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Abstrakt:  

Komentovaný soubor map shrnující podstatné výsledky průzkumu výskytu organismů 
ze  skupin makroskopické houby, vyšší rostliny, vířníci, korýši, pavoukovci, mravencovití, blanokřídlí 
žahadloví, střevlíkovití brouci, motýli, měkkýši, obojživelníci, plazi, ptáci, savci a také chemických 
rozborů vody na 25 těžebních lokalitách. Práce je výstupem projektu TAČR „TB030MZP114 
Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z 
konsolidace dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV 
Sp/2d1/07“, který byl řešen v letech 2015 - 2016.  
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Zadání projektu a průběh řešení 

Tento komentovaný soubor map je výstupem projektu TAČR „TB030MZP114 Možnosti 
přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z konsolidace 
dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV Sp/2d1/07“, který 
byl řešen v letech 2015 - 2016. Shrnuje podstatné výsledky průzkumu 25 těžebních lokalit s přibližně 
7 tisíci nálezů organismů ze  skupin, tzn. makroskopické houby, vyšší rostliny, vířníci, korýši, 
pavoukovci, mravencovití, blanokřídlí žahadloví, střevlíkovití brouci, motýli, měkkýši, obojživelníci, 
plazi, ptáci, savci a také chemických rozborů vody.  

Projekt navázal na starší projekt „VaV Sp/2d1/07 Rekultivace a management nepřírodních 
biotopů v České republice“ řešený v letech 2007 – 2011 na 95 lokalitách doplňujícím průzkumem na 
území dříve nezahrnutých krajů Vysočina, Královéhradecký, Pardubický a Zlínský a na území Prahy. 
Zhruba 35 tisíc jednotlivých nálezů z obou projektů bylo zadáno do národní databáze ochrany přírody 
(NDOP), aby byly dostupné všem zájemcům. Zde uvádíme pouze vybrané cenné nálezy jako příklad a 
doklad významu těžebních lokalit pro biodiverzitu ČR. Jsou u jednotlivých lokalit propojeny 
s mapami ilustrujícími vliv těžby na krajinu a současně informace, které je možno z mapových 
podkladů získat pro hodnocení konkrétních lokalit. Tento komentovaný soubor map zahrnuje jen malý 
podíl těžebních území v naší republice, není tedy vyčerpávající informací o těžebních územích. Má 
sloužit pracovníkům ochrany přírody jako příklad toho, co se dá od uvedených území očekávat a jak 
k nim přistupovat, aby se jejich přínos pro diverzitu přírody maximalizoval. 

 
Obr. 1: Rozmístění sledovaných lokalit. 
 

 



Význam těžebních území pro biodiverzitu 

Území ovlivněné těžbou surovin představuje cca 1 – 2 % území republiky a zahrnuje desítky 
tisíc lokalit, z nichž kolem 1000 významnějších spadá do kategorie registrovaných dobývacích 
prostorů. Vybrané lokality, které byly v tomto i předchozím projektu zkoumány, mají v úhrnu plochu 
menší než 0,1 % území republiky. Přesto zde bylo nalezeno v průměru kolem 35 % všech druhů 
známých v jednotlivých skupinách z území republiky. Nejde jen o doklad síly přírody, která dokáže 
osídlit i plochy devastované těžbou surovin. Ve skutečnosti se řada druhů v současnosti vyskytuje již 
jen v těžebních územích a v okolní krajině chybí. Z toho je zřejmé, že těžební území jsou přes svůj 
malý rozsah pro podporu diverzity přírody velmi významná a zaslouží si odpovídající pozornost a 
péči.  

Přes velký počet zjištěných druhů průzkum zachytil vzhledem k časovým omezením jen část 
přítomných druhů. Některé skupiny by pro dosažení úplnějšího seznamu vyžadovaly víceletý průzkum 
s volbou vhodných období. Pozorovatelnost některých skupin hmyzu je silně závislá na počasí během 
návštěvy na lokalitě. Další omezení je dáno použitými metodami a u větších lokalit i výběrem části 
použité k průzkumu. Celkově tedy získaný seznam druhů skutečnost zřejmě dost významně 
podhodnocuje. 

Oba projekty dokumentují význam těžebních území pro podporu diverzity, který je dnes mezi 
odbornou veřejností přijímán už jako samozřejmost. Jejich výjimečnost je ovšem v tom, že umožnily 
výzkum srovnatelnými metodami po celém území republiky a pro různé druhy těžených surovin a 
ukazují tak na obecnou platnost poznatků o přínosu těžebních území jako významného doplňku 
k přírodním biotopům. 

V této oblasti proběhl v minulých dvou až třech desetiletích významný vývoj, který zcela 
změnil pohled odborníků a zčásti i laické veřejnosti na těžební území. V předchozím období na ně 
převažoval pohled jako na zničenou bezcennou krajinu prakticky bez života. To se do jisté míry 
promítlo i do přístupu k mapování biotopů na území ČR pro potřeby zavedení systému Natura 2000. 
V Katalogu biotopů České republiky spadají těžební území do nepřírodních biotopů kategorie X6 
„Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla“, která měla být mapována jen okrajově 
bez průzkumu, s následující definicí: „Člověkem vytvořené biotopy mimo sídla a průmyslové nebo 
zemědělské areály, na kterých je vyvinuta sporadická vegetace s pokryvností do 10 %, případně jsou 
úplně holé, bez vegetace. Patří sem těžební jámy a výsypky, odvaly hlušiny, haldy, lomy, štěrkovny, 
pískovny, skrývky zeminy, vybetonované nebo asfaltované plochy a podobná území s odstraněnou, 
převrstvenou nebo nevyvinutou půdou.“ Přitom se připouštělo, že nepřírodní biotopy mohou hostit i 
cenné druhy a společenstva, avšak bez možnosti konzervativní ochrany. Ve sborníku Bezobratlí 
postindustriálních stanovišť, který vyšel o desetiletí později, už je hodnota těžebních území brána jako 
samozřejmost a jsou dokonce označena za „klíčová místa pro ochranu naší přírody“. V uvedeném 
sborníku je použit pojem postindustriální stanoviště či jednoslovně postindustriál, což zní velmi 
srozumitelně. Vzhledem k tomu, že těžba surovin na jednotlivých lokalitách trvá desítky a často i 
stovky let a během této doby je už jejich území osídleno velkým počtem organismů, nepovažujeme 
uvedený pojem za dostatečně výstižný. Rovněž tak pokryvnost vegetace do 10 % u řady zejména již 
neaktivních lokalit neodpovídá skutečnosti. Zde se tedy přidržujeme neutrálního označení těžební 
lokality, které mohou být aktivní nebo s již ukončenou činností. 

 

 



Co podporuje biodiverzitu  

Těžební území mají některé vlastnosti, které vysokou diverzitu podporují. Po odstranění 
původního vegetačního krytu, půdní vrstvy, nadložních vrstev i vlastní těžené suroviny nebo pokrytí 
části ploch vytěženými vrstvami hlušiny začíná osídlování těchto ploch organismy v rámci primární 
sukcese, která může být v některých případech i dlouhodobě blokovaná. Navíc v rámci celého období 
těžby i období po těžbě vedle sebe existují různě staré plochy s rozdílnými stádii sukcese. Primární 
sukcesní stádia jsou v podmínkách ČR na nenarušených stanovištích vzácná, proto i organismy 
zúčastňující se osídlování ploch po těžbě patří často mezi vzácné. Snížená konkurence v počátečních 
sukcesních stádiích umožňuje přežití a rozmnožení výsadků ze vzdálených lokalit, které při dopadu do 
rozvinutých společenstev nemají naději na přežití. Proto je na těchto územích nalézána řada druhů 
nových pro ČR, zejména členovců. 

Těžbou vzniká často značně členitý povrch, který je v silném kontrastu s kulturní krajinou, 
která byla mnoho set let postupně urovnávána. Výsledkem jsou rozdíly ve světelných, teplotních a 
vláhových podmínkách, k nimž často přistupují rozdíly v chemických vlastnostech substrátu. Vzniklý 
biotop má tedy proměnlivé vlastnosti, které vyhovují na jednotlivých dílčích plochách různým druhům 
organismů a různým společenstvům.  V úhrnu celé plochy to umožňuje současnou existenci mnohem 
většího počtu druhů. 

Další cennou vlastností většiny těžebních území je malé množství živin na rozdíl od okolní 
eutrofizované krajiny. To neumožňuje rozvoj především mohutných druhů vegetace, které v okolní 
krajině potlačují výskyt menších druhů schopných využívat nízké koncentrace živin a na ně vázaných 
dalších skupin organismů. Mnoho dříve i běžných druhů nebo dokonce plevelů tak má možnost 
přežívat už jen na těžebních územích. 

V některých případech jsou přítomny substráty s extrémními chemickými nebo fyzikálními 
vlastnostmi. Jde především o nízké pH, zasolení, vysychavost a u tmavých substrátů i ohřev sluncem 
na vysokou teplotu, které se mohou vzájemně i různě kombinovat. Tyto podmínky většina druhů 
nesnáší, ale to otevírá prostor pro životaschopné populace jiných často vzácných druhů. 

Přestože jsou těžební území označována za narušené lokality, tak paradoxně často umožňují 
dlouhodobý nerušený rozvoj řady druhů a populací. Na většině území probíhá těžba desítky let, 
některé mají zásoby surovin i na tisíciletí při dané intenzitě těžby. Na často rozsáhlých plochách, které 
nejsou aktivně těženy nebo zaváženy nějakými hmotami, přetrvává dlouhodobě absence lidské 
přítomnosti a lidského vlivu. Jde tedy de facto o divočinu, byť nemá podobu pralesa. To v kombinaci 
s dalšími plochami, kde vliv lidských aktivit v rámci těžby mění podmínky velmi dynamicky, dále 
podporuje zvyšování diverzity. 

Hodnocení dosažených výsledků ukázalo zřetelně, že neexistují všestranně dobré nebo obecně 
špatné lokality, jednotlivá těžební území nevyhovují současně všem skupinám a žádné není pro 
všechny skupiny špatné. Lokality z hlediska některé skupiny chudé a nezajímavé mohou být 
mimořádně bohaté na druhy jiných skupin. Vhodnost biotopu se pro různé skupiny mění rovněž 
během stárnutí lokality a probíhající sukcese. Nejde proto navrhnout postup, jehož výsledkem by bylo 
třeba po skončení těžby území s maximální diverzitou všech skupin organismů. Nevidíme za rozumné 
snažit se pro jednotlivé těžebny vypracovat zásady těžby a následné rekultivace, které by vedly ke 
vzniku obecně ideálních podmínek. Vhodnější je na základě zkušeností z jiných lokalit a zejména 
z biologických průzkumů odhadnout, kterým organismům bude daná lokalita vyhovovat a těm 
podmínky přizpůsobit. To jde většinou udělat i levněji, zejména pokud se úpravy realizují již během 
aktivní těžby, kdy jsou k dispozici potřebné stroje a některé úpravy je možno realizovat prakticky bez 



nákladů nebo dokonce s jejich úsporou. Vzhledem k množství těžebních lokalit se určitě dostane na 
všechny skupiny, alespoň po dobu těžby.  

Zde je třeba připomenout již obecně známou skutečnost, že obvyklý způsob rekultivací po 
těžbě spočívající v rovnání terénu, překryvu zúrodnitelnými zeminami a případně výsadbě lesních 
monokultur vede k likvidaci řady podmínek podporujících vysokou diverzitu a k náhradě cenných 
společenstev běžnými druhy. Zde z hlediska podpory biodiverzity je mnohem lepší území jen uklidit a 
žádnou rekultivaci neprovádět. Nikdo přirozeně nepožaduje, aby všechny těžební lokality byly využity 
po skončení těžbě jen k podpoře biodiverzity a pro potřeby ochrany přírody. Existuje řada dalších 
způsobů využití, které jsou někdy slučitelné se zachováním vhodných podmínek na části území a jindy 
naopak neslučitelné. Obvyklý kompromisní požadavek je některé menší lokality ponechat celé pro 
podporu biodiverzity a u rozsáhlých lokalit aspoň část - cca 10 – 30 %. 

 

Hodnocení vlastností těžebních území z pohledu některých sledovaných skupin organismů 

Vyšší rostliny 

Vyšší rostliny je z pohledu ochrany biodiverzity vždy průkaznější hodnotit na úrovni společenstev 
popř. biotopů, než z pohledu výskytu jednotlivých druhů. Společenstva vyšších rostlin jsou 
v hodnocených územích vždy jedním z primárních a dobře hodnotitelných ukazatelů vývoje biotopů a 
kvality prostředí pro výskyt ostatních druhů. Výsledky výzkumu potvrdily specifičnost jednotlivých 
typů území, určenou především geologickým podkladem. Vývoj vegetace v lokalitách po těžbě je 
vždy alespoň částečný „návrat v čase“ mnohdy až do doby postglaciální.   To se týká především lokalit 
po těžbě rašeliny, kde v případě zachování vysoké hladiny podzemní vody dochází o opětovnému 
rozvoji rašelinění a sukcesnímu zarůstání, kdy se obnovují specifická společenstva rašelinného bezlesí. 
V tomto případě je třeba si uvědomit, že veškerá naše významná rašeliniště jsou lokality s opětovným 
zarůstáním vytěžených ploch a návratu k počátečním sukcesním pochodům obdobným při jejich 
primárním vzniku. Pokud budeme uvažovat o udržení tohoto biotopu, včetně unikátních rašelinných 
druhů, je těžba rašeliny a její následná pomyšlená rekultivace, podporující sukcesní pochody, možným 
vhodným způsobem jejich managementu. 

Území po těžbě uhlí, především odvaly a výsypky, jsou z hlediska vegetace nejvíce problematickými 
lokalitami. Většinou se jedná o nové antropogenní útvary v krajině, značně vysýchavé a s nedostatkem 
vody. Z hlediska vegetace jsou zatížené jak svými hydrochemickými charakteristikami, tak způsobem 
vzniku (nasypání).  Jedná se o nejčastěji cíleně rekultivovaná území. Rekultivace v těchto případech 
musí být zvažována v kontextu celkové krajiny. Velmi častá je neuvážená lesnická rekultivace (včetně 
cizích druhů), druhotně jsou tyto lokality prostorem výskytu řady invazních druhů.  Z pohledu 
přirozeně se vyvíjející vegetace jsou významná zejména území, která mají vody dostatek (zejména 
paty odvalů) a která jsou specifická složením vody (sekundární slaniska apod.). 

Lomová území – území po těžbě kamene se v případě ponechání přirozenému vývoji jeví jako 
významná refugia vegetace, kterou je možné označit jako potenciální přirozenou vegetaci. Tato je 
závislá především na typu horniny, která je obnažená popř. s minimálním půdním profilem, oslunění 
lokality a přítomnosti – absenci vody. Zejména na lokalitách bazických hornin je ve většině případů 
vhodné ponechávat přirozenému vývoji, který umožňuje obnovu stepních typů společenstev. Tato 
společenstva bývají bohatá i na výskyt ohrožených a chráněných druhů, pro které v okolní, obvykle 
zemědělské krajině, je velmi málo vhodných biotopů.  



V případě kyselých substrátů je vegetace výrazně chudší, ale možný vznik kyselých stepí a kyselých 
skalních stepí nelze přehlížet. Unikátními lokalitami mohou být i odkaliště po těžbě rud (př. Jívka). 

Lokality, které vznikají po těžbě v naší krajině, jsou z hlediska vegetace vesměs unikátní a mělo by 
s nimi být i takto zacházeno. Zejména se to týká drobnějších lokalit po těžbě. Neleze je však nechat 
pouze samovolné sukcesi. Pokud se v lokalitě vyvíjí nebo je předpoklad vývoje rostlinných 
společenstev s významnými druhy (refugia, místa hot spots), je třeba vždy podpořit rozvoj žádoucích 
sukcesních stadií a naopak eliminovat invazní druhy popř. zarůstání křovinami a lesem. 

Na těžební území je třeba nahlížet jako na prostory zvyšování biodiverzity v dnešní, velmi uniformní 
krajině. 

 

Houby 

Krajina, ve které žijeme, se postupně mění, rozšiřuje se zastavěná plocha, lesy jsou poměrně 
intenzivně využívány a zemědělská půda je již několik desítek let hnojena minerálními hnojivy, které 
se šíří do okolí. Jsou hnojeny pastviny, v posledních letech se zvýšila pastva dobytka. K vyšším 
vstupům přijatelného dusíku přispívají kromě zemědělských také imise z průmyslu a dopravy. Krajina 
se postupně eutrofizuje. Porosty, ze kterých není čerpána biomasa, procházejí procesem vnitřní 
eutrofizace a také hromaděním odumřené biomasy. Při tomto procesu se vytrácí do značné míry vliv 
chemismu podloží a dochází k pozvolné acidifikaci. 

Houby „makromycety“, které tvoří plodnice, jsou ukazatelem kvality prostředí. Reagují na 
chemickou kvalitu podloží – na bazickém podloží se vyskytuje mnoho vzácných druhů 
ektomykorhizních hub.  Houby svým výskytem také reagují na množství nahromaděného opadu. 
Vysoká vrstva nadložního humusu eliminuje mnoho druhů ektomykorhizních hub ze stanoviště, jiné 
druhy tento vliv vyžadují. Zásoba a kvalita tlejícího dřeva zásadně ovlivňuje druhové bohatství 
lignikolních hub. Houby všech ekologických skupin, zejména ektomykorhizní, jsou velmi citlivé na 
vyšší dostupnost dusíku, mizí ze svých stanovišť. 

Těžba surovin, deponie hlušiny a skrývek, ukládání průmyslového odpadu (popílku), už jen 
narušení a odstranění vrstvy nadložní zeminy, to vše přináší zcela nové biotopy pro některé houby, 
které jsou z kulturní krajiny vytěsňovány výše popsanými jevy. Tyto typy stanovišť jsou obvykle 
chudé na živiny, nejvíce na přijatelný dusík, umožňují uplatnění chemických vlastností podkladu a 
vykazují poměrně extrémní podmínky teplotní a vlhkostní. Dokud zůstanou bez povšimnutí člověka, 
uplatňuje se na nich přirozený vývoj vegetace tak, jak kdysi v krajině po velkých disturbancích, které 
jsou nyní minimalizovány.  

Houby, které běžně rostou v naší krajině, nepovažujeme za vzácné. V systému zvláště 
chráněných území jsou většinou chráněny vzácné houby vyzrálých „klimaxových“ stanovišť. V 
poslední době v těchto kategoriích chráněných území přibývají také staré lomy, na které se zapomnělo 
při asanacích a rekultivacích. Narušené biotopy tak představují místa potřebná pro houby raných 
sukcesních fází, místa chudá na živiny, místa málo zarostlá vegetací, místa extrémně slunná, 
vyhřívaná, anebo vlhká.  Houby, které se zde objevují, jsou často jmenovány mezi ohroženými druhy. 
Byly dříve známy, ale z krajiny se vytrácejí tak, jak ubývá jejich přirozených biotopů. Člověkem 
narušené plochy, které zůstanou v oligotrofním režimu, kde se projeví chemická povaha substrátu a 
kam nalétnou přirozené dřeviny a nástup vegetace je pomalý, tam se postupně objevují druhy, které v 
krajině postrádáme, anebo dokonce druhy nové pro naše území. 



Planktonní korýši a vířníci 

Složení zooplanktonu ve volné vodě závisí především na množství živin a velikosti případné 
rybí obsádky. Ve vodách  převažujících v těžebních územích, které mají nízkou koncentraci 
minerálních živin a celoročně vysokou průhlednost vody, bývá poměrně chudé společenstvo 
s převahou korýšů a minimálním zastoupením vířníků, což zřejmě dobře odpovídá i složení 
zooplanktonu v rybnících před začátkem intenzifikace do konce 19. století. V zarybněných úživnějších 
nádržích (typicky jezera po těžbě štěrkopísku u nížinných toků) bývá druhově velmi pestrý 
zooplankton s převahou vířníků. V hypertrofních vodách po těžbě slatiny se vyskytuje již druhově 
ochuzené společenstvo s vysokým zastoupením vířníků podobně jako v hypertrofních rybnících. V 
nádržích s extrémními vlastnostmi především silně kyselou, výrazně zasolenou vodou nebo s vysokou 
koncentrací vápníku je druhové složení velmi ochuzené, ale několik jinak velmi vzácných druhů se za 
těchto okolností pravidelně vyskytuje. 

Množství planktonních druhů v nádržích se násobně zvyšuje, pokud je v nádrži přítomen 
zarostlý litorál. Ten nejvíce podpoří, pokud je u co největší části budoucí břehové linie nízký sklon 
břehů do hloubky několika metrů. To často chybí, zejména u nádrží po těžbě štěrkopísku. Vytvoření 
potřebných mělčin je vedle omezení přítoku do zbytkových jam nejvýznamnější opatření, které 
podpoří diverzitu zooplanktonu a samozřejmě také řady dalších vodních organismů. 

Zooplankton je vedle své diverzity významný i jako potravní nabídka pro vodní ptáky a larvy 
čolků. Žádoucí je vysoká biomasa s převahou velkých druhů. To je v hlubších, živinami chudých 
nádržích nedosažitelné i v případě malé rybí obsádky. Eutrofizace těchto nádrží je však nežádoucí, 
kvalita vody by měla mít přednost. Úživnější nádrže po těžbě štěrkopísku zase mívají 
neregulovatelnou druhově pestrou rybí obsádku, která výskyt velkých druhů neumožňuje. 

 

Pavouci a blanokřídlí žahadloví 

U obou skupin jsou jako vzácné a cenné hodnoceny především teplomilné a mokřadní druhy. 
Tomu vyhoví především lokality v teplejších oblastech a v nižší nadmořské výšce s jižně 
orientovanými svahy, které jen pomalu zarůstají nízkou a řídkou vegetací. Pro mokřadní druhy je 
žádoucí zvětšení vhodných ploch, kde na vodu navazuje nezatopená plocha s nízkým sklonem. 

 

Střevlíkovití brouci (Carabidae) 

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že zjištěné druhové spektrum není příliš vysoké, a tudíž 
území má „nízkou“ přírodovědnou hodnotu, opak je pravdou. Cenný je výskyt řady druhů, 
preferujících iniciální sukcesní stádia (v mnoha případech je dokonce přímo vyžadují), především 
druhy psammofilní a vlhkomilné (tam kde je voda). Druhové spektrum i prostý počet druhů je s tímto 
v přímé souvislosti, neboť právě iniciální sukcesní stádia hostí často druhy, které mají v krajině jen 
omezený, mozaikovitý charakter výskytu. Mimořádnou roli tedy mají pro udržení těchto druhů v 
územích jejich výskytu nově vznikající lokality, které rychle osídlují. S postupem sukcese na těchto 
plochách dochází k snižování početnosti populací těchto druhů, což ve svém důsledku vede po 
zapojení porostu až k vymizení konkrétního druhu. Udržení těchto druhů v krajině je mnohdy 
nevhodně omezováno až znemožňováno všemožnými „revitalizacemi“, tedy zemními úpravami a 
především okamžitým zalesňováním. Výsledky dosavadních šetření i publikovaná data a dlouhodobé 
zkušenosti umožňují konstatování, že na plochách, které se uměle zalesní, rychle mizí heliofilní druhy 



otevřené krajiny, a to nejen v důsledku vlivu zastínění, ale především v nemožnosti uspět v konkurenci 
jiných druhů, které logicky zalesněné plochy ovládnou. Urychlení sukcese ozeleněním má tedy 
veskrze negativní roli na diverzitu autochtonních druhů střevlíkovitých (obecně bezobratlých) 
preferujících (viz výše) iniciální sukcesní stádia, což je v přímém rozporu s obecně proklamovanou 
ochranou biodiverzity naší krajiny. Podíl sledovaných biotopů na diverzitě střevlíkovitých (jako 
modelové skupině) vyšších krajinných celků, v mnohdy různě deteriorizované krajině, je ovšem 
vysoký. Podporuje to i skutečnost, že území zůstává v rámci širšího okolí pro řadu živočichů jedním z 
posledních refugií (někdy skutečně posledním). 

 

Motýli 

 Obecně většina navštívených lokalit (ať již nadále těžených nebo s ukončenou těžbou) 
vykazuje příhodnější podmínky pro přítomnost motýlí fauny než okolní intenzivně využívaná krajina. 
To je třeba zdůraznit jako základní fakt.  Dále, pro druhovou pestrost fauny motýlů jsou důležité tři 
faktory: 1. přítomnost co největšího spektra živných rostlin, 2. mikroreliéf lokality (závětří, otevřené 
plochy s květy, kopečky pro hilltoping, atd.) a 3. geografická poloha lokality v kombinaci s 
nadmořskou výškou.  

 Z tohoto hlediska ze všech zkoumaných vycházejí lépe lomy na vápenec a mramor. Většinou 
jsou v nižších polohách, dále na takových lokalitách CaCO3 představuje výhřevný substrát, lomová 
patra zajišťují diverzitu reliéfu a vegetace na vápencích je obvykle bohatší než na haldách kameniva 
nebo hlušiny. Též druhy motýlů vázané na xerotermní podmínky, což je charakter většiny biotopů, 
které v takových lomech vznikají, jsou obecně vzácnější, protože řada z nich má v ČR severní či 
severozápadní hranici výskytu. Na zkoumaných vápencových lokalitách projektu sice nebyly ve 
velkém počtu doloženy zvláště významné druhy, ale většina takových stanovišť (zejména jejich 
okraje) se jeví být pro motýly velmi příznivá. 

 Z hlediska reliéfové pestrosti též fauně motýlů vyhovují především lomy, a to mnohem spíše 
než jednotvárné planiny pískoven či hliníků. Zvláště rozlehlejší lomová území jsou velmi příznivá. 
Obdobně horší se z hlediska motýlů též jeví být náspy a haldy. 

 Přítomnost vyššího druhového spektra motýlů (včetně významných druhů) lze podpořit 
především diverzifikací reliéfu lokality před ukončením těžby. Někde je vhodné navrstvit náspy a 
hromady (především u planin typu hliník či pískovna), někde stačí po ukončení těžby alespoň 
ponechání lomových teras, kolmých stěn, náspů a komunikací (zejména jejich okrajů) přirozené 
sukcesi. Přirozenou nebo modelací terénu vyvolanou sukcesi a osídlování organismy z okolí lze z 
hlediska vzniku cenných biotopů považovat za optimální způsob údržby. V zájmu přírodovědných 
hodnot by cennější lokality neměly podléhat klasické rekultivaci spojené s navezením zeminy a 
následnému zatravnění či zalesnění, která by jejich přírodovědný potenciál ponížila na úroveň běžné 
okolní krajiny. Intenzivně obdělávaných lesů, luk a polí je v krajině ČR nepoměrně více než stanovišť, 
která sice vznikla jako artefakty lidské činnosti, ale reprezentují významná refugia organismů, které v 
běžné industriálně zemědělské krajině nepřežijí. 

 

 

 



Měkkýši 

 Měkkýší fauna preferuje lokality s vápenným podkladem nebo takové, kde je dostatek 
rostlinného opadu z listnatých stromů a tlející dřevo.  Obnažené půdy pískoven a hliníků a též kyselý 
rašelinný podklad pro ně není příliš vhodný. Logicky proto je vždy vyšší druhové spektrum nacházeno 
ve vápencových lomech, kde mohou být i lesostepní a stepní druhy. Druhy vázané na lesní prostředí 
jsou na sledovaných lokalitách méně početné, převládly druhy otevřenějších ploch. Citlivější lesní 
významné druhy zachyceny nebyly, ale tam, kde lom přechází např. v bukový porost, je možno 
některé vzácnější závornatky předpokládat. Na chudších lokalitách byli zjištěni i někteří nazí plži, kteří 
nemají tak úzkou ekologickou vazbu a patří mezi hojné druhy až škůdce. Tam, kde je v těžebně k 
dispozici trvalejší vodní plocha, byly zjištěny i některé vodní druhy. Pokud je vodní plocha osídlena 
rybami, je pravděpodobný i výskyt škeblí včetně zvláště chráněné škeble rybniční.  

 Obecnou strategii podpory měkkýší fauny je obtížné formulovat, protože je specifická pro 
různá prostředí. U vápencových lomů je vhodné udržovat výslunná stanoviště pro xerotermní měkkýše 
i stanoviště stinná pro druhy, které nemají rády exponované plochy. Je-li v lokalitě přítomen listnatý 
les, je vhodné jej udržovat co nejblíže pralesnímu typu s tlejícím dřevem a vrstvou listnaté opadanky, 
která vytváří příznivé prostředí pro měkkýše. Vysloveně škodlivé je pro malakofaunu zalesňování 
jehličnatými dřevinami, protože kyselý opad z těchto stromů jim nevyhovuje, V jehličnatém lese lze 
najít pouze velmi odolné ulitnaté druhy a rychle se šířící nahé plže plzáky a slimáky. 

 

Obratlovci 

Těžební lokality představují pro obratlovce obvykle refugia v okolní intenzívně využité 
krajině, kde nacházejí náhradní biotopy za mizející mokřadní nebo zemědělská stanoviště. Jedná se 
většinou o plochy s mnohem různorodější nabídkou mikrohabitatů, plochy bez použití hnojiv nebo 
biocidů, plochy bez rybářského využití apod.   

Obecně menší význam pro obratlovce mají malé plochy nebo plochy, kde na většině proběhly 
zemědělské nebo lesnické rekultivace a pouze malá část si zachovává těžebním průmyslem 
pozměněný charakter. Naopak mimořádný význam mají plochy, kde se nacházejí soustavy vodních 
ploch v různých stádiích sukcese, zejména tůně, jejichž morfologické vlastnosti neumožňují 
dlouhodobou přítomnost ryb. Ty potom slouží jako místa rozmnožování obojživelníků, příp. místa pro 
získávání potravy plazů.  

Stejně významné jsou plochy, kde je v delším časovém horizontu blokována sukcese. Ty 
nahrazují dříve mnohem hojnější krátkostébelné trávníky a umožňují slunění nebo získávání potravy 
plazů a ptáků. Významné jsou také lokality se zachovanými výchozy hornin, především v podobě 
kolmých skalnatých stěn nebo sutí, které slouží jako náhradní hnízdiště ptačím druhům hnízdícím na 
skalách, případně jako stanoviště pro plazy. V neposlední řadě představují opuštěné nebo částečně 
opuštěné těžebny místa, kde se neprovozuje myslivost a kde je dostatek klidu pro úkryty a vyvádění 
mláďat savců.  Zejména při okrajích Pražské aglomerace jsou těžební lokality významnými plochami 
bez zástavby, bez parkových úprav se spontánně vyvinutou vegetací, která je útočištěm druhů z 
okolních polních kultur. 

Hodnota některých lokalit vzroste po ukončení těžební činnosti (Litice), zvláště dojde-li k 
vhodným tj. minimálním úpravám.  Pro těžební plochy se ukazuje velmi vhodné využití v podobě 



chráněných lokalit sloužících k vzdělávacím účelům, v některých případech i rekreaci (Kurovice, 
Rasová).   

Nevhodnou a pro obratlovce vyložené škodlivou praxí je likvidace kolmých stěn u pískoven, 
zavážení vodních ploch nebo jejich vysoušení, dále pak zavážení odpadem, stavební sutí apod. 
(Sulava). Stejně tak méně vhodné jsou plošné lesnické, případně zemědělské rekultivace. V jejich 
důsledku dochází ke ztrátě drobné mozaiky stanovišť a rozvoji mladého lesního porostu s velmi 
omezenou hodnotou pro živočichy (Rtyně v Podkrkonoší).  Stejně tak je problematická výsadba ryb 
do objemem i plochou malých nádrží, která může vést k likvidaci lokality (Chvalčov). 

 

Voda v těžebních územích 

Stejně jako v okolní krajině i na ploše těžebních lokalit a na skládkách odpadů energetického 
průmyslu se vyskytují vodní plochy. Větší kumulace vody ovšem komplikují těžbu a proto se je těžaři 
snaží eliminovat. V případě kamenolomů těžících z boku kopců a některých výše položených pískoven 
voda volně odtéká. U těžeben zahloubených pod úroveň okolního terénu je voda obvykle sváděna do 
plošně malých retenčních nádrží a z nich čerpána mimo těžebnu. To je použitelné, pokud hlavním 
zdrojem vody jsou srážky a přítok podzemní vody není příliš vydatný. V některých případech je přítok 
podzemní vody tak vydatný, že není reálné a ekonomicky únosné její odčerpávání a těžba pak probíhá 
pod vodní hladinou. To se týká především těžby štěrkopísků v říčních nivách. V rámci těžby některých 
surovin se budují rovněž různé technologické nádrže zejména v souvislosti s úpravou těžené suroviny 
nebo s úpravou čerpaných důlních vod. Na plavištích popílků je voda nosným médiem a po většinu 
doby na nich vodní plocha převažuje.  

V některých případech vznikají vedle vlastního těžebního území různě rozsáhlé výsypky 
nadložního materiálu nebo hlušiny z hlubinné těžby. Pokud je tento materiál nepropustný pro vodu, 
mohou na výsypkách v různých depresích vznikat samovolně jezírka a na svazích drobné toky. 

V těžebních územích je podíl vodních ploch a mokřadů výrazně nadprůměrný ve srovnání 
s územím celého státu, kde podle katastru nemovitostí tvoří cca 1,7 %. V těžebních územích se úhrnný 
rozsah vodních ploch především zásluhou těžby štěrkopísku a velkých zbytkových jam po těžbě uhlí 
pohybuje kolem 10000 ha, tzn., že se blíží se 10 % plochy těžebních území. 

Podíl různých zdrojů ovlivňuje fyzikálně chemické vlastnosti vod na územích ovlivněných 
těžbou. Srážková voda z plochy těžeben a přilehlého povodí mívá chemické složení blízké destilované 
vodě, ale může mít silný zákal, který získá při pohybu po nezpevněném rozmáčeném povrchu. 
Podzemní voda bývá obohacená o rozpuštěné soli i plynné látky v závislosti na složení vrstev, jimiž 
protéká a na době pobytu v podzemí. Mívá pravidelně zvýšené koncentrace kovů a někdy i silně 
kyselou reakci. Chemické složení vody v různých částech téhož těžebního území se pravidelně 
významně až dramaticky liší. Totéž platí pro vody na výsypkách. Koncentrace minerálních živin bývá 
u obou zdrojů zpravidla nízká, ale existují i výrazné výjimky. 

Z pohledu fyzikálně chemických vlastností vody je možno uvést několik charakteristických 
případů. V kamenolomech, některých těžebnách rud, menších pískovnách nad úrovní blízkého toku i v 
některých jezírkách v kaolinových lomech bývá voda chemismem blízká dešťové vodě. Podobné 
vlastnosti mívá voda na rašeliništích, zejména ve vyšších polohách. Bývá však silně kyselá, s vysokou 
koncentrací organických látek, železa a celkového fosforu. Voda v nádržích po těžbě slatiny se od 
předchozí liší vyšším pH, vysokou koncentrací solí a ještě vyšší koncentrací fosforu. V lomech 



s povrchovou těžbou uhlí bývá často voda s vysokou koncentrací rozpuštěných solí a v některých 
menších lomech může být i silně kyselá. V hlubokých zbytkových zatopených jamách bývá čistá voda 
s nízkou koncentrací fosforu z důvodu jejich morfologie, která snižuje intenzitu koloběhu živin. 
Takový stav je žádoucí podpořit omezením přísunu živin z vnějších zdrojů, tzn., že je potřebné 
zamezit průtoku a zdroje vody omezit na vlastní malé povodí. Kvalita vody zejména během aktivní 
těžby může být ohrožena znečištěním z používaných mechanismů. Znalost stovek nádrží na těžebních 
územích a jejich oživení umožňuje konstatovat, že takové případy jsou velmi vzácné.   

Tab. 1: Srovnání statistických hodnot ukazatelů kvality vody v těžebních územích a v rybnících. 

lokality těžební území rybníky 2006-2016 

ukazatel minimum medián maximum minimum medián maximum 

pH 2,54 7,41 9,59 5,14 7,72 9,44 

alkalita mmol/l 0,040 2,122 12,433 0,070 1,506 6,235 

CHSK-Cr mg/l 0,2 35,0 420,0 0,4 35,7 101,5 

NH4-N mg/l 0,001 0,014 51,500 0,001 0,017 0,615 

NO3-N mg/l 0,001 0,023 23,100 0,000 0,036 5,799 

NO2-N mg/l 0,000 0,004 0,782 0,000 0,005 0,117 

N org. mg/l 0,182 0,789 26,924 0,092 1,150 3,585 

N celkový mg/l 0,190 0,980 80,476 0,419 1,373 5,988 

PO4-P mg/l 0,001 0,013 0,133 0,001 0,015 0,072 

P celk. mg/l 0,043 0,099 3,681 0,009 0,116 0,419 

Na mg/l 0,6 12,1 2754,3 2,8 7,5 123,6 

K mg/l 0,2 4,9 1970,1 0,6 2,4 42,0 

Ca mg/l 1,3 40,4 568,8 2,5 29,9 261,2 

Mg mg/l 0,3 12,0 381,5 1,2 6,6 204,5 

Fe mg/l 0,001 0,040 10,282 0,012 0,133 4,010 

Cl mg/l 0,1 15,9 1523,9 0,9 12,4 217,7 

SO4 mg/l 0,1 48,7 9415,3 2,8 28,8 1128,0 

NL mg/l 0,2 6,8 89,8 0,8 12,0 91,0 

Mn mg/l 0,003 0,030 24,629 0,003 0,027 0,424 

vodivost25 µS/cm 17 515 13170 51 243 2630 

Chlorofyl µg/l 0,43 8,80 728,71 2,83 41,21 353,00 

 

Tabulka 1 ukazuje srovnání několika statistických ukazatelů 162 vzorků vod analyzovaných 
v obou zde hodnocených projektech s běžnými povrchovými vodami zastoupenými rybníky z různých 
míst ČR z období 2006 až 2016 (82 vzorků). Obě skupiny analyzovala laboratoř ENKI o.p.s. Třeboň. 
Mediány v obou skupinách vzorků jsou velmi podobné. S výjimkou chlorofylu, který je v rybnících 
přibližně pětinásobný, jsou rozdíly nejvýše dvojnásobné, ale zpravidla menší. Lze to shrnout tak, že 
koncentrace forem dusíku a fosforu je na těžebních územích trochu menší a koncentrace iontů trochu 
větší. V extrémech jsou však rozdíly mezi oběma skupinami mnohem významnější. Minimální 
koncentrace iontů jsou na těžebních územích vesměs výrazně nižší než v rybnících a jejich maximální 
koncentrace vesměs vyšší. V případě maximálních hodnot to platí i pro jednotlivé formy dusíku a 
fosforu a také železa a manganu, které jsou v těžebních územích vesměs vyšší. Poměr maxima 
k minimu je u všech ukazatelů v těžebních územích vyšší než v rybnících a to zhruba desetinásobně. 
Největší zjištěný rozdíl v těžebních územích je u síranů, kde nejnižší hodnota byla zjištěna v jednom 



z Ranských jezírek (0,05 mg/l) a nejvyšší hodnota 9415 mg/l v jedné z lagun v Mydlovarech. 
Chemické složení vody v těžebních územích je tedy mnohem variabilnější než v běžných povrchových 
vodách. To se netýká jen rozpětí jednotlivých ukazatelů, ale i jejich vzájemné kombinace. Je 
obdivuhodné, že vodní organismy se s těmito rozdíly celkem dobře vyrovnají. 

Objem vody ve zbytkových jamách je značný a vedle jejího oživení vodními organismy může 
být využit i k jiným účelům. Do každého lomu vede cesta upravená pro těžké nákladní vozy. Vodu i 
z menších lomů lze tedy snadno využít v případě krizových situací (požáry), případně ji odebírat pro 
jiné nutné použití. Ve srovnání s rybníky jde zpravidla o vodu čistou, bez organické a anorganické 
příměsi. Voda z velkých zbytkových jam může být při vhodné stavební úpravě využívaná pro 
nadlepšování minimálních průtoků v tocích a nabízí se i využití pro přečerpávací vodní elektrárny. To 
vše není v rozporu s jejich bohatým oživením. Problematické se zatím v praxi ukazuje jen rybářské 
využití spojené s eutrofizací a jejími nežádoucími projevy. 

 

Ochrana a využití geologických fenoménů 

 Při těžbě ložisek jsou nutně odkryty geologické profily. Jejich význam je rozdílný podle druhu 
suroviny, velikosti, geologického, paleontologického, mineralogického a speleologického obsahu. 
Velmi často se skutečný význam profilu zjistí až při následných výzkumech. Blízko k ochraně 
geologických fenoménů má i ochrana případných archeologických lokalit a historických nálezů.  

 Část starých lomů je proto různým způsobem chráněna. Většina je však zavážena, ponechána 
bez zásadnějších úprav a postupně zaniká. V současnosti se prosazuje trend geoparků, ve kterých se 
významně uplatňují právě staré lomy a důlní díla. Ochrana geologických fenoménů může být většinou 
spojena s ochranou buď celého ekosystému na dané lokalitě, nebo s ochranou vybraných druhů fauny 
a flóry.  

 V zahraničí jsou staré lomy využívány i komerčně, zájemcům je umožněn kontrolovaný sběr 
minerálů a fosilií za poplatek. U nás jsou některé lomy uváděny jako exkurzní lokality, využití je 
možné jak pro zájemce, tak i pro školy.  Na rozdíl od ochrany biologických elementů ochrana 
geologických fenoménů vlastně nezamezuje případnému získání potřebného materiálu, který je jinak 
prakticky nedostupný pro opravy historických budov. Krátkodobá těžba v malém rozsahu je vlastně 
obnova lokality.  

 Geologické fenomény lze zachovat a chránit i v případech, kdy plocha lomu je nadále 
využívána k průmyslovým účelům. 

 

Konflikty zájmů 

 Lomy mohou být využívány různými způsoby – jako chráněná refugia, biocentra, krajinné 
prvky, rekreaci, sport, vědecké plochy atd. Často jde o zájmy, které jsou vzájemně neslučitelné, jindy 
naopak zásadní problémy nejsou. Proto je nutné přistupovat k lomům jako k součásti krajinného celku. 
V krajině pak lomy nahradí prvky, které chybí nebo jsou zničeny.  

 Všemu by však měl být nadřazen požadavek bezpečnosti. Nezabezpečené lomové stěny a 
nerovné kamenité dno v zatopených lomech znamenají vždy ohrožení. Při ukončení těžby je nutná 
úprava stěn a zároveň výsadba vhodných bariér nad horním okrajem lomu.    



 

Informace o těžbě  

Zákon č. 44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, 
zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a 
zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a 
ochrany životního prostředí při těchto činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie. 

Podle horního zákona není za nerosty považována voda (vyjma minerální), půda a rašelina, ale odval, 
výsypka nebo kaliště mohou být ložiskem. Ložiska jsou chráněna vyhlášením chráněného ložiskového 
území. Je v něm omezena činnost, která by omezovala případnou těžbu. Omezení jsou technického 
rázu. Detailní evidenci (objem zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, objemu skrývky, 
výši těžby, rozsahu ploch dotčených dobýváním nerostů, ražbě důlních děl, délce udržovaných důlních 
děl atd.) vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Jediným veřejně přístupným materiálem, který aktuálně a v historické posloupnosti informuje domácí 
i zahraniční veřejnost o těžbě, zdrojích, zásobách, cenách nerostných surovin v České republice a o 
zahraničním obchodu s nimi je publikace Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 
vydávaná Českou geologickou službou (přístupno na Extranetu ČGS). Česká geologická služba 
provozuje mapovou aplikaci Surovinový informační systém, která je měsíčně aktualizovaná a ukazuje 
těžené dobývací prostory, chráněná ložisková území, výhradní plochu ložisek spolu se základními 
údaji o těžené surovině. 

Vysvětlivky k mapám a textu jednotlivých lokalit  

Mapy jsou zobrazeny v kartografickém zobrazení S-JTSK.  Zdroje k podkladovým mapám: 

1. Mapový podklad ZM a barevné ortofoto WMS © Český úřad zeměměřický a katastrální, 
www.cuzk.cz. 

2. Historická ortofotomapa © CENIA 2010, Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, 
© MO ČR 2009 

3. Přírodní biotopy a habitaty, aktualizace 2008-2018. WMS © Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky 

4. Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií,  WMS © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s 
využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), 
Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012). HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, 
K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 
69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X. 

5. Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50) (WMS) © Česká geologická služba 



Hl.  město Praha - přehled lokalit
Legenda
lokality2015
aktivní_ukončený
! aktivní

! ukončený

Základní mapa 1:200 000

lokalita ID surovina forma aktivní_ukončený
Sulava A_Sul Štěrkopísek pískovna u
Slivenec - lom Cikánka A_Cik Kámen pro kamenickou výrobu lom            a
Slivenec A_Sli Jíly těžba a
Přední Kopanina A_Pře Opuka lom u
Hloubětín - cihelna A_Hlo Jíly těžba u



!
A_Sul

Sulava - Kosoř, Praha

Sulava - štěrkopísky
Občasná těžba na lokalitě v k.ú. Kosoř probíhala cca posledních 70 let.Pozůstatky po staré těžbě jsou především jz od ložiska v prostoru dnešníchatové zástavby. Skrývka byla nasypána kolem prostoru těžby směrem ksilnici a cestě, čímž vznikl několikametrový val.Ložisko má v podloží horniny kosovského souvrství (nejvyšší ordovik).Jedná se o denudační zbytek říčních a jezerních sedimentů, mocné místyaž 40 m, které jsou uloženy v korytovité depresi. Sedimenty jsou žluté,častěji rezavé až červenohnědé písky a štěrky obsahují především různédruhy křemene, místy jílovitá příměs umožňuje klasifikovat horninu jakokaolinické jílovité písky. V krustách jsou otisky a zuhelnatělé části kmenů avětví třetihorních rostlin.Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. Voda se vyskytuje v podoběvysychajících louží. Podloží je však pro vodu nepropustné a dá sepředpokládat, že je zvodnělé.
Současný stav: Probíhá velmi omezená těžba, ale ložisko je zasypávánoodpadem v nadměrné míře, vysoko nad původní úroveň terénu. Při horníchokrajích pískovny sukcesně mladé biotopy vysychavé a  propustné.Zasypávání odpadem, do navážky jsou zapuštěny roury umožňujícívypouštění kapalného odpadu. Ohrožení spodní vody je vysocepravděpodobné.  Invaze Robinia pseudoacacia, Calamagrostis epigeios.
Lokalita spadá do Karlštejnského bioregionu (1.18). Podnebí mírně teplé.Entomologicky významná lokalita: Byly zde nalezeny 4 druhy pavouků zčerveného seznamu, z nichž Drassyllus villicus (skálovka vidlicová) aEpisinus truncatus (snovačka uťatá) patří mezi teplomilné. Na blanokřídléžahadlové je to vůbec nejbohatší lokalita. Bylo zde zjištěno 96 druhů. Namotýly poměrně chudá lokalita. Zjištěny byly jen 4 druhy, z toho však jedenjen na této lokalitě: Tyta luctuosa (tmavoskvrnka svlačcová).
Poznámka: Lokalita je v CHKO Český kras. Rekultivace bude obtížná anákladná, pravděpodobně se nepodaří zachránit ani část unikátníhogeologického profilu.0 250 500m
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A_SUL_Sulava  
Kraj: Středočeský 
Katastrální území:  Kosoř 

Souřadnice lokality: 14,321°E, 49,977°N 
Název lokality: Sulava 

Charakteristika lokality: bývalá těžba písku 
Druh těžené suroviny: písek, štěrkopísek 

Využití lokality: probíhá zasypávání lokality odpadem 

 
 
Historie: Občasná těžba na lokalitě probíhala cca posledních 70 let. Pozůstatky po staré těžbě jsou především jz od ložiska v prostoru dnešní chatové 
zástavby. Skrývka byla nasypána kolem prostoru těžby směrem k silnici a cestě, čímž vznikl několikametrový val. Podle ústního sdělení byly při těžbě 
nalezeny doklady o osídlení z doby halštatské kultury.  

Geologie: Ložisko má v podloží horniny kosovského souvrství (nejvyšší ordovik). Jedná se o denudační zbytek říčních a jezerních sedimentů, mocné 
místy až 40 m, které jsou uloženy v korytovité depresi. Jde o pozůstatek staré neogéní hydrologické sítě (klínecké stadium), kdy korytovité deprese 
směřují šikmo, případně i kolmo na současné toky řek.  
Sedimenty jsou žluté, častěji rezavé až červenohnědé písky a štěrky obsahují především různé druhy křemene, místy jílovitá příměs umožňuje 
klasifikovat horninu jako kaolinické jílovité písky. V profilu jsou patrné změny zrnitosti a barvy. Časté je proudové a šikmé zvrstvení (doklad říční 
sedimentace). Rezavé zbarvení způsobují především oxidy železa, které se do horniny dostalo z roztoků prosakujících písčitým materiálem. Nad méně 
propustnými partiemi horniny vznikly krusty železivců. Ty obsahují často i příměs manganu, který se projevuje až černou barvou. V krustách jsou 
otisky a zuhelnatělé části kmenů a větví třetihorních rostlin. V širším okolí lokality se vyskytují sluňáky (pevné křemence).  
V jílovitých polohách byly nalezeny i otisky listů spodnomiocenního stáří. V současné době se je nepodařilo znovu nalézt. Jednalo se o rody Salix, 



Betula, Corylus, Ulmus, Daphnogene, Fagus. Druhy mají vztah k druhům ze Severní Ameriky a jihovýchodní Asie. Klima bylo mírné, spíše teplejší.     

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, a přemístěna do deponií kolem ložiska.    
Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. Voda se vyskytuje v podobě vysychajících louží. Podloží je však pro vodu nepropustné a dá se 
předpokládat, že je zvodnělé.   
Biogeografie: Lokalita spadá do Karlštejnského bioregionu (1.18). Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území Čech a hostí charakteristickou 
vápnomilnou biotu. Podnebí mírně teplé.  Z hlediska fytogeografického spadá do obvodu Českého termofytika, okresu 8 -Český kras. Flóra bioregionu 
je velmi pestrá. Jsou v ní zastoupeny rozmanité prvky, včetně mezních (sem náleží celá řada termofilních druhů) i exklávních.  Teplomilné doubravy 
spolu s rozsáhlými vápencovými stepními lady a bradly regionu jsou centrem teplomilné středočeské fauny. 
Současný stav: Probíhá velmi omezená těžba, ale ložisko je zasypáváno odpadem v nadměrné míře, vysoko nad původní úroveň terénu. Při horních 
okrajích pískovny sukcesně mladé biotopy vysychavé a  propustné.  Místy kumulace jílovitých složek na SZ okraji malý mokřad, Salix caprea, 
v sušších místech Pinus sylvestris. Val při Z okraji s Pinus sylvestris, Betula pendula, Salix caprea. 

  Možná ohrožení: Zasypávání odpadem, do navážky jsou zapuštěny roury umožňující vypouštění kapalného odpadu. Ohrožení spodní vody je vysoce 
pravděpodobné.  Invaze Robinia pseudoacacia, Calamagrostis epigeios. 

Doporučená opatření: Zastavit navážení odpadu, sledovat stav spodní vody. 
Entomologicky významná lokalita: Byly zde nalezeny 4 druhy pavouků z červeného seznamu, z nichž Drassyllus villicus (skálovka vidlicová) a 
Episinus truncatus (snovačka uťatá) patří mezi teplomilné. Na blanokřídlé žahadlové je to vůbec nejbohatší lokalita. Bylo zde zjištěno 96 druhů. Na 
motýly poměrně chudá lokalita. Zjištěny byly jen 4 druhy, z toho však jeden jen na této lokalitě: Tyta luctuosa (tmavoskvrnka svlačcová). 

Poznámka: Lokalita je v CHKO Český kras. Rekultivace bude obtížná a nákladná, pravděpodobně se nepodaří zachránit ani část unikátního 
geologického profilu. 
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      Obr. 1.: Sulava – zbytek původní pískovny Obr. 2.: Hrubozrnná poloha se zbytky dřev 



       Obr.3.: Navážka značně převyšuje původní terén    Obr.4.: Plocha navážky 
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Cikánka, Praha
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Lom  Cikánka  váp enec
Č inný lom  na  váp enec - ložis ko tvořené p řed evším  d vorecko-p rokop s kým i
váp enci. Lom  Cikánka je na m ís tě s tarších m alých lom ů, těžba v něm
p robíhala p řed evším  p o d ruhé s větové válce. Na ložis ku není žád ný trvalý
zd roj vod y. V lom u s e trvale ud ržuje m ělká nád rž. Probíhá rekultivace a
velm i om ezená těžba.
Lokalita s p ad á d o Karlštejns kého bioregionu (1.18). Pod nebí m írně tep lé.
Botanicky význam ná lokalita: Bis cutella laevigata, Ep ip actis  helleborine,
Geranium  s anguineum , Linum  aus triacum , Ad onis  aes tivalis .
Entom ologicky význam ná lokalita: 3 d ruhy p avouků z č erveného s eznam u,
19 d ruhů s třevlíků, 3 chráněné (Brachinus  crep itans , Brachinus  exp lod ens ,
Cicind ela cam p es tris ). Z m otýlů: Cup id o m inim us , Hes p eria com m a,
Polyom m atus  corid on. Na m ravence velm i bohatá lokalita, celkem  nalezeno
10 d ruhů.
Malakologicky význam ná lokalita:  Cep aea vind obonens is  (p ás kovka
žíhovaná) je zařazena d o č erveného s eznam u jako tém ěř ohrožený.
Hyd robiologicky význam ná lokalita: vířník Hexarthra fennica.
Dop oruč ené m anagem entové zás ahy: Před  p říp ad ným  ukonč ením  těžby by
bylo vhod né lokalitu jako p řírod ověd nou, his torickou a technickou p am átku
zakonzervovat a zabezp eč it.  Ud ržet oligotrofní p od m ínky biotop u.
Zachovat bez rekultivace a zavážení ornicí. Likvid ace výs kytu Robinia
p s eud oacacia, Calam agros tis  ep igeios
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A_CIK_Lom Cikánka - vápenec 
Kraj: Praha 
Katastrální území: Radotín 

Souřadnice lokality: 14,329°E, 50,003°N 
Název lokality: Cikánka - vápenec 

Charakteristika lokality: Lom na vápenec 
Druh těžené suroviny: vápence 

Využití lokality: probíhá rekultivace 
 

 
 
Historie: V oblasti se těžil vápenec od středověku. Lom Cikánka je na místě starších malých lomů, těžba v něm probíhala především po druhé světové 
válce. Vápenec byl zpracováván v cementárně Lochkov.  Dnes je lom v majetku firmy Českomoravský cement., a. s. 

 
 



 
Stav v r. 1949. V pozadí lom na slivenecký mramor, v popředí lom Cikánka. V pravé části snímku jsou dosud nezalesněné stepní plochy. 

 

 

 

Geologie: V lomu Špička s těžilo ložisko tvořené především dvorecko-prokopskými vápenci (spodní devon - prag). Těžba probíhala stěnovým 
způsobem na třech etážích. V bazální části ložiska jsou vápence řeporyjské, červenavé hlíznaté mikritové vápence, přecházející do vápenců dvorecko-
prokopských. Dvorecko-prokopské vápence jsou mikritové, tmavě šedé, ve spodní části hlíznaté lavicovité vápence, ve svrchní části jsou deskovité, 
spíše s hladkým povrchem. Ukládaly se v hlubší části pánve, v relativně klidném prostředí. Obsahují trilobitovou faunu rodů Reedops, Odontochile, 
Pragoproteus a další. Během těžby se v lomu nacházely poměrně časté misky mlžů Královna a Panenka. 

V nejvyšší etáži lomu se vyskytují sprašové hlíny, žlutohnědé s bílými cicváry.  V severozápadní části lomu se odlamují části lomové stěny, dochází k 
blokovým sesuvům kamene.  



Především v nejvyšší etáži jsou v blízkosti povrchu časté drobné krasové jevy (převládají dutiny vyplněné hlinitými sedimenty. V lomu bylo těžbou 
odkryto i několik větších krasových dutin.  
Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, dno lomu a etáží je čisté, jen místy jsou menší deponie kamene. Odpadní kámen byl přemístěn na deponii 
v blízkém lomu Hvížďalka. Původní půdy (též v návaznosti na lom) typu rendziny. 
Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. V lomu se trvale udržuje mělká nádrž.  

Biogeografie: Lokalita spadá do Karlštejnského bioregionu (1.18). Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území Čech a hostí charakteristickou 
vápnomilnou biotu. Podnebí mírně teplé.  Z hlediska fytogeografického spadá do obvodu Českého termofytika, okresu 8 -Český kras. Flóra bioregionu 
je velmi pestrá. Jsou v ní zastoupeny rozmanité prvky, včetně mezních (sem náleží celá řada termofilních druhů) i exklávních.  Teplomilné doubravy 
spolu s rozsáhlými vápencovými stepními lady a bradly regionu jsou centrem teplomilné středočeské fauny. Původní vegetační kryt tvořila s největší 
pravděpodobností šípáková lesostep, která byla po odlesnění využívána jako pastvina. 
 
Současný stav: Probíhá rekultivace a velmi omezená těžba.  
Možná ohrožení: Intenzivnější těžba a případná necitlivá revitalizace. Invaze Robinia pseudoacacia, Calamagrostis epigeios. 

Doporučená opatření: Před případným ukončením těžby by bylo vhodné lokalitu jako přírodovědnou, historickou a technickou památku 
zakonzervovat a zabezpečit.  Udržet oligotrofní podmínky biotopu.  Zachovat bez rekultivace a zavážení ornicí. Likvidace výskytu Robinia 
pseudoacacia, Calamagrostis epigeios. 
 
Poznámka: Lokalita je v CHKO Český kras. Při rekultivaci bude nutno koordinovat využití lomu v souvislosti s touto CHKO.  
Botanicky významná lokalita: Biscutella laevigata (dvojštítek hladkoplodý) je hodnocen jako ohrožený taxon naší květeny (C3), ve stejné kategorii je 
i chráněn zákonem (§3), Eepipactis helleborine (kruštík širolistý)  je řazen ke vzácnějším taxonům naší květeny, které vyžadují další pozornost (C4), 
mezinárodně je také chráněn úmluvou CITES, Geranium sanguineum (kakost krvavý) je z hlediska ohrožení hodnocen jako vzácnější druh naší 
květeny vyžadující další pozornost (C4a), Linum austriacum (len rakouský)  je u nás řazen k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a), 
Adonis aeastivalis (hlaváček letní) patří k ohroženým druhů naší květeny (C3). V návaznosti na lomový prostor významné teplomilné trávníky s řadou 
významných taxonů (viz např. Plán péče). 
Entomologicky významná lokalita: Nalezeny 3 druhy pavouků z červeného seznamu, z nichž Philaeus chrysops (skákavka rudopásá) a Gnaphosa 
lucifuga (skálovka velká) jsou teplomilné. Na střevlíky druhově i početností velmi bohatá lokalita. Zjištěno bylo 19 druhů. Převažují mezi nimi 
citlivější druhy a 3 jsou zákonem chráněné: Brachinus crepitans (prskavec větší), Brachinus explodens (prskavec menší) a Cicindela campestris 
(svižník polní). Počtem druhů motýlů (6) je to průměrná lokalita, 3 druhy však byly nalezeny jen zde: Cupido minimus (modrásek nejmenší), Hesperia 
comma (soumračník čárkovaný) a Polyommatus coridon (modrásek vikvicový). Na mravence velmi bohatá lokalita, celkem nalezeno 10 druhů. 
Malakologicky významná lokalita:  Počtem nalezených druhů měkkýšů patří k nejbohatším lokalitám (6 druhů). Z nich Cepaea vindobonensis 
(páskovka žíhovaná) je zařazena do červeného seznamu jako téměř ohrožený. 
 
Hydrobiologicky významná lokalita: V mělkých nádržkách na dně lomu byl nalezen vířník Hexarthra fennica, který je po většině území ČR velmi 
vzácný a nalézán je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou vodivostí. Mimořádná je v tomto případě okolnost, že vody na dně 
kamenolomu nemají zvýšenou vodivost. 



Obr. 1.: Lom cikánka – celkový pohled Obr.2.: Zkrasovělé vápence v horní etáži lomu 

Obr. 3.: Jeskyně v horní etáži lomu Obr. 4.: Sesouvání stěny a příprava na odstřel 



  
Obr. 5.: vodní plochy na dně lomu Obr. 6.: Vodní plochy na dně lomu 

  

Obr. 7.: Invazní výskyt Reynoutria v dolních partiích  krajích lomu Obr. 8.: Návaznost na CHU Cikánka – kavylová step 
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Slivenec - Zadní Kopanina, Praha
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Slivenec - Zad ní Kop anina  - kaoliny
Jílovce s e těžily v 19. s toletí u Slivence v otevřených hliništích a č ás teč ně
též p om ocí šachtic. Ložis ko je d enud ač ní zbytek s lad kovod ních lim nických
jílovců cenom ans kého s táří. o m ocnos ti cca 5 - 10 m . Jd e o vod orovně
uložené m ěkké jílovce, šed obílé až žluté barvy. Mís ty js ou náp ad né
lim onitické p olohy m ocné až 0,5 m . Ložis ko je vytvořena v m ělké d ep res i
hornin p aleozoického s táří. V širším  okolí byly v cenom ans kých jílovcích
nalezeny hojné zbytky flóry. Poloha s  otis ky lis tů byla zjištěna i na zd ejším
ložis ku, v s ouč as nos ti je však zcela nep řís tup ná.
Na ložis ku není žád ný trvalý zd roj vod y. Dešťový ron s p lachuje jílovité
s ed im enty za vzniku erozních rýh. Jám ovitý těžební p ros tor je zatop en,
vod a je d o něj s ved ena p om ocí rýhy. Mělká vod ní p locha m á výrazný jílovitý
zákal, zřejm ě kvůli zarybnění.
Lokalita s p ad á d o Karlštejns kého bioregionu (1.18). Pod nebí m írně tep lé.
Souč as ný s tav: Na ložis ku js ou p řip raveny zás oby s uroviny, těžební p ros tor
je zatop en.
Entom ologicky význam ná lokalita:  Bylo zd e nalezeno 7 d ruhů p avouků z
č erveného s eznam u. Z nich Nem atogm us  s anguinolentus  (p avuč enka
krvavá), Sitticus  p enicillatus  (s kákavka d vouteč ná) a Pellenes  trip unctatus
(s kákavka křížová) js ou tep lom ilné a Pard os a p alud icola (s líďák m okřinný) a
Thanatus  s triatus  (lis tovník m okřad ní) js ou vázány na m okřad ní biotop y. Na
s třevlíky d ruhově i p oč etnos tí velm i bohatá lokalita. Zjištěno bylo 19 d ruhů.
Převažují m ezi nim i citlivější d ruhy a 3 js ou zákonem  chráněné: Brachinus
crep itans  (p rs kavec větší), Brachinus  exp lod ens  (p rs kavec m enší) a
Cicind ela cam p es tris  (s vižník p olní).
Dop oruč ené m anagem entové zás ahy: Likvid ace č erných s klád ek v těs né
blízkos ti lokality.  Lokalita p řím o navazuje na PP Zm rzlík. Vzhled em  k tom u,
že jd e o jed inou trvalou vod ní nád rž v oblas ti, je vhod né p o ukonč ení těžby ji
up ravit a zachovat jako biocentrum



A_SLI_kaolin - Lokalita Zadní Kopanina 
Kraj: Praha 
Katastrální území: Zadní Kopanina 

Souřadnice lokality: 14,327°E, 50,013°N 
Název lokality: Zadní Kopanina - těžba jílů 

Charakteristika lokality: Povrchová těžba žáruvzdorných jílů 
Druh těžené suroviny: Žáruvzdorné jíly a jílovce cenomanského stáří 

Využití lokality: probíhá občasná těžba 
 

 
 

Historie: Jílovce se těžily v 19. století u Slivence v otevřených hliništích a částečně též pomocí šachtic u Slivence. Používaly se pro výrobu dlaždic, 
kanalizačních trub a šamotového zboží, v menší míře i pro výrobu jemné keramiky. Jílovce z ložiska Zadní Kopanina zpracovávala na kameninu firma 
RAKO ve své provozovně v Hlubočepích. V současnosti se v menší míře přidávají do směsi v Keramických závodech v Rakovníku. 
Geologie: Ložisko je denudační zbytek sladkovodních limnických jílovců cenomanského stáří. o mocnosti cca 5 - 10 m. Jde o vodorovně uložené 
měkké jílovce, šedobílé až žluté barvy. Místy jsou nápadné limonitické polohy mocné až 0,5 m.  
Ložisko je vytvořena v mělké depresi hornin paleozoického stáří. V širším okolí byly v cenomanských jílovcích nalezeny hojné zbytky flóry. Poloha s 
otisky listů byla zjištěna i na zdejším ložisku, v současnosti je však zcela nepřístupná.  
Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, nyní postupně vzniká nový, zatím jen minimální půdní horizont.  

Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. Dešťový ron splachuje jílovité sedimenty za vzniku erozních rýh. Jámovitý těžební prostor je 
zatopen, voda je do něj svedena pomocí rýhy. Mělká vodní plocha má výrazný jílovitý zákal, zřejmě kvůli zarybnění. 



 

Biogeografie: Lokalita spadá do Karlštejnského bioregionu (1.18). Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území Čech a hostí charakteristickou 
vápnomilnou biotu. Podnebí mírně teplé.  Z hlediska fytogeografického spadá do obvodu Českého termofytika, okresu 8 -Český kras. Flóra bioregionu 
je velmi pestrá. Jsou v ní zastoupeny rozmanité prvky, včetně mezních (sem náleží celá řada termofilních druhů) i exklávních.  Teplomilné doubravy 
spolu s rozsáhlými vápencovými stepními lady a bradly regionu jsou centrem teplomilné středočeské fauny. 

Současný stav: Na ložisku jsou připraveny zásoby suroviny, těžební prostor je zatopen.  
Možná ohrožení: Především je zde nebezpečí vzniku neřízené skládky, odpadky jsou zde zatím jen v omezené míře.   

Doporučená opatření: Lokalita přímo navazuje na PP Zmrzlík. Vzhledem k tomu, že jde o jedinou trvalou vodní nádrž v oblasti, je vhodné po 
ukončení těžby ji upravit a zachovat jako biocentrum.   

Entomologicky významná lokalita:  Bylo zde nalezeno 7 druhů pavouků z červeného seznamu. Z nich Nematogmus sanguinolentus 
(pavučenka krvavá), Sitticus penicillatus (skákavka dvoutečná) a Pellenes tripunctatus (skákavka křížová) jsou teplomilné a Pardosa paludicola 
(slíďák mokřinný) a Thanatus striatus (listovník mokřadní) jsou vázány na mokřadní biotopy. Na střevlíky druhově i početností velmi bohatá lokalita. 
Zjištěno bylo 19 druhů. Převažují mezi nimi citlivější druhy a 3 jsou zákonem chráněné: Brachinus crepitans (prskavec větší ), Brachinus explodens 
(prskavec menší) a Cicindela campestris (svižník polní). 
 
Poznámka: Lokalita je opuštěné místo, byla by vhodná občasná kontrola.  

        Obr.1.:  Erozní rýhy splavující jílovité sedimenty 
 

Obr.2.: Limonitová poloha 
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Přední Kopanina, Praha

Přední Kopanina – „zlaté opuky“
Těžba opuky v Přední Kopanině (k.ú. Přední Kopanina) začala v 1. polovině12. století, kdy z ní byla vystavěna zdejší rotunda sv. Máří Magdalény. Vlomu jsou těženy vodorovně uložené opuky bělohorského souvrstvi (křída -spodní turon). Profil je stratotyp korycanského a bělohorského souvrství.Původní stratotypový profil na západním okraji lomu je překryt černouskládkou. V současnosti je přístupná lomová stěna cca 12 m vysoká. Naložisku není žádný trvalý zdroj vody.
Lokalita spadá do Řípského bioregionu (1.2.), který tvoří opuková tabule sochuzenou teplomilnou biotou. Pro bioregion je typické teplé suché podnebí.
Současný stav: Občasná těžba, v okolí množství nerekultivovaných navážeka černých skládek. Část lomové stěny zvětrává a hornina se rozpadá.Významná arachnologická lokalita: Byl zde nalezen silně ohroženýteplomilný druh pavouka Walckenaeria monoceros (pavučenkachocholkovitá) známý v ČR jen z několika lokalit.
Doporučené managementové zásahy: Likvidace černých skládek v těsnéblízkosti lokality. Terasy lomu ponechat sukcesnímu vývoji. Po definitivnímukončení těžby bude nutné zakonzervovat stav lomu. Využití jakogeologické exkurzní lokality mezinárodního významu
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A_PRE_Přední Kopanina 
Kraj: Praha 
Katastrální území: Přední Kopanina 

Souřadnice lokality: 14,292°E, 50,115°N 
Název lokality: Opukový lom Přední Kopanina 

Charakteristika lokality: lom s občasnou těžbou 
Druh těžené suroviny: opuka 

Využití lokality: Občasná těžba "zlaté opuky", významná geologická a paleontologická lokalita, přírodní památka  
 

 
 

Historie: Těžba opuky v Přední Kopanině začala v 1. polovině 12. století, kdy z ní byla vystavěna zdejší rotunda sv. Máří Magdalény. Bezpečně 
doložená těžba je až z 2. poloviny 19. století.  

Těžba opuky v Praze se posouvala postupně směrem ke kraji města. Lomy byly nejdříve v oblasti Strahova, pak na Bílé hoře, Vidouli a v současnosti 
zbývá poslední z několika lomů u Přední Kopaniny.  

Geologie: V lomu jsou těženy vodorovně uložené opuky bělohorského souvrstvi (křída - spodní turon). Profil je stratotyp korycanského a 
bělohorského souvrství. Původní stratotypový profil na západním okraji lomu je překryt černou skládkou. V současnosti je přístupná lomová stěna cca 
12 m vysoká.  
Opuka - písčitý slínovec s biogenním SiO2 poskytla v okolí Prahy řadu zkamenělin. Zdejší opuky jsou však paleontologicky velmi chudé, nálezy jsou 
příležitostné a vzácné. K tomu ovšem přispívá i současná minimální těžba.   
Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna. Na opukové tabuli jsou vyvinuty hlavně kambické pararendziny. V okolí lomu jsou zarostlé navážky 



stavebního i jiného odpadu.  

Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. Voda se v lomu nevyskytuje ani v podobě občasných nádrží. 
Biogeografie: Lokalita spadá do Řípského bioregionu (1.2.), který tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou. Pro bioregion je typické teplé 
suché podnebí. Ve flóře je zastoupena řada exklávních prvků. Na dlouhodobě odlesněné plošině je flóra velmi jednotvárná. Původní fauna bioregionu 
je silně antropogenně pozměněná a ochuzená. V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step. 
 
Současný stav: Občasná těžba, v okolí množství nerekultivovaných navážek. Část lomové stěny zvětrává a hornina se rozpadá. 

Možná ohrožení: Především možnost dalších navážek. Samotná těžba, prováděná v omezené míře, představuje jen minimální ohrožení, spíše lze 
konstatovat, že lokalitě prospívá.   

Doporučená opatření: Po definitivním ukončení těžby bude nutné zakonzervovat stav lomu. Využití jako exkurzní lokality mezinárodního významu. 
Významná arachnologická lokalita: Byl zde nalezen silně ohrožený teplomilný druh pavouka Walckenaeria monoceros (pavučenka chocholkovitá) 
známý v ČR jen z několika lokalit. 
 
Poznámka: K lokalitě je obtížný přístup.   
 

     Obr.1.: Celkový pohled na lokalitu Obr. 2.: Ukázka zachování zkamenělin (krunýř kraba), zv. 4x 
(nález: K. Drábek) 

 



 

  
Obr.3.: Horní terasa s fragmentem skalní stepi (sukcese) Obr. 4.: Ruderalizované navážky v těsné blízkosti lokality 

  
Obr. 5.: černá skládka v těsné blízkosti lokality Obr. 6.: rotunda sv. Máří Magdalény 
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Hloubětín, Praha

Cihlena „V bažantnici“ – Hloubětín
Na lokalitě se sbíral sanytr, v 18. století zde byla kamenečná huť, později(konec 19. století) začala těžba zvětralých břidlic a jílovců jako cihlářskésuroviny. Těžba byla ukončena počátkem 60. let 20. století, později bylačást lokality využita jako skládka stavebního odpadu.Na lokalitě byly z minerálů nalezen především sádrovec (vzniká druhotně zpyritu - zvětráváním uvolněná kyselina sírová reaguje s kalcitem za vznikusádrovce), v poslední době je na lokalitě opět sbírán destinezit. Dříve bylyhojné nálezy ordovických fosilií - trilobiti, ostnokožci, ramenonožci, mlži.
Lokalita spadá do Českobrodského bioregionu (1.5.).Podnebí mírně teplé.
Současný stav: Zarůstání lokality do značné míry brání chemizmuszvětralého sedimentu. Na kyselém a zasoleném substrátu se udrží jenminimum rostlin. Prostor slouží k jízdě na terénních kolech a čtyřkolkách,občasnému sběru minerálů (výkopy) a je zde nebezpečí černých skládek.Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. Dešťový ron splachuje jílovitésedimenty za vzniku erozních rýh.
Geologicky a paleontologicky významná lokalita. Odkryv bývalé cihelnyposkytuje dnes nejlepší možnost studovat transgresní uložení křídovýchsedimentů a podložním paleozoiku.
Doporučené managementové zásahy: Lokalitu je třeba upravit, odstranitalespoň část zvětralin. V současnosti se budují různé geoparky, kdy budenavržen a realizován Geopark Praha je jen otázkou času. Vzhledem k tomu,že jde o nejlepší ukázku peruckého souvrství na území hlavního města, jenutné lokalitu zachovat v co nejlepším stavu. Spodní část lokality je možnovyužít jako park nebo sportoviště. Kontrolovat je nutno případný vznikčerných skládek na celé ploše. Zamezit rozvoj akátu (Robiniapseudoacacia).
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A_HLO_ Cihelna v Bažantnici 
Kraj: Praha 
Katastrální území: Praha 

Souřadnice lokality: 14,534°E, 50,114°N 
Název lokality: Cihelna v Bažantnici 

Charakteristika lokality: Bývalá cihelna 
Druh těžené suroviny: Zvětralé břidlice a jílovce 

Využití lokality: v současnosti nevyužíváno, významná geologická a paleontologická lokalita, přírodní památka  
 

 
 
Historie: Na lokalitě se sbíral sanytr, v 18. století zde byla kamenečná huť, později (konec 19. století) začala těžba zvětralých břidlic a jílovců jako 
cihlářské suroviny. Těžba byla ukončena počátkem 60. let 20. století, později byla část lokality využita jako skládka stavebního odpadu. Ten je v 
současnosti naprostou většinou překryt navezenou zeminou.  

Geologie: V lokalitě tvoří podloží svrchnoordovické bohdalecké břidlice. Jsou to tmavě šedé, střípkovitě rozpadavé, jílovité jemně slídnaté břidlice. 
Obsahují pelosideritové konkrece a limonitové (původně pyritové) shluky. Lokálně jsou břidlice detailně provrásněné s četnými tektonickými 
kluznými plochami. V severní části ložiska je uváděn výskyt karlického rudního obzoru (baze bohdaleckého souvrství). Na lokalitě byly z minerálů 
nalezen především sádrovec (vzniká druhotně z pyritu - zvětráváním uvolněná kyselina sírová reaguje s kalcitem za vzniku sádrovce), v poslední době 
je na lokalitě opět sbírán destinezit. Dříve byly hojné nálezy ordovických fosilií - trilobiti, ostnokožci, ramenonožci, mlži. 
Na bohdalecké břidlice nasedají dikondartně křídové sedimenty - perucké souvrství (svrchní křída). Sedimentace začíná cca 60 cm mocnou lavicí 
hrubozrnných pískovců až slepenců, která při spodní straně obsahuje kusy bohdaleckých břidlic. Nadložní jílovce a prachovce jsou laminované, 
světlešedé a tmavošedé, mocné kolem 8. m. Obsahují uhelnou hmotu, která vytváří náznaky uhelných slojek. Z rostlinných zbytků naprosto převládají 



jehličnatá Frenelopsis alata a ginkgovitá Nehvizdya obtusa. Nadložím jsou bělavé a žlutavé kaolinické pískovce, zde mocné cca 6 m. Není jasné, jestli 
jsou ještě sladkovodního nebo už mořského původu. V jejich nadloží (mimo studovanou lokalitu) jsou glaukonitické, tedy prokazatelně mořské 
pískovce.    

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, nyní postupně vzniká nový, zatím jen minimální půdní horizont.  
Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. Dešťový ron splachuje jílovité sedimenty za vzniku erozních rýh. Sediment je splachován k 
plotu níže umístěného skladu, o který se opírá a v budoucnu je možnost jeho provalení.  
 
Biogeografie: Lokalita spadá do Českobrodského bioregionu (1.5.). Bioregion leží na návětrné straně vrchoviny. Celá oblast je vystavena 
převládajícímu západnímu proudění. Podnebí mírně teplé. Bioregion patří ke starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Spadá do 
fytogeografického okresu 10. Pražská plošina. Flóra bioregionu je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Fauna bioregionu je silně 
antropogenně ochuzená. Převládá otevřená kulturní step do níž jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermofilních společenstev. 
 
Současný stav: Zarůstání lokality do značné míry brání chemizmus zvětralého sedimentu. Na kyselém a zasoleném substrátu se udrží jen minimum 
rostlin. Prostor slouží k jízdě na terénních kolech a čtyřkolkách, občasnému sběru minerálů (výkopy) a je zde nebezpečí černých skládek. 
Možná ohrožení: Postupně dochází k sesouvání bloků horniny a k překrývání části lokality splachy. Podobně zalesnění, často nepůvodními druhy je 
škodlivé. Provozování sportovní činnosti může ohrozit sportovce.  
Doporučená opatření: Lokalitu je třeba upravit, odstranit alespoň část zvětralin. V současnosti se budují různé geoparky, kdy bude navržen a 
realizován Geopark Praha je jen otázkou času. Vzhledem k tomu, že jde o nejlepší ukázku peruckého souvrství na území hlavního města, je nutné 
lokalitu zachovat v co nejlepším stavu. Spodní část lokality je možno využít jako park nebo sportoviště. Kontrolovat je nutno případný vznik černých 
skládek na celé ploše. Zamezit rozvoj akátu (Robinia pseudoacacia). 
Poznámka: Lokalita je opuštěné místo, byla by vhodná občasná bezpečnostní kontrola.  

Geologicky a paleontologicky významná lokalita. Odkryv bývalé cihelny poskytuje dnes nejlepší možnost studovat transgresní uložení křídových 
sedimentů a podložním paleozoiku. 

 
 

 
 
 

 
 

 



      Obr.1.: Cihelna V Bažantnici – horní partie lokality     Obr. 2.: Sesouvání bloků křídových hornin 

     Obr. 3. Destinezit    Obr. 4.: Jílovce se slojkou nekvalitního uhlí 



 

 
Obr. 5.: Výrazné erozní splachy patrné na výšce plotu x výšce postavy Obr. 6. erozní rýhy 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 kraj Královéhradecký - přehled lokalit
Legenda
lokality2015
aktivní/ukončený

aktivní

ukončený

lokalita ID surovina forma aktivní/ukončený
Jívka H_Jív Měděné rudy důl u
Osenice H_Ose Cihlářská surovina těžba       u
Roudnice H_Rou Štěrkopísek těžba a
Rtyně v Podkrkonoší H_Rty Uhlí odval u
Žacléř H_Žac Uhlí odval u



!

H_Zac

Žacléř, kraj Královéhradecký

Žacléř - Důl Jan ŠvermaLokalita je situována východně od města Žacléř. V malém měřítku zde těžbaprobíhala od konce 16. století, rozvoj od konce 18. století. Ze slojížacléřského souvrství se těžilo černé energetické uhlí. Těžba byla ukončenaroku 1992. Východně umístěná halda je rekultivována, převážnězatravněna. Západní halda slouží jako zdroj škváry a je postupně těžena.Významným fenoménem lokality je zarůstající odkaliště se zbytkovou vodníplochou. Orientace novotvaru a geologická struktura dává podmínky provýskyt některých teplomilnějších druhů.Lokalita spadá do Broumovského bioregionu (1.38), fytogeografickéhookresu 58 (Sudetské mezihoří). Květena bioregionu je poměrně pestrá,složená především z běžnějších středoevropských mezofilních druhů.Fauna převažuje především chladnomilná hercynská.Mykologicky významná lokalita. Výskyt Arrhenia retiruga, (SAP);  NT:Tricholoma cingulatum,  ECM;  NT: Tephrocybe rancidaSAP; DD: Clavariaacuta, SAP Pholiota conissans (s.l.).Entomologicky významná lokalita. Nalezeno 56 druhů pavouků. Zjištěn silněohrožený druh Drassyllus pumilus a další 3 ohrožené, včetně mokřadníhodruhu Arctosa leopardus.Hydrobiologicky významná perspektivní lokalita. V nádrži na východnímokraji rekultivované haldy byl nalezen vířník Hexarthra fennica, v ČR velmivzácný, pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokouvodivostí.Paleontologicky významná lokalita. Časté nálezy karbonské flóry.Možná ohrožení: Na nezpevněných plochách možná vodní eroze. Možnáeutrofizace ze skládkového materiálu. Místy se šíří Calamagrostis epigeios(rekultivované porosty). Lokální výskyt křídlatek (Reynoutria).Doporučné managementové zásahy: Udržení citlivého režimu využitínovotvaru Žacléř (cyklokros. Pro další sukcesní rozvoj subxerofytníchspolečenstev zachovat sečení, popř. pastvu.
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H_Žac_Žacléř,  Důl Jan Šverma 
Kraj: Královéhradecký 
Katastrální území: Lampertice  

Souřadnice lokality: 15,934°E, 50,668°N 
Název lokality: Důl Jan Šverma  

Charakteristika lokality: Hlubinný důl s ukončenou těžbou + ukončená povrchová těžba 
Druh těžené suroviny: černé uhlí 

Využití lokality: Rekultivace, budovy využity jako skanzen, sportovní aktivity  

   Důl Jan Šverma z úbočí východní haldy. Vlevo kaliště, prohořelá západní halda, vpravo těžní věž 

 
Historie: První dochované písemné záznamy o těžbě uhlí jsou z konce 16. století. Rozvoj těžby však byl až od konce 18. století. Na Žacléřsku se tehdy 
těžilo ročně kolem 125 000 t černého uhlí, v r. 1905 už 260 000 t uhlí. Ve 30. letech minulého století byly otevřeny svislé jámy Jiří, Františka, Marie, 
Julie a Eliška vybavené těžními parními stroji. Teprve po roce 1945 byly sloučeny v jeden důl – Jan Šverma. Těžba byla ukončena rozhodnutím vlády 
ČR k 31. 12. 1992. Důvodem byly vysoké náklady na těžbu a provoz. Cca 75 milionů tun uhlí zůstalo nevytěženo. Všechny volné prostory byly 
následně vyplněny důlně stavební hmotou. Část slojí blízko povrchu byla dotěžena povrchovou těžbou. Povrchové budovy slouží jako hornický 
skanzen. 
Geologie: Lokalita patří do regionu sudetské (lugické) mladší paleozoikum, jednotka vnitrosudetská pánev. Podložím je rýchorské krystalinikum. 
Uhlonosné je především žacléřské souvrství, stáří westphal B. Horniny jsou oligomiktní a polymiktní slepence, pískovce, prachovce a uhelné sloje. 
Výrazná je cyklická stavba. Jsou soustředěny do dvou souslojí (spodní a svrchní), oddělené 30 – 40 m mocným meziložím. Průměrná mocnost slojí 
byla cca 70 cm. Z téměř 60 slojí bylo dobýváno pouze 35, z toho některé jen v případě příznivého vývoje. Zejména proplástky a jílovce se poskytly 



hojné nálezy dobře zachované karbonské flóry.  

Současný stav: Stavby jsou postupně opravovány, značná část je stále v nevyhovujícím stavu (obr. 1). Západní halda (odval) je prohořelá, horniny tím 
získaly červené barvy a připomínají škváru (obr. 5). Materiál z ní je postupně odebírán pro stavební účely. Lze předpokládat, že postupně bude zcela 
odstraněna. Východní odval dotvořen do antropogenního novotvaru, rekultivace proběhla především zatravněním (obr. 8), na severním svahu 
zalesněním a je využívána především pro sportovní cyklistiku. Odkaliště se postupně mění v mokřad (obr. 6).  

Plocha po povrchové těžbě je zarovnána, jako materiál k závozu byla částečně použit materiál ze snižované východní haldy. Stanovištně pestré území, 
část rekultivace (GPS: asi dříve hromada popílku - 50°40'3.720"N, 15°55'57.842"E; vyhořelá sloj, uvolňování plynů - 50°40'13.952"N, 
15°55'33.277"E), odkaliště (GPS: 50°39'54.490"N, 15°55'37.063"E), zarůstající narušené plochy (GPS: 50°40'13.389"N, 15°55'14.043"E; 
50°40'12.753"N, 15°55'19.527"E; 50°40'8.983"N, 15°55'21.381"E), úložiště neidentifikovaného materiálu v dřívějším lomu (GPS: 50°40'11.945"N, 
15°55'27.561"E), starší porosty náletových dřevin (GPS: 50°40'13.707"N, 15°55'28.797"E; 50°40'2.300"N, 15°55'41.543"E); halda strusky (GPS: N 
50°40.02650', E 15°55.65633'). Kromě rekultivačních ploch, které zakryty ornicí, jsou ostatní stanoviště přirozeně chudá na živiny, na narušených 
plochách v okolí lomu jsou místa s nízkou vegetací a přirozeným náletem dřevin, většina ploch je suchá a přesychavá, pouze plocha odkaliště je vlhčí, 
v prohlubních s vodou. Struktura substrátů je rozmanitá, jemný popel, struska, kamenitý materiál z lomu, na deponiích zvláštní smrdutá hmota. 

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, technické zázemí dolu většinou zastavěni, na rekultivovaných plochách navezena ornice. 
Hydrologie: Kaliště nefunkční, zabahněné. 

Biogeografie: Lokalita spadá do Broumovského bioregionu (1.38), fytogeografického okresu 58 (Sudetské mezihoří). Podnebí je mírně teplé až mírně 
chladné, poměrně vlhké, místní klima silně ovlivněné reliéfem. Květena bioregionu je poměrně pestrá, složená především z běžnějších 
středoevropských mezofilních druhů. Fauna převažuje především chladnomilná hercynská. 
 
Současný stav: Rekultivace povrchové těžby a odvalů, část plochy ponechána sukcesním pochodům, zajímavé geomorfologické posttěžební útvary. 
Možná ohrožení: Na nezpevněných plochách možná vodní eroze. Možná eutrofizace ze skládkového materiálu. Místy se šíří Calamagrostis epigeios 
(rekultivované porosty). Lokální výskyt křídlatek (Reynoutria). 
 
Doporučená opatření: Pokračovat ve výstavbě skanzenu, v rámci možností zachovat výchoz karbonských vrstev. Individuálně dle cenných ploch a 
dohody se správcem – celkově zachovat rozmanitost vlhkostních podmínek. Udržet oligotrofní podmínky biotopu, bez navážky ornice, mírná 
disturbance narušení povrchu pojezdem vhodná, ponechat části bez cílené výsadby, zachovat přirozeně se obnovující porosty. Lokalita s perspektivou 
vývoje subxerofytních společenstev na jižním svahu rekultivovaného odvalu a v částech prohořelé východní haldy. 
Mykologicky významná lokalita. Výskyt druhů ČS 2006: ?EX: Arrhenia retiruga, mecháček síťnatý, (SAP);  NT: Tricholoma cingulatum, čirůvka 
opásaná, ECM;  NT: Tephrocybe rancida, líha páchnoucí, SAP; DD: Clavaria acuta, kyjanka špičatá, SAP – na odkališti. Na odkališti se vyskytuje i 
Pholiota conissans (s.l.), šupinovka ověšená, taxonomicky nedořešená skupina, zde roste při bázi travin a rákosí. Mykologicky zajímavější jsou plochy 
se staršími náletovými dřevinami, s vrbou jívou, osikou a břízou, nízké porosty s řídkými trávníky a mechorosty a okraje a vlhčí plochy na odkališti. 
 
Entomologicky významná lokalita. Nalezeno 56 druhů pavouků. Zjištěn silně ohrožený druh Drassyllus pumilus (skálovka brýlová) a další 3 
ohrožené, včetně mokřadního druhu Arctosa leopardus (slíďák levhartí). 
 



Hydrobiologicky významná perspektivní lokalita. Na lokalitě jsou 4 vodní nádrže s vodou velmi proměnlivého chemického složení: alkalita 1,7 – 
12,4 mmol/l, dichromanová oxidovatelnost 5 – 25 mg/l, sodík 4,9 – 1360 mg/l, draslík 1,8 – 1970 mg/l, vápník 26 – 411 mg/l, hořčík 7 – 382 mg/l, 
chloridy 3,6 – 963 mg/l, sírany 41 – 2427 mg/l a vodivost 340 – 4240 µS/cm. V nádrži na východním okraji rekultivované haldy byl nalezen vířník 
Hexarthra fennica, který je po většině území ČR velmi vzácný a nalézán je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou vodivostí. 
 
Paleontologicky významná lokalita. Časté nálezy karbonské flóry. 
Poznámka: Nelze v budoucnosti vyloučit případnou povrchovou těžbu v okolí. 

 

Obr. 1.: těžní věže a provozní budovy - Skanzen Obr. 2.: Rekultivace po povrchové těžbě 



Obr.3.: Alethopteris sp., Mariopteris sp.   
 

Obr. 4.: výchozy karbonských vrstev 

Obr.5.: Prohořelý odval Obr. 6.: Zazemněné kaliště 



 
Obr. 7.: Jižní svahy rekultivovaného odvalu Žacléř s tendencí k vývoji subxerofytních 
společenstev 

 Obr. 8.:Rekultivovaný odval – antropogenní novotvar Žacléř 
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Rtyně, kraj Královéhradecký

Odval dolu Zdeněk Nejedlý(Štola Ida, Důl Zdeněk Nejedlý, odval Ida, Rtyně v Podkrkonoší)Lokalita je severně od obce Rtyně v Podkrkonoší. Dědičnou štolou bylyzastiženy všechny čtyři svatoňovické sloje.později i strážkovické sloje.Těžba byla ukončena 1990, roku 1991 došlo k uzavření štoly. Hlušina bylavyvážena na haldu jižně od ústí štoly. Starší část haldy je prohořelá, kolemje na J a V straně neprohořelý materiál. Voda ze štoly je spolu sPetrovickým a Strážkovickým potokem vedena do sedimentační nádrže I apřes umělý mokřad do sedimentační nádrže II. Převážná část odvalu jelesnicky rekultivovaná. Nejvyšší vrchol odvalu je 457 m n. m.Lokalita spadá do Broumovského bioregoinu (1.38), fytogeografickéhookresu 58 (Sudetské mezihoří). Podnebí je mírně teplé až mírně chladné,poměrně vlhké, místní klima silně ovlivněné reliéfem. Květena bioregionu jepestrá, složená především z běžnějších středoevropských mezofilníchdruhů. Fauna převažuje především chladnomilná hercynská.Lokalita zahrnuje zalesněný odval Ida, sedimentační nádrž I (čerpánídůlních vod štoly Ida - značně zvýšená vodivost: 1300 – 2600 µS/cm) a II snavazujícími mokřady, rybníček v patě odvalu.Lokalita vegetačně fádní a relativně chudá, z významných druhů rostlin bylazaznamenána Pyrola minor  C3. V území se vyskytují se makromycetyběžných druhů.Entomologicky významná lokalita. Významný je nález motýla Lycaenadispar, který byl do konce 20. století v Čechách velmi vzácný a vsoučasnosti se šíří. Zaznamenány 4 druhy pavouků z Červeného seznamu,z nichž Donacochara speciosa je vázaná na mokřadní biotopy. 12 druhůmravenců. Hydrobiologicky významná lokalita. V sedimentačních nádržíchbyl nalezen vířník Hexarthra fennica, který je po většině území ČR velmivzácný . V rybníčku pod odvalem Ida nalezena buchanka Tropocyclopsprasinus, v území ČR velmi vzácná.Možným ohrožením lokality je výskyt invazních druhů Reynoutria, rizikovedení zatrubněného Petrovického potoka od odvalem, narušování povrchu(cyklo/motokros) a riziko eroze; řízená skládka a intenzivní zemědělskéhospodaření v přímé návaznosti na odval.Doporučné managementové zásahy: Při odlesnění vrcholu odvalu vznikneprostor velmi zajímavého rozhledu na hornicky pozměněnou krajinu včetněúdolí Úpy.
0 250 500m
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H_Rty_Rtyně, důl Nejedlý, odval IDA 
Kraj: Královéhradecký 
Katastrální území: Rtyně 

Souřadnice lokality: 15,934°E, 50,668°N 
Charakteristika lokality: Hlubinný důl s ukončenou těžbou. Řešená lokalita zahrnuje zalesněný odval Ida, sedimentační nádrž I (čerpání 
důlních vod štoly Ida) a II s navazujícími mokřady, rybníček v patě odvalu. 
Druh těžené suroviny: černé uhlí 

Využití lokality:  Areál slouží průmyslové výrobě. Odval Ida využíván občasně jako nelegální motokrosová plocha. Ve východní části lokality 
řízená skládka. 

 

Historie: Štolu Ida začala v r. 1846 razit státní společnost Montan Aerars. Směřovala ve směru 600 pod hřeben Jestřebích hor k privátním dolům 
Jiřího Viléma Schaumburga. Ten od státu štolu odkoupil a v r. 1864 dokončil. Štolou byly nafárány všechny čtyři svatoňovické sloje. Štola 
sloužila jako těžební a odvodňovací. Byly z ní vyraženy překopy do strážkovické a odolovské části revíru.  Postupně byla prodlužována, 
rozšiřována a modernizována. Koncem 19. století byl z konce štoly vyhlouben Slepý důl. Po vyhloubení Nové jámy na Odolově v r. 1979 se stala 
1. patrem rekonstruovaného dolu Zdeněk Nejedlý. Po ukončení těžby v r. 1990 byla štola uzavřena izolační zdí.  
Geologie: V oblasti je vyvinuto souvrství žacléřské (svrchní karbon, vestfál A – C). V dolsko-žďáreckých vrstvách se těžily žďárecké sloje. Další 
horniny jsou oligomiktním slepence, pískovce, prachovce a jílovce. V nadložním odolovském souvrství (vestfál D – stefan B) se těžily sloje 
svatoňovické. Z hornin převládají slepence, arkózy a jílovce. Těžba byla z počátku soustředěna na svatoňovické sloje, později, po prohloubení 
dolu na sloje žďárecké.  
  
Půda: Chybí nebo navezena při rekultivaci (antroposoly). Odval velmi vysýchavý, břehové linie sedimentačních nádrží s narůstající vrstvou 



sedimentů stabilizovaných porosty orobinců a rákosu. 

Hydrologie: Za určité riziko lze považovat přeložka potoka trubkou přímo pod odvalem. 
Biogeografie: Lokalita spadá do Broumovského bioregoinu (1.38), fytogeografického okresu 58 (Sudetské mezihoří). Podnebí je mírně teplé až 
mírně chladné, poměrně vlhké, místní klima silně ovlivněné reliéfem. Květena bioregionu je poměrně pestrá, složená především z běžnějších 
středoevropských mezofilních druhů. Fauna převažuje především chladnomilná hercynská. 

Současný stav: Areál bývalého dolu slouží průmyslové výrobě. Odval byl snížen, zarovnán a rekultivován většinou lesnickou výsadbou. Odval 
byl na vrcholové plošině zalesněn uměle, svahy byly již zpevněny porosty přirozeně nalétnutých dřeviny. Povrch současné haldy představuje 
nezmapované plochy hlušiny, strusky a popílku. I přes snahu o zabezpečení svahů jsou zde místy sesuvy a erozní rýhy. 
 
Možná ohrožení: Skládka, eroze, neregulovaný motokros. 

Doporučená opatření: Zastavit tvoření erozních rýh. Lokalita je z geologického hlediska bezvýznamná.  
Poznámka: Stromy dokládají místy plíživé sesuvné pohyby.  

Na lokalitě je možné považovat za zajímavé popř. významné segmenty lesostepní vegetace odvalu Ida a zejména sedimentační a retenční nádrže. 
Nádrže na této lokalitě mají značně zvýšenou vodivost: 1300 – 2600 µS/cm. Nejvyšší vodivost a koncentraci většiny iontů má rybníček pod 
odvalem Ida, např. vápník 129 mg/l, hořčík 130 mg/l a sírany 1690 mg/l. 
 
Entomologicky významná lokalita. Významný je nález motýla Lycaena dispar (ohniváček černočárný), který byl do konce 20. století 
v Čechách velmi vzácný a v současnosti se šíří. Je vázán potravou housenek na širolisté šťovíky rostoucí na vlhkých místech. Byly zde nalezeny 
4 druhy pavouků z Červeného seznamu, z nichž Donacochara speciosa (plachetnatka rákosní) je vázaná na mokřadní biotopy. Na lokalitě bylo 
zaznamenáno 12 druhů mravenců. 
 
Hydrobiologicky významná lokalita. V sedimentačních nádržích (obr. 4, 5) byl nalezen vířník Hexarthra fennica, který je po většině území ČR 
velmi vzácný a nalézán je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou vodivostí. V rybníčku pod odvalem Ida (obr. 7) byla 
nalezena buchanka Tropocyclops prasinus, která je po většině území ČR velmi vzácná a nalézána je pouze na některých těžebních lokalitách ve 
vodách s vysokou koncentrací vápníku.  
 
V sukcesních náletech břízy byla místně zaznamenána Pyrola minor (hruštička menší) zařazena mezi ohrožené druhy (C3), pro obdobné 
posttěžební lokality je druh charakteristický. 
 
 



 
 

Obr.1.: Erozně zatížené svahy odvalu. Obr.2.: Erozní rýhy 

Obr.3.: Skládka, v pozadí škvárová halda Obr.4.: Odkalovací nádrž - odtok 



  
Obr.5.: Odkalovací nádrž - přítok Obr.6.: Iniciální biotop sekundární kamenité stepi 

  
Obr.7.: Rybníček pod odvalem Ida Obr.8.: Nevhodně obhospodařované navazující polní kultury 
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Roudnice, kraj Královéhradecký

Pískovna Roudnice
Ve větší míře se ložisko využívá od počátku 20. století.
Štěrkopísky se těží z vody, při těžbě vzniká vodní nádrž. Po
ukončení těžby má být ložisko využito především k
rekreačním účelům, částečně se realizuje (soukromý revír
chyť a pusť, koupání). Vlastní ložisko je fluviálního až
fluviolakustrinního původu. Převládají písky, štěrk tvoří
valouny do průměru cca 15 cm, větší se vyskytují v omezené
míře. Zdrojem materiálu je krkonošské krystalinikum a v malé
míře křídové horniny. Mimo písků a štěrkopísků jsou
minimálně v horní, přístupné části ložiska polohy šedých
písčitých jílů do 15 cm. Lokalita spadá do Pardubického
bioregionu (1.8), leží v termofytiku a zabírá značnou část
fytogeografického okresu 15. Východní Polabí. Bioregion
zabírá silně pozměněnou oblast polabského luhu, s pouhými
zbytky větších lesních komplexů a s ochuzenou flórou i
faunou nížinných poloh s širokým rozšířením.
Entomologicky potenciálně významná lokalita. V pískovně
byly nalezeny dva mokřadní druhy pavouků zařazené do
červeného seznamu: Microlinyphia impigra  a Sitticus
floricola. Na střevlíky spíše chudší lokalita s vyrovnaným
poměrem eurytopních druhů k citlivějším. Nalezen zákonem
chráněný Cicindela campestris
Hydrobiologicky potenciálně významná lokalita. Byl zde
nalezen velmi drobný planktonní vířník Proalides tentaculatus
vázaný na vody se silným vyžíracím tlakem planktonofágních
ryb, který byl na území ČR dosud jen vzácně nalézán.
Lokalita je celkově bohatá na druhy, přestože jednotlivé
nádrže prakticky nemají vyvinutý rostlinný litorál.
Paleontologicky potenciálně významná lokalita. Doporučené
managementové zásahy: Ochrana břehů vhodným porostem,
případně násyp štěrku v nejexponovanějších místech.
Regulace výskytu invazních nutrií. Zamezení eutrofizace vod.
Současné záměry a činnost majitele nejsou v rozporu s
ochranou a dalším využitím lokality.0 250 500m
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H_Rou_Pískovna Roudnice 
Kraj: Královéhradecký 
Katastrální území: Roudnice 

Souřadnice lokality:  15.6435E, 50.174N 
Název lokality: Pískovna Roudnice 

Charakteristika lokality: pískovna a třídírna písků a štěrkopísků 
Druh těžené suroviny: Písek, štěrkopísek, štěrk pro stavební účely 

Využití lokality: Rekultivace, vodní nádrže, rekreace, významný rezervoár vody, soukromý rybářský revír režimu chyť a pusť.  

 

Historie: Ložisko bylo využíváno v malé míře pro místní potřebu. Ve větší míře se ložisko využívá přibližně od počátku 20. století. Štěrkopísky se těží 
z vody, při těžbě vzniká vodní nádrž. Po ukončení těžby má být ložisko využito především k rekreačním účelům.  

Geologie: Ložisko patří k jedné z nejvýznamnějších oblastí štěrkopískových akumulací ve východních Čechách. Štěrkopísky jsou zde vyvinuty v 
podél toku Labe, pruh je až 20 km široký, převážná jeho část je na pravobřežní straně.  

Podložím ložiska jsou vápnité jílovce, slínovce a prachovce křídového stáří (svrchní coniak – březenské vrstvy). Na nich jsou uloženy štěrky a písky 
spodního a středního pleistocénu, převážně riss. Mocnost je cca 12 m. Nadložím ložiska, pokud se vyskytuje, jsou spraše a sprašové hlíny, váté písky a 



smíšené kamenité až hlinito-kamenité sedimenty. V podřadné míře jsou zde nivní sedinenty – hlíny, písky, štěrky.  

Vlastní ložisko je fluviálního až fluviolakustrinního původu. Štěrkopísky mají světle šedohnědou až šedavou barvu, převládají písky, štěrk tvoří 
valouny do průměru cca 15 cm, větší se vyskytují v omezené míře. Zdrojem materiálu je krkonošské krystalinikum a v malé míře křídové horniny. 
Mimo písků a štěrkopísků jsou minimálně v horní, přístupné části ložiska polohy šedých písčitých jílů do 15 cm.  
Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, místy je umístěna na depozitech. V prostoru lokality dočasně umístěn hnůj. Začíná vytváření nového 
půdního horizontu. 
Hydrologie: Těžba ložiska probíhala z vody, vytěžená část byla vždy zatopena. Hladina vody odpovídá podzemní hladině, je zde přímá komunikace 
mezi podzemní a povrchovou vodou. Prostor vytěženého ložiska se stává rezervoárem vody.   
Biogeografie: Lokalita spadá do Pardubického bioregionu (1.8). Plocha bioregionu leží v termofytiku a zabírá značnou část fytogeografického okresu 
15. Východní Polabí.  Dle Quitta leží celý bioregion v teplé oblasti T 2, místní klima ovlivněné reliéfem. Bioregion zabírá silně pozměněnou oblast 
polabského luhu, s pouhými zbytky větších lesních komplexů a s ochuzenou flórou i faunou nížinných poloh s širokým rozšířením. 

Současný stav: Těžbu provádí Těžební písková, s. r. o.. Původním záměrem bylo pokračovat v těžbě na pískovně, která na tomto území byla ještě před 
vznikem společnosti, ale tento záměr byl na základě hydrogeologického průzkumu umožněn jen částečně. Byl navržen projekt, který navrhl oddělení 
stávající a nové pískovny ochranným pilířem o mocnosti 50 m. Jedná se zejména o to, aby nebyla nijak ovlivněna hladina spodní vody a tudíž 
množství vody ve studních na západní straně Roudnice. Dalším opatřením je nutná vzdálenost 10 m nově vznikající pískovny od Bystřice a to proto, 
aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění kvality vody. Těžba probíhá jen v omezené míře, větší část těžebního prostoru je zatopená, na suchých plochách 
probíhá postupná rekultivace. Na části plochy jsou skládky písků a štěrků, zpracovává se i stavební suť. Menší části zatopených ploch zarůstá, většina 
je přeměňována na nádrže s perspektivou využití pro rekreaci a rybolov.  
Fyzikálně chemické vlastnosti vody v nádržích jsou zřetelně ovlivňované podzemní vodou přitékající od zemědělských ploch na jihu a dále 
drénovaných říčkou Roudnicí tekoucí při severním okraji lokality. Tomu odpovídá relativně vysoká vodivost v rozmezí 750 – 900 µS/cm. Dvě jižní 
nádrže mají zřetelně zvýšenou koncentraci dusičnanového dusíku (5 – 10 mg/l), zatímco severnější nádrže mají koncentraci dusičnanového dusíku pod 
mezí stanovitelnosti. Koncentrace chlorofylu a se u většiny nádrží pohybuje v oblasti mezotrofie, jen u nejstarší jihovýchodní nádrže v oblasti 
hypertrofie. 

Možná ohrožení: Vytěžené ložisko je vodní nádrž s nezabezpečenými břehy. Postupně bude docházet k erozi břehů, za současného rozšíření vodní 
plochy a změlčení především u erodovaných břehů. Urychlení mohou způsobit i nutrie, které se zde (zatím v omezené míře) vyskytují.  

Doporučená opatření: Ochrana břehů vhodným porostem, případně násyp štěrku v nejexponovanějších místech. Regulace výskytu invazních nutrií. 
Zamezení eutrofizace vod. 

Poznámka: Současné záměry a činnost majitele nejsou z hlediska biologie ani geologie v rozporu s ochranou a dalším využitím lokality.  
Entomologicky potenciálně významná lokalita. V pískovně byly nalezeny dva mokřadní druhy pavouků zařazené do červeného seznamu: 
Microlinyphia impigra (plachetnatka hbitá) a Sitticus floricola (skákavka pospolná). Na střevlíky spíše chudší lokalita s vyrovnaným poměrem 



eurytopních druhů k citlivějším. Nalezen zákonem chráněný Cicindela campestris (svižník polní). 

Hydrobiologicky potenciálně významná lokalita. Byl zde nalezen velmi drobný planktonní vířník Proalides tentaculatus vázaný na vody se silným 
vyžíracím tlakem planktonofágních ryb, který byl na území ČR dosud jen vzácně nalézán. Lokalita je celkově bohatá na druhy, přestože jednotlivé 
nádrže prakticky nemají vyvinutý rostlinný litorál. 
Paleontologicky potenciálně významná lokalita.  Na ložisku byl nalezen opracovaný úlomek zkřemenělého dřeva mladoprvohorního stáří. Odpovídá 
to oblasti zdrojového materiálu. Jedná se o prvonález z této oblasti. 
 

Obr. 1.: Roudnice – těžba písku 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.: Jílovitá poloha 



Obr. 3.: Roudnice – částečně rekultivovaná pískovna Obr. 4.: Araukarites – zkřemenělé dřevo mladoprvohorního stáří 
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Osenice, kraj Královéhradecký
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Cihelna  Osenice
Lo ka lita  v severo výcho dní části ka ta stru o bce Osenice. Býva lá cihelna  Řádu
Ma ltézských rytířů v Osenicích za lo žena  v r. 1900. Cihelna  byla  za lo žena  v
březenských vrstvách (svrchní křída , svrchní co nia c). Těžily se jílo vce,
slíno vce a  pra cho vce s vápnito u přím ěsí. V jílo vité slo žce se výra zně
upla tňuje m o ntm o rillo nit. Do  suro viny bylo  pro to  nutné přidáva t o střivo .
Jílo vce se usa zo va ly v klidnějším  pro středí po blíž centra  pánve. V ro ce
1906 byla  do  cihelny za vedena  vlečka  (pro vo z uko nčen v r. 1973). V ro ce
1990 byla  cihelna  vyčleněna  ja ko  s.p.  Cihelna  Osenice. Ten byl v ro ce 1995
zrušen a  po zem ky priva tizo vány. Dnes pa tří CIOS Ho lding. Osenice –
cihelna  (v so uča sné do bě v ko nkursu).
Lo ka lita  spa dá do  Mla do bo lesla vského  bio regio nu (1.6). Typická část
bio regio nu je tvo řena  slíno vco vo u pa ho rka tino u s těžkým i jílo vitým i půda m i
a  po m ěrně teplým , vlhkým  klim a tem  a  to m u o dpo vída jícím i zvláštním i
bio cenó za m i. Bio regio n leží v term o fytiku. Fló ra  je do sti pestrá, je v ní
za sto upeno  především  teplo m ilnější křídlo  středo evro pské květeny.
Převa žuje běžná fa una  kulturní kra jiny.
Ento m o lo gicky po tenciálně význa m ná lo ka lita . Na  lo ka litě bylo  na lezeno  5
druhů pa vo uků z červeného  sezna m u, na příkla d o hro žené Ca llilepis
no cturna  (skálo vka  m ra venco žra vá ) a  Ara neus a lsine (křižák na červena lý).
Mo žným  o hro žením  lo ka lity je skládka , ero ze, eutro fiza ce lo ka lity, ro zvo j
inva zních druhů (Ca la m a gro stis epigejo s).
.
Do po ručené m a na gem ento vé zása hy: Za sta vit tvo ření ero zních rýh. Pro
za cho vání bezlesí nutný m a na gem ent ko sením , po př. pa sením .
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H_Ose_Osenice 
Kraj: Královéhradecký 

Katastrální území:  Osenice 
Souřadnice lokality:  15.161E, 50.375N

Název lokality: Cihelna Osenice 
Charakteristika lokality: Opuštěná cihelna, sklady navazující na ložisko 

Druh těžené suroviny: jílovce, slínovce, prachovce - vápnité 
Využití lokality: žádné 

 
Historie: Bývalá cihelna Řádu Maltézských rytířů v Osenicích byla založena v r. 1900. Šlo na svou dobu o moderní zařízení vybavené potřebnou 
mechanizací. V r. 1906 byla do cihelny zavedena vlečka (provoz ukončen v r. 1973). V r. 1903 koupili celé panství Blochové. Cihelna byla 
modernizována a elektrifikována. Roční výroba se pohybovala kolem 1 mil. kusů cihel. V r. 1925 koupil cihelnu Ing. Emanuel Řehák, který 
výrazně rozšířil sortiment výrobků. V r. 1942 byla cihelna uzavřena. Výroba byla obnovena v r. 1946, v r. 1948 byl podnik znárodněn. Od r. 1950 
patřila cihelna pod n. p. Polabské cihelny, pak pod Okresní stavební podnik Jičín, pak Státní statek v Dětenice, následně pod  n. p. Východočeské 
cihelny Hrochův Týnec. V roce 1975 byl celý podnik modernizován. V r. 1990 byla cihelna vyčleněna jako s.p.  Cihelna Osenice. Ten byl v r. 
1995 zrušen a pozemky privatizovány. Dnes patří CIOS Holding. Osenice – cihelna (v současné době v konkursu). 



Geologie: Cihelna byla založena v březenských vrstvách (svrchní křída, svrchní coniac). Těžily se jílovce, slínovce a prachovce s vápnitou 
příměsí. V jílovité složce se výrazně uplatňuje montmorillonit. Do suroviny bylo proto nutné přidávat ostřivo. Jílovce se usazovaly v klidnějším 
prostředí poblíž centra pánve.  

Březenské souvrství představuje denudační zbytky dříve mnohem rozšířených sedimentů. 

Půda: Odstraněna před těžbou. 
Hydrologie: Pro vodu jsou jílovité horniny jen málo propustné. Dešťový ron vytváří rýhy a splachy.  

Biogeografie: Lokalita spadá do Mladoboleslavského bioregionu (1.6). Typická část bioregionu je tvořena slínovcovou pahorkatinou s těžkými 
jílovitými půdami a poměrně teplým, vlhkým klimatem a tomu odpovídajícími zvláštními biocenózami. Bioregion leží v termofyt iku. Flóra je 
dosti pestrá, je v ní zastoupeno především teplomilnější křídlo středoevropské květeny. Převažuje běžná fauna kulturní krajiny. 
Současný stav: Částečně zatravněno, na větší části lokality sukcesně Calamagrostis epigejos, pokus o vysazení stromů, značná eroze. Spodní 
část lokality silně ruderalizovaná (značně devastované původní budovy, v současnosti snad sklady). Rybníček Kruhovák změněn na retenční 
nádrž, břehové porosty zničeny, rybníček nepřístupný. 

Lokalita přístupná pouze v okrajích severní a západní části, kde navazuje na křoviny a zanedbané lesní porosty. 
Poznámka: Na ploše ojedinělé křemenné valouny pravděpodobně z kvartérní terasy. 

Možná ohrožení: Skládka, eroze, eutrofizace lokality, rozvoj invazních druhů. 
Doporučená opatření: Zastavit tvoření erozních rýh. Pro zachování bezlesí nutný management kosením, popř. pasením. Z geologického 
hlediska je lokalita bezvýznamná.  
Entomologicky potenciálně významná lokalita. Na lokalitě bylo nalezeno 5 druhů pavouků z červeného seznamu, například ohrožené 
Callilepis nocturna (skálovka mravencožravá ) a Araneus alsine (křižák načervenalý). 



Obr.1.: Erozí narušený povrch v bývalé cihelně Obr.2.: Na části odkryvu není rostlinný pokryv 
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Jívka, kraj Královéhradecký

Odkaliště Jívka (důl Bohumír)
Lokalita v údolí potoka Jívka JV od obce Jívka. Průzkum a
těžba měděných rud zde začala v 19. století. Ve
vernéřovických vrstvách jsou zde tři polohy s rudami mědi.
Těžba byla nepravidelná a přerušovaná. V r. 1955 zde byla
dokončena úpravna rud. Hlušina byla potrubím vedena na
dvě odkaliště (severně a jižně od potoka Jívka). Materiál je
písek s jílovitou příměsí. Přítomnost mědi způsobila, že i po
ukončení činnosti část zůstává bez rostlinného pokryvu.
Lokalita Jívka leží severovýchodním svahu Jestřebích hor. Je
tvořena dvěma zazemněnými lagunami řídce porostlými
rákosem a nálety dřevin s několika uměle vytvořenými
mělkými tůněmi. Okolní porosty jsou tvořeny převážně
kulturním jehličnatým lesem. Lokalita spadá do
Broumovského bioregionu (1.38), fytogeografického okresu
58 (Sudetské mezihoří). Podnebí je mírně teplé až mírně
chladné, poměrně vlhké, místní klima silně ovlivněné
reliéfem.
Botanicky významná lokalita. Dactylorhiza incarnata  (C1,
§2), Dactylorhiza majalis (C3, §3), Epipactis atrorubens (C3,
§3), Listera ovata (C4a). Mykologicky významná lokalita.
Thelephora caryophyllaea , Aleuria aurantiacum , Gyrodon
lividus, Myxomphalina maura. Entomologicky významná
lokalita.  Pavouci - 45 druhů. Nalezen mokřadní druh Antistea
elegans zařazený do červeného seznamu. Zjištěno 78 druhů
blanokřídlých/žahadlovitých a 10 druhů mravenců.
Možným ohrožením lokality je expanze rákosu a zarůstání
borovicí a olší. Neuvážené zásahy ve prospěch jednotlivých
skupin ohrožených druhů (vodního hmyzu). Neregulovaný
motokros. Doporučené managementové zásahy: Ponechat
přírodním procesům popř. uplatnit zásahy ve prospěch
zachování stávajícího stavu, zabránit výkopům a omezit jízdu
na motocyklech a čtyřkolkách. Individuálně (dle cenných
ploch) je vhodné kosení rákosu, probírka borovice a olše.

0 250 500m
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H_Jív_Jívka, důl Bohumír 
Kraj: Královéhradecký 
Katastrální území: Jívka 

Souřadnice lokality: 16,093°E, 50,547°N
Název lokality: Kaliště Jívka  

Charakteristika lokality: Kaliště úpravny rud u dolu Bohumír 
Druh těžené suroviny: Rudy mědi 

Využití lokality: Bez využití, refugium rostlin a živočichů 
 

 

Historie: V roce 1853 začala těžba, dobývky měly mocnost průměrně 80 cm. V důsledku Prusko-Rakouských válek byly práce přerušeny, po nich byla 
vyražena štola Bohumír. K odvodnění ložiska sloužila dědičná štola svatého Jana (Johaness Erst Stollen). Její ústí do potoka Dřevíč je ve východní 
části obce Jívka. Těžba byla kolísavá, docházelo k častému přerušení. Před koncem 19. století byla ukončena. Až po roce 1918 zde začala těžit firma 
Mautner. Původní parní stroj pro štolu Bohumír nahradil elektrický, byly vyraženy pomocné štoly Jan a Terezie, ruda se upravovala v nové gravitační 
úpravně, přibylo odkaliště. Provoz byl však ztrátový a proto byl důl v roce 1926 opět uzavřen. V době druhé světové války zde prováděla vrtný 
průzkum firma Deutsche Tiefbohr AG, k obnovení těžby však nedošlo. Po válce byl důl a ložisko zestátněno. Od roku 1954 opět začal vrtný průzkum a 
těžba. Tentokrát to byly Východočeské rudné doly Horní Vernéřovice, od roku 1958 pak Rudné doly Jeseník n. p. Do velkoryse pojaté úpravny rudy se 
dovážela surovina i za Slovenska, upravená surovina pak putovala zpět do hutí v Krompachu. Rozmach těžby trval jen krátce. Likvidace dolu začala v 
roce 1965 a v roce 1970 byl dobývací prostor Horní Vernéřovice zrušen. Nakonec došlo k zatopení spodních částí dolu a zazdění štoly Bohumír.   



Geologie: Polohy měděných rud v Horních Vernéřovicích jsou v nadloží radvanických slojí. Jsou vázané na šedozelené jílovité lupky. Měď je zde v 
minerálech chalkozín, bornit, malachit, azurit a covellin. Ruda zde byla velmi chudá, s obsahem mědi pouze 0,25 – 0,45%. Do úpravny byla proto 
dovážena i ruda z jiných ložisek, zejména ze Slovenska.  

Hlušina z úpravny byla dopravována potrubím (šlo o jemný písek a kaly) na dvě kaliště (v geologické mapě ČR je zakresleno pouze kaliště bližší k 
úpravně, druhé a větší je až za potokem). Vzhledem k různému původu upravované rudy je obtížné odhadnout příměs dalších komponent v uloženém 
materiálu, dá se však předpokládat, že mimo mědi zde budou i různé těžké kovy. Protože však voda deponií neprotéká, je nebezpečí kontaminace okolí 
malé.  

Půda: Pouze nepatrný půdní horizont nad jílovito-písčitým materiálem. 
Hydrologie: Zavodňováno pouze srážkovou vodou. 

Biogeografie: Lokalita spadá do Broumovského bioregionu (1.38), fytogeografického okresu 58 (Sudetské mezihoří). Podnebí je mírně teplé až mírně 
chladné, poměrně vlhké, místní klima silně ovlivněné reliéfem. Květena bioregionu je poměrně pestrá, složená především z běžnějších 
středoevropských mezofilních druhů. Fauna převažuje především chladnomilná hercynská. 
 
Současný stav: O materiálu uloženém na kalištích se předpokládá, že může jít o ekologickou zátěž. Od doby ukončení činnosti plocha jen velmi 
pomalu zarůstá, humusová vrstva místy chybí nebo je jen několik cm mocná. Kaluže, které se zde vytváří, slouží k rozmnožování obojživelníků. 
Zároveň je zde velká druhová pestrost vážek. Místy jsou hojné vstavačovité rostliny.  Z toho vyplývá, že se jedná o značně extrémní prostředí, ale 
nikoli prostředí nebezpečné pro okolí. Plochy zasluhují ochranu, alespoň jako studijní plochy. Je nutné minimalizovat zásahy a koordinovat ochranu 
jednotlivých druhů. Přirozená sukcese, zarůstání dřevinami po okrajích. Plocha jižního odkaliště s gradientem vlhkosti od suché JV části k umělé vodní 
ploše v SZ části. V JV části rekultivační výsadba Pinus sylvestris, porost spíš ostrůvkovitý, místy je terén narušen pojezdem techniky – mírná 
disturbance. V SZ polovině rozšířen rákos  - v kolizi s výskytem významných vstavačovitých rostlin. V současné době je rákos kosen a část borovic 
vykácena. Na ploše několik pozůstatků po pálení dřeva a rostlinné hmoty. Plocha severního odkaliště podobného charakteru, s menším vlhkostním 
gradientem, výrazněji zarůstající rákosem. 
Možná ohrožení: Přerůstání rákosem, zarůstání náletovými dřevinami (zejména olše, která by při vyšším výskytu znamenala zvýšení dostupného 
dusíku, zástin a postupnou eutrofizaci). Borovice lesní se rozrůstá pomaleji, byla zčásti vykácena. Neuvážené ekologické zásahy ve prospěch 
jednotlivých skupin ohrožených druhů (vodního hmyzu). Neregulovaný motokros. 
 
Doporučená opatření: Ponechat přírodním procesům popř. uplatnit zásahy ve prospěch zachování stávajícího stavu, zabránit výkopům a omezit jízdu 
na motocyklech a čtyřkolkách. Individuálně (dle cenných ploch) je vhodné kosení rákosu a probírka borovice. Pálení hromad posekané a vykácené 
hmoty je sporné, v případě uplatnění tohoto zásahu omezit pálení na stále stejná stanoviště a zabezpečit následný odvoz popela mimo plochu odkaliště. 
Vhodná likvidace náletů dřevin, zejména plošného náletu olše. V lokalitě je však vhodné zachovat ojedinělé jedince olší – je to nepostradatelný 
mykorrhizní partner významných druhů hub. Zamezit vyvážení odpadu z chatové kolonie a regulovat cyklo/motokros. Disturbance krosovým 
využíváním mohou být v některých případech pozitivním jevem. 
Poznámka: Nelze zabránit postupnému vyplavování kovů z lokality.  



Mykologicky významná lokalita. Výskyt druhů ČS 2006: ?EX: Thelephora caryophyllaea, plesňák karafiátový, (ECM); NT: Aleuria aurantiacum, 
mísenka oranžová, SAP;  VU: Gyrodon lividus, podloudník siný, ECM. Na odkališti se vyskytuje i Pholiota conissans (s.l.), šupinovka ověšená, 
taxonomicky nedořešená skupina, zde roste při bázi travin a rákosí. Výskytem vzácná je i kalichovka spáleništní, Myxomphalina maura, která se 
vyskytuje na minerálně bohatých stanovištích (obvykle na spáleništích), zde je rozptýlena na větší plochu mimo spáleniště při okraji porostu borovic 
(GPS: 50°32'34.193"N, 16°5'36.071"E). Cenné jsou i vlhké porosty na okraji starší vodní plochy.  

Botanicky významná lokalita zejména vzhledem k výskytu vzácných vstavačovitých vesměs zahrnutých do mezinárodní úmluvy CITES: - 
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový (kriticky ohrožený druh Červeného seznamu v kategorii C1, silně ohrožený (§2) dle zákona114/1992 Sb. a 
navazujících předpisů,  Dactylorhiza majalis – prstnatec májový (ohrožený druh naší flóry (C3), chráněn zákonem ve stejné kategorii (§3), Epipactis 
atrorubens - kruštík tmavočervený (hrožený druh (C3), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§3)), Listera ovata – bradáček vejčitý (druh, 
který vyžaduje další pozornost (C4a).  
 
Entomologicky významná lokalita. Z hlediska pavouků se jedná o významnou, druhově velmi bohatou lokalitu (45 druhů). Byl zde nalezen mokřadní 
druh Antistea elegans (příčnatka bažinná) zařazený do červeného seznamu. Na lokalitě bylo zjištěno 78 druhů blanokřídlých/žahadlovitých a 10 druhů 
mravenců. 

 
Obr. 1.: Měděná ruda ve štole Bohumír Obr.2.: Odkaliště Jívka - sever 



  
Obr.3.: Odkaliště Jívka - jih Obr. 4.: Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens 

  
Obr. 5,6.: Nevhodné managementové zásahy v době kvetení orchidejovitých rostlin 
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lokalita ID surovina forma aktivní_ukončená
Litice nad Orlicí E_Lit Stavební kámen- Granodiorit lom a
Skuteč - Humperky E_Sku Stavební kámen- Droby a drobové břidlice lom a
Prosetín u Hlinska E_Pro Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu lom a
Kostelec u Heřmanova Městce E_Kos Korekční suroviny- Pískovec, písek lom a
Prachovice E_Pra Cementářské suroviny- Břidlice, vápenec lom a
Zalíbené u Hlinska E_Zal rašelina těžebna u



!

E_Kos

Kostelec u Heřman. Městce, kraj Pardubický

Ko s telec u Heřmano va Měs tce
Č inný lo m na pís k y (pís k o vce) v těsné návazno s ti na obec Ko s telec u
Heřmano va Měs tce. V s o učasné době těžba utlumena.  Spodní etáž byla v
aktivním pro vo zu ještě před c ca 10 lety, kdy záro veň došlo  k jejímu
zavezení odpado vým kamenem z lo mu Pracho vice. Po k us o  rekultivaci
o sázením bo ro vicemi je jen čás tečně úspěšný. Na čás ti lo kality přiléhající
o bci významná ruderalizace, s k ládk y o dpadu. Ve spo dní čás ti o dk ryvu je
trvalejší mělká vo dní nádrž.
Těžené pís k o vce předs tavují facii plážo vých pís ků. Lo kálně js o u v
pís k o vcích partie o rganodetritic k ých pís k o vců s ho jnými úlo mky s chránek
mlžů.
Lo kalita spadá do Železno ho rs kého  bio regionu (1.49). Podnebí je mírně
teplé, s rážk y po dmíněné návětrnými po lo hami.
Ento mo lo gic k y významná lo kalita: Na s třevlíky nadprůměrně bohatá lo kalita,
nalezeno 14 druhů. Je to  však jediná ze s ledo vaných lo kalit, kde výrazně
(2/3) převažo valy euryto pní druhy nad citlivějšími (adaptabilními) a
chráněnými. Z chráněných druhů nalezen jen Cicindela campes tris (s vižník
po lní). Lo kalita významná pro  denní mo týly. Bylo  zde zjištěno 13 druhů, z
to ho  2 druhy jen zde: Lycaena tityrus (o hniváček černo s k vrnný) a Zygaena
carnio lica (vřetenuška ligrus o vá). Byly zde nalezeny 4 druhy pavo uků z
Č erveného seznamu.
Dopo ručené managemento vé zásahy: Likvidace černých s k ládek, zamezení
šíření invazních druhů ro s tlin. Očis tit a zabezpečit alespo ň čás t pro filu,
nepo k račo vat v rekultivaci, opravit o plo cení.

0 250 500m
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Kostelec u H.M., kraj Pardubický
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E_KOS_Kostelec u Heřmanova Městce 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Kostelec u Heřmanova Městce 

Souřadnice lokality: 49°56'7.565"N, 15°39'13.257"E 

Název lokality Lom Kostelec 

Charakteristika lokality: Činný lom na písky, pískovce 

Druh těžené suroviny: Písek, korekční cementářské surovina, stavební materiál. 

Využití lokality: V rekultivaci 

 

 
 
Historie: Zvětralé pískovce se těžily především jako zdroj stavebního písku, podle ústní informace především pro stavby v Heřmanově Městci. 
Horní etáž je zarostlá náletovými dřevinami, podle kterých lze odhadnout ukončení těžby asi v 50. letech minulého století. Spodní etáž byla v 
provozu ještě před cca 10 lety, kdy zároveň došlo k jejímu zavezení odpadovým kamenem z lomu Prachovice.  

Rekultivace vysázením borovic v posledních letech je jen částečně úspěšná.  

Geologie: Ložisko je zbytek svrchnokřídových cenomanských sedimentů perucko-korycanských vrstev na jižním okraji české křídové pánve. 

Podložím ložiska jsou horniny spodního a středního kambria - senické vrstvy (břidlice, droby, pískovce. V širším okolí Heřmanova Městce v 
nich byly nalezeny fosilie (převážně trilobiti). 



Těžené pískovce představují facii plážových písků. Mocnost lze odhadnout do 15 m. Pískovce jsou silně rozpadavé, jemnozrnné až středně 
zrnité, žluté, místy až zelenožluté. Místy jsou v nich (zejména ve střední poloze) patrné shluky až konkrece limonitu. Lokálně jsou v pískovcích 
partie organodetritických pískovců s hojnými úlomky schránek mlžů.  

Ve spodní části odkryvu je trvalejší mělká vodní nádrž.  

Do části lomu byl navezen materiál z lomu Prachovice. Jedná se především o břidlice a deskovité černé nekvalitní vápence.  

Půda: Naprosto převládá písek. 
Hydrologie: Pouze dešťová voda. 

Biogeografie:  Lokalita spadá do Železnohorského bioregionu (1.49). Podnebí je mírně teplé, srážky podmíněné návětrnými polohami. Flóra je 
dosti rozmanitá, v její skladbě se objevují převážně středoevropské lesní prvky. V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně podhorská fauna 
středoevropských kulturních smíšených lesů, s faunou bučin v zachovalých enklávách.   
 
Současný stav: Pokus o rekultivaci osázením borovicemi je jen částečně úspěšný. Na části lokality přiléhající obci významná ruderalizace, 
skládky odpadu. 

Možná ohrožení: Zavážení odpadky, další rekultivace, výskyt invazních druhů rostlin (Reynoutria). 
Doporučená opatření: Očistit a zabezpečit alespoň část profilu, nepokračovat v rekultivaci, opravit oplocení a odstranit odpadky.  

Poznámka: Zjištěné biodetritické pískovce nejsou z lokality uváděny. 
Entomologicky významná lokalita: Na střevlíky nadprůměrně bohatá lokalita, nalezeno 14 druhů. Je to však jediná ze sledovaných lokalit, kde 
výrazně (2/3) převažovaly eurytopní druhy nad citlivějšími (adaptabilními) a chráněnými. Z chráněných druhů nalezen jen Cicindela campestris 
(svižník polní). Lokalita významná pro denní motýly. Bylo zde zjištěno 13 druhů, z toho 2 druhy jen zde: Lycaena tityrus (ohniváček 
černoskvrnný) a Zygaena carniolica (vřetenuška ligrusová). Byly zde nalezeny 4 druhy pavouků z červeného seznamu. 
Botanicky potenciálně významná lokalita: Výskyt psamofilních druhů: Corynephorus canescens (paličkovec šedavý) je zařazen k vzácnějším 
druhům naší květeny vyžadujícím pozornost (C4a). 
 
 



Obr.1.: Kostelec, lom na korekční suroviny – celkový pohled Ob.2.: Kostelec – limonitové konkrece 

  
Obr. 3.: černé skládky, silná ruderalizace Obr. 4.: Péče o mraveniště 
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Litice nad Orlicí, kraj Pardubický

Litice
Č in n ý lom  na granodiority (s tave bní drť). : Lom  je založe n v jádře  litické
an tiklin ály, kde vys tupují granodiority až žuly. Litický granodiorit je
nače rve nalý až šedý, s tře dně zrnitý. Hornina je pros toupe na hojn ým i
puklinam i, m ís ty až m ylonitizovan ým í zónam i. Ve spodní čás ti lom u trvalé
je ze ro a drobnější pe riodické vody. Zdroj vody je pře vážně atm osférický.
Lokalita spadá so Svitavského biore gionu (1.39). Biore gion je  v prům ěru
m írně te plý, okrajově chladnější, pom ěrně vlhký, přiče m ž vlhčí je n ávětrn á
s e ve rozápadní s trana. Průlom y Divoké Orlice granodiority u Litic a Potšte jna
tvoří  spe cifické e kotopy.
En tom ologicky pote nciálně význam n á lokalita: Pře s tože  zde  bylo zjištěno
je n 5 druhů de n ních m otýlů, jeví s e  lom  z hlediska re liéfové pe s tros ti jako
ce n n á lokalita. Nale ze ny je n 4 druhy s tře vlíků, ale všechny patří m e zi
citlivější druhy. Byly zde  nale ze ny 4 druhy pavouků z Č e rve n ého s e znam u.
Hydrobiologicky význam n á lokalita: V m ělkých n ádržkách na dně lom u byl
nale ze n vířník He xarthra fe n nica, kte rý je  po většině úze m í Č R velm i vzácn ý
a nalézán je  pouze  na někte rých těže bních lokalitách ve vodách s vysokou
vodivos tí. Mim ořádn á je  v tom to případě okolnos t, že vody na dně
kam e nolom u n e m ají zvýše nou vodivos t.
Pozn ám ka: Min e ralogické nale ziště - kalcit, fluorit, baryt, sirníky atd.
Doporuče n é m anage m e n tové zásahy: Unikátní lom , kte rý je  tře ba zachovat.
Je  nutno zabránit případn ým  navážkám  a vzniku skláde k.
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E-LIT_Lokalita Litice 

Kraj: Pardubický 
Katastrální území: Litice nad Orlicí 

Souřadnice lokality: 16,357 E, 50,093 N
Název lokality: Lom Litice 

Charakteristika lokality: Činný lom na stavební drť 
Druh těžené suroviny: granodiorit 

Využití lokality: Těžba, zpracování kamene, panelárna 

 
 

Historie: Lom byl založen v r 1874. V okolí současného lomu jsou zbytky drobné těžby. Většina vytěžené suroviny se zpracovává v místní 
betonárce. Majitelem lomu je Lom Litice, s.r.o. 

Geologie: Lom je založen v jádře litické antiklinály, kde vystupují granodiority až žuly. Litický granodiorit je načervenalý až šedý, středně 
zrnitý. Radiometricky bylo určeno stáří 358 milionů let. Mineralogické složení je křemen, plagioklas (albit až oligoklas), ortoklas a biotit. 
Zpravidla je zde malé množství muskovitu. Místy jsou mladší aplitové a pegmatitové žíly. Hornina je prostoupena hojnými puklinami, místy až 
mylonitizovanýmí zónami. Okolí puklin pozměněno hydrotermálními roztoky. Došlo k vylouhování a kaolinizaci a chloritizaci, na závěr k 
vyplnění  kalcitem.  

Půda: Odstraněna před těžbou, v okolí kambizem rankerová 
Hydrologie: Ve spodní části lomu trvalé jezero a drobnější periodické vody. Zdroj vody je převážně atmosférický. 



Biogeografie: Lokalita spadá so Svitavského bioregionu (1.39). Reliéf má jednotvárný charakter synklinál, hřbetů, kuest a protáhlých brázd. Má 
jednotvárný charakter synklinál, hřbetů, kuest a brázd protáhlý chod severoseverozápadu k jihojihovýchodu, které se ohýbají směrem k jihu. 
Průlomy Divoké Orlice granodiority u Litic a Potštejna a opukový kaňon u Chocně (Peliny) tvoří i specifické ekotopy se zvláštní biotou. 
Bioregion je v průměru mírně teplý, okrajově chladnější, poměrně vlhký, přičemž vlhčí je návětrná severozápadní strana. Potenciální přirozenou 
vegetaci severní části bioregionu v podhůří Orlických hor představují acidofilní doubravy. Květena Svitavského bioregionu je dosti pestrá. Její 
hlavní složku reprezentují typické mezofilní druhy hercynských lesů, avšak obohacené o četné druhy karpatského migrantu, vytvářející zčásti i 
mezní výskyty. Silně ochuzená podhorská fauna hercynského původu je doplněna demontánním výskytem alpsko-karpatského prvku. 
 
Současný stav: malá část v rekultivaci, těžba postupuje dále do kopce. 
Možná ohrožení: Případné ukončení těžby, zavážení lomu 
Doporučená opatření: Udržovat bezpečné stěny lomu 

Poznámka: Mineralogické naleziště - kalcit, fluorit, baryt, sirníky atd. 
Entomologicky potenciálně významná lokalita: Přestože zde bylo zjištěno jen 5 druhů denních motýlů, jeví se lom z hlediska reliéfové 
pestrosti jako cenná lokalita. Nalezeny jen 4 druhy střevlíků, ale všechny patří mezi citlivější druhy. Byly zde nalezeny 4 druhy pavouků z 
Červeného seznamu. 
 
Hydrobiologicky významná lokalita: V mělkých nádržkách na dně lomu byl nalezen vířník Hexarthra fennica, který je po většině území ČR 
velmi vzácný a nalézán je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou vodivostí. Mimořádná je v tomto případě okolnost, že 
vody na dně kamenolomu nemají zvýšenou vodivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



obr. 1.: Litice – těžené etáže v horních partiích lomu obr. 2: porušení horniny 

  
Obr. 3.: část lomu s ukončenou těžbou, dno připravené k navážce Obr. 4.: Sukcesní porosty na ukončené těžbě, významný biotop 
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Prachovice, kraj Pardubický

Pracho vice
Čin n ý lom n a váp en ce. Lo žisk o je tvořen o silurskými a sp odn odevo n skými
váp en ci. Je v cen tráln í části váp en o p odolsk é syn klin ály p ro tažen é ve směru
záp ad - východ mezi Pracho vicemi a Vápen n ým Podolem. Mocn o st
váp en ců je až 200 m. Vrstvy jso u sklo n ěn y k jihu, p o rušen y zlomy a
přesmyk y. V zavezen ém lomu u Vápen n ého Podola je zacho ván  vstup  do
jesk yn í Podolská a Pátero va.
Vody v lomu mají zvýšen o u vodivo st (1000 – 1200 µS/cm) a vyso k o u
k o n cen traci váp n ík u (124 – 157 mg/l) a síran ů (275 – 555 mg/l).
Lo kalita sp adá do Železn oho rsk ého b io regio n u (1.49). Podn eb í je mírn ě
tep lé, srážk y p odmín ěn é n ávětrn ými p olohami.
En tomologicky význ amn á lo kalita: V lomu b yly zjištěn y 3 druhy p avo uků z
Červen ého sezn amu. Lom je významn ý p ro den n í mo týly. Bylo zde zjištěn o
13 druhů, z toho 4 druhy jen  n a této lo kalitě: Bolo ria dia (perleťo vec
n ejmen ší), Melanargia galathea (o káč b o jín k o vý), Papilio machao n
(o takárek fen yklo vý) a Po n tia daplidice (bělásek rezedk o vý).
Hydro b iologicky význ amn á lo kalita: V nádrži n a dně lomu b yl n alezen vířn ík
Hexarthra fen n ica a b uchan ka Tro p ocyclo p s p rasin us, která je p o většině
území ČR velmi vzácná a nalézána je p o uze na n ěkterých těžeb n ích
lo kalitách ve vodách s vyso k o u k o n cen trací váp n ík u.
Do p o ručen é managemen to vé zásahy: Unikátn í lom, který je třeba zacho vat.
Je n utn o zab rán it p říp adn ým navážkám, samo tn á těžb a n evadí. Uvážit
mo žn o st těžb y do hlo ub k y s mo žn o stí vzn ik u jezera p o uk o n čen í těžb y.
Zacho vat p řirozen ě vzn iklá území suchých n ízkých trávn íků a p o stup n ě
zarůstajících sukcesn ích ploch s n áletem p řirozen ých dřevin .
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E_PRA_Lokalita Prachovice 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Prachovice, Vápenný Podol 
Souřadnice lokality: 49°53'14.088"N, 15°39'17.890"E 

Název lokality: lom Prachovice 
Charakteristika lokality: Činný lom na vápenec 

Druh těžené suroviny: vápenec 
Využití lokality: Činný lom 

 

 
Historie: Těžba vápence u Prachovic se udává již v r. 1398. V lomech těžilo více majitelů, postupně se však (v r. 1863) všechny staly majetkem 
obce Prachovice. Ta je pak pronajímala drobným podnikatelům. Zásadní změny nastaly po druhé polovině 19. století, kdy byly postaveny nové 
kruhové pece a zavedena odbočka železnice. V lomech se těžil kvalitní vápenec pro potřeby cukrovarů, vápenec podřadnější kvality byl používán 
na výrobu vápna a cementu, zbytek pak na výrobu drti a štěrku. V době první republiky postupně přešly všechny lomy do majetku firmy D. Berl.  

Po znárodnění připadly lomy v Prachovicích Českým cementárnám a vápenicím. Dnes lom vlastní CEMEX Cement, k.s., Prachovice IČO 
15052320. 

Geologie: Ložisko je tvořeno silurskými a spodnodevonskými vápenci. Je v centrální části vápenopodolské synklinály protažené ve směru západ 
- východ mezi Prachovicemi a Vápenným Podolem.  

Podložím ložiska jsou ordovické břidlice s polohami křemenců. Stáří je paleontologicky doloženo. Silur je tvořen grafitickými břidlicemi, které 
přibýváním vápencových konkrecí a poloh přechází do bitumenních černých krinoidových vápenců se zvýšeným obsahem pyritu. V jejich 
nadloží jsou v jádře synklinály světle šedé až bílé krystalické vápenopodolské vápence, které jsou hlavním předmětem těžby. V Prachovickém 



lomu byl stanoven stratotyp prachovického souvrství. Mocnost vápenců je až 200 m. Vrstvy jsou skloněny k jihu, porušeny zlomy a přesmyky. 
Nálezy makrofosilií (mimo článků lilijic) jsou vzácné, určení stáří se opírá především o mikrofosilie. 

Z lomu je uváděno asi 20 druhů minerálů. Nejvýznamnější jsou velké krystaly kalcitu. Vápence jsou zkrasovělé. V zavezeném lomu u 
Vápenného Podola je zachován vstup do jeskyní Podolská a Páterova. Obě dosahují až na hladinu spodní vody. Ve vrtech bylo zjištěno 
embryonální krasovění. V nejvyšší etáži lomu byly odkryty škrapy dokládající zvětrání horniny do několikametrové hloubky. Mezi kameny je 
vyvinuta „terra rossa“ 

Půda: Prakticky bez původní půdy, vývoj terra rosa. 
Hydrologie: V lomu nebyl zjištěn významnější přítok puklinové vody. Embryonální kras s dutinami a horizont krasové vody není v prostoru 
lomu odkryt. Vody v lomu mají zvýšenou vodivost (1000 – 1200 µS/cm) a vysokou koncentraci vápníku (124 – 157 mg/l) a síranů (275 – 555 
mg/l). 

Biogeografie:  Lokalita spadá do Železnohorského bioregionu (1.49). Podnebí je mírně teplé, srážky podmíněné návětrnými polohami. Flóra je 
dosti rozmanitá, v její skladbě se objevují převážně středoevropské lesní prvky. V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně podhorská fauna 
středoevropských kulturních smíšených lesů, s faunou bučin v zachovalých enklávách.   
 
Současný stav: Těžba, stratotyp prachovického souvrství. 
Možná ohrožení: Těžbou mohou být poškozeny případné jeskyně. Na odvalech a v přímé návaznosti na lomový prostor riziko eutrofizace (černé 
skládky). 
Doporučená opatření: Unikátní lom, který je třeba zachovat. Je nutno zabránit případným navážkám, samotná těžba nevadí. Uvážit možnost 
těžby do hloubky s možností vzniku jezera po ukončení těžby.  Zachovat přirozeně vzniklá území suchých nízkých trávníků a postupně 
zarůstajících sukcesních ploch s náletem přirozených dřevin. Odstraňování nevhodných dřevinných druhů (zejména akátu). Ponechávat staré 
dřeviny k dožití a dřevo neodstraňovat. Bránit eutrofizaci z vnějších zdrojů. 
 
Poznámka: Spodní vody bývají obohaceny o radionuklidy. 
 

Entomologicky významná lokalita: V lomu byly zjištěny 3 druhy pavouků z červeného seznamu. Ohrožená Arctosa leopardus (slíďák levhartí) 
patří mezi mokřadní druhy. Výskyt střevlíků podprůměrný (9 druhů). Z chráněných druhů nalezen jen Cicindela campestris (svižník polní). Lom 
je významný pro denní motýly. Bylo zde zjištěno 13 druhů, z toho 4 druhy jen na této lokalitě: Boloria dia (perleťovec nejmenší), Melanargia 
galathea (okáč bojínkový), Papilio machaon (otakárek fenyklový) a Pontia daplidice (bělásek rezedkový). 

Hydrobiologicky významná lokalita: V nádrži na dně lomu byl nalezen vířník Hexarthra fennica, který je po většině území ČR velmi vzácný a 
nalézán je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou vodivostí. Na stejném místě byla nalezena buchanka Tropocyclops 
prasinus, která je po většině území ČR velmi vzácná a nalézána je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou koncentrací 
vápníku. 

 



obr.1.:  Prachovice – celkový pohled Obr.2.: Těžené etáže 

obr. 3.: škrapy obr. 4.: Zvětrávání vápenců 



  
Obr. 5.: Sukcesně vznikající cenné biotopy suchých trávníků Obr. 6.: Periodické vody 

  
Obr. 7.: Přirozená sukcese na horních etážích Obr. 8.: Přirozená sukcese na horních etážích s periodickými mokřadními 

prvky 
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Prosetín, kraj Pardubický

Prosetín
Soustava o puštěných jámo v ých lomů na granodiority (stavební kámen,
dlažební kostky) s v odou s nezpevněnými a skalnatými stěnami západně
města Prosetín. Lomy jsou situo v ány ve v ýchodní části železnohorského
plutonického komplexu, jsou prevarijského stáří.
Všechny lomy se p ostupně zatáp í, v oda dosahuje jen mělce p od okraj lomu.
V suchých letech jen malý p okles. Zdroj je dešťo v á a puklino v á v oda s
mimo řádně nízkou koncentrací síranů (2 – 4 mg/l) a některé i v ápníku (9
mg/l) a ho řčíku (2,4 mg/l). Menší lomy mají v odu zbarvenou humino v ými
látkami z napadaných listů.
Lokalita spadá do Železnohorského bioreg ionu (1.49). Podnebí je mírně
teplé, srážky p odmíněné náv ětrnými p olohami.
Entomolo g icky p o tenciálně v ýznamná lokalita: Byl zde nalezen ohrožený
druh mokřadního pav o uka Arctosa leo pardus (slíďák levhartí). Na střevlíky
průměrně bohatá lokalita (12 druhů) s p řevahou citliv ějších druhů. Nalezeny
2 zákonem chráněné druhy: Carabus arcensis (střevlík p olní) a Cicindela
campestris (svižník p olní).
Malakolo g icky p o tenciálně v ýznamná lokalita: Počtem nalezených druhů
měkkýšů patří k nejbohatším lokalitám (6 druhů). Hojný však byl jen
Malacolimax tenellus (slimák žlutý). Dá se však očekávat v ětší diverzita.
Po známka: Značné zásoby užitko vé v ody.
V území nalezen invazní druh, kv ětnatec Archerův, Clathrus archerii, v okraji
staršího p orostu náleto v ých dřevin.
Do p oručené managemento vé zásahy: Soustava lomů v ýrazně zvyšující
diverzitu krajiny. Je nutno zabránit p řípadným nav ážkám a v zniku skládek.
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E-PRO_Lokalita Prosetín 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Prosetín 
Souřadnice lokality: 15,948°E, 49,830°N 

Název lokality: Lom Prosetín 
Charakteristika lokality: Opuštěné žulové lomy 

Druh těžené suroviny: Granodiorit 
Využití lokality: Občasná rekreační (koupání, rybaření), zavážení 

 

 
 
Historie: Lomy byly založeny na počátku 20. století (hlavní lom v r. 1919). Zaměřen byl na hrubou kamenickou výrobu a stavební materiál - 
převážně drť. V r. 1946 se z lomu odvezlo 2500 vagonů výrobků. Po zestátnění v r. 1947 zde těžil ČMPK s.p. Havlíčkův Brod. V r. 1994 
privatizovala lom společnost GRANIT-ZACH, spol. s r.o.  

 

Geologie: Soustava opuštěných kamenolomů s vodou s nezpevněnými a skalnatými stěnami. Lomy jsou situovány ve východní části 
železnohorského plutonického komplexu, jsou prevarijského stáří (stáří hornin bylo datováno na 332-336 mil. let). Z hornin převládá jemnozrnný 
šedomodrý amfibol-biotitický granodiorit a hrubozrnný tonalit. Minerály jsou kyselý plagioklas, křemen a místy K-živec, z tmavých minerálů je 
to biotit a amfibol. Akcesoricky jsou přítomny apatit, magnetit, zirkon, sericit, chlorit a kalcit. Do granodioritů a tonalitů pronikají žíly světlých 
aplitů a pegmatitů. Mocnost žil není velká, jde o centimetry až decimetry. Jsou odsud uváděny sulfidy (hlavně pyrit) na puklinách horniny.  

Tektonické postižení hornin je jen malé.  



Půda: Chybí nebo místně písčitá kambizem. 

Hydrologie: Všechny lomy se postupně zatápí, voda dosahuje jen mělce pod okraj lomu. V suchých letech jen malý pokles. Zdroj je dešťová a 
puklinová voda. Staré zatopené lomy mají vodu s mimořádně nízkou koncentrací síranů (2 – 4 mg/l) a některé i vápníku (9 mg/l) a hořčíku (2,4 
mg/l). Menší lomy mají vodu zbarvenou huminovými látkami z napadaných listů. 
Biogeografie:  Lokalita spadá do Železnohorského bioregionu (1.49). Podnebí je mírně teplé, srážky podmíněné návětrnými polohami. Flóra je 
dosti rozmanitá, v její skladbě se objevují převážně středoevropské lesní prvky. V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně podhorská fauna 
středoevropských kulturních smíšených lesů, s faunou bučin v zachovalých enklávách.   
 
Současný stav: Část lomů obtížně přístupná, v některých případech zasypávání lomovým materiálem.  

Možná ohrožení: Zavážení, případně nevhodná rekultivace, rozvoj invazních druhů rostlin 
Doporučená opatření: Zajistit uzavíratelný přístup, zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků.  Zachovat přirozeně vzniklá území 
suchých nízkých trávníků, postupně zarůstajících sukcesních ploch s náletem přirozených dřevin. Odstraňování nevhodných dřevinných druhů 
(zejména akátu). Ponechávat staré dřeviny k dožití a dřevo neodstraňovat. Bránit eutrofizaci z vnějších zdrojů. Zachovat diverzitu jednotlivých 
lomů. 
Entomologicky potenciálně významná lokalita: Byl zde nalezen ohrožený druh mokřadního pavouka Arctosa leopardus (slíďák levhartí). Na 
střevlíky průměrně bohatá lokalita (12 druhů) s převahou citlivějších druhů. Nalezeny 2 zákonem chráněné druhy: Carabus arcensis (střevlík 
polní) a Cicindela campestris (svižník polní). 

Malakologicky potenciálně významná lokalita: Počtem nalezených druhů měkkýšů patří k nejbohatším lokalitám (6 druhů). Hojný však byl 
jen Malacolimax tenellus (slimák žlutý). Dá se však očekávat větší diverzita. 
 
Poznámka: Značné zásoby užitkové vody. 

V území nalezen invazní druh, květnatec Archerův, Clathrus archerii, v okraji staršího porostu náletových dřevin. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Obr. 1. Postupné zatápění posledního lomu s ukončovanou těžbou Obr. 2.: Aplitové žíly 

  
Obr. 3.: Lom s porosty Myriophyllim spicatum, časté odpadky Obr. 3. Hluboký lom s vysokou průhledností, rekreačně využívaný 



  
Obr. 4.: Malý lom s nízkou průhledností (karas, okoun, štika) Obr. 5.: Lom s velmi nízkou průhledností, anoxický 

  
Obr. 6.:  Velký lom s výskytem dravých ryb (štika, okoun) Obr. 7. Zastíněný lom s porostem okřehků na hladině 
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Skuteč - Hump erky
Lom b yl založen  p ravděp odo b n ě v so uvislosti se stavb o u železn ičn í trati
Pardub ice – Německ ý (Havlíčkův) Brod v letech 1869 – 1871.Těžba je
malá, p odle p o třeb y, lom slo uží i jak o sklad staveb n ího materiálu. Hlavn í
těžen o u horn in o u jso u tmavě šedé jemn o zrn n é roho vce a roho vco vé dro b y,
které se přímo n a místě zp raco vávají n a drcen é kamenivo, p o užívan é v
n ěk olika frakcích na k omun ikace. Lom má zacho van ých něk olik etáží, z
n ichž nejsp odn ější je částečně zato p en a vodo u. Na vrchn í etáži došlo k
o b n o ven í těžb y, lom pro vo zuje sp olečn ost Granita, s. r. o., Skuteč.
Lo kalita spadá do Bro umo vského b ioregio n u (1.38), fytogeografického
o kresu 58 (Sudetské mezihoří). Podn eb í je mírn ě tep lé až mírn ě chladn é,
p oměrně vlhké, místn í klima silně o vlivn ěn é reliéfem.
Z biologického hlediska chudá lo kalita. V lomu b yly zjištěn y 3 druhy pavo uků
z červen ého sezn amu. Z hlediska výskytu den n ích mo tý lů je to velmi chudá
lo kalita, byly zde zjištěn y jen  2 nejb ěžn ější druhy. Z b o tan ického hlediska
n evý zn amn á lo kalita. V odvodňo vací stro uze řídce Po tamogeto n  alpin us –
rdest alpsk ý.  Rdest alpsk ý p atří vzhledem k vazb ám n a čisté p rostředí k
silně ohrožen ým druhům (C2b), ve stejn é kategorii je chrán ěn  i zák o n em
(§2). Jeho výskyt n a o b do b n ých lo kalitách je však b ěžn ý.
Do p oručen é managemen to vé zásahy: Udržo vat b ezp ečn é stěn y lomu,
zab rán it p říp adn é eutrofizaci vodn í n ádrže.

0 250 500m



!E_Sku

Skuteč, kraj Pardubický

!E_Sku

AOPK ČR 2012, ČÚZK 2012,
EEA 2006, VÚV TGM 2012

!E_Sku

!E_Sku

Ortofoto 1952-53 Konsolidovaná vrstva ekosystémů  

Legenda KVES a geologie

Alpínské louky

Aluviální a vlhké louky

Bažina, močál

Bučiny

Chmelnice

Dopravní síť

Doubravy a dubohabřiny

Hospodářské lesy jehličnaté

Hospodářské lesy listnaté

Hospodářské lesy smíšené

Hospodářské louky

Lužní a mokřadní lesy

Makrofytní vegetace stojatých vod

Mezofilní louky

Mokřady a pobřežní vegetace

Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov

Nepůvodní kosodřevina

Nepůvodní křoviny

Nesouvislá městská zástavba

Orná půda

Ovocný sad, zahrada

Průmyslové a obchodní jednotky

Přírodní kosodřevina

Přírodní křoviny

Rašeliniště a prameniště

Rašelinné lesy

Rybníky a nádrže

Skládky a staveniště

Skály, lomy (umělé)

Skály, sutě

Smrčiny

Souvislá městská zástavba

Sportovní a rekreační plochy

Suché bory

Suché trávníky

Suťové lesy

Vinice

Vodní toky nepřírodní

Vodní toky přírodní

Vřesoviště

Mapování biotopů   Geologická mapa 1:50000

0 0,5 1
km



 

 

 

E_Sku Skuteč – Humperky 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Skuteč 

Souřadnice lokality: 16,000°E, 49,836°N 

Název lokality: Lom Humperky 

Charakteristika lokality: Činný lom na stavební drť 

Druh těžené suroviny: droba 

Využití lokality: Těžba, úprava a skladování kamene 

 

 

Historie: Lom byl založen pravděpodobně v souvislosti se stavbou železniční trati Pardubice – Německý (Havlíčkův) Brod v letech 1869 – 1871, 
kdy se začalo na Skutečsku s těžbou žuly, která je velmi vhodnou surovinou k výrobě štěrku všeho druhu a dlažebních kostek. Těžbou byly 
zničeny zbytky hrádku (hradiště) Humperka. Hrad, který byl postaven zřejmě v 2. polovině 13. století, zanikl pravděpodobně na počátku 14. 
století. Zbytky hradiště ustoupily v 50. letech 20. století lomu. V současnosti je těžba omezená, lom slouží i jako sklad kameniva a stavebního 
materiálu. Lom provozuje společnost Granita, s. r. o., Skuteč. Kamenolom Humperky ve Skutči s mobilním drtičem kamene na dně lomové jámy, 
která vznikla odtěžením horniny. V minulosti zde byla tzv. rohovcová vyvýšenina Humperky s vrcholem 469 m n.m. 



Geologie: Lom je založen v plášti železnohorského plutonu,  těží komplex metamorfovaných sedimentárních hornin - fylitické břidlice, plodové 
břidlice, droby a rohovce. Horniny jsou tmavě šedé až šedočerné.  Významný geologický studijní profil. Horniny patří hlinskému proterozoiku až 
paleozoiku (hlinské zóně). Stáří původních sedimentů je nejisté, udává se proterozoikum až spodní karbon (kulm).  

Půda: Odstraněna před těžbou. 

Hydrologie: Ve spodní části lomu několik m hluboké trvalé jezero. Zdroj vody je převážně atmosférický. 

Současný stav: Těžba je malá, podle potřeby, lom slouží i jako sklad stavebního materiálu. Hlavní těženou horninou jsou tmavě šedé jemnozrnné 
rohovce a rohovcové droby, které se přímo na místě zpracovávají na drcené kamenivo, používané v několika frakcích na komunikace. Lom má 
zachovaných několik etáží, z nichž nejspodnější je částečně zatopena vodou. Na vrchní etáži došlo k obnovení těžby, lom provozuje společnost 
Granita, s. r. o., Skuteč. 

Z biologického hlediska chudá lokalita. V lomu byly zjištěny 3 druhy pavouků z červeného seznamu. Z hlediska výskytu denních motýlů je to 
velmi chudá lokalita, byly zde zjištěny jen 2 nejběžnější druhy. Z botanického hlediska nevýznamná lokalita. V odvodňovací strouze 
Potamogeton alpinus – rdest alpský.  Rdest alpský patří vzhledem k vazbám na čisté prostředí k silně ohroženým druhům (C2b), ve stejné 
kategorii je chráněn i zákonem (§2). Jeho výskyt na obdobných lokalitách je však běžný. 

Možná ohrožení: Zavážení, případně nevhodná rekultivace. 

Doporučená opatření: Udržovat bezpečné stěny lomu, zabránit případné eutrofizaci vodní nádrže. 

Poznámka: Zásoby užitkové vody. Vodní nádrž s neřízenou rybí obsádkou (okoun, štika). 

 

 

 



Obr. 1.: Skuteč – Humperky (celkový pohled) Obr. 2.: Příkře uložené vrstvy drob 

  

Obr. 3.: Skuteč – centrální jezero, přirozená sukcese bříz na hraně lomu Obr. 4.: Kolmá odtěžená stěna nad jezerem 
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Zalíbené u Hlinsk a – rybník  V elk ý Černý
Lok alita v nivě potok a V alčice. V ých odní část územ í byla v m inulosti tvořena
dvouh rázovým  rybník em  V elk ý Černý se zátopou cca 20 h a. Rybník  byl
následně zrušen a na lok alitě byla vybudována soustava otevřených
odvodňovacích  přík opů lich oběžník ovéh o profilu Dříve m eandrující tok
V alčice je nyní narovnaný a zah loubený až do 1,5 m  a slouží jak o svodný
k anál celéh o územ í. V  severní části vrch oviště m ezi Košinovem  a
Zalíbeným , k de m ocnost rašeliny dosah uje až 3 m , byla od 19. století
těžena rašelina na palivo. V  letech  2009 - 2010 byla provedena ne příliš
úspěšná revitalizace - vym ělčeno k oryto potok a V alčice pom ocí dřevěných
h rázek  a vybudovány dva m enší m ok řady. V oda z lok ality odték á dvěm a
betonovým i rouram i. Není m ožnost reg ulovat přítok  ani odtok .
Lok alita spadá do provincie středoevropsk ých  listnatých  lesů a do
podprovincie h ercynsk é, bioreg ionu Ž ďársk éh o (1.65) fytog eog rafick éh o
ok resu 91. Polopřirozená náh radní veg etace je ch arak terizována
přítom ností společenstev rašelinišť a rašelinných  luk . Převažuje podh orsk á
lesní fauna, vyh raněná fauna rašelinišť a rašelinných  luk  silně ustupuje
následk em  odvodňování.
Botanick y význam ná perspek tivní lok alita. Carex lasiocarpa  C3,(§ 2),
Dactylorh iza fuch sii C4a, CITES, Eleoch aris ovata  C4a, Galium  boreale l
C4a, Pedicularis palustris - C1t, (§ 2).
V ýznam ná m yk olog ick á lok alita: Druh  Červenéh o seznam u (2006): V U -
Hyph olom a m yosotis (SAP), Hyph olom a elong atum ,  Galerina paludosa,
Lyoph yllum  palustre, Ganoderm a carnosum .
V ýznam ná entom olog ick á lok alita: 5 m ok řadních  druh ů pavouk ů zařazených
do Červenéh o seznam u: Rug ath odes instabilis, Dolom edes fim briatus,
Pirata piscatorius, Th eridiosom a g em m osum  Clubiona subtilis.
Doporučené m anag em entové zásah y: Doplnit reg ulační zařízení u odtok u
pod h rází rybník a, uvážit m ožnost zvýšení h ladiny a podporovat vývoj
rašeliniště.
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E-Zal_ Zalíbené u Hlinska – rybník Velký Černý 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Košínov, Zalíbené 

Souřadnice lokality: N 49°42.81740', E 15°53.99358' 

Název lokality: Velký Černý 

Charakteristika lokality: bývalý rybník, bývalá těžba rašeliny 

Druh těžené suroviny: rašelina 

Využití lokality: rekultivováno – mokřad 

 
 

Historie:  Východní část území byla v minulosti tvořena dvouhrázovým rybníkem Velký Černý se zátopou cca 20 ha. Rybník byl následně zrušen a na 
lokalitě byla vybudována soustava otevřených odvodňovacích příkopů lichoběžníkového profilu, hloubky 40 – 200 cm, které jsou dodnes plně funkční. 
Dříve meandrující tok Valčice je nyní narovnaný a zahloubený až do 1,5 m a slouží jako svodný kanál celého území. V severní části vrchoviště mezi 
Košinovem a Zalíbeným, kde mocnost rašeliny dosahuje až 3 m, byla navíc v minulosti těžena rašelina na palivo. Těžba rašeliny probíhala od 19. 
století. V době druhé světové války zde pracovali vězni. Provoz měl i svou úzkokolejku, kterou se dopravovala surovina k hlavní cestě. V letech 2009 - 
2010 byla provedena ne příliš úspěšná revitalizace - vymělčeno koryto potoka Valčice pomocí dřevěných hrázek a vybudovány dva menší mokřady.  
 
Současný stav: Lokalita těžby rašeliny: prostor jižně obce v příčném lesním pruhu mezi 200 až 400 m od kaple jsou zřetelné obdélníkové prohlubně, 
zbylé po těžbě. Lesn² porosty z náletových dřevin. V místě N 49°42.81740', E 15°53.99358' je mokřad s charakterem rašelinné louky. Jižně od něj 



zanesený odvodňovací příkop, který probíhá přibližně Z-V směrem, za ním je degradované rašeliniště (vrchoviště). K zarostlé těžebně odbočuje cesta 
v místě smetiště: 49°42'52.859"N, 15°54'14.041"E, která se po 150 m zvolna ztrácí a směřuje do plochy rašelinné louky. Celý prostor po těžbě je 
zarostlý acidofilní vegetací, jsou zde nepříznivé podmínky pro rozklad opadu. Vyskytují se zde druhy charakteristické pro kyselá a chudá stanoviště. 
Centrální mokřad je pomalu odvodňován hlubokým příkopem, zčásti zaneseným. Současná provedená rekultivace spočívá ve zhotovení dřevěných 
přehrádek, vyhloubení dvou menších nádrží - "mokřadů" a snad v pročištění odtokových rýh.  

Geologie: Podloží lokality tvoří horniny kutnohorského krystalinika (ruly, migmatitické ruly, okaté ruly. Jde o horniny kyselé, obsahující křemen, 
živce, slídy a další silikáty. Poskytují písčito-jílovité, nevýživné půdy. Lokalita představuje sníženinu, ve které se v pozdním glaciálu začalo tvořit 
rašeliniště. Stáří je cca 15 000 let. Vrstva rašeliny byla cca 3 - 4 m.  

Půda: Převládají kambizemě a glejové půdy 

Hydrologie: Lokalitou protéká Valčice, která zde přijímá několik drobných přítoků. Nad lokalitou je rybník Malý Černý, který funguje i jako 
sedimentační nádrž a snižuje množství sedimentu ve Valčici. Voda z lokality odtéká dvěma betonovými rourami. Není možnost regulovat přítok ani 
odtok. 

Biogeografie: Lokalita spadá lokalita do provincie středoevropských listnatých lesů a do podprovincie hercynské, bioregionu Žďárského (1.65) 
fytogeografického okresu 91, tvořeného vrchovinou na rulách. Celé území leží v chladné oblasti CH 7. Polopřirozená náhradní vegetace je 
charakterizována přítomností společenstev rašelinišť a rašelinných luk. Ve flóře se nacházejí především druhy vyšších poloh, velmi podstatné je 
zastoupení exklávních prvků. Převažuje podhorská lesní fauna, vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk silně ustupuje následkem odvodňování. 
 
Možná ohrožení: Nelze regulovat průtok vody lokalitou, pravidelné vysýchání lokality v letním období. 

Doporučená opatření: Doplnit regulační zařízení u odtoku pod hrází rybníka, uvážit možnost zvýšení hladiny a podporovat vývoj rašeliniště. Pokud 
bude možné se dohodnout s majiteli lesa, pak podpořit obnovu zdejší mokřadních společenstev přehrazením odvodňovacích kanálu, s cílem zvýšit 
hladinu spodní vody a udržet ji v území. V letech 2015 -2016 byly vyschlé i drobné odvodňovací rýhy.   

Poznámka: Bylo by dobré prověřit stav a pevnost hráze.  

Významná perspektivní botanická lokalita: Na lokalitě zaznamenáno několik významných druhů vyšších rostlin, v případě zdařilé revitalizace – 
zvýšení hladiny podzemní vody, obnovení rašelinění, vznik trvalé vodní plochy – je perspektiva velmi kvalitního rašelinného biotopu. Z významný 
druhů - Carex lasiocarpa (ostřice plstnatoplodá) druh červeného seznamu (C3) chráněný druh (§2), Dactylorhiza fuchsii (prstnatec fuchsův) druh 
červeného seznamu vyžadují další pozornost (C4a), ohrožený dle zákona (§3), mezinárodně zahrnut pod ochranu úmluvy CITES, Eleocharis ovata 
(bahnička vejčitá) druh Červeného seznamu (C4a), Galium boreale (svízel severní) druh červeného seznamu zařazený mezi vzácnější taxony 
vyžadující další pozornost (C4a), Pedicularis palustris (všivec bahenní) patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (v kategorii C1t) v kategorii 
silně ohrožených je chráněn zákonem (§2). 

Významná mykologická lokalita: Druh Červeného seznamu (2006): VU - Hypholoma myosotis, třepenitka pomněnková (SAP), rostla v rašelinných 
bultech při okraji lesíka v centrální části – přechod do laggového okraje mokřadu. Další druhy, které jsou charakteristické pro kyselá a rašelinná 
stanoviště: Hypholoma elongatum, třepenitka prodloužená, Galerina paludosa, čepičatka močálová, Lyophyllum palustre, penízovka rašeliníková – 



zejména poslední dva druhy jsou vázány na odumírající části rašeliníků, rostou na živých rašeliništích. Z hub lignikolní je významný opakovaný nález 
lesklokorky jehličnanové, Ganoderma carnosum, na pařezech břízy. 

Významná entomologická lokalita: Na lokalitě bylo nalezeno 5 mokřadních druhů pavouků zařazených do Červeného seznamu: Rugathodes 
instabilis (snovačka proměnlivá), Dolomedes fimbriatus (lovčík vodní), Pirata piscatorius (slíďák potápivý), Theridiosoma gemmosum (křižáček 
pobřežní) a Clubiona subtilis (zápředník drobný).  

 

 

Obr. 1.: Zalíbené – bývalý rybník 

 

Obr.2.: Násep bývalé drážky 



Obr. 3.: Odtok vody z revitalizované plochy nelze regulovat 

 

Obr. 4.: Hrázky na hlavní vodoteči 

 
Obr. 5.: Tůňka vytvořená při revitalizaci 

 

 
Obr. 6.: Tůňky již v časně letním období zcela bez vody 



 
Obr. 7.: Hrázka vytvořená při revitalizaci 

 

 
Obr. 8.: hrana bývalé těžebny rašeliny 
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lokalita ID surovina forma aktivní_ukončený
Kamenná nad Oslavou I J_Kam Kámen pro kamenickou výrobu lom a
Babín J_Bab rašelina lěžba u
Bartoušov J_Bar písek těžba a
Laguna u Bohdalova J_Boh Cihlářská surovina těžba          u
 Ranská jezírka J_Ran železo důl u
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J_Kam

Kamenná, kraj Vysočina

Lom Kamenná

Zdejší kámen je použit na stavbu domů v okolních obcích, byly z něj
zhotovovány i obrubníky, dlažby a koryta. Výrobu řezaných kamenných
desek lze předpokládat od 20. století. V prostoru lomu je výroba a sklad
řezaných kamenných desek, využívá se i materiál z dalších lokalit.
Jihozápadně od činného lomu je bývalý lom, ve kterém jsou dvě výrobní
haly na zpracování kamene. Plocha byla rozšířena směrem k potoku
Kameňák navážkami. Je využívána ke skladování suroviny a výrobků. V
provozovně zůstaly po někdejším lomu menší vodní nádrže, voda je
využívána jako technická voda při zpracování kamene.
Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. V lomu se trvale udržuje mělká
nádrž. V sedimentační nádrži s oplachovou vodou z řezání kamene zjištěna
nepatrná průhlednost vody a vysoká koncentrace nerozpuštěných látek.

Lokalita spadá do Velkomeziříčského bioregionu (1.50). Mírně teplá
klimatická oblast.

Entomologicky významná lokalita: V lomu byly nalezeny 3 druhy pavouků z
červeného seznamu. Mezi nimi teplomilný druh Zelotes aurantiacus
(skálovka oranžová). Lokalita významná pro denní motýly. Bylo zde
nalezeno 13 druhů. Byl zjištěn velmi početný výskyt stepního modráska
Polyommatus daphnis a lze tak předpokládat i další cenné druhy, které by
doložil podrobný dlouhodobý průzkum. Na blanokřídlé žahadlové bohatá
lokalita, bylo zde zjištěno 64 druhů.

Doporučená opatření: Aktivní lom, ložisko může být ohroženo případnou
skládkou.
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J_KAM_Lom Kamenná 

Kraj: Vysočina 

Katastrální území: Kamenná nad Oslavou 
Souřadnice lokality: 16,0603844E, 49,2724283N 

Název lokality: Kamenná 
Charakteristika lokality: Těžba a zpracování kamene 

Druh těžené suroviny: žula až syenit 
Využití lokality: probíhá těžba 

 
 

Historie: Zdejší kámen je použit na stavbu domů v okolních obcích, byly z něj zhotovovány i obrubníky, dlažby a koryta. Výrobu řezaných 
kamenných desek lze předpokládat od 20. století. Kamenický rod založil Jindřich Zedníček (ročník 1888), který se věnoval především výrobě 
kamenických stavebních dílů, koryt a plotových sloupků. V prostoru lomu je výroba a sklad řezaných kamenných desek, využívá se i materiál z 
dalších lokalit. 

Geologie: Třebíčský pluton je zhruba trojúhelníkové těleso mezi Polnou, Velkou Bíteší a Moravskými Budějovicemi. Pravděpodobně má plochý 
tvar. Vzniklo ve spodním karbonu v hloubce přibližně 15 km. Dvouetážový lom těží porfyrické amfibol-biotitové melanokratní žuly až křemenné 
syenity. Barva horniny je šedá až tmavě šedá, nápadné jsou porfyrické vyrostlice draselných živců. Křemen je přítomen jen v malém množství. 
Přítomen je dále amfibol a biotit. Akcesoricky se vyskytují apatit, zirkon, titanit a alanit.  

Horninou místy pronikají drobné žilky aplitů a pegmatitů. Mimo pukliny vzniklé ochlazováním tělesa jsou patrné i pukliny způsobené tektonickým 
tlakem. Kámen se zde těží jako kamenivo, větší bloky pak na výrobu řezaných desek.  
 

 



Jihozápadně od činného lomu je bývalý lom, ve kterém jsou dvě výrobní haly na zpracování kamene. Plocha byla rozšířena směrem k potoku 
Kameňák navážkami. Je využívána ke skladování suroviny a výrobků. V provozovně zůstaly po někdejším lomu menší vodní nádrže, voda je 
využívána jako technická voda při zpracování kamene.  

Mezi bývalým a činným lomem jsou ve svahu v lese přirozené výchozy křemenných syenitů. Hornina zvětrává do velkých, zaoblených bloků.  

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, místy jsou sutě a navážky, původní podzol se začíná obnovovat.  
Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. V lomu se trvale udržuje mělká nádrž. V sedimentační nádrži s oplachovou vodou z řezání 
kamene zjištěna nepatrná průhlednost vody a vysoká koncentrace nerozpuštěných látek – 90 mg/l. 
 
Biogeografie: Lokalita spadá do Velkomeziříčského bioregionu (1.50). Mírně teplá klimatická oblast. Flóra je velmi chudá, s mezními prvky 
méně náročných (panonských) termofytů, alpidských mezofytů a zčásti subatlantsky laděných mezofytů. Je tvořená takřka výhradně zástupci 
hercynské květeny. Převažuje běžná fauna zkulturněné krajiny, hercynského původu, ovšem s počínajícími východními vlivy. 
 
Současný stav: Trvalá, nepříliš intenzivní těžba.  
Možná ohrožení: Intenzivnější těžba a případná necitlivá revitalizace.  

Doporučená opatření: Ložisko může být ohroženo případnou skládkou. 
Poznámka: Draslík, uran a thorium jsou příčinou zvýšené radioaktivity zdejší horniny.  
Entomologicky významná lokalita: V lomu byly nalezeny 3 druhy pavouků z červeného seznamu. Mezi nimi teplomilný druh Zelotes aurantiacus 
(skálovka oranžová). Lokalita významná pro denní motýly. Bylo zde nalezeno 13 druhů, z toho 2 druhy jen zde. Byl zjištěn velmi početný výskyt 
stepního modráska Polyommatus daphnis a lze tak předpokládat i další cenné druhy, které by doložil podrobný dlouhodobý průzkum. Na 
blanokřídlé žahadlové bohatá lokalita, bylo zde zjištěno 64 druhů. 
 
 



Obr.1.: Kamenná – kamenický provoz na ploše bývalého lomu Obr. 2.: Kamenná – činný lom 

Obr.3.: Těžba pro kamenické zpracování Obr. 3.: Původní povrch v návaznosti na těžebnu 
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Babín, kraj Vysočina

Rašeliniště Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský,
Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč. Vytěžením rašeliny se změnil
i vodní režim. Místy došlo k částečnému vysušení. V současnosti cíleně
obnovována hladina podzemní vody.

Lokalita spadá do Žďárského bioregionu (1.65). Bioregion leží v chladné
oblasti, projevuje se mírný rozdíl ve srážkách mezi návětrným a závětrným
svahem.

Botanicky významná lokalita: Galium boreale (C4a), Potentilla palustris (
(C4a), Lysimachia thyrsiflora (C3) zákon ji chrání v kategorii silně
ohrožených druhů (§2), Leersia orysoides (C3),Potamogeton acutifolius
(C3), Menyanthes trifoliata (C3), podle zákona  (C4a).

Arachnologicky významná lokalita: Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy
pavouků z červeného seznamu Pirata piscatorius a Donacochara speciosa.

Mykologicky významná lokalita:  Druhy Červeného seznamu 2006: EN
Agrocybe paludosa, polnička bažinná, SAP; EN Hygrocybe
coccineocrenata, voskovka vroubkovaná, SAP. Pro makromycety je důležité
stanoviště pod hrází rybníka, kde jsou vyvinuty rašelinné louky, včetně
porostů rašeliníků typu bultů. Oba druhy červeného seznamu jsou vzácné a
dávají přednost minerotrofním stanovištím.

Doporučené managementové zásahy: Pokračovat v současných úpravách.
Zabezpečit sekání luk.
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J_BAB_ Babín 
Kraj: Vysočina 
Katastrální území: Matějov 

Souřadnice lokality: 15,8965194E, 49,5409242N 
Název lokality: Babín 

Charakteristika lokality: bývalá těžba rašeliny 
Druh těžené suroviny: rašelina pro zahradnické účely  

Využití lokality: probíhá rekultivace 
 

 
 
Historie: Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč. V 16. století 
byla založena soustava rybníků a začalo se s využíváním rašelinišť k těžbě na otop a pro malorolnické účely. 
V ložisku o ploše 29 ha a hloubce uložených vrstev čtyři metry mezi Matějovským a Babínským rybníkem byla rašelinaprůmyslově  těžena od 
roku 1956 pro kompostování. Následně bylo toto rašelinné ložisko do roku 1970 mechanizovaně vytěženo, místy až na jílové podloží. V oblasti 
při hrázi rybníka Babín byly ponechány větší vrstvy rašeliny, s největší pravděpodobností jako prevence před prosakováním vody hrází. 
Část ložiska nad Babínským rybníkem však zůstala nedotčena, v současné době je jako typický krajinný prvek předmětem ochrany. Po ukončení 
těžby rašeliny byla lokalita převedena na Správu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou. Snaha o revitalizaci vytěženého 
rašeliniště byla započata v roce 1991, kdy byly na části dotčeného území vykáceny náletové porosty dřevin a mokřady na přítoku do Matějovského 
rybníka. V letech 2000-2001 došlo k vykopání tůněk mezi Babínským a Matějovským rybníkem, o šest let později pak byla v návaznosti na strouhu 
vedoucí z rybníka Babín do Matějovského rybníka vytvořena soustava tůní a příkopů. 
 



  

Geologie: Podložím jsou moldanubické ortoruly až migmatity gfölské skupiny, méně se uplatňují migmatizované pararuly. Jižně u Matějovského 
rybníka výskyt vápenců.  
Zdejší rašeliniště je možno označit jako přechodová. Vrstva rašeliny byla mocná až 4 m, na většině ložiska byla vytěžena až na jílovitý podklad. 
Větší vrstva byla ponechána jen u hráze rybníka Babín.  
Půda: Kambizem a glej. 

Hydrologie: Vytěžením rašeliny se změnil i vodní režim. Místy došlo k částečnému vysušení. V současnosti cíleně obnovována hladina podzemní 
vody. 
 
Biogeografie: Lokalita spadá do Žďárského bioregionu (1.65). Bioregion leží v chladné oblasti, projevuje se mírný rozdíl ve srážkách mezi 
návětrným a závětrným svahem. Ve flóře Žďárska se nacházejí především druhy vyšších poloh, velmi podstatné je zastoupení exklávních prvků. 
Převažuje podhorská lesní fauna, relativně nejlépe zachovaná v torzech bučin. Donedávna vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk.  
silně ustupuje následkem odvodňování. 
 
Současný stav: Probíhá rekultivace se snahou zvýšit hladinu podzemní vody a vytvořit soustavu mělkých nádrží (tůní) na přítocích na lokalitu. 

Možná ohrožení: Zarůstání, při porušení hrází možná eroze. Rašeliniště mezi rybníky bylo v minulosti kompletně vytěženo až na jílový podklad. 
Postupně se zde alespoň v částech začala obnovovat dřívější vegetace, spíše se však plochy změnily v méně významné podmáčené louky. V území 
byly po zahájení pravidelného kosení prováděny rozsáhlé prořezávky dřevin a bylo zde zbudováno několik desítek tůní, které budou vyžadovat 
pravidelnou údržbu.  
 
Doporučená opatření: Pokračovat v současných úpravách. Zabezpečit sekání luk. 

Poznámka: Kolem Matějovského rybníka vedla naučná stezka Babín. Její současná trasa neodpovídá původní.  
Botanicky významná lokalita: Galium boreale (svízel severní) V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je nominátní poddruh zařazen mezi 
vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a), Potentilla palustris (mochna bahenní) Z hlediska ohrožení je u nás mochna bahenní hodnocena 
jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a), na Slovensku patří mezi druhy zranitelné a je zákonem chráněná (VU/§)., Lysimachia 
thyrsiflora (vrbina kytkokvětá) patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), zákon ji chrání v kategorii silně ohrožených druhů (§2). ,Leersia 
orysoides (tajnička rýžovitá) druh zařazen k ohroženým druhům (C3), Potamogeton acutifolius (rdest ostrolistý)  patří mezi ohrožené druhy (C3) 
Červeného seznamu a je bez zákonné ochrany. Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá) je v Červeném seznamu hodnocena z hlediska ochrany jako 
ohrožený druh naší květeny (C3), stejná kategorie ochrany jí přísluší i podle zákona (§3), Utricularia australis (bublinatka jižní) zařazena mezi 
vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a). 

Arachnologicky významná lokalita: Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy pavouků z červeného seznamu, z toho 2 druhy vázané na mokřadní 
biotopy: Pirata piscatorius (slíďák potápivý) a Donacochara speciosa (plachetnatka rákosní). 

 



  
 

Mykologicky významná lokalita:  
Druhy Červeného seznamu 2006: EN Agrocybe paludosa, polnička bažinná, SAP; EN Hygrocybe coccineocrenata, voskovka 
vroubkovaná, SAP. Pro makromycety je důležité stanoviště pod hrází rybníka, kde jsou vyvinuty rašelinné louky, včetně porostů rašeliníků typu 
bultů. Oba druhy červeného seznamu jsou vzácné a dávají přednost minerotrofním stanovištím. 
 

 

  

 
 
  
 
 

 
Obr. 1.:  Původní naučná stezka 

 
Obr.2.: Mimořádně nízký stav vody v roce 2015, obnažená dna 



  

br. 3.: Kvalitní management vlhkých luk Obr. 4.: nově vytvořený mokřad 

Obr. 5.: Nově vytvořená tůň  s bohatou vodní vegetací Obr. 6.: Obnovené rašelinění v revitalizovaném biotopu 
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Bartoušov

Trvalá, nepříliš intenzivní těžba. Pískovna se nachází cca 300 metrů jižně
od obce Bartoušov u Havlíčkova Brodu. Původně těžba písku, v současnosti
se těží též granit. V roce 1988 uvažováno o zřízení skládky TDO. Nesouhlas
se záměrem vedl až k odtržení obce od  Havlíčkova Brodu.

Po natěžení je hornina pomocí třídícího stroje  rozdělena do frakcí a
pásovým dopravníkem přesunuta na přechodné deponie. V těsné blízkosti
je starší a částečně zarostlá těžebna písku s nízkými trávníky. Na ložisku
není žádný trvalý zdroj vody. V lomu se trvale udržuje mělká nádrž.

Lokalita spadá do Havlíčkobrodského bioregionu (1.48). Podnebí relativně
chladné.

Mykologicky potenciálně významná lokalita: Výskyt druhů ČS (2006): CR
Stropharia inuncta, límcovka natřená, SAP; EN Gymnopus putillus,
penízovka masová, SAP. Z hlediska biodiverzity, včetně hub, je zajímavá
stará opuštěná pískovna, která nebyla rekultivována. Druhy makromycetů,
které jsou v Červeném seznamu, rostly ve výsadbě Pinus sylvestris, tedy v
lesnické rekultivaci.

Doporučené managementové zásahy: Ložisko může být ohroženo
případnou skládkou. Udržet oligotrofní podmínky biotopu, mírná
disturbance, ponechat části bez výsadby, zachovat svažitost.
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J_BAR_ Bartoušov 
Kraj: Vysočina 
Katastrální území: Bartoušov 

Souřadnice lokality: 15,6431044E, 49,5760972N 
Název lokality: Bartoušov 

Charakteristika lokality: Těžba a zpracování kamene, sklad písků a kamene 
Druh těžené suroviny: granit 

Využití lokality: probíhá  těžba 
 

 
 
Historie: Původně těžba písku, v současnosti se těží též granit. V roce 1988 uvažováno o zřízení skládky TDO. Nesouhlas se záměrem vedl až 
k odtržení obce od  Havlíčkova Brodu. 

Geologie: Těleso je tvořeno středně zrnitým dvojslídným granitem v horninách moldanubika (ruly, pararuly, migmatity). Převládá křemen, 
plagioklas a biotit s muskovitem. Čerstvá hornina čedobílá, po navětrání žlutavá. Jde o mladší horninu moldanubického plutonu (karbonské stáří). 
Magma pravděpodobně vzniklo přetavením  moldanubických pararul na konci variského vrásnění.  

V nadloží granitů jsou písky a štěrky kvartérního stáří, s kameny a bloky moldanubických hornin. Těží se jako stavební materiál, třídění je 
prováděno přímo v lomu. Těžba se provádí v měkkých vrstvách pomocí nakladače s přední lopatou, v tvrdších vrstvách natěžování bagrem. Po 
natěžení je hornina pomocí třídícího stroje  rozdělena do frakcí a pásovým dopravníkem přesunuta na přechodné deponie. 

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, místy jsou sutě a navážky. 



Hydrologie: Na ložisku není žádný trvalý zdroj vody. V lomu se trvale udržuje mělká nádrž.  

Biogeografie: Lokalita spadá do Havlíčkobrodského bioregionu (1.48). Podnebí relativně chladné. Květena oblasti je vlivem převahy nevápenných 
hornin velmi jednotvárná. Její převažující součástí jsou mezofilní středoevropské lesní druhy, mezní prvky prakticky chybějí, exklávní jsou 
výjimečné. V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně ochuzená podhorská lesní fauna hercynského rázu, s fragmenty fauny bučin v nepatrných 
enklávách mezi smrkovými monokulturami. 
 
Současný stav: Trvalá, nepříliš intenzivní těžba. Pískovna se nachází cca 300 metrů jižně od obce Bartoušov u Havlíčkova Brodu. Celková plocha 
pískovny je 1,9 ha. Těžba se provádí v měkkých vrstvách pomocí nakladače s přední lopatou, v tvrdších vrstvách natěžování bagrem. Po natěžení 
je hornina pomocí třídícího stroje  rozdělena do frakcí a pásovým dopravníkem přesunuta na přechodné deponie. V těsné blízkosti je starší a 
částečně zarostlá těžebna písku s nízkými trávníky - 49°34'33.566"N, 15°38'23.125"E. 
Možná ohrožení: Intenzivnější těžba a případná necitlivá revitalizace. Eutrofizace ze skládkového materiálu a z pole na V okraji, šíří se 
Calamagrostis epigeios. 
Doporučená opatření: Ložisko může být ohroženo případnou skládkou. Udržet oligotrofní podmínky biotopu, mírná disturbance, ponechat části 
bez výsadby, zachovat svažitost. 
Poznámka: V širším okolí zrudnění (barevné kovy, stříbrné rudy). 

Mykologicky potenciálně významná lokalita: Výskyt druhů ČS (2006): CR Stropharia inuncta, límcovka natřená, SAP; EN Gymnopus putillus, 
penízovka masová, SAP. Z hlediska biodiverzity, včetně hub, je zajímavá stará opuštěná pískovna, která nebyla rekultivována. Druhy makromycetů, 
které jsou v Červeném seznamu, rostly ve výsadbě Pinus sylvestris, tedy v lesnické rekultivaci. 

Obr. 1.: Lomová stěna Obr.2.: třídírna materiálu 
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Laguny u Bohdalova, kraj Vysočina

Laguny u Bohdalova

Bývalá cihelna v Bohdalově byla založena v r. 1902. Využívala zdejší ložisko
cihlářských hlín. Po válce byla znárodněna, v r. 1991 byla vrácena v rámci
restitucí, v r. 2007 byl provoz ukončen. Prostor byl využíván i jako skládka.
Část bývalého těžebního prostoru je ve vlastnictví Sdružení Krajina,
rekultivována a je chráněna jako přírodní památka.
Do prostoru jsou svedeny vody z meliorací. V suchých letech dochází ke
značnému změlčení nádrží, vody se zdržuje převážně v uměle vytvořených
rýhách.

Lokalita spadá do chladné oblasti Žďárského bioregionu (1.65).
Botanicky významná perspektivní lokalita: Carex diandra (C2t),
Potamogeton alpinus (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2),
Eleocharis mammilata (C3), zákonem. Galium boreale (C4a).

Mykologicky významná lokalita: Výskyt druhů ČS 2006: ?EX Arrhenia
retiruga, mecháček siťnatý, SAP. Vyskytují se druhy oligotrofních stanovišť a
časných sukcesních fází. Kromě determinovaných druhů jsou přítomny
druhy obtížných druhů rodu Hebeloma, Cortinarius (podrod Telamonia).

Arachnologicky významná lokalita: Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy
pavouků z červeného seznamu, z toho 2 druhy vázané na mokřadní
biotopy: Pirata piscatorius a Donacochara speciosa .
Hydrobiologicky významná lokalita: V nádržích na lokalitě byl nalezen
nepůvodní druh vířníka, Kellicottia bostoniensis, který se u nás teprve
několik let šíří od západu. Jedná se v době nálezu o jednu z
nejvýchodnějších lokalit v ČR. Byl zde nalezen i další vzácný druh vířníka
Colurella sinistra. Lokalita je celkově poměrně bohatá na druhy díky
členitosti nádrží a bohatým porostům vodní makrovegetace.

Doporučená opatření: Pokračovat v současných úpravách a udržování
lokality. Zachovat či zpestřit mikroreliéf – vhodné pro rozmanitost
vlhkostních podmínek. Udržet oligotrofní podmínky biotopu, bez navážky
ornice, mírná disturbance narušení povrchu  vhodná, ponechat části bez
cílené výsadby, zachovat přirozeně se obnovující porosty.

0 250 500
m



!
J_Boh

Bohdalov, kraj Vysočina

!
J_Boh

AOPK ČR 2012, ČÚZK 2012,
EEA 2006, VÚV TGM 2012

!
J_Boh

!
VMEZ81VMEZ91

VMEZ80VMEZ90

J_Boh

Ortofoto 1952-53 Konsolidovaná vrstva ekosystémů  

Legenda KVES a geologie

Alpínské louky

Aluviální a vlhké louky

Bažina, močál

Bučiny

Chmelnice

Dopravní síť

Doubravy a dubohabřiny

Hospodářské lesy jehličnaté

Hospodářské lesy listnaté

Hospodářské lesy smíšené

Hospodářské louky

Lužní a mokřadní lesy

Makrofytní vegetace stojatých vod

Mezofilní louky

Mokřady a pobřežní vegetace

Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov

Nepůvodní kosodřevina

Nepůvodní křoviny

Nesouvislá městská zástavba

Orná půda

Ovocný sad, zahrada

Průmyslové a obchodní jednotky

Přírodní kosodřevina

Přírodní křoviny

Rašeliniště a prameniště

Rašelinné lesy

Rybníky a nádrže

Skládky a staveniště

Skály, lomy (umělé)

Skály, sutě

Smrčiny

Souvislá městská zástavba

Sportovní a rekreační plochy

Suché bory

Suché trávníky

Suťové lesy

Vinice

Vodní toky nepřírodní

Vodní toky přírodní

Vřesoviště

Mapování biotopů   Geologická mapa 1:50000

0 0,5 1
km



J_BOH_ Laguny u Bohdalova 
Kraj: Vysočina 
Katastrální území: Bohdalov 

Souřadnice lokality: 15,6431E,  49,576097N 

Název lokality: Laguny u Bohdalova 

Charakteristika lokality: bývalá těžba cihlářských hlín 
Druh těžené suroviny: cihlářské hlíny 

Využití lokality: rekultivováno 
 

 
Historie: Cihelna v Bohdalově byla založena v r. 1902. Využívala zdejší ložisko cihlářských hlín. Po válce byla znárodněna, v r. 1991 byla vrácena 
v rámci restitucí, v r. 2007 byl provoz ukončen. Prostor byl využíván i jako skládka. Část bývalého těžebního prostoru je ve vlastnictví Sdružení 
Krajina, rekultivována a je chráněna jako přírodní památka. 

Geologie: Podložím jsou moldanubické pararuly až migmatity gfölské skupiny, v menší míře biotiticko-silimanické pararuly s cordieritem a 
granátem. V lokalitě nikde nevystupují na povrch.  Surovina jsou okrově hnědé sprašové hlíny, případně v menším množství spraše. Písek je tvořen 
zrny křemene. Hornina je nezpevněná, slabě vápnitá. Severozápadně od lokality je rekultivovaná skládka a zatopené plochy po těžbě využívané 
jako rybníky. 

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, na okolních polích podzol. 
Hydrologie: Do prostoru jsou svedeny vody z meliorací. V suchých letech dochází ke značnému změlčení nádrží, vody se zdržuje převážně v 
uměle vytvořených rýhách. Voda v lagunách má zvýšenou vodivost  (607 µS/cm) a vysokou koncentraci chloridů (123 mg/l) a sodíku (69 mg/l), 
ale naopak velmi nízkou koncentraci dusičnanového dusíku (<0,001 mg/l). 
 



Biogeografie: Lokalita spadá do Žďárského bioregionu (1.65). Bioregion leží v chladné oblasti, projevuje se mírný rozdíl ve srážkách mezi 
návětrným a závětrným svahem. Ve flóře Žďárska se nacházejí především druhy vyšších poloh, velmi podstatné je zastoupení exklávních prvků. 
Převažuje podhorská lesní fauna, relativně nejlépe zachovaná v torzech bučin. Donedávna vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk.  
silně ustupuje následkem odvodňování. 
Současný stav: Rekultivováno na umělé nádrže pro ochranu obojživelníků.  

Možná ohrožení: Možné zarůstání a zanesení nádrží sedimentem. Eutrofizace ze skládkového materiálu. Na suchých místech se šíří 
Calamagrostis epigeios (rekultivované porosty). 
 
Doporučená opatření: Pokračovat v současných úpravách a udržování lokality. Zachovat či zpestřit mikroreliéf – vhodné pro rozmanitost 
vlhkostních podmínek. Udržet oligotrofní podmínky biotopu, bez navážky ornice, mírná disturbance narušení povrchu  pojezdem vhodná, 
ponechat části bez cílené výsadby, zachovat přirozeně se obnovující porosty. 
 
Poznámka: Eventuelní obnovení těžby cihlářské suroviny je nepravděpodobné (přes zásoby vede obchvat), ale i tak jsou zásoby mimo studovanou 
lokalitu.  
Botanicky významná perspektivní lokalita: Carex diandra (ostřice dvoumužná)  vyžaduje vysokou a stabilní hladinu podzemní vody,

nedokáže tolerovat její dlouhodobý pokles. V ČR patří mezi silně ohrožené druhy (C2t). 
Potamogeton alpinus (rdest alpský) patří vzhledem k vazbám na čisté prostředí k silně ohroženým druhům (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i 
zákonem (§2). Eleocharis mammilata (bahnička bradavkatá)  patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněna není. Galium boreale 
(svízel severní) v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je nominátní poddruh zařazen mezi vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a). 

Mykologicky významná lokalita: Výskyt druhů ČS 2006: ?EX Arrhenia retiruga, mecháček siťnatý, SAP. Mykologicky zajímavá lokalita těžebny, 
která byla nakrátko částečně zatopena (pokus o rybník), kde nyní lze sledovat výskyt hub v návaznosti na přirozenou obnovu. Pestrá nabídka 
různých morfologií terénu, prameniště, občasná disturbance vytváří různá mikrostanoviště a podmínky pro růst hub: oligotrofní prameniště a 
mokřiny, výskyt vhodných dřevin pro ECM houby (Salix, Pinus, Betula, Alnus) i houby na dřevě i dalším opadu, v závislosti na jeho hromadění. 
Vyskytují se druhy oligotrofních stanovišť a časných sukcesních fází. Kromě determinovaných druhů jsou přítomny druhy obtížných druhů rodu 
Hebeloma, Cortinarius (podrod Telamonia). 

Arachnologicky významná lokalita: Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy pavouků z červeného seznamu, z toho 2 druhy vázané na mokřadní 
biotopy: Pirata piscatorius (slíďák potápivý) a Donacochara speciosa (plachetnatka rákosní). 
 
Hydrobiologicky významná lokalita: V nádržích na lokalitě byl nalezen nepůvodní druh vířníka, Kellicottia bostoniensis, který se u nás teprve 
několik let šíří od západu. Jedná se v době nálezu o jednu z nejvýchodnějších lokalit v ČR. Byl zde nalezen i další vzácný druh vířníka Colurella 
sinistra. Lokalita je celkově poměrně bohatá na druhy díky členitosti nádrží a bohatým porostům vodní makrovegetace. 
 
  



Obr.1.:  Laguny u Bohdalova – rekultivovaná cihelna a skládky za extrémně 
nízkého stavu vody (2015) 

Obr.2.:  Vodní nádrž za nízkého stavu vody (2015) 

  
Obr.3.: Schéma nově vytvořeného biotopu Obr.4.: Tůň 5 s bezpečnostním přepadem 
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Ranská jezírka, kraj Vysočina

Ranská jezírka

Historická těžba železných rud začala v druhé polovině 14. století,
maximální rozvoj nastal v 18. století. Těžba probíhala povrchově, provaly
ale dokládají i těžbu hlubinou. V území jsou sníženiny po těžbě, zbytky
odvalů a propadliny do štol. Oblast je prameništěm místního potoka. V
nejnižších partiích bývalého ložiska je soustava vodních nádrží, uměle
propojených Proběhla pouze přirozená sukcese.

Lokalita spadá do chladné oblastiŽďárského bioregionu (1.65).
Přírodní památka, nové můstky, připravuje se zpřístupnění pro veřejnost.
Oligotrofní stanoviště, různé vlhkostní podmínky, stanoviště pro vývoj
rašelinných společenstev. V nádržích okoun, štika.

Botanicky významná lokalita: Potentilla (C4a),  Nymphaea candida (C1b),
chráněný v kategorii silně ohrožených druhů (§2), Drosera rotundifolia (C3),
podle zákona je chráněna v kategorii silně ohrožených druhů (§2), Carex
diandra (C2t), Carex umbrosa (C3) ,Sparganium natans (C2b) chráněn
zákonem (§2), Potamogeton alpinus (rdest alpský) (C2b), ve stejné kategorii
je chráněn zákonem (§2), Potamogeton lucens (rdest světlý)  (C3), Pyrola
minor (C3).

Mykologicky významná lokalita:. Podle dostupných pramenů (Burel 2015)
zde byl zaznamenán výskyt 15 druhů Červeného seznamu (2006).

Arachnologicky potenciálně významná lokalita: Na lokalitě bylo zjištěno jen
15 druhů pavouků. Byly zde nalezeny 3 druhy z červeného seznamu,
všechny vázané na mokřadní lokality: Dolomedes fimbriatus, Theridiosoma
gemmosum a Antistea elegans.
Hydrobiologicky významná lokalita: Je to lokalita s vůbec největším počtem
zjištěných druhů zooplanktonu (62), což se týká i jednotlivých skupin (vířníci,
klanonožci a perloočky). Dá se považovat za jakýsi hot spot biodiverzity
zooplanktonu na Vysočině
Doporučená opatření:  V širším území probíhá obnova původní dřevinné
skladby (Abies)., omezit zarůstání mokřadů náletovými dřevinami, zejména
olší. Pravděpodobně by bylo možné vyhlásit území i technickou památkou.
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J_RAN_Ranská jezírka 
Kraj: Vysočina 
Katastrální území: Havlíčkova Borová 

Souřadnice lokality: 15,815E,  49,655N 
Název lokality: Ranská jezírka 

Charakteristika lokality: Nerekultivovaná těžba železné rudy, pinky, odvaly 
Druh těžené suroviny: limonit 

Využití lokality: Přírodní památka 
 

 
Historie: Těžba železných rud začala v druhé polovině 14. století, maximální rozvoj nastal v 18. století. Těžba probíhala povrchově, provaly ale 
dokládají i těžbu hlubinou. Proběhla pouze přirozená sukcese.  

Geologie: Podloží ložiska tvoří hlubinné bazické vyvřeliny ranského masivu (olivinická gabra, trokolity, peridotity). V horninách je sulfidické 
zrudnění. Nadložní svrchnokřídové zvětraliny mají v bazálních polohách sekundární ložiska železných rud (limonit). V území jsou sníženiny po 
těžbě, zbytky odvalů a propadliny do štol.  

Půda:. Půdy vytvořené na mladších kvartérních jílovitohlinitých pokryvech byly těžbou ve značném rozsahu antropicky narušeny. Vytváří se 
podzolová půda,haldová antropozem,  okraje jezírek jsou zrašelinělé. 

Hydrologie: Oblast je prameništěm místního potoka. V nejnižších partiích bývalého ložiska je soustava vodních nádrží, uměle propojených. Voda 
ve většině jezírek má běžnou vodivost (180 – 260 µS/cm, jezírko na jihu u silnice jen 70 µS/cm), ale velmi nízkou koncentraci některých iontů: 
sodík 0,6 – 2,2 mg/l, draslík 0,3 – 0,8 mg/l, dusičnanový dusík zpravidla <0,001 mg/l, chloridy <0,1 – 0,8 mg/l a sírany <0,1 – 16 mg/l. 



 

 
Současný stav: Přírodní památka, nové můstky, připravuje se zpřístupnění pro veřejnost. Oligotrofní stanoviště, různé vlhkostní podmínky, 
stanoviště pro vývoj rašelinných společenstev. V nádržích okoun, štika. 
Možná ohrožení: Zarůstání mokřadů. Místy silné narušování břehu jezírek turisty. Odhazování dřeva do jezírek zrychluje jejich zazemnění. 
V ochranném režimu přírodní rezervace, důležité je zachovat oligotrofní podmínky, udržet vodní režim, snad zvýšit světelný požitek mokřadů. 
Divoké táboření. Možný rozvoj invazní Elodea canadensis (vodní mor kanadský). 

Doporučená opatření:  V širším území probíhá obnova původní dřevinné skladby (Abies), mírná disturbance vhodná (ne těžká technika), kácení 
pouze výběrovým způsobem, na vhodných místech ponechání dřeva k zetlení, omezit zarůstání mokřadů náletovými dřevinami, zejména olší. 
Pravděpodobně by bylo možné vyhlásit území i technickou památkou. 
Poznámka: Bývalá těžba měděných rud je východně od lokality. 

Botanicky významná lokalita: Potentilla palustris (mochna bahenní) z hlediska ohrožení u nás hodnocena jako vzácnější druh vyžadující další 
pozornost (C4a),  Nymphaea candida (leknín bělostný),  kriticky ohrožený druh (C1b), chráněný v kategorii silně ohrožených druhů (§2), Drosera 
rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá) patří k ohroženým rostlinným druhům naší květeny (C3), podle zákona je chráněna v kategorii silně 
ohrožených druhů (§2), Carex diandra (ostřice přioblá) V ČR patří mezi silně ohrožené druhy (C2t), Carex umbrosa (ostřice stinná) v Červeném 
seznamu cévnatých rostlin České republiky je zařazena mezi druhy ohrožené (C3), Sparganium natans (zevar nejmenší) patří u nás mezi rostliny 
zařazené do kategorie silně ohrožených (C2b) a zároveň je chráněn zákonem (§2), Potamogeton alpinus (rdest alpský) patří vzhledem k vazbám 
na čisté prostředí k silně ohroženým druhům (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2), Potamogeton lucens (rdest světlý)  je zařazen k 
ohroženým druhům naší květeny (C3), Pyrola minor (hruštička menší) v Červeném seznamu je hruštička menší zařazena mezi ohrožené 
druhy (C3). 
 
Mykologicky významná lokalita: Výrazně členěný terén následkem těžby, kde došlo k přirozenému vývoji mokřadních a rašelinných biotopů 
v prohlubních okolo jezírek je nejhodnotnější území pro mokřadní a rašelinné druhy. Podle dostupných pramenů (Burel 2015) zde byl zaznamenán 
výskyt 15 druhů Červeného seznamu (2006): V kategorii ohrožených druhů, EN: Cortinarius alnetorum, pavučinec olšový (ECM, Alnus, mokřad);  
Hydnellum peckii, lošák palčivý (ECM, Picea abies), Hygrophorus pudorinus, šťavnatka oranžová (ECM, Abies, Picea, vápnitý podklad), 
Phaeogalera stagnina, čepičatka bažinná (SAP, mokřady), Psilocybe serbica (= P. bohemica, LIG). Další dva druhy citlivé, VU, jsou vázány na 
mokřady: Cortinarius bibulus, paučinec hezoučký (ECM, Alnus), Cortinarius evernius agg. (ECM, jehličnany). Lošákovité houby jsou vázány na 
sušší stanoviště, nejčastěji v minulosti narušená, a vyžadují oligotrofní podmínky, mezi nimi jsou tři téměř ohrožené druhy, NT: Hydnellum 
concrescens, lošákovec kruhatý (ECM, listnáče a jehličnany), Phellodon niger, lošáček černý (ECM, jehličnany a listnáče), Sarcodon imbricatus, 
lošák jelení (ECM, Picea). Dalších 5 druhů je vzácných, je málo známo jejich rozšíření - kategorie DD: Cortinarius callisteus, pavučinec 
žlutooranžový (ECM, Picea, Pinus), Cortinarius riederi, pavučinec skvrnatý (ECM, Picea, Pinus), Galerina jaapii, čepičatka mokřadní (SAP), 
Hygrocybe cantharellus, voskovka lišková (SAP, mokřady), Trechispora mollusca, pórovitka sněhobílá (LIG, Picea). 

Arachnologicky potenciálně významná lokalita: Na lokalitě bylo zjištěno jen 15 druhů pavouků. Byly zde nalezeny 3 druhy z červeného 
seznamu, všechny vázané na mokřadní lokality: Dolomedes fimbriatus (lovčík vodní), Theridiosoma gemmosum (křižáček pobřežní) a Antistea 
elegans (příčnatka bažinná). 



 
Hydrobiologicky významná lokalita: Je to lokalita s vůbec největším počtem zjištěných druhů zooplanktonu (62), což se týká i jednotlivých 
skupin (vířníci, klanonožci a perloočky). Dá se považovat za jakýsi hot spot biodiverzity zooplanktonu na Vysočině. Vysoký počet zjištěných 
druhů souvisí s velkým počtem a velkou členitostí nádrží na lokalitě, s rozvinutým rostlinným litorálem, s mezotrofním charakterem přítomných 
vod a také s velkým stářím lokality. Při podrobnějším výzkumu se dá očekávat další značné rozšíření seznamu druhů. 
 
 

Obr. 1.: Ranská jezírka – nerekultivovaná stará těžba Obr. 2.: zatopené nejnižší části bývalé těžby 

 

  



Obr. 3.: Propadliny po hlubinné těžbě Obr. 4.: Eroze na  okraji lokality 

 
 

Obr. 5.: rozsáhlé porosty rdestů Obr. 6.: informační tabule 
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lokalita ID surovina forma aktivní_ukončený
Rasová Z_Ras Pískovec lom u
Kurovice Z_Kur Vápenec lom u
Chvalcov - lom Říka Z_Chv Pískovec lom u
Krhová Z_Krh Jíly lěžba u



!
Z_Ras

Rasová, kraj Zlínský

Lom Rasová

V lomu se těžil kámen pro stavební účely, později se přešlo k výrobě
silničních štěrků a drtí, použitých ve třicátých letech minulého století na
stavbu silnice E 50. Těžba byla ukončena v polovině minulého století,
rekultivace proběhla přirozeným sukcesním postupem. V lomu nebyla po
ukončení těžby provedena rekultivace, dno lomu je nerovné, nejnižší část
trvale zatopena.
Lokalita spadá do Bělokarpatského bioregionu (3.6), v území mírně teplého
klimatu.

Významná botanická lokalita: Epipactis palustris (C2t), ve chráněn
zákonem (§2), CITES, Pyrola rotundifolia (C2t), Orchis militaris (C2b),
chráněn  zákonem (§2), Gymnadenia conopsea (C2t), zákonem CITES,
Gentianopsis ciliata (hořec brvitý) (C3).

Významná mykologická lokalita: Druhy Červeného seznamu makromycetů
ČR: Lactarius evosmus, Hygrophorus latitabundus, Lactarius citriolens,
Sarcodon scabrosus, Hygrophorus discoxanthus, Entoloma incanum,
Lentinus suavissimus, Lycoperdon mammiforme, Inocybe corydalina,
Tricholoma albobrunneum, Tricholoma batschii, Clavaria acuta, Hygrocybe
persistens. Lokalita je velmi bohatá na výskyt makromycetů, dosavadní
výzkum zůstává na úrovni prvotního průzkumu, i když poskytuje nálezy z
léta (srpen 2016) a podzimu (2015).

Významná ichtyologická lokalita: V zatopené části lomu izolovaná populace
Carassius carassius (karas obecný) Červeném seznamu ryb a mihulí z roku
2005 je už veden v kategorii "ohrožený".

Doporučené managementové zásahy: Lom je veden jako Přírodní památka.
Nebezpečí je v přinášení odpadků a větší návštěvnosti. Lom je exkurzní
geologickou lokalitou. Konflikt mezi ochranou obojživelníků a ochranou ryb.

0 250 500
m



!Z_Ras

Rasová, kraj Z línský

!Z_Ras

!Z_Ras

!

UBRO56

UBRO57

UBRO46

UBRO47

Z_Ras

Ortofoto 1952-53 Konsolidovaná vrstva ekosystém ů  
Legenda KVES a geologie

0 0,5 1
km

Alpínské louky

Aluviální a vlhké louky

Bažina, močál

Bučiny

Chmelnice

Dopravní síť

Doubravy a dubohabřiny

Hospodářské lesy jehličnaté

Hospodářské lesy listnaté

Hospodářské lesy smíšené

Hospodářské louky

Lužní a mokřadní lesy

Makrofytní vegetace stojatých vod

Mezofilní louky

Mokřady a pobřežní vegetace

Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov

Nepůvodní kosodřevina

Nepůvodní křoviny

Nesouvislá městská zástavba

Orná půda

Ovocný sad, zahrada

Průmyslové a obchodní jednotky

Přírodní kosodřevina

Přírodní křoviny

Rašeliniště a prameniště

Rašelinné lesy

Rybníky a nádrže

Skládky a staveniště

Skály, lomy (umělé)

Skály, sutě

Smrčiny

Souvislá městská zástavba

Sportovní a rekreační plochy

Suché bory

Suché trávníky

Suťové lesy

Vinice

Vodní toky nepřírodní

Vodní toky přírodní

Vřesoviště

Mapování biotopů   Geologická mapa 1:50000



Z_RAS_Rasová 

Kraj: Zlínský  

Katastrální území: Komňa 

Souřadnice lokality:  17,813E 48,977N 

Název lokality: Lom Rasová 

Charakteristika lokality: kamenolom s ukončenou těžbou 

Druh těžené suroviny: Stavební kámen a drť 

Využití lokality: refugium - rostliny, obojživelníci, ryby 

 

 

Historie: V lomu se těžil kámen pro stavební účely, později se přešlo k výrobě silničních štěrků a drtí, použitých ve třicátých letech minulého 
století na stavbu silnice E 50. Těžba byla ukončena v polovině minulého století, rekultivace proběhla přirozeným sukcesním postupem.  

Geologie: Lom je založen ve svodnickém souvrství (maastricht — paleocén) bělokarpatské jednotky magurského flyše. Předmětem těžby byly 
modrošedé, po navětrání hnědošedé až hnědé vápnité drobové pískovce. Mocnost jednotlivých vrstev je do 2,2 m. Vrstevní spáry obsahují 
hnědošedé vápnité jílovce. Horniny jsou uloženy téměř vodorovně. Pískovcové lavice mají na bázi časté bioglyfy a mechanoglyfy.  

Stáří je stanoveno pouze podle superpozice, předpokládá se svrchní paleocén až eocén.  

V lomu nebyla po ukončení těžby provedena rekultivace, dno lomu je nerovné, nejnižší část trvale zatopena.  

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, v okolí jsou kambizemě.  

Hydrologie: Voda v zatopené části lomu je dešťového původu, ev. s velmi malým přítokem puklinové vody   

Biogeografie: Lokalita spadá do Bělokarpatského bioregionu (3.6), v území mírně teplého klimatu. Flóra je velmi pestrá, různorodá, s 
převažujícími druhy středních poloh západních Karpat, s četnými enklávními, méně i mezními prvky. Fauna bioregionu je pozoruhodná, zejména 



je charakteristická na karpatských loukách a v karpatských bučinách na hřbetech. Na nižších svazích se objevují i druhy teplomilných doubrav a 
luk. 

Současný stav: Výchozy hornin zvětrávají, dno lomu místy značně nerovné, zarůstá. Pestrá morfologická rozmanitost, vlhkostní gradient a vápnité 
podloží, různá míra disturbance – od narušení půdního profilu až k plochám skalnatého a štětkovitého podkladu, to vše převážně s možností 
spontánního vývoje vegetace – to vše přispívá k jedinečnosti lokality. 

Možná ohrožení: Lom je veden jako Přírodní památka. Nebezpečí je v přinášení odpadků a větší návštěvnosti. Lom je exkurzní geologickou 
lokalitou.  

Doporučená opatření: Zabránit zarůstání skalních výchozů. 

Významná botanická lokalita: Epipactis palustris (kruštík bahenní)  je zařazen k silně ohroženým druhům naší flóry (C2t), ve stejné kategorii je 
chráněn i zákonem (§2), podobně jako i další naše orchideje je také zařazen do ochrany mezinárodní úmluvy CITES, Pyrola rotundifolia (hruštička 
okrouhlolistá) zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2t),Orchis militaris (vstavač vojenský) zařazen k silně ohroženým druhům naší flóry (C2b), 
ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2), Gymnadenia conopsea (pětiprstka žežulník) patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2t), 
zákonem je chráněna v kategorii ohrožených druhů (§3), současně je zařazena k druhům pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES, Gentianopsis 
ciliata (hořec brvitý) zařazen v Červeném seznamu k ohroženým druhům naší květeny (C3). 

Významná mykologická lokalita: Druhy Červeného seznamu makromycetů ČR: CR – Lactarius evosmus, ryzec jablečný (lokalita E, ECM, 
Populus tremula), CR - Hygrophorus latitabundus, šťavnatka hnědobílá ( B, ECM Pinus), EN - Lactarius citriolens, ryzec citronový (B, ECM, 
Betula), EN - Sarcodon scabrosus, lošák hořký (B, ECM, Betula, Pinus), EN - Hygrophorus discoxanthus, šťavnatka rezavějící (E, ECM, Fagus 
sylvatica), EN - Entoloma incanum, závojenka plavozelenavá (F, SAP), VU - Lentinus suavissimus, houževnatec vonný (D, LIG, Salix),  NT - 
Lycoperdon mammiforme, pýchavka závojová (E, ECM), NT - Inocybe corydalina, vláknice dymnivková (C, ECM, Quercus), DD – Tricholoma 
albobrunneum, čirůvka bílohnědá (B, ECM ), DD -Tricholoma batschii, čirůvka prstenitá (B, ECM, Pinus sylvesris), DD - Clavaria acuta, kyjanka 
špičatá (F, SAP), DD – Hygrocybe persistens, voskovka konradova (A, SAP). Kromě významných druhů se na lokalitě vyskytují podzemní houby, 
jako je např. Rhizopogon roseolus, kořenovec načervenalý (A, B, ECM, Pinus sylvestris) a Melanogaster broomeianus, černoušek Broomeův (B, 
ECM, listnáče). Lokalita je velmi bohatá na výskyt makromycetů, dosavadní výzkum zůstává na úrovni prvotního průzkumu, i když poskytuje 
nálezy z léta (srpen 2016) a podzimu (2015). 

Významná ichtyologická lokalita: V zatopené části lomu izolovaná populace Carassius carassius (karas obecný) Červeném seznamu ryb a mihulí 
z roku 2005 je už veden v kategorii "ohrožený". 

Poznámka: Konflikt mezi ochranou obojživelníků a ochranou ryb. 

 

 

 

 

 

 



Obr.1.: Zatopená spodní etáž lomu Obr. 2.: Vápnité pískovce, nádrž izolované populace karase obecného 

 
 

Obr.3.: Přirozená sukcese, výskyt významných rostlinných druhů Obr. 4.: Karas obecný 
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Kurovice, kraj Zlínský

Kurovice

Počátek těžby se datuje k roku 1840. Lom měl několik etáží. Těžba byla
ukončena v r. 1997.   Na Spodní etáž lomu je zatopena. Zdroj vody je
atmosférický a částečně se také může uplatňovat průsaková voda. Voda má
extrémně nízkou koncentraci anorganického dusíku (0,005 mg/l).
Většinou probíhá přirozená sukcese s malými pomocnými  citlivými
úpravami. Lom je využíván pro exkurse a ekologické akce.

Lokalita spadá do Kojetínského bioregionu, klimaticky do teplé oblasti.
Významná botanická lokalita: Dianthus praecox, Stipa pennata, (C3),
chráněn podle zákona (§3), Nymphaea alba (C1t/§) – sporná původnost
výskytu, Nuphar lutea (C4a) – sporná původnost výskytu, Eryngium (C1t),
chráněna zákonem (§1), Aster amellus (C3), chráněna  zákonem (§3),
Bromus japonicus (C4a), Campanula moravica (zvonek moravský (C3),
Cephalanthera damasonium (C4a), zákonem chráněna (§3), CITES.
Významná mykologická lokalita: Druhy Červeného seznamu makromycetů
ČR: Tricholoma cingulatum, Hygrocybe persistens. Kromě významných
druhů se na lokalitě vyskytují vzácnější houby, např. Clitocybe collina,
Calocybe carnea,  Tulostoma fimbriatum.
Potenciálně významná entomologická lokalita: V lomu se vyskytuje
ohrožený druh mokřadního pavouka Arctosa leopardus.
Hydrobiologicky významná lokalita: Lokalita má druhově bohatý
zooplankton. Je to umožněno tím, že hlavní hluboká vodní plocha vybíhá do
členitého litorálu s proměnlivými vlastnostmi.

Doporučené managementové zásahy: Ložisko může být ohroženo
případnou skládkou. Nutno sledovat stav stěn a zabránit případnému řícení
kamenů. Zachovat přirozeně vzniklá území suchých nízkých trávníků a
postupně zarůstajících sukcesních ploch s náletem přirozených dřevin.
Kosení je vhodné, pokud bude současně odstraňována biomasa. Radikální
odstraňování akátu je žádoucí, a to i za cenu použití herbicidu na pařez. V
okrajových částech lomu a na terasách ponechávat staré původní dřeviny k
dožití, a to pouze mimo dno lomu, a dřevo zde neodstraňovat. Bránit
jakékoliv eutrofizaci vodních ploch, včetně přechodných mokřadů a
nedovolit jejich přílišnou disturbanci
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Z_KUR_Kurovice 

Kraj: Zlínský 

Katastrální území: Kurovice 

Souřadnice lokality: 17,523E 49,274N 

Název lokality:  Kurovický lom 

Charakteristika lokality: Opuštěný lom na cementářské suroviny 

Druh těžené suroviny: vápenec, slínovec 

Využití lokality: rekultivace - přírodní památka 

 

 

Historie: Počátek těžby se datuje k roku 1840. Ke snadnější dopravě suroviny do cementárny v Tlumačově byla od roku 1880 využívána železnice. 
Lom měl několik etáží. Těžba byla ukončena v r. 1997. Dnes je lom ve vlastnictví p. Zeliny. 

Geologie: V lomu byly těženy kurovické vápence a nadložní tlumačovské slínovce (račanská jednotka). Jde o tektonický útržek (bradlo) v čele 
magurského příkrovu. Kurovické vápence jsou svrchnojurského až spodnokřídového stáří tithon - berrias. Jde o jemnozrnné většinou deskovité 
vápence, šedé až nazelenalé, s vložkami slínovců. Obsahují hojné mikrofosilie (převládají radiolarie), makrofosilie jsou vzácné, udávají se nálezy 
aptychů. Při průzkumu byly nalezeny na vrstevních plochách silně ovětralé fosilie ramenonožců "Terebratula"sp. V lomu probíhá výzkum hranice 
jura - křída. Nadložní tlumačovské slínovce, mocné až 60 m, je komplex slínovců, slínů a vápenců spodnokřídového stáří (stáří berrias až valangin). 
V severozápadní stěně lomu je odkryt profil sprašemi a sprašovými hlínami včetně fosilních půd. Malakofauna odtud uváděná je 
spodnopleistocénního stáří. Část profilu je postižena menšími sesuvy.  

Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, část lomu zbytky deponií po těžbě, zasucené svahy. Půda se postupně obnovuje.  

Hydrologie:  Spodní etáž lomu je zatopena. Zdroj vody je atmosférický a částečně se také může uplatňovat průsaková voda.  Voda má  extrémně 
nízkou koncentraci anorganického dusíku (0,005 mg/l). 



Biogeografie: Lokalita spadá do Kojetínského bioregionu klimaticky do teplé oblasti. Flóra je spíše uniformní, s výskytem některých mezních 
prvků. Fauna regionu je rozhodujícím způsobem pozměněna rozvinutým zemědělstvím, jehož vliv na krajinu silně oslabuje pronikání karpatského 
elementu. 
 
Současný stav: Většinou probíhá přirozená sukcese s malými pomocnými citlivými úpravami. Lom je využíván pro exkurse a ekologické akce. 

Možná ohrožení: Nebezpečí zarůstání a zasucení geologických profilů.  Lokalita je vyhlášenou přírodní památkou, naučná tabule, vyhledávaná 
rekreační lokalita 

Doporučená opatření: Ložisko může být ohroženo případnou skládkou. Nutno sledovat stav stěn a zabránit případnému řícení kamenů. Zachovat 
přirozeně vzniklá území suchých nízkých trávníků a postupně zarůstajících sukcesních ploch s náletem přirozených dřevin. Kosení je vhodné, 
pokud bude současně odstraňována biomasa. Radikální odstraňování akátu je žádoucí, a to i za cenu použití herbicidu na pařez. V okrajových 
částech lomu a na terasách ponechávat staré původní dřeviny k dožití, a to pouze mimo dno lomu, a dřevo zde neodstraňovat. Bránit jakékoliv 
eutrofizaci vodních ploch, včetně přechodných mokřadů a nedovolit jejich přílišnou disturbanci. Zachovat přirozeně nalétnuté dřeviny na dno lomu 
(Salix, Betula, Pinus sylvestris, Populus tremula, Populus alba), ale přiměřeně redukovat jejich pokryvnost. 

Významná botanická lokalita: Dianthus praecox (hvozdík časný), Stipa pennata (kavyl Ivanův)  patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), 
ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§3), Nymphaea alba (leknín bílý) je druhem kriticky ohroženým (C1t/§) – sporná původnost výskytu, 
Nuphar lutea (stulík žlutý)  je v Červeném seznamu ČR zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a) – sporná původnost výskytu, 
Eryngium planum (máčka plocholistá) z hlediska ohrožení je hodnocena jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je 
chráněna i zákonem (§1), Aster amellus (hvězdice chlumní)  zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněna i 
zákonem (§3), Bromus japonicus (sveřep japonský) patří k vzácnějším druhům květeny ČR, které vyžadují pozornost (C4a), Campanula moravica 
(zvonek moravský)  hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky jako ohrožený druh (C3), Cephalanthera 
damasonium (okrotice bílá) patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadující další pozornost (C4a), zákonem je chráněna jako ohrožená (§3), v 
mezinárodním měřítku je chráněna úmluvou CITES, Centaurium pulchellum (zeměžluč spanilá) patří k ohroženým druhům naší květeny (C3). 
Epipactis albiensis (kruštík polabský) udávaná z lokality nebyl potvrzen. 

Významná mykologická lokalita: Druhy Červeného seznamu makromycetů ČR: NT- Tricholoma cingulatum, čirůvka opásaná (lokalita B, ECM, 
Salix), DD – Hygrocybe persistens – voskovka Konradova (A, SAP). Kromě toho byl údajně na lokalitě nalezen chřapáč bělonohý, Helvella 
spadicea (CR, B, ECM, Salix, Zavadil a Gremlica 2016). Kromě významných druhů se na lokalitě vyskytují vzácnější houby, např. Clitocybe 
collina, strmělka pahorečná (A, SAP), Calocybe carnea, čirůvka masová (A, SAP), Tulostoma fimbriatum, palečka brvitá (A, SAP).  Lokalita je 
poměrně bohatá na výskyt makromycetů, dosavadní výzkum zůstává na úrovni prvotního průzkumu, i když poskytuje nálezy z léta (srpen 2016) a 
říjen (2015). 

Potenciálně významná entomologická lokalita: Z hlediska výskytu denních motýlů je to velmi chudá lokalita, byly zde zjištěny jen 3 druhy. I v 
této skupině se však při podrobnějším výzkumu očekávat nález dalších druhů, i ochranářsky významných. V lomu se vyskytuje ohrožený druh 
mokřadního pavouka Arctosa leopardus (slíďák levhartí). 
Hydrobiologicky významná lokalita: Lokalita má druhově bohatý zooplankton. Je to umožněno tím, že hlavní hluboká vodní plocha vybíhá do 
členitého litorálu s proměnlivými vlastnostmi. 
Poznámka: Zatopená spodní etáž může sloužit i jako případný nouzový zdroj.  



 

Obr. 1.: Kurovice – celkový pohled Obr.2.:  Jurské vápence 

Obr. 3.: Spraše a sprašové hlíny Obr. 4.:  Skupina jurských ramenonožců 
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Chvalčov, kraj Zlínský

Lom Chvalčov

Lom byl založen baronem Laudonem koncem 19. století. Lom měl 3 etáže,
těžba postupovala do hloubky. Ze spodní etáže bylo nutno čerpat vodu.
Později zde těžila Okresní správa silnic, pak Státní silnice. V r.  1956 došlo
po komorovém odstřelu k zasypání spodní etáže lomu, v r. 1965 byla těžba
ukončena. Výchozy hornin zvětrávají, dno lomu místy značně nerovné,
zarůstá.
Voda v zatopené části lomu je dešťového původu, ev. s velmi malým
přítokem puklinové vody. Hladina jezírka v posledních letech klesá.  Lom má
vodu s extrémně nízkou koncentrací draslíku (1 mg/l) a chloridů (<0,2 mg/l).

Lokalita spadá do bioregionu Hostýnský (3.8.). Podnebí – nejchladnější část
mírně teplé oblasti.

Mykologicky významná lokalita: Druhy červeného seznamu ČR (2006): ?EX
Arrhenia retiruga, Irpex lacteus, Lokalita byla zkoumána ve druhé polovině
října v poměrně suchém období, předpokládám výskyt významných druhů
zejména v horní etáži a na plošině odvalu a v porostech na svahu odvalu
pod borovicemi V nízkém trávníku sevyskytuje vzácnější druh suchých
trávníků stepního charakteru: Mycena pseudopicta.

Doporučené managementové zásahy: Zabránit zarůstání skalních výchozů.
Navrhout lokalitu k ochrannému režimu PP, i s ponecháním manipulační
skládky dřeva.  Nedovolit šíření třtiny křovištní, Calamagrostis epigeios, a
důsledně chránit území před invazí akátu, Robinia pseudoacacia.
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Z_CHVAL_Lom Chvalčov - Říka 
Kraj: Zlínský 

Katastrální území: Chvalčov 

Souřadnice lokality: 17,727E 49,378N 

Název lokality: Německý lom 

Charakteristika lokality: kamenolom s ukončenou těžbou 

Druh těžené suroviny: Stavební kámen a drť 

Využití lokality: refugium - obojživelníci 

 

 

 

Historie: Lom byl založen baronem Laudonem koncem 19. století. Lom měl 3 etáže, těžba postupovala do hloubky. Ze spodní etáže bylo nutno 
čerpat vodu. Později zde těžila Okresní správa silnic, pak Státní silnice. V r. 1956 došlo po komorovém odstřelu k zasypání spodní etáže lomu, v 
r. 1965 byla těžba ukončena.  
Geologie: Lom je založen ve flyšových sekvencích hostýnských vrstev (hostýnská litofaciální zóna račanské jednotky magurského flyše). Stáří je 
paleocén - eocén. V lomu je pozorovatelná turbiditní flyšová sekvence. Vápnité modrošedé pískovce, které tvoří lavice až několik metrů mocné 
se střídají se slabými vložkami vápnitých jílovců. 

Na pískovcových lavicích jsou velmi hojné mechanoglyfy a bioglyfy. Ve výplních chodbiček červů je častý leptochlorit. Běžné jsou závalky 
jílovců v pískovcích.  



Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, v okolí jsou kambizemě.  

Hydrologie: Voda v zatopené části lomu je dešťového původu, ev. s velmi malým přítokem puklinové vody. Hladina jezírka v posledních letech 
klesá.  Lom má vodu s extrémně nízkou koncentrací draslíku (1 mg/l) a chloridů (<0,2 mg/l). 
 

Biogeografie: Lokalita spadá do bioregionu Hostýnský (3.8.). Podnebí – nejchladnější část mírně teplé oblasti. Flóra je nepříliš bohatá, tvořená 
průvodci karpatského lesa středních poloh, mezní a enklávní prvky jsou sporadické. V bioregionu se vyskytuje ochuzená fauna karpatských lesů 
nižších pohoří, podobná Vsetínskému bioregionu. 
 
Současný stav: Výchozy hornin zvětrávají, dno lomu místy značně nerovné, zarůstá. 

Možná ohrožení: Lom postupně zarůstá. Lom je exkurzní geologickou lokalitou.  

Doporučená opatření: Zabránit zarůstání skalních výchozů. Navrhout lokalitu k ochrannému režimu PP, i s ponecháním manipulační skládky 
dřeva.  Nedovolit šíření třtiny křovištní Calamagrostis epigeios, a důsledně chránit území před invazí akátu Robinia pseudoacacia.  

Arachnologicky potenciálně významná lokalita: Na této malé lokalitě bylo nalezeno jen 7 druhů pavouků, mezi nimi i téměř ohrožený druh 
Liocranoeca striata (zápředka vlhkomilná). 
 
Mykologicky významná lokalita: Druhy červeného seznamu ČR (2006): ?EX Arrhenia retiruga, mecháček síťnatý (B, C, SAP), Irpex lacteus, 
bránovitka mléčná (pahýl listnáče u dolní terasy, LIG). Lokalita byla zkoumána ve druhé polovině října v poměrně suchém období, předpokládán 
výskyt významných druhů zejména v horní etáži a na plošině odvalu – lok. B a C, a v porostech na svahu odvalu pod borovicemi – lok D. Na 
plošině (B a C) se v nízkém trávníku vyskytuje vzácnější druh suchých trávníků stepního charakteru: Mycena pseudopicta, helmovka malovaná 
(SAP) 
 
Poznámka: Obdobná geologická situace je v blízkém činném lomu Lázně – lom 
 
 



Obr. 1.: Zarostlá spodní etáž Obr. 2.: Kamenné pole v lomu 

Obr. 3.: Hrnutí bahna při podmořském skluzu Obr.4.: Doupata červů 
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Krhová

Výroba cihel je doložena již v roce 1829, kdy cihelna patřila velkostatku
Valašské Meziříčí-Krásno-Rožnov v Hrachovci. První kruhová pec tu
fungovala od roku 1890. V roce 1914 byla denní produkce přes 30 000 kusů
zboží - cihly, tvarovky, trubky. Kolem roku 2010 byl provoz ukončen, část
plochy využita jako skládka, část rozježděna motorkáři. : Po obvodu jsou
násypy (skládka, prostor se rekultivuje). V severní části území jsou
deponované hromady nadložní zeminy s rumištními druhy rostlin. V území
se na některých místech rozšířila třtina křovištní, Calamagrostis epigeios.
V bývalé cihelně je zarybněná  vodní nádrž. Voda je dešťová a částečně z
drobných pramenů, stav lze nadlepšovat z potoka Zhrádek.  Voda v
nádržích má zvýšené koncentrace solí

Lokalita spadá do Vsetínského bioregionu (3.9). Podnebí odpovídá
nejchladnější části mírně teplé oblasti.

Botanicky významná lokalita: Rozsáhlý výskyt Trifolium fragiferum (jetel
jahodnatý). V Červeném seznamu je jetel jahodnatý uveden jako ohrožený
(C3).

Mykologicky potenciálně významná lokalita: Sledovaná část lokality má
potenciál stát se živinami chudým travním porostem stepního charakteru s
výskytem vzácnějších druhů hub.

Hydrobiologicky významná lokalita: V tůních vybudovaných v rámci
rekultivace ve svazích lomu byl nalezen vířník Hexarthra fennica, který je po
většině území ČR velmi vzácný. Ve stejných tůních byla nalezena buchanka
Tropocyclops prasinus, která je po většině území ČR velmi vzácná a
nalézána je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou
koncentrací vápníku.

Doporučené managementové zásahy: Pokračovat v rekultivaci. Zamezit
ohrožení lokality jetele jahodnatého expanzí křídlatky.
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Z_KRH_ Krhová 
Kraj: Zlínský 

Katastrální území: Krhová 

Souřadnice lokality: 18,016E 49,482N 

Název lokality: Krhová 

Charakteristika lokality: ukončená těžba cihlářských surovin 

Druh těžené suroviny: Cihlářské hlíny 

Využití lokality: rekultivace pro sportovní a rekreační účely 

 
 
Historie: Výroba cihel je doložena již v roce 1829, kdy cihelna patřila velkostatku Valašské Meziříčí-Krásno-Rožnov v Hrachovci. První kruhová 
pec tu fungovala od roku 1890. V roce 1914 byla denní produkce přes 30 000 kusů zboží - cihly, tvarovky, trubky. Kolem roku 2010 byl provoz 
ukončen, část plochy využita jako skládka, část rozježděna motorkáři.  
 
Geologie: Předmětem těžby byly sprašové hlíny (písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty) většinou žlutohnědé barvy. V současnosti je ložisko 
prakticky vytěženo, na části jsou navážky.  

Těžba probíhala až na geologické podloží, které je odkryto v erozních rýhách a umělých zářezech. Vystupují v nich sedimenty istebňanského 
souvrství. Převládají zde šedočerné nevápnité prachovce a jílovce, které se rytmicky střídají (rytmický flyš). Místy jsou v nich polohy jemnozrnných 
červenožlutých pískovců, mocné cca 10 cm, ojediněle však mohou dosahovat mocnosti až 50 cm. Spodní plochy pískovců obsahují často rostlinou 
drť a stopy po lezení a vrtání. Jílovce a prachovce jsou často laminované, vyskytují se v nich hojné pelokarbonátové konkrece. Istebňanské souvrství 
je řazeno především podle mikrofosilií do svrchní křídy (senon). Na svazích jsou zejména ve zvodnělých partiích drobnější sesuvy, místy ronové 
rýhy.  

 



Půda: Před těžbou byla z ložiska odstraněna, v okolí jsou kambizemě.  

Hydrologie: V bývalé cihelně je zarybněná vodní nádrž. Voda je dešťová a částečně z drobných pramenů, stav lze nadlepšovat z potoka Zhrádek.  
Voda v nádržích má zvýšené koncentrace solí. To se týká především tůní: vodivost 2995 µS/cm, vápník 309 mg/l, hořčík 230 mg/l a sírany 2970 
mg/l. Naopak extrémně nízká je koncentrace chloridů (<0,2 mg/l) a minerálního dusíku (<0,002 mg/l). 
 
Biogeografie: Lokalita spadá do Vsetínského bioregionu (3.9). Podnebí odpovídá nejchladnější části mírně teplé oblasti. Flóra je dosti pestrá, s 
četnými druhy karpatského migrantu, obecně rozšířenými ve východní části ČR V bioregionu vyznívá karpatská horská fauna, přecházející níže 
v ochuzenou faunu pahorkatin, tvořenou široce rozšířenými druhy. 
 
Současný stav: Po obvodu jsou násypy (skládka, prostor se rekultivuje). V severní části území jsou deponované hromady nadložní zeminy 
s rumištními druhy rostlin. V území se na některých místech rozšířila třtina křovištní, Calamagrostis epigeios.     
 

Možná ohrožení: Sesouvání svahů. Eutrofizace po rozvalení a rozhrnutí deponií zeminy, šíření Calamagrostis epigeios, případně akátu, Robinia 
pseudoacacia. Vodní eroze. 
 

Doporučená opatření: Pokračovat v rekultivaci. Zamezit ohrožení lokality jetele jahodnatého expanzí křídlatky. 

Botanicky významná lokalita: Rozsáhlý výskyt Trifolium fragiferum (jetel jahodnatý). V Červeném seznamu je jetel jahodnatý uveden jako 
ohrožený (C3). 

Mykologicky potenciálně významná lokalita: Sledovaná část lokality má potenciál stát se živinami chudým travním porostem stepního 
charakteru s výskytem vzácnějších druhů hub. Nyní z té skupiny nalezena druh Červeného seznamu ČR: EN Marasmiellus tricolor, špička 
trojbarevná (B, SAP). Mezi náletovými dřevinami se vyskytují ektomykorhizní druhy hub, charakteristické pro narušené biotopy s nízkou 
dostupností živin na kyselejším podkladu. 

Hydrobiologicky významná lokalita: V tůních vybudovaných v rámci rekultivace ve svazích lomu byl nalezen vířník Hexarthra fennica, který 
je po většině území ČR velmi vzácný a nalézán je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou vodivostí. Tomu kvalita vody 
v tůních odpovídá lépe než kvalita vody v centrální nádrži. Ve stejných tůních byla nalezena buchanka Tropocyclops prasinus, která je po většině 
území ČR velmi vzácná a nalézána je pouze na některých těžebních lokalitách ve vodách s vysokou koncentrací vápníku. 
 

Entomologicky významná lokalita: Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy pavouků červeného seznamu, mezi nimi teplomilný Ero aphana (ostník 
šestiskvrnný) a mokřadní Arctosa leopardus (slíďák levhartí). Z pohledu výskytu denních motýlů je to nejbohatší lokalita. Bylo zde zjištěno 14 
druhů, z toho 2 jen zde: Cydia pomonella (obaleč jablečný) a Ochlodes venatus (soumračník rezavý). 
 
Poznámka: Východně od cihelny u potoka Zhrádek je profil istebňanským souvrstvím. 

 

 



 

 

Obr. 1.: Centrální část rekultivované cihelny se zarybněnou nádrží Obr. 2.:  Nesoudržné podložní horniny 



 

Obr.3.: Pískovcová lavice 
 

Obr.4.:  Navážka na okraji lokality, vpravo sesuv, v popředí lokalita 
jetele jahodnatého 
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