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Úvod 

Rekultivace je mnohde dodnes chápána jen jako úlitba ekologÛm a náplast na jizvy krajiny zpÛsobené tûÏbou.
Lomy, a zejména ty staré, opu‰tûné a zarÛstající, jsou v‰ak pro Ïivou pfiírodu úÏasnou pfiíleÏitostí. Do znaãné míry se
totiÏ mohou stát náhradou ztraceného Ïivotního prostoru druhÛm, které tato spoleãnost zatlaãila aÏ na pokraj vyhu-
bení. Proto mÛÏe mít citlivû navrÏená rekultivace velk˘ ekologick˘, estetick˘ i kulturní v˘znam.

Usmûrnit, a pfiitom zachovat pfiírodní procesy, b˘vá v‰ak obvykle mnohem obtíÏnûj‰í a zdlouhavûj‰í ãinnost, neÏ
zaloÏit zcela nov˘ trávník, park nebo les. Malé zku‰enosti a dlouhá doba realizace jsou proto hlavní bariérou, proã jsou
dosud rekultivace blízké pfiírodû jen vzácností. K tomu v‰emu je nutno pfiiãíst i odvahu a stateãnost lidí, ktefií jsou za
rekultivace majiteli lomu zodpovûdní. Pokud se totiÏ nûkdo rozhodne rekultivovat vytûÏenou ãást lomu, je zfiejmû idea-
lista a hazardér se svou dobrou povûstí. A proã riskovat, kdyÏ dne‰ní systém zákonÛ a provádûcích vyhlá‰ek v tomto
oboru navíc umoÏÀuje jakoukoliv rozumnou rekultivaci lomu oddálit na neurãito? TûÏafi, odhodlan˘ rekultivovat alespoÀ
ãást svého lomu, dfiíve ãi pozdûji zjistí, Ïe...

...si pfiidává práci. Je vÏdy pohodlnûj‰í vymyslet dÛvod, proã rekultivaci nedûlat.

...musí pfiesvûdãit své nadfiízené, pfiípadnû majitele lomu, o správnosti svého zámûru. Zpravidla se dozvídá, Ïe chce
zbyteãnû utrácet peníze.

...musí najít nûkoho, kdo dokáÏe navrhnout vhodn˘ typ rekultivace. V rekultivacích zaloÏen˘ch na pfiírodních proce-
sech nepÛjde v˘luãnû o zemûdûlskou, lesnickou, zahradnickou, rybáfiskou, sportovní nebo rekreaãní ideu, ale
o jejich vzájemné propojení. Je proto rozumné hledat ãlovûka stojícího mezi tûmito obory. 

...je nutné pfiesvûdãit starostu obce, iniciativy pÛsobící v regionu, myslivce, zemûdûlce, rybáfie atd., Ïe navrÏen˘
nápad je ten nejlep‰í pro pfiírodu i pro obyvatele.

...je potfieba najít projektanta, kter˘ umí chytr˘ nápad pfievést do projektu. A to je problém. Projektant obvykle umí
navrhnout les, pole, zahradu nebo tenisov˘ kurt, ale navrhovat pfiírodu není práce, n˘brÏ umûní. Pfiírodu nelze
nar˘sovat „podle pravítka“, projektanti se v‰ak „pravítka“ neradi vzdávají.

...musí pfieãkat dobu, kdy je projekt posuzován zastupiteli obce, odborem v˘konu státní správy Ministerstva Ïivot-
ního prostfiedí âR a státní báÀské správy, kde jsou zpravidla odborníci na rekultivace. KaÏd˘ z nich ví, Ïe kdyÏ se
rekultivace nepovede, je to trochu i jeho problém. Pfiesvûdãit je o realizaci neobvyklého projektu neb˘vá snadné.

...je nutno vybrat vhodnou firmu pro provádûní rekultivací. Tyto práce jsou pro vût‰inu velk˘ch firem nezajímavé,
a urãitû se ani nedají dûlat „hurá“ stylem. Malá firma se o tyto práce hlásí, ale zpravidla nic takového dosud nedû-
lala. Pokud tûÏafi firmû uvûfií, Ïe vydrÏí alespoÀ pût let, a získá sliby i v˘hrÛÏkami projektanta k dlouhodobému
dozorování projektu, je zpravidla vyhráno.

...je potfieba pfieÏít lamentace nadfiízen˘ch a dohlíÏitelÛ, Ïe v‰echno se mûlo udûlat jinak.

...musí pfieãkat období tfií aÏ ãtyfi let po provedení rekultivaãních prací, kdy je mu vyãítáno, Ïe na rekultivované plo‰e
stále není nic pfiedvedení schopného vidût.

Má pak vyhráno. Po pûti letech od provedení rekultivace se od nadfiízen˘ch sice stále je‰tû dovídá, Ïe v‰echno se
dalo udûlat lépe a levnûji. Tato slova jsou uÏ ale zároveÀ potû‰ující: na exkurze pfiichází fiada tûÏafiÛ, projektantÛ rekulti-
vací i ochráncÛ pfiírody a rekultivace je prohlá‰ena za pfiírodovûdnû v˘znamné území, v˘znamn˘ krajinn˘ prvek nebo
pfiírodní památku podle zákona. 

Je zfiejmé, Ïe dokud budou rekultivace jen jakousi rozinkou nebo spí‰e bfiemenem spoutan˘m s tûÏbou nerostn˘ch
surovin, podobn˘ch rekultivací bude stále jen málo. O to vût‰í si zaslouÏí pozornost ty, které se jiÏ podafiilo realizovat.





5

Dálky u âebína

Investor: âeskomoravsk˘ cement, a. s., 
nástupnická spoleãnost

Projektant: Eva Wagnerová
Doba realizace: 2002–2004
Dodavatel: Tomá‰ Mayer, Resan s. r. o., 

Rezekvítek, Miroslav Vránek 

Obl˘ kopec Dálky vystupuje za Ïelezniãní tratí nad obcí
âebín v plochém údolí táhnoucím se od Ti‰nova aÏ ke
Kufiimi u Brna. 

TûÏbou vápencového lomu, jiÏ nûkolik desetiletí opu‰-
tûného, vznikl v severov˘chodním úboãí kopce mal˘
okrouhl˘ „dolík“. Jeho ploché dno je sevfiené témûfi ze
v‰ech stran erodovan˘mi lomov˘mi stûnami. Zfietelnû
patrn˘ je ostr˘ pfiechod loÏiska ‰ed˘ch vápencÛ do sytû
ãervené granodioritové horniny jiÏní stûny a následn˘ ústup
vápencové kry hluboko pod hlinité vrstvy v˘chodního
a severního svahu kopce. 

Pod západní a jihozápadní lomovou stûnou zÛstalo
mnoÏství velk˘ch vápencov˘ch blokÛ. Balvany ãasto
obfiích rozmûrÛ pocházejí dílem z pfiirozené eroze stûn,
dílem jsou to pozÛstatky b˘valé tûÏební ãinnosti. Tato „ka-
menná moréna“ vyplÀuje velkou ãást dna lomu a jen po-
zvolna zarÛstá vegetací. 

Okrajem b˘valého dob˘vacího prostoru vede znaãená
pû‰í trasa z âebína vyuÏívaná turisty i místními obyvateli.
Pû‰ina dále stoupá podél hranice lesa ke starému tfie‰Ào-
vému sadu a vrcholové suché louãce s ãetn˘mi vápenco-
v˘mi v˘chozy na temeni kopce. 

Lokalita je známá v˘skytem bohaté flóry a fauny. V tráv-
nících na jiÏním úboãí kopce i pfii okraji lomu rostou mnohé
vzácné suchomilné rostliny a Ïije tu nespoãet teplomilného
hmyzu. Nûkteré z unikátních druhÛ postupnû samovolnû
osídlily také sutû, stûny i dno lomu.
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Dá l k y  u  âeb í na

Cíl úpravy

B˘val˘ dob˘vací prostor je v˘znamnou souãástí okol-
ní krajiny. Stal se specifick˘m fenoménem nejen z hle-
diska pfiírodovûdného, ale plní také funkci pfiírodního
spoleãenského prostoru. Zámûrem investora bylo do-
konãit technickou a vegetaãní sanaci lomu a zúÏením
vstupního hrdla zamezit zaváÏení lomu odpadem. Byl
kladen dÛraz na pfiírodní bohatství lokality. Projekt se
proto zamûfiil na vznik netradiãní úpravy prostoru, která
by mohla b˘t také pfiínosem pro obec âebín a pfiispûla
by zároveÀ k uchování a poznávání pfiírodních zvlá‰t-
ností lokality. 

Základní úpravy byly navrÏeny pfii vstupu do lomu
a v jeho severov˘chodní ãásti. Do vstupní ãásti byly vlo-
Ïeny dva nestejné tarasy, zdûné z místního kamene zby-
lého po pÛvodní tûÏbû. Na konci jednoho z nich byla
zfiízena pro poutníky pohodlná kamenná lavice.

Tarasy byly na vnûj‰í stranû zasypány smûsí kameniva
a zeminy a do vrchní vrstvy ‰tûrku byla vyseta matefií-
dou‰ka ãasná (Thymus praecox) a rozchodník bíl˘ (Sedum
album) z místních sbûrÛ semen. 

Kamenná dlaÏba, vloÏená mezi tarasy, kopíruje pÛvod-
ní terén.
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Dá l k y  u  âeb í na

Technické úpravy lomu respektovaly zdej‰í pfiírodní
prostfiedí, coÏ byl základní princip projektu. Pfii úpravû
vstupu i budování amfiteátru byla pouÏita technologie
suchého zdûní, tj. skládání kamenÛ do figur bez pojiva.
Jako materiál slouÏil kámen pfiímo z lokality nebo jemu
velmi pfiíbuzn˘ typ. Pfii zdûní byly vyuÏívány oba charakte-
ristické typy místního kamene, jejichÏ ‰edo-ãervená
kombinace podtrhuje barevnost vystupujícího podloÏí.
Prvky vápencové dlaÏby byly ukládány do ‰tûrkového loÏe
a spáry zasypány opût pouze ‰tûrkem.

Zásady a technologie technické úpravyV klidném zákoutí v severov˘chodní ãásti lomu byl
navrÏen pfiírodní amfiteátr, vyuÏiteln˘ jako malé pfiírodní
divadlo, improvizovaná uãebna, místo pro krátké pose-
zení atd. Do pfiíhodného prostoru pfii patû svahu byly
navrÏeny obloukové suché zdi a kamenné lavice, pfieru-
‰ené schodi‰tûm. Stfiedov˘ prostor amfiteátru vyplÀuje
vápencová dlaÏba ve ‰tûrkovém poli. 

Pro úpravu vegetace byla navrÏena základní probírka
– odstranûní pleveln˘ch a nepÛvodních dfievin. Bylo
doporuãeno rozvolnûní porostÛ dfievin, s preferencí pÛ-
vodních taxonÛ, a zejména suchomilného bylinného
podrostu.
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Záchrann˘ pfienos rostlin z jiného lomu

V dobû, kdy byla projektována rekultivace tohoto
území, zasáhla tûÏba v lomu na nedaleké âebínce plochy
s cennou nelesní vegetací. Severní stûna lomu Dálky byla
proto vhodn˘m místem pro pfiemístûní alespoÀ malé ãásti
drnÛ, které by mohly b˘t základem budoucí skalní stepi.
Úspû‰nû se podafiilo pfienést napfiíklad pûchavu vápno-
milnou (Sesleria caerulea), rozchodník bíl˘ (Sedum album),
ãesnek ‰er˘ horsk˘ (Allium senescens subsp. monta-
num), hvûzdnici chlumní (Aster amellus), tolitu lékafiskou

PouÏité postupy v úpravû vegetace

trnovník akát

trs pûchavy vápnomilné

Dá l k y  u  âeb í na

pry‰ec mnohobarv˘

Odstranûní náletov˘ch dfievin

V jihov˘chodní ãásti lomu se rozrÛstal akátov˘ porost.
Pokud by nebyl sm˘cen, hrozilo, Ïe v krátké dobû obsadí
tato invazní dfievina celou lokalitu. Porost byl proto ‰etrnû
odstranûn tak, aby nebylo poru‰eno bohaté kefiové patro
(rÛÏe, svídy, trnky). Pafiezy akátÛ byly napu‰tûny neselek-
tivním herbicidem. 

(Vincetoxicum hirundinaria) a dal‰í. Nové populace sice
nejsou poãetné, ale pokud bylo prostfiedí vybráno
správnû, budou se v následujících letech tyto rostliny
mnoÏit a ‰ífiit do bezprostfiedního okolí. 

hvûzdnice chlumní
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ÚdrÏba okraje lomu

Okraj lomu je z vût‰í ãásti lemován travnat˘mi porosty s v˘skytem fiady suchomiln˘ch rostlin a ÏivoãichÛ. Tato vege-
tace je pro v˘voj pfiírody v zarÛstajícím lomu velmi dÛleÏitá, protoÏe obsahuje celou fiadu vzácnûj‰ích druhÛ, pro které je
právû lom velmi pfiíhodn˘m stanovi‰tûm. Travnaté stránû v‰ak nebyly jiÏ del‰í dobu seãeny, a tak pÛvodní pestrá
kvûtena postupnû ustupovala. 

Obnova pravidelné údrÏby trávníkÛ v tûsné blízkosti
lomov˘ch stûn tak napomohla rychlej‰ímu pfiirozenému
‰ífiení tûchto rostlin na místa zasaÏená tûÏbou. 

V˘sadba listnat˘ch dfievin

Vysazené kefie a nízké stromy by mûly ãasem vytvofiit
rozpt˘lenou zeleÀ, která lom je‰tû více oÏiví a spojí jej
s okolní krajinou. Do lomu byly vysazeny dfieviny pÛvodní,
u nichÏ se pfiedpokládalo, Ïe obsadí lom jen pozvolna
a umoÏní v˘skyt svûtlomiln˘ch bylin a trav. Pro v˘sadbu
byl doporuãen dfiín jarní (Cornus mas), dub p˘fiit˘ (Quercus
pubescens), brslen bradaviãnat˘ (Euonymus verrucosus),
ptaãí zob obecn˘ (Ligustrum vulgare) a tfie‰eÀ mahalebka
(Cerasus mahaleb). 

V rychle vys˘chavé, kamenité pÛdû, která nebyla
nadlep‰ována ani hnojena, nepfieÏilo první dva roky asi
50 % v˘sadeb, coÏ je rozumn˘ kompromis mezi efekti-
vitou v˘sadeb a náklady spojen˘mi s udrÏením vût‰ího
mnoÏství rostlin v takto extrémních podmínkách. 

Dá l k y  u  âeb í na
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Zhodnocení

Dá l k y  u  âeb í na

Tato rekultivace probûhla aÏ po tfiiceti letech od ukonãení tûÏby. Nelze v‰ak fiíci, Ïe by to nûjak vadilo: pfiíroda tak
mohla neru‰enû „pracovat“ a vytvofiit základ nového prostfiedí, které by vznikalo umûle jen obtíÏnû a s velk˘mi náklady. 

Projekt proto nemusel fie‰it nároãnou úpravu vegetace. Zamûfiil se v tomto smûru pouze na likvidaci invazních
rostlin, posílení botanického v˘znamu lomu a vûnoval se pfiedev‰ím utváfiení nového genia loci, du‰e prostoru realizo-
vané pfiírodû blízk˘m,‰etrn˘m zpÛsobem. 
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Summary

This old quarry is located on the Dálky hill near the village of âebín in a shallow valley
stretching between Ti‰nov and Kufiim near Brno. The former mining area is an important
part of the surrounding landscape. It has become a special phenomenon not only from
the natural scientific point of view, but it also functions as natural-social space. The intent
of the investor was to finish the technical and vegetation reclamation of the quarry and by
creating a narrow bottle-neck entrance to protect the quarry from being filled in with litter.
The stress was put on the natural values of the site. The project therefore focused on the
non-conventional design of the space, that would be beneficial for the âebín community
and at the same time would contribute to the preservation and presentation of the natural
phenomena of the site. The reclamation was done thirty years after the mining was
finished, so nature had more time to “work” without disturbance and create the basis of
the new environment, which would otherwise had to be created with a lot of effort and
money. The project therefore did not have to deal with the demanding alterations of
vegetation. It this respect it focused only at the elimination of invasive species,
strengthening of the botanical importance of the quarry and creating a new genius loci –
sole of the space, in a nature friendly and sensitive way.

Dá l k y  u  âeb í na

kudlanka náboÏná
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RÛÏenin lom

Investor: âeskomoravsk˘ cement, a. s., 
nástupnická spoleãnost

Projektant: Eva Wagnerová
Doba realizace: oficiálnû 1998–2002, díky rÛzn˘m

dotaãním programÛm dodnes
Dodavatel: Resan s. r. o., Rezekvítek Brno, 

Miroslav Vránek

RÛÏenin lom je typick˘m jámov˘m lomem vznikl˘m
v rozsáhlém loÏisku prvohorních vápencÛ na jiÏním úpatí
vrchu Hády u Brna. TûÏba zde probíhala pfiedev‰ím
v první polovinû 20. století. Pozdûji bylo jeho dno zãásti
zavezeno odpra‰ky z v˘roby cementu a lom byl ponechán
svému osudu.

V obnaÏeném skalním masivu jedné z lomov˘ch stûn
vyvûrá pod kamenn˘m osypem dosti siln˘ pramen, kter˘
byl pfiíãinou vzniku jezírka s prÛzraãnou vodou. Nûkolik
men‰ích tÛní napájen˘ch de‰Èovou vodou vzniklo také na
kontaktu balvanité paty severozápadní lomové stûny
a mocné vrstvy odpra‰kÛ, kter˘mi je pfiikryto dno lomu.

Ukládání technologické odpadní suroviny – odpra‰kÛ
– pfiispûlo sv˘m zpÛsobem k jedineãnosti lokality. Jemnû
mlet˘ vápencov˘ prach zpÛsobil dokonalé „zalepení“
puklin ve skalním podloÏí dna. To urychlilo vznik série
vodních ploch v okrajov˘ch depresích dna.

Po ukonãení tûÏby vápence a skládkování odpra‰kÛ
zaãala uvolnûnou niku postupnû osídlovat vegetace
vázaná na vápencov˘ podklad. Vápencové podloÏí, trvalá
pfiítomnost vody, tûsné sousedství druhovû bohat˘ch
fytocenóz suché skalní stepi a relativní klid byly dÛvodem,
proã se do lomu zaãaly samovolnû stûhovat kromû druhÛ
bûÏn˘ch také vzácné rostliny a Ïivoãichové. JiÏ pfied navr-
Ïen˘mi úpravami tedy vzniklo prostfiedí s velkou rozmani-
tostí Ïivé pfiírody. Diverzita stanovi‰tních podmínek, a tím
i vznikajících pfiírodních spoleãenstev, byla dokonce mno-
hem vy‰‰í neÏ pfied tûÏbou.

Pfiíroda v‰ak nebyla schopna v dobû zapoãetí úpravy
obsadit v‰echna stanovi‰tû. Deponie odpra‰kÛ na velké
ãásti dna silnû zhutnûná pojezdem a suÈové svahy zÛstá-
valy po dlouhou dobu nehostinnou pustinou bez vege-
tace. Naopak osypy a zahlinûné svahy rychle zarostly
invazními druhy dfievin: topoly, akáty a netvaficem kfiovi-
t˘m, které ohroÏovaly dal‰í pfieÏití vzácnûj‰ích druhÛ. 
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RÛÏen i n  l om

Cíl úpravy

RÛÏenin lom je obklopen botanicky i zoologicky sku-
teãnû cenn˘m pfiírodním okolím. Zam˘‰lená rekultivace
proto musela vzít v úvahu jeho ochranu, jako hlavní sou-
ãást projektu i vlastní realizace. U bûÏn˘ch rekultivací
dochází ãasto k úplnému pfietvofiení vzhledu dob˘vacího
prostoru, coÏ má za následek zniãení vût‰iny pfiirozenû
vznikajících sukcesních stádií vegetace. Nahrazují je cílenû
nová, druhovû chudá, a danému prostfiedí ãasto cizí rost-
linná spoleãenstva. Zde v‰ak musely b˘t pouÏity postupy,
které nezmûnily pÛvodní pfiirozen˘ vzhled lomov˘ch stûn
v rÛzném stupni eroze a umoÏnily pokraãování pfiiroze-
ného zarÛstání lomu. ProtoÏe souãasná pfiíroda jiÏ není
tak silná, aby se mohla vypofiádat s tolika nepfiízniv˘mi
vlivy sama, zamûfiil se projekt na vlivy, které by mohly
negativnû tento samovoln˘ pfiírodní v˘voj ovlivnit, brzdit
nebo doãasnû zastavit. 
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RÛÏen i n  l om

Hlavní úpravy byly navrÏeny a provedeny na lomovém
dnû. PÛvodní jezírko bylo roz‰ífieno o nûkolik desítek ãtve-
reãních metrÛ, a tím se prodlouÏila také bfiehová linie dÛle-
Ïitá pro vzácné vlhkomilné druhy. Hloubku nové ãásti vodní
plochy urãila mocnost vrstvy odpra‰kÛ pod úpravou. Na
zbytek dna, jehoÏ povrch tvofiil mírnû rozru‰en˘ odpra‰-
kov˘ odpad, byl rozprostfien jemn˘ ‰tûrk a malá vrstviãka
rendziny z místního zdroje. Vznikl tak rozsáhl˘ prostor pro
suchomilné rostliny a Ïivoãichy. Z celého lomu byly odstra-
nûny nálety invazních dfievin a do novû vytvofien˘ch ploch
byla postupnû vysévána semena mnoha stepních druhÛ
sbíran˘ch v okolí. Nûkteré vzácnûj‰í rostliny byly dokonce
pûstovány umûle a následnû vysazeny do lomu i jeho
nejbliÏ‰ího okolí. Pokusnû byly pfiená‰eny také celé drny
ze stepních porostÛ. Kru‰tík bahenní (Epipactis palustris),

Zásady a technologie technické úpravy

spontánnû rostoucí ve vlhkém bfiehu, byl pfied modelací
nové vodní plochy ve vhodném termínu opatrnû vyzvednut
z upravovan˘ch ploch a opût na vhodném místû vysazen.

Celková úprava podtrhla hlavní pfiednost lokality –
prostfiedí s neb˘vale velkou koncentrací zcela odli‰n˘ch
stanovi‰È. Vlhké baÏiny a jezírka tu stfiídají suché ‰tûrkové,
místy zahlinûné pfiesypy, jiÏnû orientované skály pfiechá-
zejí v jemné osypové kuÏely a balvanité sutû.

Technické úpravy prostfiedí nenaru‰ily pfiírodovûdn˘
potenciál lokality. Okolí nového bfiehu jezera bylo pone-
cháno v pfiírodní podobû, pouÏit˘ ‰tûrk i zemina pocházely
z místních zdrojÛ. Bylo nutné, aby pfiedev‰ím zemina
pouÏitá na zásyp dna neobsahovala semena neÏádoucích
rostlin, a proto byl pouÏit materiál ze skr˘vky stepních
porostÛ ze 70. let minulého století, zásoben˘ bohatû klíãi-
v˘mi semeny vzácnûj‰ích rostlin. 
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Pfiekrytí deponie ‰tûrkem 
a tenkou vrstvou zeminy

Vrstviãka nûkolika málo centimetrÛ zeminy mozaiko-
vitû rozprostfiená na jemn˘ ‰tûrk se postupnû splavila
a vyplnila prostory v mezerách mezi ‰tûrkem. Takovéto
prostfiedí je jiÏ vhodné pro klíãení suchomiln˘ch rostlin,
zatímco rostliny rostoucí na naváÏkách a hlinit˘ch pfie-

PouÏité postupy v úpravû vegetace

RÛÏen i n  l om

sypech se tu dlouho neudrÏí. Velmi dÛleÏit˘ byl také pÛ-
vod zeminy, která vÏdy obsahuje zásobu semen druhÛ
rostoucích na místû jejího pÛvodu. 

V na‰em pfiípadû z pouÏitého materiálu vyklíãilo
velké mnoÏství jedincÛ hned nûkolika suchomiln˘ch
rostlin, napfiíklad chrpa latnatá (Centaurea stoebe),
huseník ou‰kat˘ (Arabis auriculata) a zbûhovec troj-
klan˘ (Ajuga chamaepytis), které obohatily prostfiedí
lomu pfiedev‰ím v prvních letech po technick˘ch úpra-
vách.

Likvidace náletov˘ch dfievin

Pfiedev‰ím trnovník akát (Robinia pseudacacia), ale
i topol kanadsk˘ (Populus ↔ canadensis) a nûkteré dal‰í
dfieviny si s oblibou podmaní rozsáhlé plochy, na kter˘ch
pÛvodní vegetace v krátké dobû zcela vyhyne. Abychom
zabránili postupné degradaci rostlinn˘ch spoleãenstev
v RÛÏeninû lomu, byly tyto rostliny na podzim vykáceny
a fiezné rány o‰etfieny neselektivním herbicidem. Postupnû
se podafiilo zmen‰it populace také dal‰ích invazních druhÛ
– celíku kanadského (Solidago canadensis), netvafice
kfiovitého (Amorpha fruticosa), Ïanovce mûch˘finíku
(Colutea arborescens) atd. 
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V˘sevy teplomiln˘ch druhÛ bylin a trav

Do pfiipraveného zazemnûného ‰tûrkového loÏe bylo
v prvních letech na podzim vyséváno velké mnoÏství
suchomiln˘ch rostlin sbíran˘ch na stepních svazích HádÛ
v okolí lomu. Celkem se podafiilo posbírat a pfienést do
lomu 65 druhÛ rostlin, z nichÏ se asi dvû tfietiny pozdûji ve
vût‰ím ãi men‰ím mnoÏství objevily v rostlinn˘ch spoleãen-
stvech. RÛÏenin lom tak byl obohacen o 20 ohroÏen˘ch
druhÛ ãerveného seznamu kvûteny âeské republiky, které
dfiíve rostly jen vzácnû v jeho okolí. Pfii sbûrech bylo nutno
dbát na jejich geografick˘ pÛvod, a tak nebyla nikdy v lomu
pouÏita semena rostlin sbíran˘ch na lokalitách vzdálen˘ch
více neÏ pût kilometrÛ.

RÛÏen i n  l om

Pfienosy drnu s Ïiv˘mi rostlinami

Pokusnû byly pfiená‰eny celé spoleãné drny nûkolika
druhÛ rostlin získané ve stepních porostech. Ty byly rozdû-
leny a pfiesazeny do mal˘ch upraven˘ch políãek pfii patû
jiÏního suÈového svahu. Vût‰ina rostlin se úspû‰nû ujala a
pomalu se rozrostla. Pfiesto v‰ak dosud nedo‰lo k roz‰í-
fiení rostlin na vût‰ích plochách. Tento zpÛsob lze proto
doporuãit spí‰e jen tehdy, jestliÏe máme k dispozici
ãerstvou skr˘vku s Ïiv˘mi rostlinami z kvalitních stepních
partií, které by byly jinak nenávratnû ztraceny. Zámûrn˘m
pfiená‰ením velkého mnoÏství drnÛ v jiném pfiípadû totiÏ
mÛÏeme po‰kodit pÛvodní lokalitu, aniÏ bychom novou
tímto v˘znamnûji podpofiili.
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RÛÏen i n  l om

Mulãování

V okolí lomu se nachází asi hektarová plocha úzkolist˘ch stepních trávníkÛ. Pravidelné seãení tûchto porostÛ prová-
dûné ve druhé polovinû ãervna poskytuje organick˘ materiál, v nûmÏ jsou hojnû zastoupena semena dominantních
druhÛ trav – kostfiavy walliské (Festuca valesiaca) a kostfiavy Ïlábkaté (Festuca rupicola). Mulãování provedené v tenké
vrstvû mûlo dvojí efekt: organická hmota v prvním roce mírnû pfiistínila klíãní rostlinky, zajistila jim lep‰í vlhkostní
podmínky v jejich nejkritiãtûj‰í fázi Ïivota a semena obsaÏená v biomase poskytla travní základ nového porostu bez
zavádûní komerãních travních smûsek. 

Pûstování a v˘sadba vybran˘ch druhÛ bylin

Nûkteré lokálnû opravdu vzácné druhy, jako je bílojetel nûmeck˘
(Dorycnium germanicum), oman srstnat˘ (Inula hirta) nebo hadinec
ãerven˘ (Echium maculatum), byly pfievedeny do kultury, namnoÏeny
a vysazeny zpût do lomu a jeho okolí, aby byla posílena jejich popu-
lace. Bylo tak zaji‰tûno, Ïe tyto druhy z pfiírody HádÛ brzy nezmizí.
Tuto techniku v‰ak nelze doporuãit u ménû vzácn˘ch druhÛ, protoÏe
je jen málo efektivní a relativnû drahá. 

V˘sadby dfievin

Náhradou za vykácené akátové a topolové porosty byly prove-
deny jednotlivé v˘sadby dlouhovûk˘ch dfievin (dub zimní, ol‰e, jefiáb
bfiek, dfiín jarní atd.). Jejich úãelem v‰ak nebylo zpûtné zalesnûní
lomu, ale jen obohacení prostoru o druhy, které by se v lomu spon-
tánnû objevily jen s malou pravdûpodobností. Pfii v˘bûru dfievin byla
zohlednûna nejen geografická pÛvodnost sázen˘ch stromÛ, ale
i místní pÛvod osiva, z nûhoÏ byly semenáãky vypûstovány. Seme-
náãe byly vysazeny na pomûrnû voln˘ spon.

kru‰tík bahenní hrachor ‰irolist˘oman meãolist˘ prstnatec pleÈov˘ 
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Zhodnocení

RÛÏen i n  l om

Rekultivací lomu byla umûle podpofiena mozaika rÛzn˘ch stanovi‰È. Vznikla zde volná vodní hladina, pás litorální
pobfieÏní zóny i ‰tûrkové plochy stfiídané stanovi‰ti s malou mocností pÛdy. Ukázalo se, Ïe pouÏitá zemina skuteãnû
obsahovala znaãné mnoÏství hodnotn˘ch diaspor. Velká ãást vyset˘ch druhÛ rostlin se ujala, a tak vznikl druhovû
bohat˘ travinobylinn˘ porost na místech, kde byla dfiíve
zcela holá plocha. Poãet ohroÏen˘ch druhÛ rostlin zacho-
van˘ch v lomu se zdvojnásobil, zmizely akátiny a v˘znam-
nû byl omezen vliv dal‰ích invazních druhÛ. 

Summary

RÛÏenin lom (RÛÏena’s quarry) is a typical pit quarry of
the 1st half of 20th century created in an extensive
deposit of Paleozoic limestone on southern slope of Hády
hill near Brno. After the quarrying was ended, its bottom
was partially filled in with cement dust waste and
abandoned. In the rock face quite a strong water spring
emerged feeding small crystal clear pools on the bottom.
Eroded faces of the quarry and wet spots around the
pools have been gradually colonized by vegetation, which
continued spreading further leaving bare only deposits of
the cement dust and loose gravel slopes.

RÛÏena’s quarry is surrounded by nature of great
botanical and zoological value. The proposed reclamation
thus had to take nature conservation as a core of the
project design and implementation. The project proposed
modification of the bottom, enlargement of the pools,
elimination of invasive plant species and sowing, planting
and transfers of steppe species from the immediate
vicinity of the site.

The overall reclamation thus enhanced the main
strength of the site – environment with a large concen-
tration of completely different habitats and wildlife. Wet
marshes and pools lie next to arid gravel and stony
slopes, southern rocks merge into fine gravel deposits
and boulder debris.

RÛÏena’s quarry has retained its picturesque character
where lush greenery mirroring in water pools creates nice
contrast to limestone deep rocky slopes.
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Mikulov – Svat˘ kopeãek

Investor: âeskomoravsk˘ cement, a. s., 
nástupnická spoleãnost

Projektant: Eva Wagnerová
Doba realizace: 2000 –2002
Dodavatel: ZO âSOP 56/13 Pálava – Mikulov 

Svat˘ kopeãek u Mikulova je jedním z posledních vrchÛ
vápencového bradla, které se táhne severojiÏním smûrem
od Pavlova aÏ ke státní hranici s Rakouskem. Vápenec pro
stavební úãely se na Pavlovsk˘ch vr‰ích tûÏil po mnoho
století v desítkách mal˘ch lomÛ. Od roku 1872 zabezpe-
ãovala tûÏbu v okolí Mikulova spoleãnost Vápenné a cih-
lové tûÏífistvo se sídlem ve Vídni. Zpoãátku se jednalo
pfiedev‰ím o dob˘vání a zpracování suroviny z lomu Turold
a z lomu nad Pernou. Po jejich uzavfiení se vápenec zaãal
prÛmyslovû tûÏit ve dvou lomech na severov˘chodním
okraji Mikulova. Jeden lom byl otevfien v prostoru severní
ãásti Svatého kopeãku a druh˘ v sousední lokalitû JaniãÛv
vrch, známé pod místním názvem Mariánsk˘ ml˘n.

Lom na Svatém kopeãku byl zaloÏen ve tfiech etáÏích
a tûÏba zde probíhala aÏ do 70. let 20. století. Pfiedmûtem
tûÏby byly mesozoické jurské aÏ spodnokfiídové ernst-
brunské vápence, jejichÏ pravá mocnost dosahovala pfies
130 m a ‰ífika témûfi 150 m. Celková délka nedotûÏeného
loÏiska je 1000 m a sahá aÏ k církevním stavbám na
vrcholu Svatého kopeãku (363 m n. m). Limitem pro tûÏbu
loÏiska byla hranice pfiírodní rezervace Svat˘ kopeãek,
která byla vyhlá‰ena pro ochranu unikátní teplomilné flóry
a fauny jiÏ v roce 1946.

Po ukonãení tûÏby vznikl na severov˘chodní stranû
kopce pfiírodní amfiteátr ve tvaru podkovy, jehoÏ dno má
rozlohu asi 1,2 ha, a celková plocha prostoru ovlivnûného
tûÏbou je 6 ha. Stûny lomu jsou v místech, kudy byl veden
hlavní smûr tûÏby, takfika kolmé, jen slabû erodované
s mal˘mi osypov˘mi kuÏely. Tam, kde byla mocnost loÏiska
slab‰í, je sklon svahÛ mírnûj‰í s patrn˘mi pfiechody do
slínÛ a jílÛ klentnického souvrství. 
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M i ku l o v  –  Sva t ˘  kopeãek

Cíl úpravy

Okolí Mariánského ml˘na bylo pfied zahájením prÛ-
myslové tûÏby velmi oblíben˘m cílem vycházek obyvatel
Mikulova a vedla tudy v˘znamná promenádní trasa. Bylo
tomu tak zejména díky vysoké krajináfiské hodnotû
prostoru mezi Svat˘m kopeãkem a Janiãov˘m vrchem,
a také díky velké druhové rozmanitosti dané podobnû
jako na jin˘ch místech Pavlovsk˘ch vrchÛ tepl˘m kli-
matem a vápencov˘m podloÏím. Hlavní ideou rekulti-
vace bylo tedy navrácení prostoru zpût pfiírodû i lidem.
Cílem bylo správnû nasmûrovat fiízen˘mi zásahy pfiírodní
procesy, které v lomu zapoãaly po ukonãení tûÏby,
a zbavit cel˘ prostor nejen star˘ch zátûÏí souvisejících
s tûÏbou, ale i s nepovolen˘m ukládáním odpadu. 

Rekultivaãní práce byly rozdûleny na terénní a vege-
taãní úpravy, pfiiãemÏ terénní úpravy spoãívaly pfiede-
v‰ím v uloÏení kameniva ve formû nízk˘ch valÛ na okraj
dna lomu a na okraje stfiední pracovní etáÏe. Valy z ka-
meniva a rendziny zv˘‰ily bezpeãnost pohybu po terase
a zrychlily probíhající pfiirozenou sukcesi, která byla
navíc podpofiena v˘sevem stanovi‰tnû pÛvodních druhÛ
rostlin. Souãástí terénních úprav bylo dále odstranûní
skládek odpadu a deponií nevhodné zeminy, osídlen˘ch
ruderálními druhy rostlin.

TûÏi‰tûm celé rekultivace byly vegetaãní úpravy, a to
pfiedev‰ím odstranûní trnovníku akátu (Robinia pseuda-
cacia), javoru jasanolistého (Acer negundo) a pajasanu
Ïláznatého (Ailanthus altissima), vázan˘ch zejména na
deponie odpadu. Tyto druhy díky své agresivitû a velmi
pomalému postupu pÛvodních rostlinn˘ch druhÛ osídlily
velkou ãást dob˘vacího prostoru a navíc zpûtnû nega-
tivnû ovlivnily pÛdní profil i vegetaci v okolí. Jejich od-
stranûním se otevfiel prostor pro v˘sadby a v˘sev
pÛvodních druhÛ lokality.
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M i ku l o v  –  Sva t ˘  kopeãek

Zásady a technologie technické úpravy

Z celého okolí lomu, stejnû jako z v˘chodní a jiÏní ãásti
dna lomu, byly odstranûny skládky nevhodné zeminy
a odpadu. Na tûch místech dna lomu, odkud byla odve-
zena zemina kontaminovaná ruderálními druhy, byla
rozprostfiena asi 5 cm silná vrstva rendziny ze soused-
ního lomu na Janiãovû vrchu. V prostoru kolem polní
cesty k vinohradÛm na v˘chodním úpatí Svatého
kopeãku byla na místa zbavená cizorodého materiálu
navezena ornice. Pro oddûlení dna lomu od sousední
komunikace bylo pouÏito nízkého valu z kameniva
s pfiímûsí rendziny. Val byl nasypán do v˘‰ky 1 m a ‰ífie
3 m, pfiiãemÏ asi v jedné tfietinû ve smûru od Mikulova
byl pfieru‰en, aby do nûj mohla b˘t vsazena uzamyka-
telná kovová brána s pletivem. Zabránilo se tak ukládání
odpadu na jiÏ vyãi‰tûné dno lomu. Podobné valy byly
nasypány také podél terasy stfiední etáÏe. 

Odstranûní neÏádoucích dfievin

Zlikvidování rozsáhl˘ch porostÛ akátu a ostatních nále-
tov˘ch dfievin bylo základním pfiedpokladem pro správné
nastavení v˘voje rostlinn˘ch spoleãenstev jak pfiímo v lomu,
tak po jeho obvodu. V podzimních mûsících byl proto
vykácen ve‰ker˘ akát, pajasan a javor jasanolist˘. âásteã-
nû byl také redukován bez ãern˘ a topol. Na fiezné rány
byl vÏdy bezprostfiednû po zásahu aplikován ruãním
rozpra‰ovaãem herbicid pro zamezení pafiezové v˘mlad-
nosti. Ke snaz‰ímu rozeznání jiÏ o‰etfien˘ch fiezn˘ch ran
bylo do herbicidu pfiidáváno potravináfiské barvivo. 

Vzhledem k vitalitû a mnoÏství likvidovan˘ch rostlin
bylo nutné v následujících letech nûkolikrát provést
kontrolu v˘mladkÛ. Jako úãinná se v tomto pfiípadû uká-
zala kombinace postfiiku na list v létû s odstranûním
v˘mladkÛ a opûtovn˘m o‰etfiením pafiízkÛ na podzim. 

PouÏité postupy pfii úpravû vegetace
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M i ku l o v  –  Sva t ˘  kopeãek

kosatec nízk˘

V˘sevy suchomiln˘ch rostlin

Osivo, vhodné na extrémní stanovi‰tû kamenn˘ch
valÛ a na dno lomu, bylo získáno sbûrem zral˘ch semen
stepních rostlin na Svatém kopeãku. Sbûry probûhly v nû-
kolika termínech a jejich cílem bylo získat soubor co
nej‰ir‰ího spektra rostlin. Následné v˘sevy byly dle moÏ-
ností naãasovány na de‰tivé období.

Na plochy s rozprostfienou rendzinou a rovnûÏ na
místa s navezenou ornicí byly rozhozeny zbytky po skla-
dování sena, které bylo nasu‰eno na luãních stepích pod
Stolovou horou. Tyto zbytky, místnû zvané „shrabky“,
obsahují velké mnoÏství zral˘ch semen pfiedev‰ím trav
a také dal‰ích suchomiln˘ch rostlin.

V˘sledkem obou zpÛsobÛ osetí cílov˘ch ploch nebylo
okamÏité vytvofiení plnohodnotn˘ch rostlinn˘ch spoleãen-
stev, ale pouze zaloÏení kostry, která by mûla b˘t pfiiro-
zenou cestou postupnû doplÀována o dal‰í druhy ze sou-
sedních stepních ploch.

K ozelenûní terénních valÛ suchomiln˘mi kefii byly
pouÏity plody hlohu jednosemenného (Crataegus mono-
gyna) a rÛÏe ‰ípkové (Rosa canina), uloÏené do hnízd po
5–7 kusech a pfiihrnuté zeminou.

V˘sadby listnat˘ch dfievin 

Pro v˘sadby do míst s hlub‰í pÛdou
na severozápadním okraji horní terasy
a na celém jihov˘chodním svahu bylo
pouÏito pfiedpûstovan˘ch semenáãÛ dubu
p˘fiitého (Quercus pubescens) a dubu
zimního (Quercus petraea). Dvouleté aÏ
tfiíleté semenáãe byly na podzim vysa-
zeny do jamek a dÛkladnû zality. V‰ech-
ny sazenice byly opatfieny opûrn˘mi kÛly
a ãást také bíl˘m ochrann˘m obalem,
coÏ se pozdûji ukázalo jako nesporná
v˘hoda pfii údrÏbû. Na plochách, odkud
byly vytûÏeny náletové dfieviny, totiÏ vel-
mi brzy zjara zaãala sazenice pfierÛstat
ruderální vegetace a pfii jejím trojím se-

kavyl sliãn˘

ãení v prÛbûhu vegetaãní sezóny poslouÏily bílé obaly jako
ochrana pfied nechtûn˘m po‰kozením sazenic. 

Na místa s mûlãí vrstvou pÛdy na jihov˘chodním
svahu a do pfiíhodn˘ch míst ve vlastním lomu a na tera-
sách byly vysazeny sazenice tfie‰nû mahalebky (Cerasus
mahaleb) a hlohu jednosemenného (Crataegus mono-
gyna). Tyto suchomilné kefie doplnily jiÏ existující rozpt˘-
lenou zeleÀ, která se v prÛbûhu desítek let od ukonãení
tûÏby ve stûnách a na terasách lomu uchytila. 
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M i ku l o v  –  Sva t ˘  kopeãek

Zhodnocení

Práce na celém projektu trvala tfii roky a pfiinesla
v˘raznou zmûnu lomu i jeho okolí. Na okraji Mikulova
vznikl upraven˘ prostor, zbaven˘ velkého mnoÏství sklá-
dek, cizorod˘ch materiálÛ a nepÛvodních rostlin s velk˘m
pfiírodním potenciálem. Lze pfiedpokládat, Ïe v budoucnu
se zrekultivovan˘ lom stane spolu se zatopen˘m lomem
na Janiãovû vrchu botanicky i zoologicky velmi atraktivním
místem, kam budou lidé pfiicházet za relaxací a odpo-
ãinkem.

Nároãn˘ projekt s tûÏi‰tûm v asanaãním vegetaãním
zásahu s sebou pfiinesl rozsáhlou zmûnu rostlinn˘ch
spoleãenstev. Je tedy zapotfiebí poãítat s tím, Ïe pfiede-
v‰ím novû formované suché trávníky a rozvolnûné kfioviny
budou i v budoucnosti vyÏadovat trvalou péãi.

Summary

This reclaimed quarry is located on the Northwest edge of the Svat˘ kopeãek hill near Mikulov. Before the limestone
started to be mined here, the area around Mariánsk˘ ml˘n (Marian mill) used to be naturally and socially interesting site
intersected by an important recreation path. The objective of the reclamation was therefore to redirect the natural
processes and to give this area back to the nature and people. The main means used for achieving of this goal was the
work on vegetation, namely selective cutting of shrubs and trees, planting of broad leaf trees and sowing of xerophilous
plants. Before these “green works” could start, technical reclamation had to be done, including the removal of extraneous
materials from the area and moving in original natural material to the terraces and the bottom of the quarry.

By the implementation of the project, some natural processes were only redirected and enhanced. However, the
future of the quarry cannot be left solely in the reign of nature, and we have to manage the area knowing that the first
step necessary for quick reintegration of the Marian mill area into the picturesque Mikulov landscape was taken.

v˘r velk˘
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Hády – etáÏov˘ lom

Investor: âeskomoravsk˘ cement, a. s., 
nástupnická spoleãnost

Projektant: Eva Wagnerová
Doba realizace: 1998 – díky rÛzn˘m dotaãním

programÛm dodnes 
Dodavatel: Zbynûk Lukavsk˘, Resan s. r. o., 

Rezekvítek, Miroslav Vránek, 
ZO âSOP Pozemkov˘ spolek Hády

Souãasná podoba vápencového lomu na Hádech
u Brna vznikala od 60. let minulého století. TûÏba zde
pokraãovala náhradou za vytûÏené loÏisko v RÛÏeninû
lomu, av‰ak na rozdíl od této lokality pfieváÏnû jiÏ pomocí
clonov˘ch odstfielÛ. Cel˘ lom tím získal zfietelnû pravideln˘
tvar, objevily se rozsáhlé etáÏe, kamenité odvaly a osypy.
Schodovit˘ tvar lomu otevfiel do krajiny nápadnou, zda-
leka viditelnou „jizvu“, vystupující ze zelenû jiÏních okrajÛ
Moravského krasu. Lom se rozrostl na místech pÛvodní
rozsáhlé, jiÏnû orientované vápencové stepi úboãí kopce
s fiadou vzácn˘ch rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. I pfies
znaãné naru‰ení pfiírodního prostfiedí tûÏbou v‰ak velká
ãást z nich pfieÏila aÏ do souãasnosti na enklávách
pÛvodní suché stepi.
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Cíl úpravy

TûÏba pfiedãasnû skonãila v roce 1998. LoÏisko vá-
pence nebylo vytûÏeno, proto celá oblast zÛstala i nadále
chránûn˘m loÏiskov˘m územím. 

JiÏ v prÛbûhu tûÏby mûla fiada vzácnûj‰ích suchomil-
n˘ch rostlin snahu vracet se zpût do dob˘vacího prostoru
lomu, a tak bylo rozhodnuto, Ïe pfiíroda dostane pfiíleÏi-
tost, jak ukázat v uvolnûném prostoru svoji sílu. Nepfiíli‰
v˘znamn˘mi technick˘mi úpravami se prostfiedí lomu
pouze pfiipravilo pro pfiirozen˘ nástup vegetace, a poté
mûlo b˘t zcela ponecháno bez dal‰í údrÏby. Území je

Hády  –  e t á Ïov˘  l om

v‰ak natolik rozlehlé, Ïe migrace nûkter˘ch suchomiln˘ch
druhÛ mÛÏe probíhat samovolnû jen pozvolna. První
ãasová etapa po ukonãení tûÏby je zároveÀ velmi citlivou
dobou, která rozhoduje o v˘voji a stabilizaci nového osíd-
lení rostlinami. Proto se postupnû pfiírodním samovoln˘m
procesÛm dál úãinnû napomáhá díky dal‰ím projektÛm,
získan˘m neziskov˘mi organizacemi Rezekvítek a ZO
âSOP Pozemkov˘ spolek Hády. Ze zbyl˘ch stepních
porostÛ se pfiemísÈuje seno s dozrávajícími semeny
suchomiln˘ch trav a bylin. Souãasnû se provádí v˘sevy
do pfiipraven˘ch ‰tûrkov˘ch ploch a dosazují se teplo-



milné druhy dfievin. V upravovaném prostoru lomu postupnû mizí invazní druhy negativními probírkami okrajov˘ch
porostÛ. Vhodn˘m usmûrÀováním pfiirozen˘ch procesÛ tak bude postupnû dosaÏen návrat pÛvodní stepní vegetace
na místa, kde byla v nedávné minulosti zcela zniãena. 
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NaváÏky a hlinité deponie jsou obvykle zdrojem ‰ífiení
mnoha rumi‰tních rostlin, které pak lom obsadí rychleji
a úspû‰nûji neÏ druhy vzácnûj‰í. V‰echna místa s vût‰í
vrstvou nepÛvodních materiálÛ, suti nebo hlíny, byla proto
pfiekryta místním drobn˘m ‰tûrkem, kter˘ brání rychlému
zarÛstání agresivními druhy a naopak dává pfiíleÏitost ãasto
pomaleji se ‰ífiícím stepním rostlinám, aby uvolnûné místo
obsadily. Pravidelnost horní etáÏe byla naru‰ena dvûma
lokálními odstfiely. Na místû pÛvodní kolmé stûny vznikl
pfiíkr˘ suÈov˘ svah, kter˘ se postupnû zazemÀuje a zarÛstá
vegetací. V mírné, bezodtoké depresi se samovolnû obje-

Zásady a technologie technické úpravy
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vilo mûlké jezírko, napájené velmi slab˘m puklinov˘m
pramenem. Z lomu byly vyklizeny ve‰keré zbytky mecha-
nismÛ, stavebních konstrukcí a cizorodé materiály ve
formû odpadu. ·irokou pfiíjezdovou asfaltovou silnici tech-
nického vzhledu nahradila ménû nápadná, ‰tûrková cesta. 
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Odstranûní invazních druhÛ

Z okolí se do lomu jiÏ v prÛbûhu tûÏby zaãaly rychle
‰ífiit nûkteré invazní rostliny – trnovník akát (Robinia pseu-
dacacia), topoly (Populus sp. div.) ãi celík kanadsk˘ (Soli-
dago canadensis), vázané na degradovaná stanovi‰tû.
Postupnû jsou tyto druhy odstraÀovány ze v‰ech míst,
kde by mohly konkurovat dfievinám pÛvodním – svídû
krvavé (Cornus sanguinea), rÛÏím (Rosa sp. div.) atd. 

Celíky i mladé topoly lze ruãnû vytrhnout i s pfieváÏnou
ãástí kofienového systému, statnûj‰í topolové a akátové
v˘mladky je nutné o‰etfiit herbicidem. Topoly jsou v nûkte-
r˘ch místech prozatím ponechány jako pohledová a lehce
pfiistiÀující kulisa novû vznikajících spoleãenstev, dokud je
postupnû nenahradí pomaleji rostoucí druhy kfiovin.

PouÏité postupy v úpravû vegetace
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stajících ploch i do ploch ãerstvû zavezen˘ch tenkou
vrstvou vhodné zeminy a v˘sevy pfiekryté mulãem. 

Zfiejmû nejlep‰í v˘sledky jsou dosahovány u v˘sevÛ do
ãerstvû upraven˘ch ploch s mal˘m podílem zeminy a pfii
kombinaci v˘sevÛ s mulãováním. JiÏ nyní roste v lomu
opût na 25 ohroÏen˘ch druhÛ ãerveného seznamu
kvûteny âeské republiky.

V˘sevy bylin a trav

Od roku 1999 jsou postupnû na vhodn˘ch místech
celého lomu vysévány suchomilné rostliny, ruãnû sbírané
ve stepních a lesostepních porostech v okolí. Byly postup-
nû zkou‰eny prosté v˘sevy do ‰tûrku, v˘sevy semen
promíchan˘ch se zeminou, v˘sevy do jiÏ star‰ích a zarÛ-

strdivka sedmihradská rÛÏe malokvûtá
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Podsevy a v˘sadby dfievin

Pfii patû nûkter˘ch etáÏí byly pfied mulãováním prove-
deny podsevy hlohÛ (Crataegus sp. div.), rÛÏí (Rosa sp.
div.), dubu zimního (Quercus petraea), habru obecného
(Carpinus betulus) a dal‰ích dfievin. Takto vyseté rostliny
mají vût‰í ‰anci na extrémním stanovi‰ti pfieÏít neÏ rostliny
vysazené z pfiedpûstované sadby, jejichÏ kofienov˘
systém není ze ‰kolky pfiipraven na dlouhodob˘ nedo-
statek vody v letním období. 

V˘sevy a v˘sadba rostlin dubu zimního (Quercus petraea)
a dubu p˘fiitého (Quercus pubescens) byly situovány do
valÛ zeminy a kameniva pfii komunikaci vedoucí napfiíã
lomem, kde se pfiece jen dá pfiedpokládat, Ïe se vlhkost
v podkladu udrÏí o nûco déle. Vût‰ina vysazen˘ch
stromkÛ sice odrÛstá velmi pomalu, ale na zvoleném
stanovi‰ti dosud dobfie pfieÏívá.

Mulãování

PouÏití mulãování je v dané lokalitû velmi v˘hodné,
protoÏe ãást stepních porostÛ na okraji lomu se pravi-
delnû kosí a poseãená hmota je vlastnû odpadov˘m
materiálem. âas pokosu se tedy plánuje do doby, kdy
v porostech dozrává nejvût‰í procento suchomiln˘ch
druhÛ. Usu‰ené seno pfievrstvené pfies kamenit˘ svah
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nebo dno etáÏe potom nejen udrÏuje stínûním vhodné
mikroklima pro narÛstající vegetaci, ale obsahuje také
zdroj semen pro obohacení nového porostu z pfiedcho-
zích v˘sevÛ. V neposlední fiadû je zdrojem organické
hmoty pfii nové tvorbû mûlkého pÛdního profilu stanovi‰tû.

Na mulãovan˘ch plochách se na Hádech objevily na-
pfiíklad tyto druhy: váleãka prapofiitá (Brachypodium
pinnatum), rozrazil klasnat˘ (Pseudolysimachion spicatum),
ãesnek Ïlut˘ (Allium flavum), hvozdík kartouzek (Dianthus
carthusianorum) a devaterník vejãit˘ (Helianthemum
ovatum). 

hofieãek brvit˘ vrbka rozmar˘nolistá

semenáãek dubu zimního oman meãolist˘ pry‰ec mnohobarv˘
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ÚdrÏba okolí lomu

Prvními rostlinami, které se na odtûÏen˘ch místech
objevují, b˘vají vÏdy druhy z bezprostfiední blízkosti lomu.
Díky zachování stepních porostÛ v tûsném kontaktu
s okrajem dob˘vacího prostoru je zde moÏné spoléhat na
pfiirozenou migraci suchomiln˘ch rostlin, které lom dfiíve
nebo pozdûji osídlí. 

Lom Hády má ‰anci stát se za nûjak˘ ãas dokonce
velmi cenn˘m chránûn˘m územím s fiadou vzácn˘ch
rostlin a ÏivoãichÛ. Je v‰ak tfieba zajistit co nejlep‰í
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podmínky pro jejich migraci údrÏbou stepních enkláv
a postupn˘m omezováním kompaktních skupin kefiÛ
a nevhodn˘ch dfievin. 

Od roku 1998 jsou proto pravidelnû seãeny travní
porosty nad horní hranou lomu a z ‰ir‰ího okolí byly vyká-
ceny zejména rozsáhlé akátiny.
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Zhodnocení

Mezi v‰emi ãesk˘mi a moravsk˘mi lomy mají Hády
zcela ojedinûlou polohu jiÏnû orientovaného svahu obklo-
peného bohatou lesostepní vegetací. Lom nebyl dotûÏen,
a tak místo hluboké jámy je úboãí kopce rozbrázdûno
rozfáran˘mi etáÏemi, které poskytují mnohem více
prostoru pro následnou rekultivaci. 

UÏ po nûkolika letech je tu vidût, jak se pfiíroda sama
do lomu vrací. Témûfi samovolnû vzniká nov˘ svût, kte-
rému je tfieba dosud mírnû a citlivû pomáhat. Aã jsou
stopy lidské ãinnosti na tomto kopci viditelné z ‰irého
okolí a bude obtíÏné, ne-li nemoÏné je ãasem zahladit,
Ïivá pfiíroda uÏ na‰la cestu. Do lomu pronikají vzácné
druhy rostlin a hmyzu, kter˘m byla vrácena pfiíleÏitost
osídlit novû uvolnûn˘ prostor. 

Summary

Large quarry on the southern slope of Hády hill is located on the northwest edge of Brno, close to the borders of
the Protected landscape area Moravian Karst. Of all Bohemian and Moravian quarries Hády has the unique location on
the southern slope in the middle of rich forest-steppe vegetation. The quarry has not been fully mined out. That is why
there is instead of a deep hole a hillside furrowed with opened terraces, which offer much more room for the subsequent
reclamation.

The signs of the nature’s comeback are evident even after only few years. The new world is rising almost all by itself,
with only moderate interventions necessary. The tracks of limestone mining are visible from far away and it may prove
very difficult or impossible to erase them over time. But nature has found its way back here. The quarry is reviving with
rare plant and insect species, which take the opportunity to resettle this temporarily lost piece of landscape.
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âebínka

Investor: âeskomoravsk˘ cement, a. s., 
nástupnická spoleãnost

Projektant: SEQUOI s.r.o. – Ing. Ale‰ Sekanina
Doba realizace: 1999–2002 
Dodavatel: Rezekvítek, Miroslav Vránek 

Asi 15 km severozápadnû od Brna leÏí malá obec
âebín. Rozkládá se na úpatí vápencového kopce âebín-
ka, kter˘ je nejen dominantou ‰irého okolí, ale v minulosti
byl také v˘znamnou botanickou a zoologickou lokalitou.
V posledních 40 letech jeho jiÏní svah s bohatou stepní
kvûtenou zcela zmizel v drtiãích nedaleké vápenky a ne-
odtûÏená ãást kopce byla rozbrázdûna naváÏkami a pfií-
jezdov˘mi komunikacemi. Na okrajích lomu zÛstaly jen
malé ostrÛvky skalní stepi a teplomiln˘ch ‰ipákov˘ch
doubrav s chránûn˘mi druhy rostlin a ÏivoãichÛ. Podél
naváÏek, strÏí a pfiíjezdov˘ch cest se postupnû ‰ífiily
rychle rostoucí druhy dfievin a pÛvodní vzácná kvûtena
témûfi zmizela. I kdyÏ je lom stále aktivní, odtûÏená místa
jsou jiÏ dnes vhodná pro návrat alespoÀ nûkter˘ch
pÛvodních druhÛ. 
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Cíl úpravy

Stále probíhající tûÏba lomu neumoÏÀovala rekultivovat
samotnou tûÏební jámu. Projekt rekultivace byl proto
zamûfien na obnovení pfiirozené druhové dfievinné a by-
linné skladby bezprostfiedního okolí lomu tak, aby se
pozdûji odtud nemohly do lomu ‰ífiit invazní druhy dfievin
a naopak rostlinná spoleãenstva na okraji lomu mohla
podpofiit procesy pfiirozené sukcese (zarÛstání) po skon-
ãení tûÏby. Uveden˘ zámûr byl podporován také prak-
tick˘m hlediskem: rekultivovaná stanovi‰tû jsou velmi
chudá, v˘su‰ná, a obvyklá lesnická rekultivace na les
hospodáfisk˘ se nejeví správn˘m fie‰ením. 

V projektu se, snad kromû úklidu a odklizení drobn˘ch
naváÏek, neobjevily Ïádné technické úpravy terénu. ·lo
tedy ãistû o biologickou rekultivaci, jejíÏ souãástí byla
obnova pafiezinové doubravy pod vrcholem, likvidace
invazních dfievin, sníÏení zastoupení borovice lesní a v˘-
sadba teplomiln˘ch listnáãÛ. Pokusnû bylo také odzkou-
‰eno mulãování lesní hrabankou a mulãování senem ze
stepních porostÛ. 

PouÏité postupy v úpravû vegetace

Pfievod smí‰eného lesa na dubohabfiinu

Dubohabfiina s pestr˘m bylinn˘m podrostem na vá-
pencovém podloÏí má zvlá‰tní pfiírodovûdn˘ a ochra-
náfisk˘ v˘znam. âasto v ní totiÏ najdeme nejen velké
bohatství rostlin, ale i rÛzn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ. Naopak
kulturní jehliãnaté porosty se dnes v˘znamnou mûrou
podílejí na degradaci Ïivé pfiírody i pÛd. ProtoÏe na vût‰inû
území se zachoval dvoupatrov˘ lesní porost, bylo moÏno
citlivû sm˘tit pouze borovici lesní (Pinus sylvestris) v ob-
m˘tním vûku, místnû odstranit nálety trnovníku akátu
(Robinia pseudacacia) a provést v˘chovu dubohabrového
porostu. Rozvolnûn˘ zápoj umoÏnil v˘znamn˘ rozvoj
bylinného podrostu. Ve vût‰ím mnoÏství se objevily i vzác-
nûj‰í druhy – napfi. plamének pfiím˘ (Clematis recta), prvo-

âeb ínka



37

âeb í n ka

senka jarní (Primula veris) nebo vikev hrachovitá (Vicia
pisiformis). Kromû habru obecného (Carpinus betulus)
a dubu zimního (Quercus petraea) se v kefiovém patru
uplatnila i fiada dal‰ích dfievin – napfiíklad brslen evropsk˘
(Euonymus europaeus), líska obecná (Corylus avellana),
brslen bradaviãnat˘ (Euonymus verrucosus), hru‰eÀ
polniãka (Pyrus pyraster), jefiáb bfiek (Sorbus torminalis)
a ptaãí zob obecn˘ (Ligustrum vulgare). Citlivou v˘chovou
bude moÏné dosáhnout botanicky i zoologicky cenného
dubohabrového porostu bûhem následujících dvaceti let. 

Obnova pafiezinové doubravy

Zbytek teplomilné doubravy na západním svahu pod
vrcholem kopce je nejcennûj‰í zachovalou pÛvodní vege-
tací v bezprostfiedním okolí lomu. Cílem rekonstrukce
pafieziny byla obnova podrostu teplomiln˘ch druhÛ bylin
a trav, které se následnû mohou ‰ífiit i do prostoru samot-
né tûÏební jámy. Ve stáfií pfiibliÏnû 35 rokÛ bylo stromové
i kefiové patro znaãnû pfiehoustlé, a tak pokryvnost bylin-
ného patra místy dosahovala jen 10 %. Odstranûním mla-
d˘ch náletÛ habru obecného (Carpinus betulus), jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior) a kfiovin, vyhrabáním silné
vrstvy listového opadu a zmlazením statn˘ch stromÛ
dubu p˘fiitého (Quercus pubescens) bylo dosaÏeno znaã-

ného prosvûtlení lesa, které se v následujících letech pro-
jevilo ‰ífiením fiady vzácnûj‰ích lesních i lesostepních druhÛ
rostlin. Objevila se kamejka modronachová (Lithospermum
purpurocaeruleum), pry‰ec mnohobarv˘ (Euphorbia epit-
hymoides), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium),
ostfiice nízká (Carex humilis) atd. V podrostu vyklíãily
semenáãky dubÛ a dal‰ích teplomiln˘ch dfievin, které
jsou zárukou postupné obnovy porostu. Pafiezy sm˘ce-
n˘ch stromÛ velmi dobfie obráÏejí, po tfiech letech byla
proto provedena redukce poãtu v˘honÛ na kaÏdém
pafiezu. Pafiezina nyní vyÏaduje jen obãasnou probírku
tak, aby se udrÏel rozvolnûn˘ stromov˘ zápoj, optimální
zdravotní stav a druhová skladba s pfievahou teplomil-
n˘ch dfievin – dub p˘fiit˘ (Quercus pubescens), dfiín jarní
(Cornus mas), hru‰eÀ polniãka (Pyrus pyraster), jefiáb
bfiek (Sorbus torminalis) atd. 
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Mulãování lesní hrabankou a senem

V roce 1999 bylo z prostoru pafiezinové doubravy odkli-
zeno spadané listí a nezetlelá lesní hrabanka. Tento mate-
riál byl rozpt˘len na plochu nejvy‰‰í etáÏe o rozloze ca.
1000 m2, aby pfiekryl skalní podloÏí a umoÏnil snadnûj‰í
kolonizaci suchého skalnatého podkladu. Pfiedpokládali
jsme, Ïe lesní hrabanka bude obsahovat i fiadu semen
rostlin z podrostu lesa, které by mohly pfieÏít i v samotném
prostoru lomu. To se v‰ak nepotvrdilo a tento materiál
zÛstal po nûkolik let témûfi bez ozelenûní. Pozdûji se sem
zaãaly pfiemísÈovat druhy z bezprostfiedního okolí. Bez
dodateãn˘ch dosevÛ je tedy tato metoda nepouÏitelná.

V˘sadba ‰irokého spektra pÛvodních 
domácích dfievin

Zatravnûné plochy kolem
komunikací byly urãeny k v˘-
sadbû znaãného mnoÏství
suchomiln˘ch kefiÛ a stromÛ.
V˘hodou bylo, Ïe jiÏ na
zaãátku rekultivaãních prací
mûl realizaãní t˘m k dispo-
zici dvouleté aÏ tfiíleté saze-
nice dfievin vypûstovan˘ch
ze semen sbíran˘ch buì
pfiímo na âebínce nebo
v jejím okolí. K v˘sadbû byly
z dÛvodu ochrany pfiírody
pouÏity pouze pÛvodní dru-
hy, které pfiirozenû v okolí
lomu jiÏ rostly v minulosti: dub p˘fiit˘ (Quercus pubes-
cens), dub zimní (Quercus petraea), tfie‰eÀ mahalebka
(Cerasus mahaleb), ptaãí zob obecn˘ (Ligustrum vulgare)
a brslen bradaviãnat˘ (Euonymus verrucosa).

Na podzim roku 2001 bylo na v˘chodní okraje a te-
meno lomu pfievezeno seno z louãky na úpatí kopce, kde
se dosud vyskytuje velké mnoÏství teplomiln˘ch druhÛ
rostlin – napfi. hvûzdnice chlumní (Aster amellus), hofiec
kfiíÏat˘ (Gentiana cruciata) a ãernohlávek velkokvût˘
(Prunella grandiflora). Nûkteré z tûchto druhÛ vyklíãily
a dnes pfii okraji lomu rostou. Tento úspû‰n˘ pfienos rostlin
na vzdálenost nûkolika stovek metrÛ tak umoÏnil nûkolika
vzácnûj‰ím druhÛm ‰ífiit se na dal‰í novû vznikající vhodná
místa. 
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Summary

Small village of âebín is located some 15 km northwest of Brno. It rests
on the foot of a limestone hill âebínka, which is a landmark for the region
and used to be an important botanical and zoological site. However, an
extensive limestone quarry in its southern slope destroyed most of the
original natural wealth. The reclamation project therefore focused on rees-
tablishment of the natural tree, shrub and herb species composition of the
vegetation directly adjacent to the quarry, so that these species can later
migrate into the quarry instead of invasive species, and support the
processes of natural succession after the mining stops.

Main positive aspect of the reclamation here is the successful restoration of semi-natural forest communities in the
immediate vicinity of the quarry and the enhancement of populations of several protected and threatened plant and
animal species. The reconstruction of abandoned coppice oak forest, which is probably unique in the past decades in
the Czech Republic, is especially noticeable. It can serve as a study area for implementation of similar measures in
some other protected sites, which till now have been considered only on the theoretical level.

However, the interruption of the reclamation due to the change of the quarry owner prevented the project from
successful finishing, even though most of the processes have been initiated successfully and now evolve without need
for more significant interventions.

Zhodnocení

Hlavním pfiínosem projektu je úspû‰ná obnova pfiirozen˘ch lesních spoleãenstev v bezprostfiední blízkosti lomu
a podpora populací nûkolika chránûn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Zvlá‰tní v˘znam má rekonstrukce
pafiezinové doubravy, která je dosud jedním z mála pfiíkladÛ obnovy tohoto druhu lesa v posledních desetiletích
v âeské republice. MÛÏe proto slouÏit jako studijní plocha pro realizaci podobn˘ch opatfiení v nûkter˘ch chránûn˘ch
územích v âechách a na Moravû, o kter˘ch se dosud uvaÏovalo jen teoreticky. Z pouÏit˘ch rekultivaãních technik se
neosvûdãilo mulãování lesní hrabankou, které nesplnilo pÛvodní zámûr, protoÏe pÛda neobsahovala Ïádná klíãivá
semena suchomiln˘ch rostlin. V˘sledkem neplánovaného zkrácení péãe o v˘sadby stromkÛ byl zv˘‰en˘ úhyn
sazenic v následujících letech po v˘sadbû. 

Projekty zamûfiené na obnovu pfiírodního prostfiedí v prÛmyslov˘ch areálech jsou obvykle vzhledem k poÏa-
davkÛm investora koncipovány na pfiíli‰ krátkou dobu. V tomto pfiípadû se v‰ak alespoÀ zãásti podafiilo zámûr
navázat na cíle ochrany pfiírody v této lokalitû, i kdyÏ sloÏité vlastnické vztahy následnou péãi stále komplikují.

tafiice horská
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Mokrá – v˘chodní lom

Investor: âeskomoravsk˘ cement, a. s., 
nástupnická spoleãnost

Projektant: SEQUOI s.r.o. – Ing. Ale‰ Sekanina
Doba realizace: 2004–2008
Dodavatel: Resan s. r. o., Rezekvítek 

Asi 15 km severov˘chodnû od Brna u obce Mokrá se
nachází jeden z nejvût‰ích vápencov˘ch lomÛ ve stfiední
Evropû. TûÏba je dosud soustfiedûna do tfií samostatn˘ch
tûÏebních prostor, z nichÏ ta v˘chodní jiÏ dosáhla hranice
dob˘vacího prostoru i loÏiska. Pfii v˘chodní stûnû tu vznikla
deponie hlinit˘ch v˘klizÛ, která byla koncem 90. let rekulti-
vována standardní metodou – pfievrstvením zeminy, ozele-
nûním jetelotravní smûskou a v˘sadbou sazenic nûkolika
zvolen˘ch druhÛ lesních dfievin v pravidelném sponu.
Ukázalo se v‰ak, Ïe vysazené dfieviny znaãnû trpí na
propustné naváÏce pfiísu‰kem, zatímco na bázi deponie
stabilnû vytéká zachycená sráÏková voda. ProtoÏe ani
vzhled ani ekologické funkce této rekultivace nesplÀovaly
poÏadavek pfiírodního prostfiedí s vhodn˘mi biotopy pro
pfieÏití vût‰ího poãtu rostlin a ÏivoãichÛ, investor souhlasil
s pfiemodelováním terénu a úpravou pÛvodní rekultivace.
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Cíl úpravy

Podél v˘chodního okraje dob˘vacího prostoru lomu
prochází nadregionální biokoridor K132. Hlavním kriteriem
pro navrÏenou úpravu proto bylo zv˘‰ení druhové pest-
rosti Ïivé pfiírody k posílení funkcí zmínûného biokoridoru.
Vypracovan˘ projekt navrhl nejen obohatit prostfiedí
o nové biotopy, ale také napodobit pfiírodní vzhled závû-
reãn˘ch stûn okraje lomu, které tak mohou simulovat
vzhled pfiirozen˘ch skalních v˘chozÛ v nedalekém Morav-
ském krasu a vytvofiit tak zajímavou dominantu s krajino-
tvornou a estetickou hodnotou. Pfii tomto návrhu rekulti-
vace bylo nutné pfiemístit jen minimální mnoÏství hmot,
takÏe rekultivace nebyla pfiíli‰ technicky nároãná. Rozãle-
nûním svahu a pfievrstvením hlinité deponie ãásteãnû
zahlinûn˘m ‰tûrkem, kter˘ postupnû smûrem k patû
naváÏky pfiecházel v balvanitou suÈ, vznikla mozaika
mikrostanovi‰È s rozdíln˘mi vlastnostmi. Témûfi stabilnû
vytékající voda po celé délce deponie se stala dosta-
teãn˘m zdrojem pro kaskádu mal˘ch jezírek. Takto vzniklé
stanovi‰tû bylo dál postupnû oÏivováno. OstrÛvky zacho-
van˘ch listnáãÛ z pfiedchozí rekultivace doplnily nové

v˘sadby listnat˘ch dfievin, bylinn˘ podrost byl zaloÏen
v˘sevy bylin a trav sbíran˘ch pfieváÏnû na nedalek˘ch
Hádech, ãást dna a suÈového svahu byla zamulãována
místním materiálem z lesostepních porostÛ a do tÛní byly
pokusnû vysazeny nûkteré rostliny pfienesené z rÛzn˘ch
ãástí lomu v Mokré a na Hádech. 

Mok rá  –  v ˘chodn í  l om
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Pfii koneãném tvarování naváÏky byl pouÏit pouze
místní materiál, kter˘ napodobil pfiirozen˘ suÈov˘ svah.
Na nûm jsou obvykle jemn˘ ‰tûrk a men‰í balvany zachy-
ceny ve vy‰‰ích partiích, zatímco velké balvany a kamen-
ná mofie se nacházejí u paty osypového kuÏele. Takto
upraven˘ terén bude zarÛstat pomaleji neÏ zcela zahli-
nûná deponie, ruderální a nitrofilní byliny a trávy zde
porostou jen v men‰í mífie a mozaika rÛzn˘ch stanovi‰È,
jak˘mi jsou drobn˘ ‰tûrk, ostrÛvky zeminy, suÈ ãi spáry
mezi kameny, umoÏní v˘skyt vût‰ího mnoÏství Ïivoãi‰-
n˘ch druhÛ.

Zásady a technologie technické úpravy

Z naváÏky skr˘vek jiÏ v minulosti pomalu po celé léto
vytékala zachycená de‰Èová voda, která místy vytvofiila
mûlké, av‰ak ãasto vys˘chající louÏe. Jejich prohlou-
bením a zvût‰ením vznikla jezírka o hloubce 50 –100 cm,
která si udrÏují stálou vodní hladinu po celé letní období.
âistá voda s mal˘m mnoÏstvím Ïivin se v létû velmi
prohfiívá, a je tedy vhodn˘m prostfiedím nejen pro mnohé
druhy ÏivoãichÛ, ale i vzácnûj‰í vlhkomilné rostliny. 

Mok rá  –  v ˘chodn í  l om
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Mok rá  –  v ˘chodn í  l om

V˘sadba pÛvodních teplomiln˘ch 
listnat˘ch dfievin

Zatímco okolí jezírek a pata svahu v krátké dobû za-
roste napfiíklad vrbami, v˘‰e poloÏené partie jsou mnohem
su‰‰í. Zahlinûná suÈ si sice udrÏuje vy‰‰í vlhkost neÏ mûlká
vrstva pÛdy na propustné naváÏce, ale i tak jsou pfiírÛstky
dfievin v prvních letech jen velmi malé. Z tohoto dÛvodu
byly pouÏity pfiedev‰ím teplomilné kefie a stromy, které
sná‰ejí i déletrvající období sucha: jefiáb bfiek (Sorbus

PouÏité postupy v úpravû vegetace

V˘sevy semen a mulãování

Pokud má mít vápencov˘ lom po dotûÏení alespoÀ
‰anci stát se opût prostfiedím s pestrou pfiírodou, je
obvykle tfieba tomu pomoci. ObnaÏen˘ skalnat˘ povrch,
dostatek slunce a v pfiípadû vápencového lomu i vhodné
chemické sloÏení podloÏí mohou b˘t velmi vhodn˘m
stanovi‰tûm pro fiadu vzácn˘ch rostlin a ÏivoãichÛ, které
se v okolní krajinû vyskytují jen zfiídka. Mnohé takové

torminalis), svída krvavá (Cornus sanguinea), dfiín jarní
(Cornus mas), dub zimní (Quercus petraea), brslen bra-
daviãnat˘ (Euonymus verrucosus), brslen evropsk˘ (Euony-
mus europaeus), rÛÏe bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
atd. Pouze na severozápadnû orientovan˘ch ãástech
svahu byly vysazeny také lípy (Tilia sp. div.), javory (Acer
sp. div.) a v nûkter˘ch ãástech také jako doplnûk vyseta
bfiíza bradaviãnatá (Betula verrucosa). 

rÛÏe vinná rÛÏe bedrníkolistá
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organismy v‰ak novû vznikl˘ lom prostû neobjeví, protoÏe
jejich nejbliÏ‰í lokality se nacházejí pfiíli‰ daleko. Proto byly
na otevfien˘ch plochách i na ãástech suÈového svahu na
podzim provedeny v˘sevy suchomiln˘ch rostlin. Semena
asi 30 stepních druhÛ byla v prÛbûhu léta ruãnû sbírána
na such˘ch stráních v ‰ir‰ím okolí lomu a na nedalek˘ch

Hádech. Pro lep‰í ujímavost semen byla ãást ploch
pfievrstvena senem ze stepních trávníkÛ, které v˘sevy
pfiistíní, zabrání pfiíli‰nému vypafiování vody z povrchu
a zajistí pfiíhodné podmínky pro klíãení a pfieÏití seme-
náãkÛ. Bûhem nûkolika let se na tûchto místech pravdû-
podobnû objeví základ budoucího stepního trávníku.
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Ozelenûní jezírek

Vlhkomilná vegetace se díky vodnímu ptactvu ‰ífií
obvykle velmi rychle, proto lze ponechat ozelenûní vlhko-
miln˘ch stanovi‰È pfiedev‰ím na pfiírodû. V lomu se jiÏ
dfiíve objevily na rÛzn˘ch místech tÛnû se zajímav˘mi
druhy, které jsou ãas od ãasu zniãeny postupující tûÏbou,
zatímco jinde vznikají opût nové. Do novû vznikl˘ch jezí-
rek byly proto pokusnû pfiemístûny nûkteré druhy rostoucí
v jin˘ch ãástech lomu, aby se zabránilo jejich pfiípadnému
zniãení. Byly to napfiíklad fiasy rodu Chara sp., typické pro
mezotrofní vápnité tÛnû, ãi skfiípinec TabernaemontanÛv
(Schoenoplectus tabernaemontani). Pokusnû sem byl
vysazen pouze rákos obecn˘ (Phragmites australis) a z ne-
dalek˘ch HádÛ u Brna také kru‰tík bahenní (Epipactis
palustris). Prostfiedí je vhodn˘m biotopem pro bûÏné
druhy vodního hmyzu, ale rozmnoÏuje se zde napfiíklad
také ãolek obecn˘ (Triturus vulgaris) nebo ropucha obecná
(Bufo bufo). 

Mok rá  –  v ˘chodn í  l om

kru‰tík bahenní

skfiípinec TabernaemontanÛvorobinec úzkolist˘

ropucha obecná
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Zhodnocení

Na první pohled dosud vypadá technická ãást rekultivace
nehotovû, protoÏe rekultivace mûla jen nastartovat pfiirozené
pfiírodní procesy, vyuÏité v etapû biologické rekultivace
sukcesního charakteru. RÛst zelenû v‰ak postupnû vytvofií
prostfiedí vhodné pro Ïivot velkého poãtu druhÛ rostlin
a ÏivoãichÛ. NejdÛleÏitûj‰ím stavebním kamenem projektu se
stala voda, kterou se podafiilo v území zachytit a udrÏet, coÏ
není ve vápencov˘ch lomech zcela obvyklé. Vlhká pÛda
napomÛÏe rychlému ozelenûní paty svahu a jezírka poskyt-
nou vhodn˘ Ïivotní prostor pro fiadu nov˘ch druhÛ. Rekul-
tivace probíhá v aktivním lomu na místech, která jiÏ nebudou
dále tûÏena. To je urãitá záruka, Ïe bude moÏné o vznikající
biotopy peãovat dlouhodobûji a napomáhat k vytvofiení
kvalitního pfiírodního prostfiedí v tûchto místech. 

Summary

One of the largest limestone quarries in the Central Europe is located about 15 km Northwest of Brno. Mining in its
eastern section has already reached the limits of mining area. In the end of 90s it has been reclaimed via re-layering of
the soil here, sowing with clover-grass mixture and forestation. Since neither the form, nor the ecological functions of
this reclamation filled the need for natural environment with suitable habitats necessary for the survival of larger number
of plants and animals, the investor has agreed to remodel the terrain and modify original reclamation. The new project
proposed to enrich the environment with new habitats and imitate original natural conditions of the quarry. The key
building stone was actually water, which unlike in many other limestone quarries could be collected and retained in the
area. Wet soil will help quick greening of the foot of the slope and pools will provide suitable living environment for
a number of new species. Reclamation is going on in this still active quarry on the sites, which will not be mined
further. This in a way guarantees that it will be possible to manage the emerging biotopes for a longer period and
assist the establishment of a quality natural environment here.
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