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Abstrakt  

Dendrochronologie je spolehlivá metoda zjištění stáří porostu. V této práci je 

dendrochronologie použita při studiu rychlosti sukcese v bývalých granodioritových lomech. 

V oblasti bylo vybráno osm lokalit vždy po několika stanovištích. Na každém stanovišti byly 

odebrány vývrty ze čtyř - pěti opticky nejstarších stromů v nejbližším okolí. Celkem bylo 

odebráno a analyzováno 79 vývrtů. Získaná data byla vynesena do krabicových grafů a 

porovnána se stářím lomů a leteckými snímky. Z výsledků vyplývá, že v oblastech 

granodioritových kamenolomů se stromová vegetace uchycuje po cca 3 – 7 letech od konce 

disturbance. Zapojený porost v lokalitě pozorujeme cca 12 let po konci disturbance. 
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Abstract 

Dendrochronology is a reliable method of determining the age of a stand. In this thesis, 

dendrochronology is used to assess rate of vegetation succession in abandoned granodiorite 

quarries. There were selected eight localities in the study area, each with several sites. At 

each site there were four - five optically oldest trees selected, from which cores were taken 

using increment borer. A total of 79 increment cores were analyzed. The obtained age of trees 

was compared with known age of abandonment and a sequence of aerial photographs, 

showing history of sites since abandonment. As the results show, tree vegetation is attached 

in the area after approx. 3 – 7 years from the end of disturbance. We observe continuous 

stand in the area after approx. 12 years from the end of disturbance.  
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1. Úvod 

Pozůstatky po povrchové těžbě nerostných surovin jsou vnímány veřejností většinou 

negativně. Přesto můžeme jmenovat výjimku, kdy bývalé lomy přináší pozitivní efekt z 

hlediska ochrany řady druhů rostlin a živočichů, které nacházíme na místech bývalé těžby. 

Odstranění vegetace, půdního pokryvu a těžba vedou k vytvoření specifických stanovišť, na 

kterých se na povrch dostává původní matečná hornina ovlivňující svými fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi rostlinná společenstva. Cenná jsou například oligotrofní stanoviště, 

neboť právě tento typ stanoviště je v české krajině v současnosti velmi málo zastoupen a je 

vyhledáván značným množstvím ohrožených druhů (Chuman, 2012, 2006; Moldan & Frouz, 

2015; Prach et al., 2009; Gremlica et al., 2011). Povrchové lomy tak představují leckdy 

poslední refugia pro tyto organismy. Primárně ale výskyt vzácných a chráněných druhů na 

post-těžebních stanovištích neukazuje, jak hodnotnými biotopy jsou, nýbrž o jaké typy 

stanovišť je okolní krajina ochuzena. 

 Aby se co největší část míst bývalé těžby stala cennými stanovišti rostlin a živočichů, 

je nezbytné změnit přístup k zahlazování následků těžby pomocí tzv. rekultivace a ponechat 

větší prostor přirozené obnově. Přirozená obnova využívá spontánní sukcesi, která často 

nastupuje okamžitě po opuštění části lomu těžkou technikou v jinak stále aktivních lomech 

(Chuman, 2006; Řehounek & Hátle, 2010; Prach et al., 2009) a směřuje na našem území v 

naprosté většině případů k vytvoření stromové vegetace. Spontánní sukcese je podle 

aktuálních poznatků efektivnější a na mnoha místech i rychlejší než v dnešní době široce 

uplatňovaná technická a biologická rekultivace. Lokality takto obnovené mají vyšší celkovou 

biodiverzitu než lokality obnovené člověkem (Šebelíková et al., 2019).  

Zákonem dané podmínky jsou však k uplatnění spontánní sukcese při revitalizaci 

nepříznivé, a tudíž nacházíme pouze málo míst, kde se tento proces prosadil. Ztrácíme tak 

velmi cenná stanoviště, jež jsou v naší přírodě výjimečná, a zároveň vytváříme podobu 

krajiny, která není stabilní a okolní krajině škodí (je málo resilientní a snižuje estetickou 

hodnotu krajiny) (Šebelíková et al., 2015). Jako nejčastější výtky adresované spontánní 

sukcesi jsou zejména nepředvídatelnost trajektorie a rychlosti spontánní sukcese, popřípadě 

větší možnost prosazení invazních druhů. Z tohoto důvodu vznikají práce zabývající se 

spontánní sukcesí, aby na tyto otázky odpověděly.  
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Tato bakalářská práce si klade za cíl přispět do debaty ohledně rychlosti spontánní 

sukcese v kamenolomech, kterým byla doposud věnována mnohem menší pozornost než 

například výsypkám po těžbě uhlí. Cíli bakalářské práce jsou (i) vypracování literární rešerše 

na téma rychlosti sukcese vegetace na místech po těžbě nerostných surovin se zaměřením na 

řídící faktory, trajektorii a rychlost sukcese a (ii) stanovení rychlosti sukcese stromové 

vegetace v granodioritových kamenolomech s využitím dendrochronologie. Tato metoda, 

založená na analýze letokruhů, dokáže s vysokou přesností určit stáří stromů, a tedy i počátek 

spontánní sukcese v lomu. Počátek sukcese v jednotlivých lomech stanovený pomocí 

dendrochronologie je následně porovnán s oficiálním ukončením těžby v lomu a reálným 

opuštěním části lomu těžkou technikou, určeným na základě analýzy leteckých snímků. 
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2. Zahlazování následků těžby 

2.1 Zahlazování následků těžby dle platné legislativy   

V České republice rozlišujeme dva typy ložisek nerostných surovin. Tzv. výhradní ložiska 

jsou ložiska nerostného bohatství (vyhrazených a některých nevyhrazených nerostů), která 

mohou přispět k rozvoji národního hospodářství a stávají se tak vlastnictvím státu bez ohledu 

na vlastníka pozemků (§ 5, Horní zákon č. 44/1988 Sb.). Tato ložiska podléhají Hornímu 

zákonu č. 44/1988 Sb. a dalším báňským předpisům (Řehounek & Hátle, 2010). Státem 

pověřená těžební společnost si musí v průběhu těžby vytvářet finanční rezervu, která bude 

použita při povinných revitalizačních pracích. Po ukončení těžby a rekultivacích se pozemky 

navrací původním majitelům. Nevýhradní ložiska zahrnují nevyhrazené nerosty, tedy nerosty, 

které nejsou definované v ustanovení § 3 Horního zákona. Tato ložiska patří vlastníkům 

pozemku a jejich těžba je povolována územním rozhodnutím v režimu stavebního zákona 

(zákon č. 183/2006 Sb.) (Řehounek & Hátle, 2010). Těžební společnost není povinna 

vytvářet v průběhu těžby finanční rezervu. 

Za škody vzniklé v průběhu těžby je dle Horního zákona (Z. č. 44/1988 Sb.) plně 

odpovědná těžební společnost a tato je povinována provést revitalizaci bývalých prostor 

těžby. Těžební společnost si sama připravuje dokument Souhrnný plán sanace a rekultivace 

(SPSR), který se přikládá k vlastní žádosti o těžbu v lokalitě, spolu s dalšími dokumenty, jako 

je například i Plán přípravy, otvírky a dobývání (č. 3 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.). 

Veškeré dokumenty jsou posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí v procesu EIA, 

stanoveným zákonem č. 100/2001 Sb. V SPSR je popsán celkový postup při sanačních a 

rekultivačních pracích. Tento dokument musí být schválen Obvodním báňským úřadem poté, 

co k němu Ministerstvo životního prostředí vydá své stanovisko.  

Výsledkem zdařilé rekultivace je dle aktuálních podmínek navrácení krajiny do 

původního stavu před těžbou (Řehounek & Hátle, 2010). Tato filozofie vychází z reality 70. a 

80. let minulého století, kdy bylo místo pro těžbu pouze dočasně vyňato ze zemědělského 

půdního fondu (ZPF) či z lesního půdního fondu (pozemek určený k plnění funkcí lesa - 

PUPFL), a tudíž po ukončení těžby muselo dle legislativy opět plnit původní produkční 

funkce. Tato legislativa je platná dodnes a jakékoli snahy o prosazení spontánní sukcese tedy 

přímo naráží na Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a Zákona o 

lesích (č. 289/1995 Sb.). Alternativa, tedy trvalé vyjmutí pozemku ze zemědělského, či 
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lesního půdního fondu, je náročná a finančně nákladná (Zákon č. 334/1992 Sb.). V naprosté 

většině případů tak těžební společnosti volí dočasné vyjmutí půdy a jako metodu obnovy 

technickou a následně biologickou rekultivaci.  

2.2  Obnova vegetace v post-těžebních oblastech ČR v rekultivační praxi 

Obecně lze kromě tradičních metod rekultivace uplatnit též přirozenou obnovu, která spočívá 

v přirozené či řízené sukcesi. Meritem obnovy lokality pomocí přirozené sukcese je 

ponechání obnovy v lokalitě spontánní sukcesi bez zásahu člověka do procesu. Z pohledu 

ochrany přírody se jedná o nejvíce žádoucí postup, pakliže je dané místo vhodné (Řehounek 

et al., 2010; Prach et al., 2009). V řízené sukcesi již člověk zasahuje do procesu, například 

odstraňuje semenáčky invazních, konkurenčně silných či jinak nežádoucích druhů. Technická 

a biologická rekultivace je pak naopak soubor umělých technických postupů, kterým člověk 

přímo vytváří cílovou podobu krajiny.  

Nejčastěji využívanou metodou obnovy vegetace v post-těžebních oblastech je, jak již 

bylo řečeno, technická a biologická rekultivace. Nejprve se provádí sanace oblasti ve formě 

úprav reliéfu, hydrologických a půdních vlastností. Horní zákon definuje sanaci jako 

"odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur" (Zákon č. 

44/1988 Sb.). Obvykle se tak činí pomocí těžké techniky, která zarovná reliéf dle norem do 

svahů o definovaném sklonu (často do 5°) (Prach et al., 2009). Zarovnání se provádí, aby 

nevznikla možnost sesuvu a minimalizovala se potenciální vodní eroze. Kvůli stejnému 

důvodu se pak dle potřeby upravují odtokové poměry, čímž se také předchází možnému 

vzniku zamokření. V poslední fázi sanace se poté na urovnaný povrch naveze půdní substrát.  

 V dalším kroku nastupuje tzv. biologická rekultivace, kterou rekultivační praxe 

rozlišuje na zemědělskou, lesnickou, hydrickou a tzv. ostatní. V případě zemědělské, či 

lesnické rekultivace je půdní substrát osázen v prvním případě jetelotravní směsí, v případě 

druhém sazenicemi stromů. Hydrická rekultivace spočívá ve vytvoření nového vodního díla, 

neboli rekultivačního jezera, zatopením zbytkových jam po předchozích technických 

úpravách břehů a dna budoucí nádrže. Tento způsob obnovy se uplatňuje s velkou oblibou v 

případech rozsáhlých oblastí těžby, jako jsou například hnědouhelné lomy Podkrušnohorské 

pánve. Okolí nově vytvořených jezer je nutné zajistit tak, aby nedocházelo k sesuvům či 

břehové erozi. Tzv. ostatní rekultivace dávají vzniknout krajinným prvkům, které jsou 

využívány pro rekreaci a trávení volného času lidí. Jedná se o parky, či sportoviště. 
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Negativní aspekty technické rekultivace 

Nynější podoba nejčastějšího způsobu rekultivace post-těžebních oblastí vychází z platné 

legislativy. V některých situacích je technická rekultivace nezbytná či žádoucí, například 

pokud v místech po těžbě hrozí nadměrná prašnost, která by zatěžovala obyvatele okolí. Z 

hlediska rychlosti technické rekultivace je ale problematické, že se uplatňují až po ukončení 

těžby či stabilizaci výsypky (velmi často se čeká cca 8 let, než se započne s biologickou 

rekultivací) (Prach et al., 2009), zatímco přirozená sukcese začíná bezprostředně po nasypání 

výsypky nebo opuštění lomové etáže (Chuman, 2006; Prach et al., 2009; Řehounek et al., 

2010) a má tak před technickou rekultivací několikaletý náskok. V okamžiku, kdy nastoupí 

technická rekultivace, je veškerá stávající tzv. náletová vegetace odstraněna a postupuje se 

podle daného technického plánu. 

 Z hlediska ochrany přírody zaznamenáváme negativní aspekty technických 

rekultivací též v dalším kroku, kterým je úprava terénu. Při urovnání terénu se zahlazuje 

heterogenita výsypek, typická pro své konkávní a konvexní tvary vzniklé nasypáním 

dopravníkovým pásem či vytvořenými v lomech během těžby. Zarovnáním povrchu se navíc 

zvyšuje možnost rozšíření ruderálních druhů, neboť se tak umožní jejich snadnější přenos 

(Prach et al., 2009). Při urovnání terénu pomocí těžké techniky dochází k zhutnění, kdy se 

snižuje pórovitost. Zhutnění má negativní vliv na půdní biotu a zpomaluje přirozený rozvoj 

půdního profilu (Moradi et al., 2020). Pokud se lokality po ukončení těžby převrství 

skrývkovou ornicí, obohacují se stanoviště o živiny (dusík a fosfor) a v lokalitě tak postupně 

převládnou konkurenčně silné rumištní druhy (Prach et al., 2009). Znemožňuje se tak 

existence kompetičně slabých druhů (Řehounek et al., 2010).  

Po technické části rekultivace nastupuje tzv. biologická rekultivace, která často 

uplatňuje z přírodovědného pohledu nežádoucí postupy, jež snižují stabilitu krajiny. 

Kritizováno je používání komerčních jetelotravních směsí, neboť tento postup potlačuje 

biologickou rozmanitost a vegetace se unifikuje (Chuman, 2012). Diverzita je na 

rekultivovaných plochách ve srovnání s plochami obnovenými spontánní sukcesí nižší, jak 

ukázal na rekultivovaných sokolovských a mosteckých výsypkách Prach et al. (2009). V 

případě lesnické rekultivace je z přírodovědného pohledu nežádoucí vysazování nepůvodních 

dřevin, k čemuž v minulosti hojně docházelo (Gremlica et al., 2011). Přestože se v současné 

době klade důraz na pestrost skladby porostu se zastoupením geograficky a stanovištně 

původních druhů stromů, stále narážíme v rekultivační praxi na husté borovicové a smrkové 
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monokultury či nepůvodní dřeviny, což je dáno mimo jiné tím, že rekultivační firmy často 

upřednostňují zisk před vytvořením přírodě blízkého porostu, a proto například semenáčky 

borovic vysazují ve velké hustotě (cca 11 tisíc kusů na 1 ha), díky které se omezuje vznik 

ekonomicky nevýhodných suků ve dřevě (Gremlica et al., 2011). 

Dalším negativním aspektem rekultivační praxe je eutrofizace lokalit, jak již bylo 

zmíněno výše. Eutrofizace nejčastěji souvisí s převrstvením post-těžebních ploch skrytou 

ornicí a následným hnojením semenáčků (Gremlica et al., 2011), což opět podporuje šíření 

kompetičně silných druhů, které se ve volné krajině dnes šíří díky její silné eutrofizaci 

(Moldan & Frouz, 2015; Prach et al., 2013).  

Umělým zarovnáním výsypek, zhutněním substrátu, importem živin v podobě 

navezené ornice či hnojení semenáčků a jejich špatně zvolenou skladbou ztrácíme 

potenciálně velmi cenná stanoviště, která jsou vyhledávána celou škálou vzácných 

organismů. Přizpůsobení těchto organismů na specifické a raritní podmínky stanovišť je 

jedinou konkurenční výhodou oproti jiným organismům. Jedná se často o ohrožené druhy, viz 

tabulka č. 1, kde je vybráno několik zástupců. Některé vzácné druhy, vyskytující se ve 

studovaných lomech, vidíme na straně 13 (obr. 1 – 2). 

Tab. č. 1: Příklady raritních organismů vyhledávajících post-těžební lokality. (Zdroj: Gremlica, 2011) 

Živočichové  

Český název Latinský název Stupně ohrožení 

Ještěrka zelená  Lacerta viridis EN: Ohrožený taxon  

Kuňka obecná Bombina bombina EN: Ohrožený taxon 

Linduška úhorní Anthus campestris  CR: Kriticky ohrožený taxon  

Rostliny 

Český název Latinský název Stupně ohrožení 

Bělolist nejmenší  Filago minima C3: Ohrožený taxon  

Prstnatec májový  Dactylorhiza majalis C3: Ohrožený taxon  

Smil písečný  Helichrysum arenarium C2: Silně ohrožený taxon 
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Obr. č. 1 - 2: Vzácné druhy rostlin ve studovaných lomech: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (obr.č. 1) 

(©Jan Mückstein, 2020) a bělolist nejmenší (Filago minima) (obr. č. 2) (©Radim Cibulka, 2012) 

2.3 Alternativní přístupy k obnově post-těžebních lokalit  

Spontánní, či řízená sukcese jsou dobré možnosti, jak využít přirozených sukcesních pochodů 

při obnově post-těžebních lokalit a omezit spontánní rozšíření invazních či jinak nežádoucích 

druhů. Tyto přírodě blízké přístupy mají dle všech vědeckých poznatků potenciál stát se 

plnohodnotnými metodami v procesu obnovy. Ze své podstaty s sebou nepřináší negativa, 

která spojujeme s technickou rekultivací.  

Řehounek et al. (2010) shrnuje důležité zásady, které musí být dodrženy při uplatnění 

spontánní či řízené sukcese jako plnohodnotné metody obnovy. V první řadě Řehounek et al. 

(2010) zdůrazňuje nutné začlenění odborníků specializujících se na ekologii obnovy, kteří by 

dle aktuálních poznatků posuzovali lokalitu, provedli biologický průzkum a podíleli se na 

vytváření podkladů pro jednotlivé schvalovací procesy, dále by zaopatřovali průběžné 

průzkumy lokality a kontrolu, zda se sukcese vyvíjí žádoucím směrem. Řehounek et al. 

(2010) uvádí, že ve větších těžebních oblastech by mělo být obnově spontánní, či řízenou 

sukcesí ponecháno minimálně 20 % plochy, v menších těžebnách je možné uplatnit tyto 

přístupy na celé ploše. Pokud se v oblasti objeví chráněný druh, je nutné nastolit takový 

management, který umožní jeho existenci (např. kosení, pastva apod.) (Řehounek et al., 

2010). Tento management by měl být hrazen z finanční rezervy těžebních společností. 

Samotná těžba by měla být vedena s ohledem na to, že bude jako metoda obnovy použita 

spontánní či řízená sukcese. Těžba by tak měla být rozložena do delších časových úseků a 

postupovat postupně, tzn. v již jednou opuštěných částech lomu těžbu neobnovovat. 

 

1 

 

2 
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3. Ekologická sukcese s důrazem na oblasti po těžbě 

3.1 Základní pojmy 

Termínem ekologická sukcese vegetace rozumíme pozvolnou výměnu vegetačních 

společenstev v čase (Walker & del Moral, 2003). Tato výměna probíhá v určité lokalitě a 

podoba sukcesní trajektorie jakožto i rychlost sukcese závisí na specifických vlastnostech 

stanoviště. Obecně se předpokládá vývoj k více stabilnímu společenstvu, počáteční 

společenstvo představují spíše R-stratégové, kteří jsou poté nahrazeni S-stratégy a C-stratégy, 

což některé badatele přimělo v minulosti k zavedení pojmu klimax (Storch & Mihulka, 

2000).  

Klimax neboli konečné a nezvratné stádium sukcesního vývoje, tak jak jej definoval a 

chápal Clements (1916), je dnes ovšem již překonaná teorie. Původní klimaxová teorie 

rozlišuje klimax klimatický, kdy konečnou fázi sukcese formují klimatické podmínky (v 

případě podmínek naší republiky se jedná o opadavý listnatý les temperátního klimatu), a 

klimax edafický, kdy je stádium sukcese zastaveno v určité podobě vlivem specifik půdního 

substrátu či vlivem specifických hydrických podmínek stanoviště (Clements, 1916). V našich 

podmínkách se jedná například o mokřady či skalní výchozy. Jak klimatický, tak i edafický 

klimax ovšem může být narušen vnější či vnitřní disturbancí. Tato událost sukcesní vývoj 

opětovně navrátí do předchozích, či přímo počátečních stádií sukcese (v případě silné 

disturbance), tudíž nemůžeme mluvit o konečném stádiu v pravém slova smyslu. Dle míry 

intenzity může disturbance zapříčinit buďto sukcesi primární, či sekundární (Walker & del 

Moral, 2003). 

Rozdělení na sukcesi primární a sekundární je posuzováno podle počátečního stavu 

půdního substrátu (Clements, 1916). Při sekundární sukcesi nedochází k úplnému odstranění 

živé vegetace, půda není ochuzena o mikrobiální život a zůstává alespoň částečně zachována, 

včetně disapor (Storch & Mihulka, 2000). Z přirozených disturbancí se jedná například o 

povodňové situace, úživné žíry, polomy, či požáry (Storch & Mihulka, 2000). Z disturbancí 

zapříčiněných člověkem se jedná kupříkladu o mýtní těžbu se zachovanými výstavky, či 

sukcesi vegetace na opuštěné zemědělské půdě. Obnova vegetace je v takovýchto případech 

rychlejší než v případě primární sukcese (Storch & Mihulka, 2000). Z již uvedeného vyplývá, 

že primární sukcese nastupuje na stanovištích, kde není vyvinuta půda, není zde žádná zásoba 

diaspor rostlin a půdotvorný substrát je ochuzen o veškeré oživení. Primární sukcese začíná 
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na nově vzniklých sopečných ostrovech, po ústupu ledovce, na lávovém příkrovu či na nově 

vzniklých písečných dunách (Walker & del Moral, 2003). V případě antropogenních 

stanovišť můžeme primární sukcesi pozorovat především v lokalitách zasažených 

povrchovou těžbou. Určit, zda se jedná o primární, či sekundární sukcesi, je často dosti 

náročné (Walker & del Moral, 2003), což platí i pro místa po těžbě. 

Řada rostlin je na opakující se disturbance adaptována a některé druhy jsou na nich 

přímo existenčně závislé. Tato závislost může být přímá (semena některých rostlin musí 

zaznamenat požárovou situaci, aby byla schopna začít klíčit), či nepřímá (polom usnadní růst 

semenáčků na vzniklých světlinách). Určité typy disturbancí jsou spojené rovněž s uvolněním 

(jak je tomu v případě požárů) nebo přínosem živin (případ povodní) (Molina-Terrén et al., 

2006). 

3.2 Trajektorie sukcese v oblastech po těžbě 

Klimatické a geologické podmínky jako řídící faktor průběhu trajektorie 

Jak již bylo řečeno, podoba sukcesní trajektorie závisí na specifických podmínkách 

stanoviště. V první řadě se jedná o klimatické podmínky, velmi často provázané s 

podmínkami geologickými. Pokud je v temperátním klimatu studovaná lokalita dostatečně 

zásobená vodou a pozorujeme zde příznivé geologické podmínky, sukcese vegetace povede s 

největší pravděpodobností k lesnímu společenstvu (Prach et al., 2013). Pokud je hladina 

podzemní vody v lokalitě dostatečně vysoko, sukcesní vývoj se bude vyvíjet směrem k 

hygrofytním společenstvům, například k lužním lesům či rašelinným loukám. Na lokalitách 

s nadbytkem vody či vysokou hladinou podzemní vody, například na těžených rašeliništích, 

pak pozorujeme hydrofytní společenstva s rákosem (Phragmites), ostřicí (Carex) či 

orobincem (Typha) (Trnková et al., 2010; Prach et al., 2013; Prach et al., 2009). Na velmi 

suchých stanovištích se setkáváme se suchomilnými a často i světlomilnými druhy bylin 

(sveřep střešní - Bromus tectorum, netřesk třešní - Sempervivum tectorum) a keřů (růže 

šípková - Rosa canina, ostružiník maliník - Rubus idaeus, bez černý - Sambucus nigra). 

Výchozy skal, typické pro opuštěné kamenolomy či velmi suché písčité půdy charakteristické 

pro bývalé pískovny s kyselými písky, mají díky malému množství přístupných živin a často 

slunným podmínkám stanovišť silný potenciál stát se útočištěm pro reliktní druhy (Řehounek 

et al., 2010; Prach et al., 2013). Vzácné druhy však můžeme pozorovat i na ostatních post-

těžebních lokalitách (Prach et al., 2009). 
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Další faktory ovlivňující průběh trajektorie 

Abychom plně pochopili a mohli určit trajektorii primární sukcese na konkrétním místě, je 

důležité znát nejen klimatické a geologické podmínky stanoviště, ale též počáteční stav, 

procesy facilitace, vzájemné biotické interakce, záznam o proběhnuvších disturbancích či 

blízkost disturbancí nezasažené vegetace, která představuje zásobárnu semen (Walker & del 

Moral, 2003; Wood & del Moral, 1987). Co se týče oblastí zasažených povrchovou těžbou, je 

znalost sekundárních vlivů na chod trajektorie naprosto nezbytná. Počáteční stádium sukcese 

je zde často velmi specifické. Po odtěžení kýžené suroviny zbývá v lokalitě povrch s malou 

zásobou živin a nízkou retencí pro vodu, často i znečištěný vlivem těžby.  

Pomocí chemického a mechanického zvětrávání a činnosti bioty dochází k postupné 

akumulaci živin a vývoji půd. V případě svahů je vývoj půd narušován vodní erozí, která 

přemisťuje do depresí organickou hmotu a živiny (Prach et al., 2013). Například nadložní 

humus se přirozeně hromadí v terénních depresích bývalých lomů, kde za 15 - 24 let může 

vytvořit vrstvu mocnou až 5 centimetrů (Frouz et al., 2008). Na konkávních terénních tvarech 

je mocnost nadložního humusu menší. Velmi významný proces je tzv. facilitace, tedy 

příprava prostředí ranějších sukcesních druhů sukcesním druhům pozdnějším (Connell & 

Slatyer, 1977). Jedná se o velmi komplexní proces, který se opakuje po celou dobu průběhu 

sukcese a pokračuje též po pomyslném klimaxu, neboť kmeny padlých stromů poskytují 

vhodná stanoviště novým semenáčkům. 

Skladba vegetace v nejbližším okolí těžebních ploch má přímý vliv na sukcesní vývoj 

v lokalitě zasažené disturbancí (Zobel et al., 1998; Prach & Řehounková, 2006). Anglický 

pojem species pool (zásobník druhů) je definován jako soubor druhů vyskytujících se v 

určitém území (Partel et al., 1996). Pro kolonizaci lokalit zasažených povrchovou těžbou je 

nejdůležitější cca stometrový okolní pás (Řehounek et al., 2010; Trnková et al., 2010). Tento 

pás pak určuje skladbu budoucí vegetace. Toto potvrzuje na základě studia kamenolomů 

Českého středohoří Prach et al. (2009). Pokud má zásobník druhů v okruhu do 100 metrů 

podobu xerotermních stepních porostů a lokalita je dostatečně teplá, sukcese se bude vyvíjet 

tímto směrem. Pokud se stepní porost vyskytuje dále než 100 metrů, sukcese vegetace se 

bude vyvíjet směrem k mezofilní stromové vegetaci. Novák & Prach (2003) při studiu 

kamenolomů Českého středohoří též považují stometrový pás za určující, nejvyšší vliv má 

však podle této studie pás široký 30 metrů. 
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Dřeviny v oblastech po těžbě  

Nulové či velmi malé kompetice, typické pro iniciální stádia sukcese, využívají tzv. 

pionýrské dřeviny (vybraní zástupci pionýrských dřevin k vidění na obr. č. 3 - 6). Mezi 

nejčastější druhy pionýrských stromů můžeme zařadit olši lepkavou (Alnus glutinosa) a olši 

šedou (Alnus incana), topol osiku (Populus tremula), borovici lesní (Pinus sylvestris), břízu 

bělokorou (Betula pendula), vrbu jívu (Salix caprea) a vrbu purpurovou (Salix purpurea). 

Nemůžeme zapomenout ani na keře, mezi kterými je nejčastější ostružiník maliník (Rubus 

idaeus), růže šípková (Rosa canina) či bez černý (Sambucus nigra) (Gremlica, 2011). Jedná 

se o druhy dřevin, které využívají malé kompetice, často nejsou moc náročné na živiny 

(některé druhy břízy jsou schopné se uchytit i na holé skále) a ke svému růstu potřebují 

dostatek slunečního záření, neboť v takových podmínkách dosahují vyšší rychlosti 

fotosyntézy (Chmelař, 1987). Často se jedná o tzv. náletové dřeviny, které využívají k šíření 

svých diaspor na relativně odlehlé území anemochorii a jejich semena jsou k tomuto způsobu 

šíření uzpůsobena hmotností a morfologií. Pionýrské dřeviny též produkují vysoký počet 

semen. 

Pionýrské dřeviny jsou schopny zlepšovat podmínky prostředí a mají tak důležitou 

úlohu v procesu facilitace. Častá adaptace u raně sukcesních dřevin je jejich schopnost 

zprostředkovaně přijímat k životu nezbytné živiny pomocí mykorhizy či symbiózy 

s bakteriemi (Chmelař, 1990). S využitím mykorhizy se setkáváme například u borovice lesní 

(Pinus sylvestris), která takto získává zejména fosfor, a to především v prvních letech svého 

života (Celi, 2013). Symbiózu s bakterií rodu Frankia využívá k získání dusíku olše lepkavá 

(Alnus glutinosa) (ÚEB AV ČR, v. v. i.). Bakterie žijí v hlízkách na kořenech olše, kde jsou 

schopné vázat vzdušný dusík, které dřevině poskytují výměnou za výživu organickými 

látkami (ÚEB AV ČR, v. v. i.; Chmelař, 1990). Takto získané prvky poté stromy vrací do 

koloběhu živin ve formě opadu (Rawlik et al., 2018). 
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Obr. č. 1 - 4: Dřeviny ve studovaných lomech: bříza bělokorá (Betula pendula) (obr. 3), topol osika (Populus 

tremula) (obr. 4), borovice lesní (Pinus sylvestris) (obr. 5) a olše lepkavá (Alnus glutinosa) (obr. 6) (©Prof. Dr. 

Otto Wilhelm Thomé, 1885) 

5 

3 
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Velmi důležité a zároveň zajímavé jsou i anatomické adaptace jednotlivých 

pionýrských dřevin, například u břízy, jež disponuje dlouhými kořeny, které tak dosáhnou 

dále než její kompetitoři (Chmelař, 1986). U olše lepkavé je zase pozoruhodná její schopnost 

výmladnosti. Výmladky je schopna vytvořit i v situaci, kdy je její hlavní kmen již vyhnilý 

(Chmelař, 1990). 

Přítomnost a druh pionýrských dřevin závisí především na míře vlhkosti prostředí. 

Závislost rozšíření jednotlivých pionýrských druhů na vlhkosti prostředí studovala Trnková et 

al. (2010) v lomech s kyselým podložím a ukázala, že na mezofilních stanovištích se po cca 

čtyřech až deseti letech sukcese objevují zástupci břízy bělokoré (Betula pendula) a topolu 

osiky (Populus tremula), po více než jedenácti letech se přidávají jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior) a javor klen (Acer platanoides). Ve vlhčích podmínkách byly zaznamenány v první 

dekádě sukcese především olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba popelavá (Salix cinerea), v 

pokročilejších fázích se přidávají i další zástupci vrb (Trnková et al., 2010). 

Po pionýrských dřevinách (zvýšení živin v půdě, zlepšení mikroklimatu) nastupují 

pozdně sukcesní druhy, mezi nimi dub letní (Quercus robur) či buk lesní (Fagus sylvatica) 

(Trnková et al., 2010). Tyto dřeviny se vyznačují pomalým růstem a v případě buku též 

vysokou tolerancí ke stínu. Představují typické C-stratégy. Jedná se právě o stromy, které 

představují typické zástupce temperátních opadavých listnatých lesů.  

Invazní a konkurenčně silné druhy 

Některé rostliny nemají facilitační vliv a jejich výskyt spíše blokuje další sukcesní fáze. Jedná 

se například o konkurenčně silné a některé invazní druhy. Předním zástupcem těchto druhů je 

bezesporu trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Tento strom se šíří generativně anemochorií 

(Beal, 1904), ale zejména na místech po těžbě se šíří též velmi úspěšně vegetativně 

kořenovými výmladky. Vzhledem k typu šíření je jeho vymýcení i v rámci lokálních 

stanovišť velmi náročné. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) též vylučuje kořeny toxické 

látky do půdy a vytlačuje tak ostatní rostliny (Mlíkovský & Stýblo, 2006). Dalšími zástupci 

nepůvodních druhů úspěšně se šířících jsou například bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum), dub červený (Quercus rubra), javor jasanolistý (Acer negundo) či borovice 

vejmutovka (Pinus strobus) (Pyšek et al., 2012). Problematika invazních druhů je v rámci 

ekologie obnovy velmi akcentovaným tématem.  
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Není možné tvrdit, že po zásahu (v některých případech velmi rozsáhlém), který 

představuje povrchová těžba, sukcesní vývoj postupně navrátí stav vegetace v lokalitě do 

původního stavu před těžbou. Například Partridge (1992) zjistil, že 40 let po těžbě písku na 

pobřežních dunách na Novém Zélandě nová vegetace nevykazuje žádné podobnosti s 

původním vegetačním společenstvem. Tato skutečnost byla zapříčiněna rozšířením xerofytu 

kamýše (Ammophila arenaria), který vytvořil velmi husté porosty a zablokoval tak ostatní 

druhy. Kamýš využívá dlouhých plazivých oddenků k ukotvení, tudíž má velkou výhodu 

oproti ostatním xerofytům, pokud na stanovišti působí laterální proudění vzduchu, typickému 

na pobřežních stanovištích (Partridge, 1992).  

S podobným problémem se můžeme setkat též v českém prostředí, kdy Prach et al. 

(2009) zkoumali trajektorii sukcese na mosteckých a sokolovských výsypkách. Zjistili, že 

vývoj sukcese zde zpomaluje a v některých oblastech přímo zastavuje konkurenčně silná 

třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Vývoj vegetace směrem k lesnímu společenstvu je 

tak v případě jejího rozšíření vysoce nepravděpodobný (Prach et al., 2009).  

3.3 Rychlost sukcese v oblastech po těžbě 

Rychlost sukcese spolu s její trajektorií, která nám dává možnost posuzovat, zda se sukcese 

vyvíjí tím správným směrem, jsou klíčovými aspekty studia sukcese. Oba tyto aspekty se liší 

dle stanovištních podmínek (Walker & del Moral, 2003). Cílové stádium tak může být 

představováno travními, lesními i mokřadními společenstvy. V každém případě je však 

rychlost sukcese často vztahována k období nutnému k obnovení cílového stádia (Prach et al., 

2009; Prach, 2003). Z tohoto důvodu je důležité dle známých faktorů předem určit budoucí 

podobu cílového stádia. V případě lokalit zasažených povrchovou těžbou se nebude jednat o 

typické klimaxové stádium, jak bychom si jej mohli v kontextu evropské přírody 

představovat, nýbrž o tzv. polopřirozené pozdně sukcesní stádium (Prach, 2003). 

Rychlost sukcese není konstantní a v průběhu vývoje se může zrychlovat či 

zpomalovat (Walker & del Moral, 2003). Můžeme být svědky rychlé počáteční fáze, která se 

postupem času zpomaluje. Tato situace nastává především v rámci sekundární sukcese na 

stanovištích, kde je k dispozici vysoký obsah přístupných živin a v rámci primární sukcese se 

s ní můžeme setkat například při sopečných erupcích (Walker & del Moral, 2003). Tefra, 

která v některých místech zcela pohřbí minulou vegetaci, obsahuje velké množství snadno 

uvolnitelných živin, jež může nově vznikající vegetace využít (Fischer et al., 2016). Opačný 
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případ, kdy počáteční fáze sukcese probíhá pomalu a postupem času se její rychlost zvyšuje, 

pozorujeme například při primární sukcesi písečných dun či v případech povrchové těžby. 

Obecně ovšem platí, že se s časem rychlost sukcese zpomaluje (Walker & del Moral, 2003). 

 V případě lokalit zasažených těžbou musíme brát v prvé řadě v úvahu, v jakém 

iniciálním stádiu se nalézá substrát. Kromě naprostého nedostatku organické hmoty a 

dostupných živin může vykazovat i extrémní pH a má často vysoký podíl skeletu  (Moldan & 

Frouz, 2015; Pietrzykowski, 2019). Velmi časté je též zamoření vzniklé vlivem omezené 

infiltrace. Někdy se též setkáváme pouze s holou skálou, maximálně pokrytou prachem z 

těžby, jak je tomu v případě kamenolomů. V takových místech je sukcesní vývoj obecně 

pomalejší (Trnková et al., 2010). Čas, který je nutný k revitalizaci půdy, se liší též dle 

lokality. Ve vlhkém a teplém klimatu bude tento proces rychlejší než v oblastech chladnějších 

(Walker & del Moral, 2003). V některých studiích zabývajících se rychlostí sukcese se 

setkáváme s připočtením určitého počtu let, za které by měla proběhnout revitalizace půdy a 

započít sukcese vegetace, v některých studiích je tento faktor zanedbán.  

Rychlost spontánní sukcese v post-těžebních oblastech je v posledních letech do 

hloubky studovanou problematikou, zejména z důvodu její možné aplikace v rámci 

regenerace území po těžbě. Rychlostí sukcese napříč několika typy stanovišť, včetně post-

těžebními lokalitami, se zabývala například Řehounková et al. (2018). Mezi studované 

lokality byly zahrnuty vápencové, čedičové i hnědouhelné lomy, hnědouhelné výsypky, 

těžená rašeliniště, spálené lesy, bývalé štěrkovny a pískovny, opuštěná pole či umělé ostrovy 

v rybnících. Z výsledků Řehounková et al. (2018) vyvodila, že průměrný vrchol pokryvnosti 

raně sukcesních dřevin napříč všemi studovanými lokalitami přichází po 40 až 50 letech 

sukcese. Pokryvnost pozdně sukcesních druhů pak kopíruje vývoj raně sukcesních druhů a po 

cca 60 letech jej převyšuje (Řehounková et al., 2018). Srovnávány byly i odlišnosti v 

sukcesním vývoji jednotlivých post-těžebních lokalit a opuštěných polí. Zatímco bývalé 

pískovny, opuštěná pole a bývalé kamenolomy v kyselých horninách kopírovaly průměrný 

trend, například výsypky hnědouhelných lomů a umělé ostrůvky v rybnících zaznamenaly 

nejvyšší pokryvnost raně sukcesních dřevin až po 60 letech sukcese (Řehounková et al., 

2018). Pozdně sukcesní dřeviny pak dosahovaly jen ve velmi malé pokryvnosti. V oblastech 

těžených rašelinišť a spálených lesů pokryvnost raně sukcesních dřevin povlovně klesala a 

byla stejným tempem vyměněna za pozdně sukcesní dřeviny (Řehounková et al., 2018).  
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Přímo bývalými kamenolomy v kyselých horninách se zabývala Trnková et al. 

(2010). Pomocí analýzy fytocenologických snímků dospěla k názoru, že již po 25 letech od 

počátku spontánní sukcese se v lokalitě objevuje společenstvo, které vede ke klimaxovému 

stádiu (Trnková et al., 2010). Trnková et al. (2010) dále zdůrazňuje důležitost blízkosti již 

utvořeného rostlinného společenstva, které funguje jako zdroj diaspor (angl. species pool). 

Okolní rostlinné společenstvo je velmi důležité nejen v případě trajektorie sukcese, ale též v 

rychlosti sukcese.  

Prach et al. (2009) uvádí, že na uhelných výsypkách, v kamenolomech, 

štěrkopískovnách a rašeliništích se již po cca 20 letech sukcese v naprosté většině výsypek 

vytvoří dlouhodobě stabilní mozaika vegetačního pokryvu se vzrostlými keři a stromy. V 

případě uhelných výsypek Sokolovska a Mostecka se po cca 25 letech sukcese vytváří 

polopřírodní lesostep, která poskytuje velmi příznivé podmínky pro ohrožené druhy a může 

přetrvávat ve stejné podobě i více než dalších 30 let (Prach et al., 2009). V případě 

čedičových lomů se po cca 25 letech vyskytují souvislé křovinaté stepi na teplejších a sušších 

stanovištích a lesní společenstva na vlhčích stanovištích, v silikátových lomech pak pozorují 

souvislé porosty dřevin již po 15 letech sukcese (Prach et al., 2009). Jako problémové 

lokality Prach et al. (2009) vyzdvihuje pískovny s extrémně kyselými písky, které jsou však 

vyhledávány některými ohroženými psamofyty, a výsypky po těžbě uranu na Příbramsku, 

kde však sukcesi vegetace limitují příkré svahy výsypek a fyzikální vlastnosti substrátu. 

Ze všech studií vyplývá, že až na některé bývalé těžebny s extrémními podmínkami 

sukcese v oblastech zasažených povrchovou těžbou postupuje rychle a vede ke stabilnímu 

společenstvu. 

3.4 Metody studia rychlosti sukcese 

Využívanou metodou studia rychlosti sukcese je tzv. space for time substitution (Walker & 

del Moral, 2003). Tato metoda vychází z předpokladu, že na podobných lokalitách se 

sukcesní vývoj pohybuje po stejné trajektorii, a tudíž je možné studovat vývoj na různě 

starých stanovištích. Tedy že mladší sukcesní stádia se v průběhu času přiblíží podobou 

stádiím starším. Pokud máme chronosekvenci neboli sérii několika ploch, na kterých probíhá 

v různých fázích sukcese, můžeme tak porovnat vývoj sukcese v čase. Ideální prostor pro 

studium sukcese pomocí chronosekvence tak představují lokality zasažené povrchovou 

těžbou různého stáří (Moldan & Frouz, 2015). Pokud máme údaje o průběhu těžby, můžeme 
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pak porovnávat jednotlivé části opuštěného lomu mezi sebou. Tato metoda ovšem naráží na 

negativa. Ze své podstaty není schopna popsat výchylky a retrográdní pohyby sukcese v 

průběhu vývoje (Walker & del Moral, 2003; Walker et al., 2010; Johnson & Miyanishi, 

2008). Je vhodná spíše pro obecné porozumění trajektorii sukcese, ale co se týče přesného 

stanovení stáří sukcese, nemusí být dostatečně přesná. 

 Z výsledků Pracha et al. (2013) vyvozujeme, že pokud panují na lokalitě vhodné 

vlhkostní podmínky, sukcese vegetace směřuje v naprosté většině k lesním, či keřovým 

porostům. V takové situaci se v sezónním klimatu nabízí využít k určení stáří vegetace 

dendrochronologii. Tato vědecká metoda využívá jedinečné struktury letokruhů, kdy jsou od 

sebe jednotlivé letokruhy snadno rozeznatelné díky různé stavbě tzv. jarního a letního dřeva, 

ze kterých se letokruh skládá (Treml, 2010). Tvorba letokruhů je unikátní vlastností stromů 

temperátních lesů. Buňky jarního dřeva jsou v průměru větší, neboť jejich hlavní funkce je 

vedení vody (Votrubová, 2010). V rámci letokruhu se jeví jako světlejší část. Oproti tomu 

letní dřevo obsahuje užší, tlustostěnné buňky, které jsou tak utvořeny z důvodu zabránění 

zbytečné ztráty vody v horkých letních měsících, a představují tedy tmavší část letokruhu 

(Votrubová, 2010). Do procesu tvorby letokruhů se promítají podmínky a situace, které se 

přímo projevují na šířce letokruhu a v podobě různých odchylek. Díky tomuto faktu jsme 

schopni zpětně tyto okolnosti analyzovat (Altman et al., 2017). Užití dendrochronologie 

nachází například v klimatologii, kdy se analyzují extrémně úzké letokruhy, indikující jistou 

klimatickou extremitu (Altman et al., 2017), či v geomorfologii, kdy se na struktuře letokruhů 

může podepsat třeba lavinová situace (Meseşsan et al., 2019).  

 V případě studia sukcese se jedná o vysoce spolehlivou metodu určení počátku 

sukcese v místech, kde neznáme rok výskytu disturbance, ale také v místech, kdy si jím 

nejsme jisti. Ani v případě povrchové těžby, kdy je rok ukončení těžby znám, není možné s 

datem počítat jako s rokem počátku sukcese, neboť sukcese probíhá v lokalitě již v průběhu 

těžby (Chuman, 2006; Řehounek & Hátle, 2010) 
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4. Stanovení rychlosti sukcese pomocí dendrochronologie  

4.1 Geografický popis stanoviště 

Pro studium rychlosti sukcese byla vybrána lokalita s dlouhou těžební historií v okolí města 

Skuteč na Pardubicku (širší geografické zasazení viz obr. č. 7). Lokalita se nachází v 

geomorfologickém okrsku Skutečské pahorkatiny, patřící pod Českomoravskou vrchovinu 

(viz obr. č. 8). Velmi kvalitní granodiorit se zde těží od konce 19. století, kdy též místní lomy 

zaznamenávají největší rozkvět. V dnešní době je naprostá většina lomů již opuštěna, ze 

studovaných lomů je stále aktivní jámový lom Kámen Litická, který je spravován společností 

GRANITA s.r.o. 

Obr. č. 7: Širší geografické zasazení zájmového území. 
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Opuštěné lomy jsou ponechány přirozené sukcesi, některé jsou z části zatopeny. 

Skutečské lomy jsou domovem několika vzácných druhů, jako je například ďáblík bahenní 

(Calla palustris), bělolist nejmenší (Filago minima) či prstnatec májový (Dactylorhiza 

majalis) (Chuman, 2006). 

Obr. č. 8: Širší geomorfologické zasazení zájmového území. 

 Průměrná nadmořská výška dosahuje 403 metrů nad mořem (Chuman, 2015). Jedná 

se o oblast silně přeměněnou těžbou, snadno zde rozlišíme konvexní a konkávní tvary 

spojené s povrchovou těžbou, velmi často jsou též přítomné příkré stěny. Oblast leží v povodí 

toku Žejbro. Klimaticky spadá oblast do teplého, mírně vlhkého klimatického regionu (Quitt, 

1971). Průměrná teplota za rok 2018 dosahovala 10.4 °C, průměrné srážky 400 - 450 mm 

(Mapy charakteristik klimatu, ČHMÚ). Z hlediska zastoupení půd zde nalezneme fluvizemě, 

gleje, rankery a různé typy kambizemí (obr. č. 9). Granitické podloží je charakteristické svou 

kyselostí (Online Geologická encyklopedie, ČGS). Dle Mapy potenciální přirozené vegetace 



 

26 

(Neuhäuslová, 1998) by se v lokalitě vyskytovaly následující společenstva: biková nebo 

jedlová doubrava, bučina s kyčelnicí devítilistou, černýšová dubohabřina, či biková bučina. 

Pokud se podíváme na obrázek č. 10 na straně 27, představující aktuální podobu vegetačních 

poměrů ve zkoumané lokalitě, vidíme, že přirozená vegetace je dle mapy zastoupena velmi 

málo. Pozorujeme nesouvislé plochy doubrav a dubohabřin, mezofilních luk, aluviálních a 

vlhkých luk, suchých borů, přírodních křovin a lužních a mokřadních lesů. Lokality zasažené 

těžbou jsou v mapě vedeny jako hospodářské lesy či louky, část Mikšova lomu je označena 

jako lužní a mokřadní lesy. V aktuální podobě tyto plochy pokrývají pionýrské stromy v čele 

s olšemi (Alnus agg.), borovicemi (Pinus agg.) či topolem osikou (Populus tremula). 

Obr. č. 9: Půdní poměry ve studované lokalitě. Půdní typy: FLq - fluvizem glejová, KAm - kambizem modální, 

KAa’ - kambizem mesobazická, KAs - kambizem rankerová, KAg - kambizem oglejená, GLm - glej modální, 

RNk - ranker kambický  
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     Obr. č. 10: Přírodní poměry ve zkoumané lokalitě.  
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Charakteristika studovaných lokalit 

Lom Kaňon 

V jámovém lomu Kaňon byly odebrány vzorky na třech stanovištích v západní části lomu. 

Jedná se o velmi slunnou a suchou lokalitu s porostem borovic a keřů, zejména růže šípkové 

(Rosa canina). Část lomu je zatopena. V horní části lomu Kaňon jsou umístěna stanoviště 14 

a 15. Lom byl oficiálně opuštěn roku 1963. 

Lom Mikšov 

Lom Mikšov byl samostatný stěnový lom, který byl posléze propojen se sousedícím lomem 

Kaňon. Jedná se o velmi stinný lom s občasnou stagnací srážkové vody. Olše lepkavá (Alnus 

glutinosa) je nejčastějším stromem v této lokalitě. Mimo olše zde roste vrba jíva (Salix 

caprea) a topol osika (Populus tremula). Na tomto místě byl též zaznamenán jeden invazní 

druh a to trnovník akát (Robinia pseudoacacia), vizuálně se nejednalo o starý exemplář. Lom 

Mikšov je dnes částí lomu Kaňon, v dalších analýzách tedy počítáme s rokem 1963 jako 

s oficiálním rokem ukončení těžby v propojeném lomu Kaňon. 

Pondělíčkův les 

Ve stěnovém lomu v blízkosti Pondělíčkova lesa (dále v textu jako Pondělíčkův lom) jsou 

umístěna stanoviště 6 a 7. Jedná se o stinný a vlhký lom s občasnou stagnací srážkové vody. 

Těžba v Pondělíčkově lomu byla oficiálně ukončena v roce 1939. 

Lom Zvěřinov 

Jámový lom Zvěřinov představuje mladé sukcesní stádium. Nalezneme zde porosty borovic 

(Pinus sylvestris), bříz (Betula pendula) a olší (Alnus glutinosa.). Velká část lomu je v 

aktuální době zatopena, a tak studium sukcese probíhalo pouze na bývalých etážích lomu. 

Těžba v lomu započala roku 1903 a pokračovala až do roku 1994, kdy byl lom oficiálně 

opuštěn. 
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Obr. č. 11: Zarostlé etáže aktivního lomu Kámen Litická  

Obr. č. 12: Opuštěné průmyslové budovy jako problém bývalých těžebních lokalit  

Obr. č. 13: Lom Kaňon (©Jaroslav Horák, 2016) 

Obr. č. 14: Lom Zvěřinov dnes slouží jako oblíbené místo k rekreaci 

Lom Ekhartka 

Jámový lom Ekhartka podobně jako lom Zvěřinov představuje mladé sukcesní stádium. Z 

velké části je zatopen, porost představují olše (Alnus glutinosa), břízy (Betula pendula) a 

vrby (Salix caprea). Těžební činnost skončila před rokem 1956. V roce 2002 však dle 

11 12 

13 14 
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leteckých snímků zaznamenáváme novou disturbanci stanoviště v podobě deponie výsypky, 

kterou byla část lomu zavezena. 

Lom Kámen Litická  

Lom Kámen Litická je z větší části stále aktivním lomem, ve kterém těží společnost 

GRANITA s.r.o. Jediné stanoviště v lokalitě - stanoviště číslo 21 se tak nachází na etáži 

lomu. Jedná se o velmi mladý zapojený porost borovice lesní (Pinus sylvestris) a topolu osiky 

(Populus tremula). Na rozdíl od historických lomů Kámen Litická naprosto převažuje 

rozlohou, která je cca pětkrát větší než rozloha největšího opuštěného lomu Zvěřinov. 

4.2 Odebrání a zpracování vzorků 

Vzorky byly odebrány na celkem 22 stanovištích, přičemž tato stanoviště můžeme rozdělit 

dle příslušnosti k jednotlivým lomům do 8 lokalit. Umístění stanovišť je zobrazeno na obr. č. 

15 na straně 31. Rozmístění vzorků bylo voleno jednak podle stáří lomů tak, aby byla 

postižena různě stará sukcesní stádia se stromovou vegetací a v rámci lomu bylo základní 

podmínkou pro výběr stanoviště “bezzásahovost” člověka do procesu sukcese. Na každém 

stanovišti byly odebrány vývrty vždy ze čtyř - pěti stromů, které byly dominantními jedinci. 

Vývrty byly odebrány pomocí Presslerova lesnického nebozezu cca 30 centimetrů nad patou 

stromu, aby byla eliminována případná ztráta letokruhu (Treml, 2010). Následně byly vzorky 

označeny a uloženy do desek. Na stanovišti číslo 21 nebyly odebrány vývrty, neboť se 

jednalo o velmi mladý porost. Věk stromů byl zde odečten, v případě borovic dle počtu 

přeslenů, v případě velmi mladých jedinců topolu osiky byl uříznut celý kmínek, ze kterého 

byly následně odečteny letokruhy. Úhrnem se jedná o 79 vzorků, z toho 30 vzorků 

jehličnatých stromů a 49 vzorků listnatých stromů. 
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  Obr. č. 15: Pozice stanovišť ve zkoumané lokalitě.  

V dendrochronologické laboratoři byly následně vzorky nalepeny pomocí 

voděodolného lepidla do dřevěné drážky a připraveny tak k dalším analýzám. V případě 

jehličnatých stromů byla analýza jednodušší, neboť letokruhy jsou snadněji čitelné než v 

případě listnatých stromů. Při jejich úpravě stačí pouhé broušení velmi jemným brusným 

papírem. Protože jsou jehličnaté stromy snadno čitelné, nevadilo v následujících analýzách 

ani zaplnění jednotlivých buněk dřevěným prachem, který vzniká při broušení. Všechny 

listnaté dřeviny byly upraveny postupným seříznutím na mikrotomu, který nijak 
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nedeformoval jejich strukturu a navíc zajistil, že všechny buňky zůstaly nevyplněné 

dřevěným prachem a lehce analyzovatelné (Gärtner & Nievergelt, 2010). Vzorky ze 

stanoviště číslo 21 byly v laboratoři opět seříznuty, čímž se zvýšila viditelnost letokruhů. 

Příčné řezy pak byly analyzovány pod mikroskopem. 

4.3 Analýza dat 

Po úpravě vzorků bylo přikročeno k analýze letokruhů. Ta byla provedena pomocí 

mikroskopu se záměrným křížem a s posuvným měřícím stolem, což usnadnilo zaznamenání 

jednotlivých letokruhů. Počet letokruhů byl zaznamenán v programu Past4 (SCIEM, 2004). 

Data byla následně zpracována v programu MS Excel (Microsoft, 2006). Výsledná data byla 

porovnána s leteckými snímky oblasti. Letecké snímky z let 1956, 1966, 1968, 1975, 1980, 

1984, 1986, 1990, 1992 a 2002 byly pořízeny Vojenským geografickým a 

hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) v Dobrušce a pocházejí z práce Chumana 

(2008), letecké snímky z roku 2004, 2007 a 2010 jsou přejaté z archivního ortofota ČÚZK. 
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5. Výsledky 

U celkového počtu 79 vzorků odebraných stromů byl naměřen věk v rozpětí 4-74 let. Jako 

rok posledního zjištěného letokruhu je brán rok 2019 (rok odběru dat). Některé lomy vykazují 

poměrně značnou variabilitu stáří stromové vegetace s rozpětím i více jak 50 let (obr. č. 16). 

Tato variabilita je do jisté míry dána velikostí lomů, ale roli hrají i jiné faktory, jak bude 

vysvětleno dále v textu. 

Obr.  č. 16: Variabilita stáří stromů napříč jednotlivými lomy. V závorce rok ukončení těžby.  

Obr. č. 17: Odchylky stáří zkoumaných stromů od stáří lomů. V závorce rozloha lomů.  
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Kámen Litická 

Stanoviště číslo 21 představuje nejmladší sukcesní stádium. Věkové rozmezí dřevin se 

pohybuje od 3 do 6 let. Nejstarší dřevinou je borovice lesní (Pinus sylvestris). Neznáme 

oficiální rok vytvoření či opuštění etáže, sukcese stromové vegetace však dle 

dendrochronologické analýzy započala v roce 2013. Dle leteckých snímků můžeme 

předpokládat opuštění etáže v roce 2007 (viz obrázek č. 18). Roku 2010 je již na stanovišti 

patrná velmi mladá vegetace (viz obrázek č. 19). Dřeviny se na stanovišti uchytily 6 let po 

disturbanci. 

Obr. č. 18 - 19: Porovnání sukcesního vývoje na stanovišti č. 17 v okolí lomu Kámen Litická pomocí leteckých 

snímků z roku 2007 (obr. č. 18) a 2010 (obr. č. 19) 

Ekhartka 

Druhé nejmladší sukcesní stádium bylo pozorováno v lomu Ekhartka (0.5 ha). Maximální 

naměřený věk byl 32 let, celkové věkové rozpětí bylo 15 - 32 let. Vývrt s věkem 32 let byl 

kompletní, tj. byla na něm patrná dřeň, a tak se jednalo o přesně určený věk. Výsledky tak 

ukazují, že sukcese v lomu začala v roce 1987. Pokud se podíváme na letecké snímky (viz 

obr. č. 20 - 23) poskytnuté VGHMÚř a ČÚZK, pozorujeme, že v roce 2002 zde probíhala 

disturbance ve formě deponie materiálu a došlo k částečnému zavezení zatopeného jámového 

lomu, ve kterém byla těžba ukončena před rokem 1956. Po roce 1956 se vegetace na 

stanovišti uspokojivě vyvíjela až do roku navezení materiálu, a proto pro nás není těžba před 

rokem 1956 určující a jako rok ukončení disturbance v lokalitě tudíž považujeme rok 2002. 

18 19 
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Důvodem, proč vzorkované stromy dosahují vyššího věku, než bychom mohli předpokládat, 

je nejspíše zahrnutí dvou stromů, které nebyly zasaženy disturbancí v roce 2002 do celkové 

analýzy (věk 25 a 32 let). Zbylé tři stromy (věk 15, 16 a 17 let) odpovídají výsledkům 

analýzy leteckých snímků a můžeme tak usuzovat, že sukcese dřevin započala na 

disturbovaných místech již v roce 2002, tedy v roce disturbance. Okamžitý nástup dřevin 

mohl být zapříčiněn bezprostřední blízkostí zásobníku semen ve formě nezasažené vegetace 

přímo v lomu Ekhartka. Kvůli nepřehlednosti vývoje v lokalitě mohou být výsledky z lomu 

Ekhartka zavádějící a tudíž nebudou zahrnuty v konečném výsledku. 

Obr. č. 20 - 23: Porovnání sukcesního vývoje v okolí lomu Ekhartka pomocí leteckých snímků z roku 2002 

(obr. č. 20), 2004 (obr. č. 21), 2007 (obr. č. 22) a 2010 (obr. č. 23).  
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Zvěřinov 

V lomu Zvěřinov byl díky rozloze (2.5 ha) a subjektivní pestrosti různě starých stádií 

stromové vegetace vysoký počet stanovišť. Stromy byly vzorkovány na celkem pěti 

stanovištích. Variabilitu sukcesního stáří stromové vegetace ukázala i analýza letokruhů. 

Věkové rozpětí v lomu je od 7 do 33 let. Vzhledem k evidovanému ukončení těžby v roce 

1994 ukazují nejstarší sukcesní stádia, že se na určitých místech dřeviny uchytily již v 

aktivním lomu, 8 let před ukončením těžby, a na jiných místech až 18 let po ukončení těžby. 

Obr. č. 24 - 25: Porovnání sukcesního vývoje v lomu Zvěřinov pomocí leteckých snímků z roku 2001 (obr. č. 

24) a 2004 (obr. č. 25). 

Kaňon 

V lomu Kaňon (2.6 ha), byl naměřen věk stromů na pěti stanovištích v rozpětí 14 až 70 let. 

Tento lom vykazoval největší rozpětí sukcesního stáří stromové vegetace. Na stanovištích na 

dně lomu (4, 5 a 16) se věk stromů pohyboval nejčastěji okolo 35 let, nejstarší strom v 

lokalitě byla borovice lesní (Pinus sylvestris) na stanovišti číslo 4, u které bylo naměřeno 

stáří 53 let. Těžba zde byla ukončena v roce 1963. Sukcese vegetace tak v dolní části lomu 

Kaňon začala tři roky po opuštění lokality těžkou technikou, ale k intenzivnějšímu šíření 

dřevin na dně lomu došlo až po 20 letech od ukončení těžby. Na leteckém snímku z roku 

1968 je již i přes nízké rozlišení snímku viditelná keřová vegetace (obrázek č. 27). Na 

24 25 
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stanovišti číslo 16 byly odebrány pouze dva vzorky, neboť zbytek stromů představovaly 

ztrouchnivělé břízy a stáří nebylo možné správně stanovit.  

Obr. č. 26 - 27: Porovnání sukcesního vývoje v dolní části lomu Kaňon pomocí leteckých snímků z roku 1966 

(obr. č. 26) a 1968 (obr. č. 27). 

Obr. č. 28 - 29: Porovnání sukcesního vývoje v horní části lomu Kaňon pomocí leteckých snímků z roku 1956 

(obr. č. 28) a 1966 (obr. č. 29). 

26 27 

28 29 
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Stromy ze stanovišť 14 a 15, které se nacházely na nejsvrchnější etáži lomu Kaňon, byly 

mnohem starší než v dolní části lomu. Věk se zde pohyboval nejčastěji okolo 55 let, nejstarší 

strom pak dosahoval věku 70 let. Rozdílné sukcesní stáří mezi horní etáží a dnem lomu 

ukazuje, že zatímco se ve spodní části lomu stále těžilo, na nejsvrchnější etáži již probíhající 

sukcese směřovala k vývoji stromové vegetace. Na stanovišti číslo 15 můžeme pozorovat 

samostatné stromy již na snímku z roku 1956 (viz obr. č. 28). Na stanovišti číslo 14 je vidět 

vegetace až na snímku z roku 1966 (viz obr. č. 29). Podle leteckých snímků se jeví, že se zde 

dřevinná vegetace vyvíjí až mezi roky 1956 a 1966, zatímco z výsledků dendrochronologické 

analýzy vyplývá, že se zde dřeviny uchytily již v roce 1949.  

Mikšov 

V lomu Mikšov (0.6 ha), který je dnes propojen s lomem Kaňon, bylo naměřeno stáří stromů 

v rozpětí 31 až 63 let. Stromy se zde nalézají na dně lomu. Nejstarší strom byl nalezen na 

stanovišti číslo 2 a jednalo se o olši lepkavou (Alnus glutinosa). Oficiální ukončení těžby v 

lokalitě bylo v roce 1963, shodně s ukončením v sousedním lomu Kaňon, který se s 

Mikšovem propojil. Sukcese na stanovišti číslo 2 tak začala v roce 1956, sedm let před 

oficiálním ukončením těžby. Na leteckých snímcích však můžeme vidět, že již v roce 1956 

zde rostly dřeviny a v této části lomu se již později nezasahovalo (viz obr. č. 30). Výsledky z 

dendrochronologické analýzy tak odpovídají stavu zachycenému na leteckých snímcích. 

Obr. č. 30 - 31: Porovnání sukcesního vývoje v lomu Mikšov pomocí leteckých snímků z roku 1956 (obr. č. 30) 

a 1966 (obr. č. 31).  
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Nejmladší stromy v lokalitě byly nalezeny na stanovišti číslo 1, nejvyšší věk zde byl 

naměřen 58 let. Sukcese vegetace tak na stanovišti započala kolem roku 1961, tj. dva roky 

před oficiálním ukončením těžby v lokalitě. Rok 1961 jako počátek sukcese potvrzují též 

letecké snímky, kdy na snímku z roku 1966 je znatelné velmi mladé sukcesní stádium (viz 

obr. č. 31). Pokud bereme v úvahu, že těžba zde skončila v roce 1956 (viz obr. č. 30), sukcese 

dřevinné vegetace tak na stanovišti započala pět let po opuštění lokality těžkou technikou. Na 

snímku z roku 1966 můžeme též pozorovat propojení stěnového lomu Mikšov s jámovým 

lomem Kaňon. Propojení těchto dvou lomů však neznamenalo disturbanci celého původního 

lomu Mikšov. 

Pondělíčkův lom 

Nejstarší sukcesní stádium stromové vegetace bylo nalezeno v Pondělíčkově lomu. Nejmladší 

vzorkovaný strom dosahoval 35 let věku a nejstarší strom dosahoval 74 let věku. Nejstarší 

strom byla olše lepkavá (Alnus glutinosa). Počátek sukcese vegetace tak můžeme datovat 

okolo roku 1946. Dle dokumentu Soupis lomů (Vavřínová, 1949) byla v lokalitě ukončena 

těžba v roce 1939 a počátek sukcese stromové vegetace tak započal sedm let po opuštění 

lomu. Uchycení stromů až po ukončení těžby v lomu se v případě Pondělíčkova lomu dalo 

předpokládat, neboť se jedná o kompaktní stěnový úzký lom bez etáží a vyskytuje se zde 

minimální prostor pro plochy bez disturbance během těžby. 
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6. Diskuze  

Ve větší části pozorovaných lomů zjišťujeme počátek uchycení stromů již před uvedeným 

datem ukončení těžby (Kámen Litická, Zvěřinov, Kaňon). Ke stejnému závěru dochází také 

Chuman (2006) ve své studii zabývající se sukcesí vegetace v granodioritových lomech. 

Nutné je však podotknout, že oficiální rok ukončení těžby může být mylný (Mikšov, 

Ekhartka) a jejich srovnání s výsledky dendrochronologické analýzy může být zavádějící. 

Doporučujeme tudíž srovnání oficiálního roku ukončení těžby s jiným zdrojem informací, 

například s leteckými snímky. 

V případě této práce mohlo být zahrnuto mezi studované lokality více stěnových 

lomů, neboť je zde minimální prostor pro variabilitu dat, a tím pádem ulehčují stanovení 

rychlosti sukcese. Ve stěnových lomech v lokalitě však často pozorujeme v průběhu vývoje 

navezení materiálu z okolních lomů a stanovení počátku sukcese by tak mohlo být zavádějící.  

Uchycení stromové vegetace 

Nejrychlejší uchycení stromové vegetace v lomu po opuštění místa technikou pozorujeme v 

dolní části etážového lomu Kaňon, kde se stromová vegetace uchytila cca tři roky po 

ukončení disturbance. Velmi rychlé uchycení na stanovišti může být připisováno příznivým 

stanovištním podmínkám, daným například akumulací jemné “prachové” frakce vznikající při 

odstřelu a zpracování horniny, která na etážích dosahuje několikacentimetrové mocnosti 

(Chuman, 2008). Prachová frakce zajišťuje na stanovištích zdroj některých živin a lepší 

hydrické podmínky (Chuman, 2008). Vegetace v dolní části lomu Kaňon však ani po cca 30 

letech sukcese nepředstavuje zapojený porost, spíše keřovou vegetaci růže šípkové (Rosa 

canina) se solitérními stromy a je otázkou, zda se zde postupem času zapojený porost vytvoří.  

V případě lomu Mikšov se stromová vegetace v lokalitě uchytila pět let po reálném 

ukončení disturbance. Šest let trvalo, než se stromová vegetace uchytila na etáži lomu Kámen 

Litická. Nejpomalejší uchycení stromové vegetace zaznamenáváme v Pondělíčkově lomu, 

kde se první dřeviny uchytily sedm let po opuštění lomu. Celkově tedy pozorujeme počátek 

sukcese dřevin za 3 až 7 let po opuštění lokality technikou.  

Zjištěné výsledky korespondují nejvíce s výsledky Trnkové et al. (2010), která ve své 

studii zabývající se kamenolomy s kyselým podložím Českomoravské vrchoviny nachází 

první semenáčky pionýrských dřevin 4 až 10 let po počátku sukcese vegetace. Prach (2003) 
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ve své práci na základě svých výsledků z rozličných studijních lokalit zasažených těžbou 

tvrdí, že první semenáčky dřevin se objevují zpravidla po 8 letech sukcese. Delší časový úsek 

potřebný k uchycení stromové vegetace uvádí Novák & Prach (2003) ve své studii zabývající 

se sukcesí v čedičových kamenolomech. Velmi mladé stromy břízy bělokoré (Betula 

pendula) a vrby jívy (Salix caprea) pozorují po 10 letech sukcese. 

V kontrastu k výsledkům této práce z granodioritových kamenolomů i výše 

uvedených zjištění podle Trnkové et al. (2010), Pracha (2003) a Nováka & Pracha (2003), 

studie Nováka & Konvičky (2006) z bazaltových kamenolomů popírá jakékoli uchycení 

dřevin v prvních fázích sukcese a první dřeviny pozorují až po 40 letech. Také ve studii 

Nováka & Pracha (2003) je řečeno, že některé velmi mělké kamenité substráty zpomalují 

rychlost sukcese. Mezi lokality, kdy sukcese postupuje extrémně pomalu, můžeme zařadit 

také bývalé pískovny s kyselými písky a s velmi suchými klimatickými poměry či velmi 

strmé stěny (Řehounková & Prach, 2006).  

V lomu Zvěřinov pozorujeme velké rozdíly v uchycení stromové vegetace nejen 

v rámci lomu, ale též v rámci jednotlivých stanovišť. Tyto rozdíly mohou být vysvětleny 

dodatečnými disturbancemi bránicími sukcesi vegetace, zapříčiněnými častou návštěvností 

lokality lidmi za účelem rekreace. Kvůli rozsáhlému zatopení lomu se při výběru stanovišť 

nepodařilo vyhnout stanovištím umístěným v těsné blízkosti cest a tudíž byla vegetace 

nejspíše ovlivněna pravidelným sešlapáváním. Velmi pozdní uchycení vegetace (na stanovišti 

č. 9 se některé stromy uchytily až po cca 17 letech) může být také zapříčiněno výskytem 

skalnatých etáží bez zvětraliny a prachu, kde se stromy jen obtížně uchytí. V lomu Ekhartka 

nebudeme určovat rychlost uchycení stromové vegetace kvůli specifickému průběhu 

disturbance. 

Zapojený porost 

Trnková et al. (2010) dokládá na základě své studie z kamenolomů s kyselým podložím, že 

po cca 10 až 15 letech mohou pionýrské dřeviny vytvořit zapojený porost, což odpovídá 

situaci na horní etáži lomu Kámen Litická, kde sledujeme zapojený porost v průměru 

pětiletých zástupců olše lepkavé (Alnus glutinosa), vrby jívy (Salix caprea) a borovice lesní 

(Pinus sylvestris) po cca 12 letech. Ke stejným výsledkům dochází Chuman (2015) na 

příkladu granodioritových kamenolomů. Na základě analýzy leteckých snímků zde prokázal 

velmi vysokou rychlost rozvoje zapojené stromové vegetace, která i během 10 až 15 let 

dosáhne 100% pokryvnosti. V případě výsypek uvádí Chuman (2015) pouze 8 let potřebných 
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k dosažení 100% pokryvnosti. Prach (2003) a Tichý (2005) oproti tomu pozorují souvislé 

porosty dřevin se 100% pokryvností až po cca 20 letech sukcese. Novák & Prach (2003) 

pozorují v bazaltových kamenolomech větší expanzi stromové vegetace až po 25 letech 

probíhající sukcese. Ke stejnému výsledku dospěli také Řehounková & Prach (2006) na 

příkladu opuštěných štěrkopískoven. 

Začlenění lomů do okolní krajiny 

Pokud v lokalitě nenalézáme extrémní klimatické či geologické podmínky, úplné začlenění 

lomu do okolní krajiny (lom je zcela zarostlý vegetací) nastává podle našich výsledků do 70 

let. K podobnému výsledku dochází Prach et al. (2009), který uvádí na příkladu silikátových 

lomů Českomoravské vrchoviny, že lom splyne s okolím za cca 80 let od konce disturbance. 

Oproti této studii vystupuje Řehounková et al. (2018), která studovala sukcesi napříč různými 

lokalitami zasaženými povrchovou těžbou a z jejích výsledků vyplývá, že maximální 

pokryvnosti dosahují raně sukcesní dřeviny již po cca 40 až 60 letech sukcese. Obecně se dá 

říci, že sukcese v kamenolomech probíhá velmi rychle a zapojení těchto antropogenních 

útvarů do okolní krajiny bývá plynulé.   

Variabilita stáří stromů 

Variabilita stáří stromů souvisí do jisté míry s velikostí lomu a způsobem těžby. V etážových 

lomech (Kaňon, Zvěřinov, Kámen Litická) je variabilita sukcese obecně větší než v lomech 

stěnových, a to z toho důvodu, že jsou zpravidla rozsáhlejší a sukcese zde nastupuje velmi 

rychle po opuštění části lomu technikou, jak ukazuje přítomnost dřevin v ještě stále aktivním 

lomu Litická. Tuto skutečnost dokládá na analýze leteckých snímků dvou stále aktivních 

etážových lomů Litická a Zárubka Chuman (2006), který uvádí, že ve stále aktivních lomech 

je bez jakékoliv vegetace 58 %, respektive 60 % rozlohy. Ve stěnových lomech s kolmými 

lomovými stěnami nečleněnými na etáže je prostor pro vývoj v průběhu těžby minimální a 

sukcese zpravidla začíná v celém prostoru lomu v podobném čase. Výjimkou je v tomto 

případě Pondělíčkův lom, kde se prokázala největší variabilita ze všech pozorovaných lomů, 

přestože se jedná o lom stěnový. Tato skutečnost může být zapříčiněna vysokým sukcesním 

stářím vegetace, ve které postupně dorůstají další generace dřevin (silný kontrast cca 

sedmdesátiletých a třicetiletých stromů). 

 

 



 

43 

7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat rešerši zabývající se sukcesí vegetace 

v oblastech zasažených těžbou a stanovit rychlost uchycení stromové vegetace v opuštěných 

granodioritových kamenolomech. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že stromová vegetace se 

ve studované lokalitě uchycuje během prvních sedmi let od konce disturbance, nejčastěji pak 

v rozmezí pěti až sedmi let od konce disturbance. Na naprosté většině stanovišť se stromová 

vegetace uchycuje již před oficiálním ukončením těžby v lomu. Zapojený porost dřevin 

pozorujeme v lokalitě po cca dvanácti letech spontánní sukcese. Situace, kdy je lom zcela 

zarostlý vegetací a splývá s okolní krajinou, nastává dle pozorování do sedmdesáti let od 

konce disturbance. V porovnání s vědeckou literaturou se zdají být zjištěné výsledky 

věrohodné. 

Dendrochronologie se jako metoda určení stáří sukcese stromové vegetace velmi 

osvědčila a srovnání výsledků dendrochronologické analýzy s analýzou leteckých snímků se 

ukázalo jako velmi přínosné. Určité pochybnosti při interpretaci výsledků jsou zapříčiněny 

povětšinou špatnou kvalitou leteckých snímků či náročnou analýzou některých vývrtů 

roztroušeně pórovitých dřevin. 
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