘ly a brouky, jsou dokonce potravnû omezeny na
jedin˘ druh Ïivné rostliny a sv˘m roz‰ífiením její v˘skyt kopírují. Mnoho typÛ ekologicky vyhra-
nûn˘ch stanovi‰È kdysi u nás bohatû zastoupen˘ch dnes z ãeské krajiny mizí. TûÏební prostory se
stávají v˘znamn˘m, a mnohdy posledním rozsáhlej‰ím útoãi‰tûm pfiíslu‰n˘ch druhÛ hmyzu
v dalekém okolí lomu. Pro mnohé ohroÏené druhy na‰í entomofauny jsou proto vápencové, ale
i jiné lomy ideálním, a nûkdy dokonce posledním biotopem vhodn˘m pro jejich dal‰í existenci
v dne‰ní krajinû. 

¤ada suchomiln˘ch a teplomiln˘ch druhÛ hmyzu byla v minulosti vázána na rozsáhlé,
v˘slunné, jiÏnû orientované pastviny soustfiedûné v niÏ‰ích polohách, ãasto na svazích fiíãních
údolí. Ty se je‰tû v devatenáctém století v hojné mífie objevovaly kolem v‰ech velk˘ch i men‰ích
sídel. Pastevectví se v‰ak pfiestalo vyplácet, a tak byly mnohé pÛvodní pastviny zalesnûny nebo
samy zarostly. Ty, které zÛstaly, se pfiemûnily do podoby hustého trávníku s mocnou podest˘l-
kou stafiiny, ve kterém se zcela zmûnilo mikroklima, a tedy i Ïivotní podmínky. V opu‰tûn˘ch
lomech v‰ak na fiadû ploch zÛstává podíl vegetace k obnaÏenému skalnímu podkladu jen mal˘
a jednotlivé porosty jsou obvykle nízké, fiídké a dostateãnû proslunûné. Proto jsou dob˘vací
prostory pro entomology unikátním prostfiedím a pfiitahují jejich zájem o soustavnûj‰í vûdecké
bádání. 

Jak uvádí ná‰ kolega entomolog a ekolog Martin Konviãka, velk˘ ochranáfisk˘ v˘znam hmyzí
fauny lomÛ lze dobfie demonstrovat tfieba na denních mot˘lech, ktefií jsou díky relativnû snadnému
urãování a dostateãnému poznání jejich biologie pro tento pfiípad ideální skupinou. Proã jsou
vlastnû mnohé vzácné druhy mot˘lÛ ve vápencov˘ch lomech zastoupeny tak hojnû? Hlavním
potravním zdrojem mnoh˘ch z nich b˘vají rostliny z ãeledi vikvovit˘ch, která patfií spoleãnû s tra-
vami k nejãastûji a plo‰nû nejhojnûji zastoupen˘m skupinám v pion˘rské vegetaci odtûÏen˘ch
ploch. MÛÏe to v‰ak b˘t i faktor vodního deficitu Ïivn˘ch rostlin, vazba nûkter˘ch mot˘lÛ na pfií-
tomnost jiného druhu hmyzu (napfi. mravencÛ), velká citlivost vÛãi mikroklimatu prostfiedí nebo jiné
dÛvody, v jejichÏ dÛsledku je v˘skyt nûkter˘ch druhÛ s lomy nerozluãnû spojen. Pro travnaté stepi
v lomech je pfiíznaãn˘ v˘skyt napfi. modráska podobného (Plebejus argyrognomon), modráska
obecného (Plebejus idas), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis), modráska ‰tírovníkové-
ho (Cupido argiades), modráska tolitového (Cupido decoloratus), soumraãníka Ïlutoskvrnného
(Thymelicus acteon) ãi perleÈovce nejmen‰ího (Boloria dia). V kfiovinách nezfiídka zaznamenáme
okáãe voÀavkového (Brinthesia circe), ostruháãka trnkového (Satyrium spini), ostruháãka kapini-
cového (Satyrium accaciae), bûlopáska dvoufiadého (Limenitis camilla) a otakárka ovocného
(Iphiclides podalirius). Silné populace jinde mizejících denních mot˘lÛ nacházíme na netu‰en˘ch
místech: ãasto v areálech cementáren a vápenek, na pust˘ch odvalech hlu‰iny nebo pod okny
závodních jídelen.

Nakonec se zmíníme aspoÀ o nûkolika málo zástupcích jin˘ch hmyzích skupin typick˘ch pro
lomy. Nápadn˘mi druhy vyprahl˘ch kamenit˘ch terénÛ v lomech jsou napfi. velká teplomilná
saranãe modrokfiídlá (Sphingonotus caerulescens) a nûkolik druhÛ drav˘ch a ãile létajících broukÛ
sviÏníkÛ (Cicindella), s nimiÏ se setkáme i na dÛlních odvalech ãi na hol˘ch dnech hliníkÛ a písko-
ven. V mnoha pískovnách si hloubí trycht˘fiovité pasti larvy populárních mravkolvÛ (Myrmeleon).
Obrovskou druhovou pestrost blanokfiídlého hmyzu, pfiedev‰ím nesmírnû vzácn˘ch druhÛ samo-
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táfisk˘ch vãel, zjistil dal‰í z na‰ich mlad˘ch kolegÛ, Jakub Straka, v biologicky zdánlivû zcela fád-
ním opu‰tûném lomu v Hloubûtínû, uprostfied devastované praÏské periferie. Zachovala se zde
totiÏ nízká v˘slunná spra‰ová stûna o rozloze pouh˘ch nûkolika desítek ãtvereãních metrÛ, a právû
ji vût‰ina zji‰tûn˘ch druhÛ potfiebuje jako prostfiedí k reprodukci. 

Obratlovci

Samozfiejmû, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím
obratlovcem lomÛ je ãlovûk. Nejde
jen o to, Ïe lomy vznikly lidskou ãin-
ností. I ty nejopu‰tûnûj‰í lomy ãlovûk
pfiímo ãi nepfiímo a vûdomû ãi nevû-
domky ovlivÀuje po celou dobu
jejich existence, stejnû jako uÏ nûko-
lik tisíciletí ovlivÀuje celou stfiedoev-
ropskou krajinu vãetnû zdánlivû
nedotãen˘ch hor. 

Ve srovnání s hmyzem se zdá,
Ïe obratlovci jsou v lomech vzácní
a málokter˘ druh je pro lomy sv˘m
v˘skytem pfiíznaãn˘. To je ov‰em
dáno tím, Ïe poãetnost obratlovcÛ je

v bûÏné venkovské krajinû vÏdycky daleko niÏ‰í neÏ poãetnost hmyzu (vzpomeÀme tfieba jen na
jediné mraveni‰tû). Kromû toho obratlovci narozdíl od hmyzu ãi rostlin lom nevnímají jako nûjak˘
zvlá‰tní biotop – pro vût‰inu druhÛ je opu‰tûn˘ lom prostû jen o nûco skalnatûj‰í kousek obyãejné
krajiny, kter˘ je pouze souãástí jejich ãasto mnohanásobnû rozsáhlej‰ího Ïivotního prostoru.
V lomech proto mÛÏeme potkat vût‰inu druhÛ plazÛ, ptákÛ a savcÛ, s nimiÏ bychom se setkali
nûkde na skalnaté lesní stráni. Jednou z mála v˘jimek jsou druhy vázané na vysoké a nepfiístupné
skalní stûny lomÛ. Jsou to zejména ptáci, ktefií zde hnízdí (v˘r velk˘ – Bubo bubo, po‰tolka obec-
ná – Falco tinunculus) nebo se na skalách zdrÏují jen jako vzácní hosté pfii tahu (zedníãek skalní
– Tichodroma muraria, skalník zpûvn˘ – Monticola saxatlilis). Na mosteck˘ch v˘sypkách zase
dosud Ïije poãetná populace vzácného pûvce bûlofiita ‰edého (Oenanthe oenanthe), kter˘ kdysi
ob˘val otevfiené terény such˘ch kamenit˘ch pastvin s velmi nízkou trávou. Po jejich zániku se ãást
jeho populace pfieorientovala na nejpodobnûj‰í stanovi‰tû – dosud nezarostlé v˘sypky dolÛ.

Jinou faunu hostí tûÏební prostory, kde se vytvofiily mokfiady a vodní plochy. Ty nejvût‰í
ob˘vá fauna o podobném sloÏení, jaké známe z rybníkÛ. Zajímavûj‰í jsou men‰í jezírka, která
v létû vysychají, a proto v nich chybûjí ryby, coÏ ale moÏÀuje Ïivot nûkter˘ch bezobratl˘ch
a obojÏivelníkÛ. Nûkdy ov‰em b˘vá prostfiedí tûchto tÛní tak málo úÏivné, Ïe se pulcÛm nepo-
dafií do konce sezóny ukonãit svÛj larvální v˘voj. Typick˘m obojÏivelníkem lomÛ je ropucha
zelená (Bufo viridis), Ïába sice rozmnoÏováním vázaná na vodu, ale dobfie sná‰ející letní
sucha a schopná se od vody vzdálit daleko do prostfiedí vyprahl˘ch skalnat˘ch etáÏí. V nûkte-
r˘ch lomech s periodick˘mi tÛnûmi nebo jezírky se rozmnoÏují i jiní obojÏivelnící, napfiíklad
ropucha obecná (Bufo bufo), skokan ‰tíhl˘ (Rana dalmatina) a skokan hnûd˘ (Rana tempora-
ria). Ochranáfisky v˘znamnou skupinou jsou koneãnû i ãetné druhy netop˘rÛ, ktefií pouÏívají
jako úkryt jeskynû odkryté lomem a lomové ‰toly. 
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Jakou rekultivaci kdy zvolit?
Tradiãní metodu rekultivací, pfiírodní sukcesi bez zásahÛ
nebo revitalizaci fiízenou sukcesí? 

Slovník cizích slov vysvûtluje rekultivaci jako opûtovné vytvofiení úrodné pÛdy na neplodn˘ch
v˘sypkách, v lomech a v dal‰ích devastovan˘ch územích. Odpovídá to tradiãnímu pojetí, v nûmÏ
se rekultivace skuteãnû zamûfiují pfiedev‰ím na vytvofiení nové orniãní vrstvy, která se co nejdfiíve
ozelení. Jako hlavní v˘hoda takov˘ch rekultivací se také vÏdy zdÛrazÀovala co nejrychlej‰í pfiímá
ekonomická vyuÏitelnost: pfiedvãírem tûÏní jáma, vãera skládka odpadu zakrytá naváÏkou ornice,
dnes úrodné pole, les pln˘ zvûfie, vinice, stadion, plovárna nebo park. V tomto smyslu tradiãní
metodu rekultivací naprosto nelze zavrhovat. Je a bude to metoda plnû funkãní na fiadû lokalit,
pfiedev‰ím na velk˘ch plochách v oblastech povrchov˘ch dolÛ. Na tomto pfiístupu zaloÏila svou
prosperitu fiada velk˘ch rekultivaãních, ale i napfi. zahradnick˘ch firem. UmoÏnilo to po mnoho
desetiletí rekultivovat ve velkém mûfiítku, vykazateln˘m zpÛsobem investovat dostateãné finance
„na ekologii“ a rekultivace chápat jako bûÏnou technickou, resp. provozní rutinu prÛbûÏnû plá-
novanou ãasto „od zeleného stolu“ a bez speciálního pfiihlédnutí k vlastnostem konkrétní lokality.

Na druhé stranû je stále patrnûj‰í, Ïe tento klasick˘ pfiístup k rekultivacím má smysl aplikovat
jen nûkdy a nûkde. V ostatních situacích je to metoda toporná, drahá a dokonce ãasto protiekolo-
gická. Souvisí to i s rozdílem v chápání krajiny pfied tfiiceti lety a dnes. Argument, Ïe rekultivace-
mi získáváme cennou ornou pÛdu, byl dfiíve samozfiejm˘, dnes uÏ je spí‰ absurdní pfii pohledu na
rozsáhlá opu‰tûná pole, kde uÏ se nevyplatí hospodafiit. Podobnû jen tûÏko budeme po sedmde-
sáti letech turistiky a trampingu v opu‰tûn˘ch lomech vysvûtlovat lidem, Ïe lom bude nejlépe
zavézt a na jeho místû vybudovat atraktivní lesopark. Naopak dnes pfiicházejí ke slovu fie‰ení,
která zachovávají to, ãeho jsme si dlouho skoro nev‰ímali: druhovou rozmanitost. 

• Patrně se všichni shodneme na tom, že rekultivace má být účelná. Dobře, ale co tedy má být
tím účelem? Tradiãní rekultivaãní metoda je vhodná, ba nezbytná, pokud je třeba zavézt v lomech
již existující skládku, při obnově zemědělského půdního fondu, v případě rekultivací v okolí obcí,
budování sportovních areálů na výsypkách apod. Pfiírodní sukcese bez zásahÛ je metodou zdale-
ka nejlevnější, nechat lomy po jejich vytěžení svému osudu naše současné zákony bohužel ne-
umožňují. Není to však chyba metody, ale legislativy. U nevelkých těžebních prostor (například
u běžných kamenolomů) má totiž tento způsob ukončení těžby svůj nemalý půvab a ekologický
význam. Revitalizace lomu fiízenou sukcesí je optimálním řešením všude, kde chceme v krátké
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době alespoň částečně obnovit pestrost živé přírody. Tento opětovný návrat rostlin a živočichů na
stanoviště nově vzniklá těžbou horniny je založen na metodě, v níž usměrněním sukcesních procesů
napomáháme spontánním přírodním silám. 

PfiipomeÀme si obrovskou pestrost prostfiedí právû dotûÏeného lomu: skalní stûny, osypy,
etáÏe, vlhké sníÏeniny a jezírka postupnû osídluje mnoÏství druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Z hlediska
moderních koncepcí integrované péãe o krajinu to znamená nûco velmi pozitivního: návrat dru-
hového bohatství na lokalitu a návrat lokality k pfiírodnímu stavu. Z hlediska pfiedstav podle stfiihu
poloviny minulého století je lom ov‰em jen neplodnou pÛdou. A tak cílem klasick˘ch rekultivací
lomového díla zÛstává, aby pokud moÏno zmizelo z oãí. I pfiijíÏdûjí nákladní auta plná hlu‰iny,
stavební suti nebo odpadÛ a buldozery nenávratnû pohfibívají slibnû se rozvíjející pfiírodní pro-
stfiedí. Vzniklou skládku nakonec ukryje mocná vrstva navezené pÛdy. Navíc má tato zemina
zpravidla vysok˘ podíl úrodné ornice zásobené Ïivinami a semeny agresivních plevelÛ, a témûfi
nikdy neobsahuje semena hodnotnûj‰ích druhÛ lesních ãi luãních. 

Po takzvané technické fázi rekultivace následuje „oÏivení“ naváÏky, které nejãastûji spoãívá ve
v˘sevu travní smûsky reprezentované dvûma aÏ tfiemi druhy velmi Ïivotaschopn˘ch trav nebo jete-
le. V prvních letech se tu objevuje také velké mnoÏství bûÏn˘ch plevelÛ rumi‰È a polí, z nichÏ
mnohé dále pfietrvávají a ‰ífií se. V následn˘ch v˘sadbách se zvlá‰tû v minulosti pouÏívalo v‰ech-
no, co rekultivátorÛm takzvanû pfii‰lo pod ruku. Do krajiny se tak dostala celá fiada cizokrajn˘ch
druhÛ dfievin – nûkteré z nich dokonce náleÏí k nebezpeãn˘m invazním druhÛm. Od této praxe se
uÏ v poslední dobû na‰tûstí spí‰e ustupuje a k v˘sadbám jiÏ mnohde pouÏívají domácí dfieviny. 

Je zfiejmé, Ïe v˘sledkem tradiãní metody rekultivací mÛÏe b˘t zlep‰ení parametrÛ ekonomick˘ch
nebo obnova Ïivotního prostfiedí v pfiímûstské zónû, z hlediska obnovy pfiirozeného charakteru
vegetace a krajinného potenciálu je v‰ak tato metoda nepfiínosná a krajinu v dÛsledku spí‰e devi-
talizuje neÏ revitalizuje. Zákonnû zaji‰tûné finanãní prostfiedky, které musí tûÏební spoleãnosti uklá-
dat na pozdûj‰í rekultivace, jsou v‰ak natolik zajímavou pobídkou, Ïe prosadit pfiírodû bliÏ‰í a eko-
nomiãtûj‰í zpÛsoby je v nûkter˘ch regionech zatím zhola nemoÏné. Rozhodnû by v‰ak tato metoda
nadále nemûla b˘t hlavním motorem sanace v‰ech povrchov˘ch dolÛ, protoÏe vytváfií jen uniform-
ní krajinu jednostrannû zamûfien˘ch funkãních celkÛ, anebo na druhé stranû pestr˘, nicménû zcela
umûl˘ parãík. Mnohé oblasti âech a Moravy postiÏené tûÏbou se dnes mûní ve fádní, nezajímavou
krajinu s mizivou pestrostí pfiírody, a to spí‰e vinou metody rekultivací neÏ samotné tûÏby.
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• Plevelné druhy, které zahajují zarÛstání lomu, se mezi sebou zásadnû li‰í. Během přirozené
sukcese převládají (zejména v lomech vápencových) podklady chudé na dusík a fosfor a s nimi pře-
važují i druhy schopné je kolonizovat. Tyto druhy mají sice plevelný ráz, přitom jsou však většinou
v zásadě neškodné. Jsou konkurenčně slabé, takže během sukcese silně ustupují a mimo lom se neší-
ří, protože neobstojí na běžných podkladech dnešní zemědělské krajiny postižené silným přehnoje-
ním. Patří sem i řada druhů, které jsou dnes už vzácné a ochranářsky cenné jako hořinka východní,
dejvorec mrkvovitý, zběhoveček žlutokvětý (Conringia orientalis, Caucalis lappula, Chamaepytis
chia). Naproti tomu mezi plevelnými druhy, které kolonizují živinami bohatý skládkový materiál nave-
zený do lomu nebo navážky ornice na rekultivovaných plochách, zcela převládají agresivní druhy
rychle se šířící v celé moderní zemědělské a průmyslové krajině jako pýr plazivý, pcháč rolní, turan
kanadský či heřmánkovec přímořský (Agropyron repens, Cirsium arvense, Conyza canadensis, Triple-
urospermum maritimum).

• Je‰tû koncem 90. let dvacátého století nás v diskusi překvapil přední český rekultivátor, když
tvrdil, že cizokrajné druhy dřevin k rekultivaci na Mostecku nepoužívá. Hájil se tím, že vše, co na
rekultivovaných výsypkách vidíme – šeříky, svídu bílou, javor jasanolistý, modřín – jsou druhy domá-
cí, protože se u nás doma pěstují od nepaměti. Zůstalo mu tedy hádankou, co vůbec pojem druh
domácího původu znamená (šeřík je původem z Balkánu, svída bílá ze Sibiře, javor jasanolistý je
severoamerický, modřín je sice druh středoevropský, ale původně u nás nerostl s výjimkou několika
málo lokalit na slezském úpatí Jeseníků).

• Mostecko pfied rekultivacemi a po nich. Jiřetínská výsypka je rozsáhlé území deponie hlu-
šiny z hnědouhelných dolů. Bylo to útvar čistě umělý, a zároveň s rysy spontánní přírody, dokon-
ce jakési „panenské divočiny“ – vždyť jediným lidským zásahem tu bylo anonymní rameno obří-
ho sypače v okamžiku zrození této zvláštní krajiny. Představte si mnohakilometrovou savanu na
jemně členitém kopečkovitém reliéfu. Vysoká tráva s mnoha druhy lučních a stepních bylin
a hmyzu se střídala se skupinami keřů, osikovými lesíky, jezírky, slanisky a volnými plochami půd
s vysokým obsahem solí. Běžně se v této podivné pustině pásli jeleni, kteří sem scházeli přímo ze
svahů Krušných hor. Náročnými rekultivacemi bylo dnes toto území upraveno do podoby jakého-
si extenzivního velkoparku. Výsledkem je v zásadě podobná mozaikovitá krajina, ani lepší, ani
horší než dřív. Jenže místo černého bezu, osik a šípkových růží jsou tu dnes výsadby exotických
dřevin v porostech kopřiv, místo pestrých trávníků fádní jetelotravní směsky, a tůně, slaniska, step-
ní rostliny, hmyz a jeleni zmizeli. Terén byl zplanýrován a podle představ architekta o typickém
vzhledu české krajiny byl opatřen navezenými kopci a pahorky, mezi nimiž se půvabně vinou
asfaltové cesty. 

• Pojetí rekultivací souvisí s tím, co si od pfiírody slibujeme. Hranice mezi tím, co je přírod-
ní a co vzniklo dílem lidských rukou, je krajně nejednoznačná. Krásu a bohatství přírody jsme
ochotni vnímat při toulkách šumavskými smrkovými hvozdy, na hrázích jihočeských rybníků nebo
na bělokarpatských loukách. Tato přírodní zákoutí však vznikla lidským přičiněním stejně tak, jako
třeba vápencové stěny starého lomu. Rekultivace jsou často vedeny falešnou představou „zkva-
litňování životního prostředí“, která končí úplným zničením potenciálně velmi hodnotné lokality.
Nechat lom bez rekultivací má téměř vždy lepší výsledek, než jej tradiční metodikou rekultivovat.
Může být vznesena obvyklá námitka: Dobře, současně zaběhlé metody nejsou ideální, ale rekulti-
vací se přece aspoň něco „pro přírodu“ dělá. Omyl. Léčit nemocného léky, které mu jen přitěžují,
není lepší než nechat pacienta bez lékařské pomoci.
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Od pfiírodní sukcese k rekultivacím 

Cílem rekultivace je urychlit proces, jímÏ se opu‰tûn˘ lom vãleÀuje do krajiny. Ukázali jsme,
Ïe ekologicky i ekonomicky je v fiadû pfiípadÛ v˘hodné vycházet z pfiírodní sukcese – dovolit pfií-
rodû, aby „pracovala za nás“. Lomy s pfievahou spontánních sukcesních procesÛ se za pfiízni-
v˘ch okolností, které dokáÏeme ovlivnit, zmûní v hodnotnou souãást krajiny. V˘hodou tohoto pfií-
stupu je, Ïe v˘sledn˘ vegetaãní obraz je koncipován ideálnû podle pfiírody, tj. v˘sledná vegetace
pfiesnû odpovídá stanovi‰tním pomûrÛm. V praxi to ov‰em neznamená nechat na pfiírodû v‰e.
I kdyÏ sukcese zÛstane hlavním faktorem rekultivace, je vût‰inou vhodné ji urãit˘m zpÛsobem
usnadÀovat a usmûrÀovat.

Rekapitulujeme, co uÏ víme: Ve skladbû vegetace pfii kolonizaci opu‰tûného lomu záleÏí na
tfiech hlavních parametrech. Jsou to stanovi‰tní podmínky, imigraãní moÏnosti rostlin a jejich
adaptabilita vÛãi vznikajícímu prostfiedí. Tyto parametry lze v prÛbûhu rekultivací mûnit. Ideální
pfiírodní sukcese probíhá samozfiejmû jen za ideálních podmínek. Dominantní druhy úspû‰n˘ch
kolonizátorÛ pfiicházejí na lokalitu zpravidla snadno a rychle. Druhy citlivé, a proto také ochra-
náfisky cenné, mají ov‰em témûfi vÏdy zpoÏdûní. Nûkdy se dokonce stává, Ïe díky obtíÏnosti
migrace propásnou vhodn˘ okamÏik a do star‰ího opu‰tûného lomu se díky zv˘‰ené konkurenci
„rychlej‰ích“ druhÛ uÏ nikdy nedostanou. Podmínkou je proto pfiístup vhodn˘ch diaspor na loka-
litu. Nezbytné je zachování obnaÏeného skalního podloÏí a velká rozmanitost stanovi‰È na co
nejvût‰í plo‰e lomu. âím je lom vût‰í, tím obtíÏnûji probíhají procesy spontánní sukcese. U velko-
lomÛ se proto bez fiízené revitalizace prakticky neobejdeme. 
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Na rozdíl od tradiãních technicky pojat˘ch rekultivací se pfii realizaci rekultivace formou fiíze-
né sukcese v˘znamnû nemûní poãáteãní pfiírodní podmínky dotûÏeného lomu, jehoÏ koneãné vze-
zfiení ve vrcholn˘ch fázích sukcese pak mÛÏe harmonicky korespondovat s okolní krajinou. Díky
tomu, Ïe popfiává velkou roli pfiirozenému v˘voji a spontánním pfiírodním silám, zvy‰uje krajinnou
a druhovou diverzitu, místo aby ji omezovala, a to ve prospûch ochranáfisky cenn˘ch druhÛ.
Dovoluje nejen pouhé zakrytí lomu vegetací, ale pfiímo i rekonstrukci konkrétních rostlinn˘ch spo-
leãenstev odpovídajících charakteru stanovi‰tû, tedy pfiirozen˘ch spoleãenstev, která by na lokalitû
rostla, kdyby ne‰lo o lom, ale o pÛvodní skalní útvar. Jedin˘m v˘znamnûj‰ím úskalím je snad jen
relativnû dlouhá doba, která je nezbytná k dosaÏení uspokojiv˘ch v˘sledkÛ. Tuto nev˘hodu v‰ak
plnû kompenzuje zcela bezprecedentní pfiíspûvek takov˘ch rekultivací k obnovû ekologické stabi-
lity krajiny.

• Jaká je spoleãenská objednávka rekultivací ‰etrn˘ch vÛãi pfiírodû?
Všimněme si, že úprava dotěžených lomů do přírodního stavu je ve shodě s názory mnoha

zájmových skupin. Zachování rozmanitého prostředí, ochrana obnažených skalních stěn, dosažitel-
nost geologických vrstev a fosílií, přístup ke krasovým dutinám a zachování kontrastů zeleně a skal-
ních útvarů, to vše požadují nejen ochranáři a biologové, ale také geologové, paleontologové,
speleologové, památkáři a laická veřejnost (trampové, rekreanti, turisti a další „milovníci přírody“).
Je důležité, že ač jde o skupiny svým zaměřením vzájemně tak odlišné, sledují téměř jednotný spo-
lečný cíl. Přirozeně rekultivovaný lom také podle toho může spojovat funci ekologickou, estetickou
i rekreační – jak vidíme, je v takto využívaných mnohých samovolně zarůstajících lomech riziko
zájmového střetu jednotlivých skupin jen malé. 

Konečně, nová metoda není vlastně ničím, nač by nemohly slyšet nejen firmy těžební, ale
i současné rekultivační firmy. Nejedná o samospasitelný „nový pohled na svět“, který by vyžado-
val zásadně jiné odborné zázemí či orientaci v hodnotách, ale jde vlastně pouze o novou tech-
nologii aplikovatelnou všude tam, kde je cílovým stavem rekultivace sanace přírodního prostředí.
Uvedený přístup však klade mnohem větší požadavky na odbornost při návrhu a realizaci tohoto
typu rekultivací. Je totiž třeba, aby navrhovatel a realizátor rekultivačního projektu podrobně znal
procesy přirozené sukcese vegetace v závislosti na místních faktorech prostředí, uměl je předvídat
a plánovat rekultivační zásahy. Přitom dobře naplánovaná a realizovaná rekultivace je vždy dlou-
hodobou vizitkou těžební firmy a ukazuje její zájem zkvalitňovat nejen ekologické parametry pro-
vozu, ale i přírodní prostředí území poškozeného těžbou.

• Kdo by se mûl angaÏovat? Optimální rekultivací není jednorázová ozeleňovací akce, ale
dlouhodobá komplexní tvorba krajiny, trvající po několik desetiletí. Neudržitelný je proto tradiční
přístup, kdy rekultivaci kompletně zajišťují těžební organizace, kdežto vědecká obec, ochrana pří-
rody či místní správa mají jen roli kontrolora (nebo spíše diváka) se všemi výhodami i nevýhodami
takového postavení.

Rekonstrukce vegetace a její údržba žádá velmi úzkou spolupráci těžebních a ochranářských
organizací a místní správy. V průběhu rekultivací určitého lomu je navíc nutný postupný přenos akti-
vity od těžařů k ochranářům a místní správě a jejich následné přebírání odpovědnosti. Sanace
a rekultivace je s to zajistit úpravu terénu a výsadbu či spontánní zavedení dominantních druhů jed-
notlivých společenstev. Mnohem dlouhodobější a odborně náročnější, přitom však relativně finanč-
ně nenáročné bude další dotváření a správa cílového stavu, a to by již měl být úkol pro orgány
ochrany přírody a místní správy.
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Rekultivace fiízenou sukcesí v praxi: jak na to? 

Obecnû lze rekultivaci rozdûlit do dvou fází – technické a biologické. Hlavní souãástí technic-
ké ãásti rekultivace je úprava finální podoby lomu. Biologická ãást pak spoãívá ve sledování spon-
tánní sukcese s cílem volby usmûrÀujících zásahÛ do postupnû vznikající vegetace. 

Na pozdûj‰í rekultivaci se vyplácí myslet uÏ v prÛbûhu tûÏby. Na mnoh˘ch lokalitách totiÏ
mÛÏeme zpÛsob tûÏby pfii minimálních surovinov˘ch ztrátách natolik optimalizovat z hlediska
chystan˘ch rekultivací, Ïe po skonãení tûÏby uÏ témûfi není tfieba stanovi‰tû lomu a prÛbûh pfiiro-
zené sukcese zásadnûji mûnit. Probíhající vegetaãní procesy lze pak pouze posilovat a dolaìo-
vat doplÀkov˘mi zásahy, které, pokud jsou provedeny vãas, nemusejí b˘t plo‰né, a tedy ani
finanãnû nároãné.

Zachování nejcennûj‰ích drobn˘ch ploch
pfiirozené vegetace (biocenter) v tûsném oko-
lí lomu je krajnû dÛleÏit˘m technick˘m pfied-
pokladem rekultivací. Pokud to podmínky
tûÏby jen trochu dovolí, velmi se vyplatí za-
chovat kolem lomu neodtûÏené zbytky pfiiro-
zené vegetace, zejména stepní a hájové.
Z tûchto „zásobníkÛ“ se pozdûji mohou pÛ-
vodní druhy samovolnû ‰ífiit (pfienos semen
vûtrem, Ïivoãichy apod.) na volné plochy vy-
tûÏen˘ch prostor, ãímÏ se zvy‰uje biodiverzi-
ta, a tím i ekologick˘ a pfiírodovûdn˘ v˘znam
rekultivovaného lomu. Závislost tohoto ‰ífiení
na biocentrech je mimo jakoukoli pochybnost
– lze ji dokumentovat prakticky v kaÏdém
déle opu‰tûném lomu. âím více bude lom
biocentry obklopen, tím lep‰í budou v˘sledky
pfiirozené sukcese bez nutnosti dodateãn˘ch
vnûj‰ích zásahÛ. 

Je to metoda nenároãná, i kdyÏ dosti
pomalá a samozfiejmû závislá na blízkosti
biocentra. Nejlep‰í v˘sledky metoda pfiiná‰í,

pokud biocentrum s lomem pfiímo sousedí, takÏe – zdánlivû paradoxnû – je dobré tûÏit aÏ na
samotn˘ okraj stepi. V pfiípadû kontaktu s chránûn˘m územím není vÏdy nutné chránûné území
izolovat od lomu ochrann˘m pásmem. ·ífiení lze nûkdy je‰tû podpofiit skrytím okraje lomu nebo
strÏením drnu, to je v‰ak nutno v konkrétních pfiípadech konzultovat. 

Plocha biocenter mÛÏe b˘t ve srovnání s plochou lomu relativnû malá. âím je v‰ak vût‰í, tím
snadnûji a rychleji se z nich mÛÏe následnû vût‰ina druhÛ samovolnû ‰ífiit do prostoru rekultivova-
ného lomu. V této souvislosti je také nutno poznamenat, Ïe souãasn˘ zákonem stanoven˘ trend
tûÏby, jenÏ pfiedpokládá vytûÏení loÏiska „do posledního kamene“, potlaãuje ve svém dÛsledku
následnou biodiverzitu vytûÏeného lomu a podporuje zavedené praktiky tûÏafiské lobby. Tlak na
dÛslednou tûÏbu vede k tomu, Ïe biocentra kolem lomu jsou zcela likvidována a stûny, pÛvodnû
pestfie ãlenûné etáÏemi, zarovnány do souvisl˘ch, obtíÏnû osídliteln˘ch skalních útesÛ. Tak se jedi-
n˘m místem pfiíhodn˘m ku kolonizaci stává dno lomové jámy. To je v‰ak na konci tûÏby obvykle
kompletnû zavezeno naváÏkou odpadu, coÏ je maskováno zákonem vynucenou rekultivací.
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• Biocentra kolem lomu: pfiíklady z okolí Brna. Názorným příkladem využití biocentrer mohou
být lomy na kopcích Čebínka a Dálky severně od Brna. Cílem rekultivačních zásahů směřovaných do
těsného sousedství lomu je zvětšit populace ochranářsky cenných druhů a připravit tím předpoklady
pro úspěšnou kolonizaci vytěženého ložiska. Tam, kde stěna lomu bezprostředně sousedí s přiroze-
nou a polopřirozenou nelesní vegetací, se řada rostlin přirozeně stěhuje i na samotné stěny lomu.
Proto se tu setkáváme s řadou ohrožených druhů rostlin, tedy například s pěchavou vápnomilnou, taři-
cí horskou, pryšcem mnohobarvým, lomikamenem trojprstým a rozrazilem ožankovým (Sesleria albi-
cans, Alyssum montanum, Euphorbia polychroma, Saxifraga tridactylites, Veronica teucrium), které
nebývají s to šířit se samovolně na větší vzdálenosti. Některá společenstva byla sukcesně narušená,
a tak tu v minulých letech v rámci rekultivací byla provedena řada biotechnických zásahů podporují-
cích zvýšení jejich druhové pestrosti. Na Čebínce byl ze zarůstajících pařezin s dubem pýřitým
odstraněn habrový nálet a celý porost prořídl natolik, že se úspěšně začalo obnovovat jeho bylinné
patro. Sečení travnatých ploch omezuje šíření mnohých expanzivních druhů (bělotrn kulatohlavý,
třtina křovištní, ovsík vyvýšený), a naopak je podporována fauna a vegetace suchých trávníků. 

Technick˘ vzhled lomÛ je vhodné alespoÀ ãásteãnû potlaãit rozru‰ením pravidelnosti etáÏí
a dílãí modelací tvaru stûn lomu. Schodovitû etáÏovan˘ lom je vhodné místnû (nikoliv plo‰nû!)
opticky naru‰it ãásteãn˘m odstfielením etáÏí, dosypáním suÈov˘ch kuÏelÛ apod. Vût‰inou ov‰em
nemusí jít o nûjaké rozsáhlé terénní úpravy – rozhodnû to nemá znamenat zarovnání etáÏí do
jediného hladkého svahu! Sanace a úpravy reliéfu pfii dokonãení tûÏby musí b˘t velmi citlivé, aby
zachovaly mozaiku dílãích stanovi‰È pro rÛzné typy vegetace. Umûlá závûreãná modelace etáÏo-
vého uspofiádání také nesmí ohrozit jiÏ poãínající spontánní sukcesi. Mûly by b˘t zachovány nebo
dotvofieny dostateãné plochy urãené pro bylinnou stepní vegetaci (skály, sutû, etáÏe s mûlkou
pÛdou) nebo pfiípadnû – kde to lze – i pro mokfiadní vegetaci (jezírka). Lom proto nesmí b˘t zave-
zen Ïádn˘mi deponiemi, tedy hlinit˘mi odvaly, skládkami ani troskami technick˘ch objektÛ, které
jsou centrem ‰ífiení invazních druhÛ a brzy zarÛstají vysokou vegetací. Pokud se uÏ takové depo-
nie v lomu vyskytly a nelze je bez neúmûrn˘ch nákladÛ odstranit, je nezbytné je alespoÀ pfiesypat
zhutnûn˘m ‰tûrkov˘m aÏ balvanit˘m materiálem pÛvodní horniny. 

Technické úpravy pfii tomto zpÛsobu rekultivací umoÏÀují v fiadû pfiípadÛ zachovat v‰echny
základní rysy pÛvodního designu lomového díla, jen doplnûné o zmínûné lokální poru‰ení pfiíli‰
„strojovû“ vyhlíÏející symetrie. Nejednou jsme se setkali u pracovníkÛ tûÏby s urãitou nostalgií: lom
je pfiece svého druhu technickou památkou. Copak tedy není zásadní neúctou k lidskému dílu
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odsoudit ji k zapomenutí? Není ‰koda bûhem nûkolika let likvidovat peãlivû tvarovan˘ lomov˘
reliéf, kter˘ se vytváfiel pÛl století?

Postupn˘m plánováním tûÏby je nutno dosáhnout stavu, kdy se do jiÏ vytûÏen˘ch a rekulti-
vaãnû pfiipraven˘ch ãástí lomu znovu v˘raznûji nezasahuje zaváÏením nov˘ch odvalÛ a deponií.
Ideálním zpÛsobem tûÏby je proto tzv. „kráãející lom“, v nûmÏ roztûÏená stûna a plochy ovlivnû-
né tûÏbou zabírají jen nepatrnou ãást dob˘vacího prostoru. Znamená to ov‰em nevracet se
nov˘mi technick˘mi zásahy do míst uÏ pfiipraven˘ch k zarÛstání. Jednak se tím finální rekultiva-
ce lomu urychlí (umoÏní to pfiirozen˘ pfienos semen na nové plochy), jednak to mÛÏe pfiinést
i vhodn˘ psychologick˘ úãinek pro vefiejnost – ukáÏe to na men‰í plo‰e, jak asi bude vypadat
pozdûji cel˘ lom.

Umûní skuteãnû sukcesi fiídit 

Kam sukcese povede? Na‰e prognózy
prÛbûhu sukcese jsou nutnû trochu omezené –
dokáÏeme urãit, které ãásti lomu budou mít
vegetaci lesní, skalní nebo stepní, s malou
nebo velkou druhovou pestrostí. V jemnûj‰ím
mûfiítku zÛstává vÏdy urãitá míra nejistoty.
Specifikem metody proto je, Ïe se pfiedem
nedá detailnû naplánovat, jaká pfiesnû má b˘t
v˘sledná podoba vegetace. A ani nemá smysl
to chtít plánovat: strategie tvorby tûchto rekulti-
vací spoãívá v tom, Ïe necháváme pfiírodu,
aby nám sama nabídla ekologicky optimální
fie‰ení, které pak mÛÏeme dále modifikovat.
Znamená to, Ïe si necháváme moÏnost do suk-
cese postupnû operativnû zasahovat – levnost
metody pfiitom vyluãuje, Ïe bychom vyãerpali
pfiedem plánované finance.

Kolonizace lomu má rychl˘ start. AÈ se
nám to líbí ãi ne, od okamÏiku posledních
technick˘ch úprav zaãíná lom okamÏitû pfiiro-
zenû zarÛstat vegetací, a to hlavnû takovou,
která je v jeho tûsném sousedství k dispozici.

Zaplevelení rekultivovan˘ch lomÛ a ‰ífiení plevelÛ mimo lom do okolní krajiny není tfieba se pfiíli‰
obávat tehdy, pokud se v lomu nevyskytují hlinité a organické deponie (skládky, skr˘vky orniãní
vrstvy atd.). Zopakujme, Ïe v lomech se vyskytují pfieváÏnû plevele, které nejsou v bûÏné kulturní
krajinû silnûji invazivní. Navíc bûhem prvních deseti let sukcese zcela ustoupí.

Co s invazními dfievinami? Zásadnû jin˘ pfiístup vyÏadují nûkteré druhy invazních dfievin, tedy
snadno se ‰ífiících druhÛ cizího pÛvodu. Ty jsou ãasto s to zniãit cel˘ ochranáfisk˘ efekt revitaliza-
cí. Jde hlavnû o akát, v men‰í mífie i o borovici ãernou, topol kanadsk˘ aj. Tyto druhy je tfieba uÏ
bûhem tûÏby nejen z lomu, ale i z jeho okolí odstraÀovat. V pfiípadû akátu rostoucího v rozsáh-
l˘ch porostech v‰ude kolem lomu je ov‰em tfieba pfiípad od pfiípadu zváÏit, zda má taková aktivi-
ta vÛbec nadûji na úspûch nebo zda není lépe nechat lom prostû ‰ífiícímu se akátu napospas.
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Dosévání a dosazování místních popu-
lací rostlin je uÏ sloÏitûj‰í metodou. Tu pou-
Ïíváme tehdy, (1) pokud cel˘ lom nemá
nablízku odpovídající biocentrum nebo (2)
ji uplatÀujeme v ãástech vzdálen˘ch ales-
poÀ 50–100 m od takového biocentra.
Vhodná je tato metoda i tehdy, (3) jestliÏe
je úãelem rekultivace rychleji ozelenit urãi-
tou ãást lomu. K tomuto úãelu je nutné
pÛvodní skalnat˘ povrch pfiekr˘t materiá-
lem, kter˘ je schopen alespoÀ minimálnû
fixovat vodu. ZároveÀ v‰ak musí obsahovat
co nejménû (!) Ïivin, hlavnû dusíku a fosfo-
ru, které podporují rÛst konkurenãnû sil-
n˘ch trav a dfievin. Takov˘m materiálem
mÛÏe b˘t napfiíklad jemn˘ vápencov˘ ‰tûrk
nebo centimetr mûlká vrstviãka zeminy
(pokud moÏno pouze skr˘vka rendziny
pÛvodních stepních nebo lesostepních
porostÛ), pfiipadnû kombinace obojího.
ProtoÏe tato úprava povrchu mnohonásob-
nû urychlí sukcesní procesy, které jsou na
obnaÏeném skalním podkladu brzdûny
extrémními stanovi‰tními podmínkami, je
nutné okamÏitû doplÀovat sloÏení vegetace
tûmi druhy rostlin, které nemají moÏnost
samovolného ‰ífiení, a to setím ãi sázením jejich semen, plodÛ, oddenkÛ nebo i cel˘ch rostlin.
Intenzivní v˘sevy má smysl provádût jen do doby, neÏ se vytvofií souvislej‰í vegetaãní kryt, tedy
v prvních 2-3 letech. Pozdûji pfii velké vzájemné konkurenci vzrostl˘ch rostlin jsou dal‰í v˘sevy jiÏ
jen málo efektivní. 

Úprava terénu musí b˘t provedena tak, aby zamezila ‰ífiení invazních druhÛ. Tam, kde jsou
podmínky ménû extrémní (napfiíklad naváÏky, hlinité deponie), by mûla b˘t navrÏena taková fie‰e-
ní, která by vytvofiila otevfiené stanovi‰tû nevhodné pro plo‰nou expanzi vysokostébeln˘ch druhÛ
trav a statn˘ch bylin nebo urychlila sukcesní v˘voj smûrem k lesu.

Vysoce odbornou a zodpovûdnou ãinností je v˘bûr vysévan˘ch druhÛ a pÛvod semen. Z dÛvodu
udrÏení genetické ãistoty místních populací je moÏné pouÏívat k v˘sevÛm semena nebo ãásti rostlin sbí-
rané jen z blízkého okolí. Pro byliny platí (podle konkrétní lokality a druhu) vzdálenost nejv˘‰e 1–5 km!
Dosadba dfievin rovnûÏ vyÏaduje v˘bûr domácích druhÛ vhodn˘ch pro jednotlivé typy stanovi‰È v lomu,
a to – coÏ je je‰tû dÛleÏitûj‰í – opût v˘luãnû z druhové skladby okolní krajiny. Z genetick˘ch dÛvodÛ je
totiÏ tfieba, aby sazenice byly z místních zdrojÛ. Vzdálenost zdroje sazenic dfievin mÛÏe b˘t uÏ vût‰í
(napfi. pro lomy v âeském krasu z nûjaké lokality v rámci âeského krasu, ne uÏ ale tfieba z Brd).

Pfii rekultivaci v podmínkách mimo dosah biocenter platí, Ïe ãím rychlej‰í je nástup bylinného
patra, tím víc hrozí, Ïe nám rekultivovanou plochu zakrátko obsadí ochranáfisky málo hodnotné
druhy (z trav napfi. ovsík vyv˘‰en˘ – Arrhenatherum elatius) a zamezí pomalej‰ímu spontánnímu
‰ífiení druhÛ vzácnûj‰ích. Proto pouÏíváme v prvních letech v˘voje intenzivní v˘sevy pestré smûsi
suchomiln˘ch rostlin a pozdûji biotechnické zásahy (napfiíklad seãení). Navíc je velmi vhodné roz-
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ãlenit ozeleÀovan˘ prostor do nepravidelné mozaiky desítek aÏ stovek m2, v níÏ se stfiídá skalní
povrch s rÛznou hloubkou ‰tûrku nebo ornice (nikdy v‰ak nesmí b˘t hlub‰í neÏ nûkolik centimet-
rÛ!!!). Vegetaãní kryt vznikl˘ na takovémto stanovi‰ti nebude nikdy úplnû souvisl˘, a tedy dává
moÏnost koexistence velkého mnoÏství rÛzn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.

Pfiím˘ sbûr semen a jejich rozházení je nejjednodu‰‰í, ale ne vÏdy snadnou a efektivní metodou.
K tomu, abychom zamezili pozdûj‰ímu odfouknutí vûtrem rozná‰en˘ch semen a zajistili jejich dosta-
teãn˘ rozptyl, mûli bychom je vysévat ve smûsi s mal˘m mnoÏstvím zeminy. MÛÏeme pouÏít také v˘sa-
deb rostlin umûle napûstovan˘ch ze sbíran˘ch semen, coÏ je relativnû drahé, ale vyplatí se to u velmi
vzácn˘ch druhÛ, které byly v bezprostfiedním okolí témûfi vyhubeny. Odzkou‰en˘m zpÛsobem je mul-
ãování mûlkou vrstvou sena sklizeného na stepních lokalitách v dobû dozrávání vût‰iny suchomiln˘ch
bylin a trav (obvykle ãerven). Také ãasto doporuãované vysévání stafiiny vyhrabané s opadem a ãástí
pÛdy ze stepních trávníkÛ b˘vá dostateãnû efektivní, a to pfiedev‰ím proto, Ïe vrstva mulãe umoÏní na
povrchu skalnaté etáÏe vytvofiit pfiijatelnûj‰í stanovi‰tní podmínky. Pfiesazování cel˘ch rostlin nebo více-
druhov˘ch velk˘ch drnÛ lze pouÏít tam, kde jsou v okolí k dispozici nechránûné stepní porosty.
Nejradikálnûj‰í zpÛsob se dá pouÏít, pokud tûÏba pfiímo postihne stepní lokality. Pfied tûÏbou jsou
skryty a skr˘vkov˘ materiál pak obsahuje celé rostliny i s kofieny a pÛdu s oddenky a semeny. Tento
materiál je pak nutné co nejdfiíve rozházet po vhodn˘ch odtûÏen˘ch místech v lomu.

• Velmi důrazně varujeme před „zahrádkářskými“ praktikami s doséváním semenného materiálu ze
vzdálených lokalit. Vyloučit je nutné zejména spolupráci s firmami, které pod záminkou ekologického
přístupu (a možná i v dobré víře) distribuují plané druhy rostlin získaných na několika málo lokalitách
v rámci celé České republiky a poté uměle našlechtěných (jmenovitě firma Planta naturalis z Markvartic
u Sobotky). Hrozící genetická eroze zcela odporuje mezinárodně platným zásadám o ochraně gene-
tické diverzity. Ač u nás zatím není právně postižitelná, lze doufat, že už brzy tomu tak bude.

VyuÏití skr˘vkového horizontu je jinou, dosti jednoduchou technikou, jak zlep‰it druhovou
skladbu rekultivovan˘ch ploch. Svrchních nûkolik centimetrÛ pÛdy pod botanicky hodnotnûj‰í tra-
vinnobylinnou vegetací obsahuje velké mnoÏství diaspor rÛzn˘ch suchomiln˘ch rostlin. NeÏ
nechat tento materiál zmizet v odvalech, je lépe jej na vhodn˘ch lokalitách „recyklovat“ a pouÏít
pfii prÛbûÏném dosypávání bûhem finální povrchové úpravy právû dokonãovan˘ch odvalÛ. 

Stanovi‰tûm pro v˘sev a v˘sadby stepních druhÛ mohou b˘t skalnaté stûny, suché skalnaté
etáÏe nebo ‰tûrkovité odvaly. Nevhodné jsou hluboké balvanité sutû a úÏivné hlinité odvaly.
PouÏiteln˘ch metod, kter˘mi docílíme nastartování nové sukcese, je hned nûkolik. Metodika se
teprve na fiadû pokusn˘ch ploch studuje, takÏe u nûkter˘ch druhÛ uÏ máme jistotu, jakou metodu
kdy zvolit, u jin˘ch nás ãeká je‰tû ovûfiení. Podobné akce v lomech Moravského krasu (L. Tich˘)
i âeského krasu (V. LoÏek) ukazují, Ïe od nenároãn˘ch experimentÛ lze v prÛbûhu rekultivace urãi-
tého lomu rychle pfiejít k vût‰ím akcím.

Nesmíme zapomenout také na údrÏbu vegetace. Souãasnû s Ïádoucími druhy se v lomu
objeví také celá fiada „nezvan˘ch hostÛ“. Sukcesi doporuãujeme usmûrÀovat naãasováním seãení,
prÛbûÏné likvidace náletÛ dfievin, ale i bylin a trav. Pfiirozenû zarÛstající opu‰tûné lomy proto
nûkdy dlouhodobû vyÏadují udrÏovací management. Ten v‰ak pfiedstavuje jen zlomek nákladÛ na
tradiãní zpÛsoby rekultivací, a navíc lze území b˘valého lomu vyuÏívat bez v˘znamnûj‰í újmy na
pfiírodû k nûkter˘m rekreaãním aktivitám apod.

• Rekultivace lomu ·piãka u Radotína. Tento lom v Českém krasu měl být v nadcházejícím
závěru těžby rozšířen až na samotnou hranici s biologicky velmi cennou skalní stepí – chráněným
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územím Cikánka. Vytěžena tak měla být kromě jiné, méně hodnotné vegetace, i okrajová část
stepi, která již byla mimo chráněné území. Klasický restriktivní přístup k ochraně přírody by velel
snažit se další těžbě zabránit: stepní lokalita je ochranářsky cenná a hlavně by lom přece měl
být od chráněného území oddělen ochranným pásmem. Ekologicky zdůvodněná úvaha však
byla naštěstí pro přírodu zásadně jiná. Rekultivace lomu po skončení těžby počítá s vytvořením
suchého skalnatého svahu, ten by však měl kolonizovat co největší počet stepních druhů z míst-
ních populací. Proto studie EIA umožnila pokračovat v těžbě. Zvětší se tím délka styčné linie
mezi chráněnou skalní stepí a lomem, což usnadní příslušným druhům lom po skončení těžby
kolonizovat.

Těžbě ovšem padne za oběť okrajová step. Půda stepi se semeny a oddenky vzácných
druhů byla proto před zahájením těžby skryta, ale nebyla pohřbena v odvalech, nýbrž byla
rozhozena po povrchu vybraných mladých odvalů, které už nebudou dále dosypávány novým
materiálem. Už po prvním roce po transferu se zdá zřejmé, že se tímto způsobem step podaři-
ilo přenést, tj. na těchto odvalech dojde k obnově její druhové skladby včetně výskytu ohrože-
ných druhů.

• Rekultivace RÛÏenina lomu Růženin lom je jedním z lomového komplexu na Hádech u Brna.
Těžba zde probíhala do začátku 60. let minulého století a od té doby lom samovolně zarůstal vege-
tací. Vytěžený prostor sousedí se dvěma chráněnými lokalitami teplomilné květeny, z nichž se sem
šířilo mnoho ochranářsky významných druhů rostlin i vzácných živočichů. V průběhu minulých dese-
tiletí vznikla na dně lomu soustava jezírek s čistou vodou živená silným pramenem, která dnes
zarůstá bohatou vegetací pobřežních rákosin a křovin. 

V rámci útlumu těžby se tento prostor stal hlavním předmětem zájmu vlastníka dobývacího
prostoru, protože jako dotěžený lom skýtal možnost snadné rekultivace. Naštěstí se však poda-
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řilo něco do té doby téměř neslýchaného – v roce 1998 došlo skutečně k rekultivaci lomu, ale
ta proběhla podle zásad řízené spontánní sukcese. První, tedy technická fáze projektu spočí-
vala v likvidaci betonových panelů a odpadů, rozšíření plochy jezírek a úpravě staré navážky
odprašků na dně lomu. Ve druhé, biologické fázi byly odstraněny invazní dřeviny (trnovník akát,
topol kanadský) a po dobu čtyř let byla v okolí lomu sbírána a poté vysévána semena celkem
65 stepních rostlin, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy květeny ČR. Finální vrstvu mate-
riálu navezenou v rámci rekultivace na deponii odprašků tvoří dnes mozaika jemného štěrku
a mělké vrstvy humusového (A) horizontu původní rendziny z Hádů. Díky tomuto podkladu jsou
dnes suché partie dna zarostlé řídkou vegetací, která je druhově bohatá a poskytuje skvělou
potravní nabídku pro různé druhy vzácného hmyzu. Z rostlin jsou zde velmi hojné např. oman
mečolistý, hvězdnice chlumní, zlatovlásek obecný a z ještě vzácnějších druhů byl zde zjištěn
také vítod větší, lněnka Dollinerova, bílojetel německý a další (Inula ensifolia, Aster amellus,
Linosyris vulgaris, Polygala major, Thesium dollineri, Dorycnium germanicum); z velké části jde
o rostliny obsažené v Červeném seznamu druhů ČR. K hojným druhům hmyzu patří například
svižník polní, kudlanka nábožná a saranče modrokřídlá (Cicindella campestris, Mantis religio-
sa, Sphingonotus caerulescens). Již po pěti letech lze konstatovat, že přírodovědná a ochra-
nářská hodnota Růženina lomu je srovnatelná s většinou chráněných území brněnského regionu
a mnohé svou druhovou pestrostí dokonce předčí. 

Pádn˘ argument pro novou tûÏbu?

Máme-li k dispozici perspektivní metodu rekultivací, co tedy je‰tû kdo mÛÏe namítat proti nové
tûÏbû? Pfiekvapivû mnohé. Sebelep‰í rekultivace nemÛÏe nikdy pÛvodní lokalitu suplovat. TûÏbou
vÏdy riskujeme, Ïe nûkteré pÛvodní druhy na lokalitû vyhynou. Vhodnou rekultivací tedy mÛÏeme
újmu na Ïivé pfiírodû pouze více ãi ménû zmírnit.

Aã v âeské republice existuje hned nûkolik vápencov˘ch lomÛ vyhlá‰en˘ch za chránûná
území, ani souãasné sanace a rekultivace nemohou vût‰inou navrátit lokalitu do stavu pfied tûÏ-
bou. Plnû to platí zejména o pÛdû a geologick˘ch jevech, ale vztahuje se to i na Ïivou pfiírodu.
KaÏdá pfiírodní lokalita má svou vykazatelnou historii, která podmiÀuje i souãasné neopakova-
telné sloÏení místních populací. TûÏbou se celá tato historická dimenze lokality ztrácí. Doslova:
vytûÏíme-li si ¤íp, nepomÛÏe nám, Ïe si pak znovu nasypeme nûjak˘ náhradní a pûknû ho vyba-
víme pÛvodní rotundou ãi pÛvodními kvûtinkami – takovouto protézu na‰e mytická hora nesnese.

• MoÏnosti spolupráce pfii rekultivacích. Problematika rekultivací se dá řešit také instutucionár-
ně. Následující příklad ukazuje, jak může vypadat diskuse mezi „ekology“ a „těžaři“, která v kon-
krétním případě vyústila v jejich aktivní spolupráci.

Akciová společnost Českomoravský cement ukončila v roce 1998 veškerou těžbu v rozsáhlém
vápencovém lomu na Hádech u Brna. Při revitalizaci jeho částí se do rekultivací zapojila i nevlád-
ní ekologická organizace Rezekvítek, která postupně převzala dohled nad prováděnými biotech-
nickými zásahy. Její členové později založili základní organizaci Českého svazu ochránců přírody
Pozemkový spolek Hády, zažádali vlastníka o pronájem části lomu a ve spolupráci se školským zaří-
zením DEV Lipka zde vybudovali a provozují terénní exkurzní a výukovou trasu pro žáky základních,
středních a studenty vysokých škol. Pozemkový spolek Hády a Rezekvítek dnes zajišťují také pře-
vážnou část údržby nejen pronajatých území, ale celého lomu a jeho bezprostředního okolí, pro-
zatím z větší části hrazenou vlastníkem lomu. 
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Atraktivní pozemky lomu a jeho okolí v těsné blízkosti města jsou velkým lákadlem pro různé
komerční aktivity jako recyklace suti, průmyslová výroba nebo výstavba. Tyto snahy by však celou
lokalitu, která je ze všech stran obklopena jedinečnou a pestrou přírodou Moravského krasu,
nadobro devastovaly. Pokud se podaří zmíněný projekt dovést do úspěšného konce, těžební rány
příroda postupně zacelí a lom se stane plnohodnotnou součástí hádecké přírody, která je rekreač-
ním zázemím mnoha obyvatel okolních sídlišť. V jeho prostředí pak přežijí i takové rostliny a živoči-
chové, jejichž bezlesé biotopy z okolí lomu již téměř vymizely.
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