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ANOTACE 

Předkládaná bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

je úvodem do problematiky klasických rekultivací a spontánních sukcesí 

v České republice. Věnuje se jak bylinám tak vhodným a nevhodným dřevinám 

využívaných při rekultivacích. Objevují se příklady míst, která jsou rekultivována nebo 

byla dílem náhody či štěstí ponechána přírodě. U jednotlivých typů rekultivací jsou 

zmíněny i ohrožené a vzácné druhy fauny a flory, které je možné na takto porušených 

místech nalézt. Pro vytvoření bližší představy rekultivací a sukcesí jsou některé kapitoly 

doplněny obrázkovou dokumentací. 

V praktické části jsou pro žáky základní školy navrženy dvě terénní exkurze. Tyto exkurze 

by měly spolu s vhodným výkladem více přiblížit problematiku daného tématu. Pro silnější 

upevnění znalostí jsou pro žáky přiloženy různé aktivity v podobě osmisměrky, malého 

testu a kreativní části. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

rekultivace, spontánní sukcese, typy rekultivací, byliny a dřeviny, Česká republika 

  



ANNOTATION 

The presented bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The 

theoretical part is the introduction to the issue of classic recultivations and spontaneous 

succession in the Czech Republic. It deals with both herbs as well as suitable and 

unsuitable woody species used during recultivation. There are examples of places which 

have been recultivated or were by accident or luck left to nature. Endangered and rare 

species of fauna and flora which can be found at this type of disturbed places are also 

mentioned with regards to specific types of recultivations. To get a better idea of 

recultivations and succession some chapters are accompanied by picture documentation. 

Two terrain excursions for elementary school pupils are suggested in the practical part. 

These excursions should, accompanied by a suiting explanation, help understand the issue 

of the presented topic. Activities such as word-finder games, a short test and a creative part 

are presented to the pupils for better consolidation of knowledge. 
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1 Úvod 

Zrekultivovat člověkem narušenou krajinu je potřebné a žádoucí, stejně tak je 

důležité zachovat biodiverzitu naší přírody, která se neustále snižuje. K tomu slouží 

přirozená a usměrňovaná sukcese, o kterou se v posledních několik letech zasazují 

biologové, kteří na narušených lokalitách provádí výzkumy fauny a flory. Výsledky jejich 

prací hovoří jasně o tom, že na narušených stanovištích nalézají útočiště druhy, které jsou 

z naší přírody vytlačovány, jsou méně konkurenčně schopné, nebo jejich přirozená 

stanoviště mizí. Proto je tak důležité tato místa zachovat a dát přírodě volný průchod.  

Rekultivace jsou velmi diskutované téma, bylo napsáno mnoho prací a mnoho jich 

ještě přibude. Historie rekultivací je v České republice dlouhá, sám zákon říká, co vše je 

potřeba provést s územím, na kterém probíhala těžba. Plán rekultivace daného území je 

zahrnut do dokumentace ještě před tím, než začne probíhat těžba nerostné suroviny.  

Na straně druhé stojí přirozená sukcese, které zatím díky zákonům není dán příliš 

velký prostor. Vzniká tak polemika mezi těmito dvěma termíny. Co je lepší? Za jakých 

podmínek? Kde je to možné? Kdy je to lepší? Jak dlouho to trvá? Kolik to stojí? 

Je opravdu nutné vše rekultivovat? A co příroda? Právě některými těmito, ale i jinými 

otázkami se předkládaná rešeršní práce zabývá.  

Dalším tématem je řízená sukcese, která může být velmi vhodným kompromisem 

mezi rekultivací a spontánní sukcesí. Dalo by se o ní uvažovat jako o zlaté střední cestě. 

Záměrem bakalářské práce není vytvořit vyčerpávající výčet jednotlivých rekultivací, 

ale spíše přiblížit téma, na několika příkladech, a jeho problematiku. Cílem není ani 

tvrzení, že rekultivace jsou špatné a vše se má ponechat přírodě, protože někdy to opravdu 

není možné. Jindy by to možné bylo, ale zatím to není úplně snadné.  

Cíle práce:  

1. Charakteristika rekultivací z hlediska jednotlivých fází, využití rekultivačních bylin 

a dřevin, rozdělení rekultivací a typy rekultivací dle lokalit 

2. Navrhnutí exkurze do okolí Prahy 

3. Vytvoření aktivit pro žáky 
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2 Rekultivace a její cíl 

Slovník cizích slov (Kraus 2005) vysvětluje rekultivaci jako opětovnou kultivaci 

narušené krajiny, Tedy opětovné vytvoření úrodné půdy. Někteří autoři ve svých pracích 

rekultivace uvádí následovně: 

Jedná se o soubor několika na sebe navazujících opatření a úprav, které mají vést 

k nové aktivizaci krajiny po lidské či přírodní činnosti. Rekultivační postupy tvoří ucelený 

soubor, kde na sebe jednotlivé dílčí části navazují (Vráblíková a Vráblík 2002). 

Každá těžba nerostných surovin devastuje území, zejména těžba povrchová. Dopadá 

nejen na krajinu a přírodu, ale i na sociální a ekonomickou oblast daného regionu 

(Svoboda 2000).  

Cílem rekultivací je vytvoření soběstačného ekosystému na místě, které bylo činností 

člověka narušeno. Nejedná se jen o uvedení určitého místa do „přijatelného stavu“, takové 

území musí dále splňovat kritéria, zejména toho rázu, že jej bude možné znovu využívat za 

jinými účely (Sklenička 2003).  

Štýs (1981) uvádí, že základní úlohou rekultivace je obnova či tvorba zemědělských 

pozemků a kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků. O úspěchu a míře efektivnosti však 

rozhoduje mnoho faktorů, a to přírodní a ekologické podmínky, proces jakým je vedeno 

dobývání suroviny, způsob provedení rekultivace a následné obhospodařování nově 

vzniklého území. Dále uvádí, že rekultivace je nedílnou součástí systému využívání 

nerostné suroviny.  

Úkolem rekultivací je tvorba krajiny, která by byla ekologicky vyvážená 

a ekonomicky hodnotná, vytvářela by životní prostředí odpovídající zájmům společnosti. 

Produktem rekultivačních prací je nová kvalita litosféry, hydrosféry, reliéfu, 

pedosféry a atmosféry. Při volbě druhů rekultivací se bere ohled i na sociální a ekonomické 

podmínky v dané oblasti (Smolík a Dirner 2010). Právě proto se rekultivované oblasti 

často stávají parky, lesy, vodními plochami, přírodními volnočasovými centry nebo 

hospodářsky využitelnou plochou (Gremlica et al. 2011). Rekultivace je jakási náprava 

toho, co člověk svojí činností poškodil, v některých případech úplně zničil 

(Svoboda 2000).  
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Nerekultivují se jen plochy po hlubinných a povrchových lomech a jejich výsypkách, 

ale je možné rekultivovat oblasti, které byly postiženy například náročnou výrobou, po 

elektrárnách, staré skládky a odkladiště materiálů, prostory industriálních staveb, vojenské 

prostory, staré továrny, oblasti kolem dálnic a silnic, říční nivy, stromořadí a mnohé 

další (Gremlica et al. 2011, Prach 2006). 

2.1 Jednotlivé fáze rekultivace 

Rekultivace probíhá v několika fázích, které na sebe navazují, výsledkem by měla 

být krajina, která se v co nejkratší době navrátí do produkčního procesu a obnoví se v ní 

zdravé životní prostředí. Tedy krajina, která bude ekonomicky i ekologicky 

vyvážená a hodnotná. Jde o soubor technických a biotechnických opatření, která jsou již 

zahrnuta v plánu pro dané dobývací území. Rekultivace musí splňovat mnoho 

požadavků a podmínek, mezi důležitá hlediska lze zařadit stránky ekologické, sociálně – 

ekonomické a územně technické (Smolík a Dirner 2010).  

2.1.1 Technická fáze rekultivace 

Technická rekultivace je vlastně příprava na samotnou biologickou rekultivaci, kdy 

se modeluje terén, který se musí zajistit před erozí, připravují se inženýrské sítě a cesty. Je 

třeba zajistit odtok povrchových vod, ale zároveň napomoci ustálení klimatu a nového 

vodního režimu. Tato část rekultivace může probíhat během samotného dobývání, kdy 

se nepotřebná zemina naváží na výsypky a již se její terén modeluje pro budoucí 

rekultivaci. Nebo se uskuteční až po ukončení dobývání (Smolík a Dirner 2010).  

Technická část dále spočívá v navážení vhodné zeminy, tou je skrývka, která byla 

během prvních let odkryta a uskladněna z povrchu území těžby. Tato půda je biologicky 

velmi cenná a udává další směr rekultivace. Dále se provádí meliorace půdy pro zlepšení 

její biologické kvality a pro její pozdější využití (Gremlica et al. 2011).  

Ne vždy lze technickou část rekultivace provádět během dobývání nebo hned po 

ukončení činnosti. Například u skládek, loužících polí a odkališť je vhodnější časový 

odstup před zahájením rekultivačních prací. Kdy se čeká, než si terén sedne, uklidní se 

vodní poměry, pak lze teprve zahájit účinnou rekultivaci (Smolík a Dirner 2010). 
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2.1.2 Biologická fáze rekultivace 

Biologická rekultivace je druhý a konečný krok pro oživení území. Uplatňují se 

biologické, agrotechnické postupy, provádí se upravení chemických a fyzikálních 

vlastností půdy, pro její následné využívání. Probíhá osev a výsadba vhodných 

bylin a dřevin, které se volí dle budoucí funkce rekultivované plochy (Smolík 

a Dirner 2010).  

Využívá se zde půda, která byla odstraněna ze svrchních částí dobývaného území. 

Každá tato půda má trochu jiné vlastnosti a je vhodná pro jiný druh rekultivace. 

Kupříkladu černozem, hnědozem a spraše jsou vhodné pro zemědělskou rekultivaci. 

Humózní půdy a půdy skeletové jsou vhodné pro lesnickou rekultivaci (Smolík 

a Dirner 2010).  

Důležitým bodem této části rekultivace je organické hnojení zeminy, u které je snaha 

o její oživení. Při dobře provedené rekultivaci půdy by její chemismus měl vypadat takto: 

neutrální pH, dostatečný obsah draslíku, fosforu, uhlíku a dusíku. Přičemž dusík a uhlík by 

měli být v poměru C:N 15:1. Půda by měla mít schopnost propouštět vodu z povrchových 

částí do hlubších partií. Faktory, které se u půdy sledují, jsou cizorodé látky, zejména těžké 

kovy a fytotoxické látky. Tyto látky mohou nepříznivě ovlivnit rychlost rekultivace a růst 

rostlin (Smolík a Dirner 2010).  

2.2 Vhodné rekultivační byliny a dřeviny 

Byliny a dřeviny jsou při klasické rekultivaci tím, co pomalu navrací degradované 

půdě život. Pionýrské rostliny poskytují první opad a tím živiny (Frouz a Moldan 2015). 

Využívá se specifických vlastností rostlin, které jsou druh od druhu různé, ne všechny se 

k rekultivačním účelům vždy hodí (Štýs 1981). Některé nepůvodní druhy, například 

trnovník akát, mohou svojí přítomností zamezit růst jiným konkurenčně slabším druhům, 

vyskytujících se na raně sukcesních stanovištích (Vítková 20140). Podobně je tomu 

u křídlatky české (hybrid) a bolševníku velkolepého (Frouz a Moldan 2015). Níže 

v kapitole budou popsány některé vhodné i méně vhodné či dokonce úplně nevhodné 

rostliny pro rekultivace. 
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Při volbě dřevin a bylin pro rekultivaci se musí dbát na geografickou polohu lokality, 

na její nadmořskou výšku, reliéf terénu a na množství slunečního záření, kterému budou 

rostliny vystaveny (expozice). Dále na chemické vlastnosti půdy, do které rostliny budou 

zasazeny. Pro každou rekultivaci se hodí trochu jiný typ bylin a dřevin, záleží na substrátu, 

do kterého budou sázeny (Štýs 1981). Důležitou roli hraje i okolní vegetace, která může do 

velké míry napovědět, jaké typy rostlin by mohly být použity (Novák a Konvička 2006).  

Pro zdárný průběh rekultivace se používá několik typů dřevin, pro první výsadbu se 

používají v mládí rychle rostoucí rostliny, kde se využívá jejich melioračních schopností. 

Vytvářejí vhodné podmínky pro růst hlavních dřevin. Pokud to charakter půdy umožňuje, 

půda je bohatá na potřebné živiny, sází se pomocné i hlavní dřeviny současně. Je-li půda 

málo výživná, sází se nejprve pomocné dřeviny, které zajistí dostatek živin pro dřeviny 

hlavní, které se zasadí později (Štýs 1981). 

Následující výčet dřevin a bylin v této kapitole je jen orientační, s přihlédnutím 

k druhům domácím. Často se ve starší literatuře objevují doporučení na druhy zavlečené, 

kterých jsem se snažila vyvarovat. 

Dřeviny původní a vhodné: dub letní, dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, 

javor mléč, lípa malolistá, lípa velkolistá, modřín opadavý, olše lepkavá a další (Gremlica 

et al. 2011). 

Dřeviny nepůvodní a nevhodné: borovice černá, dub červený, javor jasanolistý, pajasan 

žláznatý, smrk pichlavý, topol kanadský a trnovník akát (Gremlica et al. 2011). 

Dřeviny rychle rostoucí (meliorační): bříza bílá, topol osika, jeřáb ptačí, olše lepkavá, 

jasan ztepilý, jilm vaz, habr obecný, třešeň ptačí, vrby, brslen evropský, ptačí zob a bez 

černý. Kromě rychlého růstu v mládí jsou tyto dřeviny schopné přizpůsobit se extrémním 

podmínkám, poměrně rychle zakryjí půdní povrch tím, že poskytnou první opad, 

drenážují a zpevňují půdu (Štýs 1981). 

Dřeviny snášející vyšší sucho: dřín obecný, jeřáb muk, borovice lesní, rybíz alpský, 

skalník obecný, vrba špičatolistá, řešetlák počistivý (Štýs 1981). 

Dřeviny schopné snášet vyšší vlhkost: topoly, vrby, olše nebo bříza pýřitá (Štýs 1981).  
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Dřeviny ochranné: břízy, osiky, topoly a jeřáby. Tyto dřeviny lze použít pro ochranu 

cílových dřevin před mrazem (Štýs 1981).  

Dřeviny cílové: dub zimní, dub letní, dub šípák, javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, jilm 

vaz a borovice (Štýs 1981). 

Dřeviny s vysokým opadem: olše, habry či opadavé listnaté keře. Dřeviny s vyšším 

opadem zajišťují dostatek živin pro hlavní dřeviny a byliny (Štýs 1981).  

Byliny užívané pro rekultivaci: zejména nenáročné jeteloviny, mezi které lze zařadit 

úročník lékařský, jetel plazivý a štírovník růžkatý. Může se uplatnit i vojtěška setá či jetel 

zvrhlý (Štýs 1981). Dále je možné využít energetický/krmný šťovík (Rumex OK 2), který 

má velmi hluboké kořeny a díky nim drží půdu před sesuvy (Honsková 2013). Podobně lze 

uvažovat i o komonici bílé, která také patří mezi pionýrské byliny a lze jí dále využít jako 

biomasu nebo krmivo (Usťak a Mikanová 2008).  

2.3 Charakteristika rekultivací 

Během dobývací činnosti se dané území poškodí, je mu sebrána jeho biologická 

hodnota a funkce. Proto se po ukončení prací musí krajině navrátit její hodnota, kterou 

člověk svou činností přírodě vzal. Velice těžko se navrací původní stav, proto se volí různé 

alternativní možnost, které by měly být stejně hodnotné jako původní krajina. Rekultivace 

si tedy klade za cíl, obnovení funkcí, které byly krajině odebrány (Gremlica et al. 2011). 

Území se během prací odvodňuje, odlesňuje, mění se reliéf a tok energií, skladba 

fauny a flory (Pecharová 2004, Sklenička 2003). To vše je nutné navrátit, může se zvolit 

jeden z typů rekultivace, kombinace těchto typů, kterými jsou rekultivace zemědělská, 

lesnická, vodohospodářská, ostatní rekultivace a nakonec můžeme zařadit i rekultivaci 

přírodě blízkou (spontánní a řízená sukcese). Každá z těchto rekultivací je vhodná pro jiné 

území (Gremlica et al. 2011). 
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2.3.1 Zemědělská rekultivace 

Tento typ rekultivace vede k vytvoření ploch polí, luk či pastvin (Štýs 1981). Je 

kladen důraz na zeminu, která má být rekultivována, tedy její vlastnosti. Dle požadavků 

je přeměněna na půdu ornou, travní porosty, vinice či ovocné sady. Celý proces spočívá 

v navezení organické hmoty na plochu, následuje orba, vláčení, hnojení, setí nebo zaorání 

plodin (Gremlica et al. 2011). 

Po ukončení těžby je území zavezeno zeminou, překryto vrstvou ornice a je zaset 

první jetelový a travní pokryv, který má meliorační účinky. Využívají se především méně 

náročné byliny, které jsou schopny snášet stres. Mezi takové patří jetel plazivý, komonice 

bílá, vojtěška setá, jetel červený, ovsík vyvýšený, bojínek luční a mnohé další. Půdu je 

nutné ošetřovat chemicky a agrotechnicky. Sleduje se její chemické složení, 

pH a výnosnost (Smolík a Dirner 2010). 

2.3.2 Lesnická rekultivace 

Smyslem lesnické rekultivace je na devastovaných plochách založení typu porostu 

lesních dřevin určených k zalesnění, které jsou účinnou protiváhou devastačních tendencí 

těžby (Štýs 1981). Tento typ rekultivace umožní zadržení vody v krajině, zvýšení 

výparu a zpomalení průtoku vody (Pecharová 1998). 

Lesnická rekultivace má dvě fáze, během první fáze je upraven stávající terén, který 

je pokryt vrstvou skrývky a následuje chemická úprava zeminy. Ve druhé fázi jsou 

zasazeny stromky, o které je pečováno, musí se chránit proti zvěři, okopávat, 

zavlažovat a chemicky ošetřovat. Právě chemické ošetřování půdy a stromků vede ke 

snížení kvality prostředí pro jiné rostliny a zvířata, tedy se stávají biologicky bezcennými 

(Gremlica et al. 2011). Lesnickou rekultivaci lze dále rozdělit na různé podtypy 

rekultivace a to podle toho, jaký les má vzniknout. Buď hospodářský, nebo účelový. 

Účelové lesy lze dále rozdělit na - ochranné, rekreační či doprovodné (Smolík a Dirner 

2010). 

Hospodářský les je zaměřen na dřevní masu, která bude začleněna do hospodářského 

cyklu produkčního lesa (Štýs 1981). Bohužel dochází k tomu, že se sází monokultury 

borovice lesní ve velmi hustém sponu, tak aby vznikalo dřevo bez suků. Obdobně je tomu 

i u jiných druhů dřevin, které vytváří nepřirozené monokultury (obr. 1) – dub letní, 
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dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, lípa malolistá, modřín 

opadavý, borovice černá, smrk pichlavý, topol kanadský a mnohé další (Gremlica 

et al. 2011).  

Oproti tomu lesy účelové nemají produkční charakter, ale plní jiné funkce lesa. 

Funkce vodohospodářské, kdy zadržují vodu v dané lokalitě. Půdoochranné, tím, že zeleň 

svými kořeny zabraňuje sesuvům. Půdotvorné, kdy opad stromů zajišťuje organickou 

hmotu pro vegetaci a postupně se zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti substrátu. Funkci 

sanitární, přítomnost lesa zlepšuje životní prostředí, zejména v průmyslových oblastech, 

kde filtruje vzduch, zachytává nečistoty a tlumí hluk. V neposlední řadě funkci rekreační, 

kdy mohou rekreační lesy vznikat v blízkosti zástavby a sloužit k různým formám 

odpočinku obyvatel (Štýs 1981). 

 

Obrázek 1: lesní monokultura, okres Sokolov  

Zdroj: http://mapio.net/ 

2.3.3 Vodohospodářská rekultivace 

Pokud jsou povrchové jámy tak veliké, že je prakticky není možné zpětně zasypat, je 

možnost přistoupit k jejich zatopení. Není to snadný úkol, protože ne všechny povrchové 

jámy je možné zaplavit vodou a čekat co se bude dít. Důležité je sledování vodní bilance 

podpovrchových vod, jejich kvality, celkové množství vody v dané lokalitě, roční 

srážky a nadmořská výška (Říhová a Ivanovová 2013).  

Přistoupí-li se k zatopení těžební jámy, musí se nejprve zpevnit její 

břehy a zpřístupnit pro pozdější využití. Již během samotné těžby se vytváří budoucí tvar 

jezera. Pokud je jasné, že se po dotěžení nerostné suroviny bude jáma zaplavovat, 
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modelují se její okraje tak, aby byly pro pozdější použití přístupné a vhodné. Využití může 

být rekreační jako rezervoár vody užitkové nebo pitné (Svoboda 2000).  

Voda v takto vzniklých jezerech je stojatá a lze ovlivňovat její množství a kvalitu. 

Má uměle vybudovaný odtok a přítok. V prvních letech po napuštění je její kvalita nižší. 

Voda je překyselená, eutrofizovaná a pro život prakticky nevhodná. Platí to především 

u uhelných jam, kde se uvolňuje množství materiálu do vody, který se časem 

usadí a kvalita vody se začne postupně zlepšovat (Svoboda 2000).  

Na kvalitu vody nemá vliv jen obsah dna zaplavované jámy, ale i jiné faktory, 

například její teplota, množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, hloubka jezera, hustota 

vody a průnik světla. Během roku, kdy se teplota vody mění, se jednotlivé vrstvy 

promíchávají a kvalita vody se tak liší (Lellák a Kubíček 1992).  

Příkladem může být podkrušnohorská oblast, kde se počítá po ukončení těžby se 

zatopením většiny jam. Vznikne zde síť jezer pro rekreační a jiné účely. Proces 

zaplavování je postupný podle doby ukončení těžby. V současné době se již některá jezera 

napouští – Jezero Most, Medard – Libík (obr. 2) (Říhová a Ivanovová 2013). 

 

Obrázek 2: jezero Medard – Libík nedaleko Sokolova  

Zdroj: https://www.euro.cz/  

2.3.4 Přírodě blízká rekultivace 

Je jiný typ rekultivace, kdy se nechá přírodě ve zdevastované krajině volné pole 

působnosti. Příroda má totiž obrovský potenciál obnovit se sama. Tento typ rekultivace 
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není o tolik delší než rekultivace antropogenní, dokonce je z biologického hlediska 

mnohem hodnotnější (Gremlica et al. 2011).  

Jak je uvedeno výše, těžba nerostných surovin povrchovým způsobem sebou přináší 

rozsáhlé poškození ekosystém. Během povrchové těžby je odstraněna 

nadložní a nepotřebná vrstva, která se musí přemístit a skladovat, například ve výsypkách 

nebo v jámách. Zde vznikají nové substráty, které se svými vlastnostmi odlišují od 

běžných půd, mají extrémní zrnitost, extrémní pH, nedostatek organické hmoty a živin. 

Jsou to těžce narušené plochy, které se postupně stávají novým ekosystémem, těmto 

procesům se souhrnně říká spontánní sukcese (Frouz a Moldan 2015).  

Dle Pracha (2009) je časový rozdíl mezi spontánní sukcesí a rekultivací minimální. 

Uvádí, že souvislý vegetační kryt se vytvoří do 15 let od počátku sukcese a po 20. roce je 

již vegetace stabilizována a vyskytují se i vzrostlejší stromy.  

Sukcese je buď spontánní, nebo částečně řízená. Pokud se spontánní sukcesi příliš 

nedaří, například z důvodu chemické bariéry půdy, lze jí podpořit vhodnými zásahy a tím 

lze podpořit ohrožené druhy a společenstva, které se zde objevují. Tím, že se území 

nezarovná a půda se neoživí organickými hnojivy, ale ponechá se tak, jak je, se zvyšuje 

heterogenita terénu. Tato místa se stávají útočištěm ohrožených druhů živočichů a rostlin, 

které jsou jinak konkurenčně velmi slabé (Prach 2009).  

Uplatňuje se i tzv. druhový management, kdy se odbornými zásahy pomáhá 

jednotlivým druhům fauny a flory k jejich přežití a rozšíření se na dané lokalitě (Sádlo 

a Tichý 2002, Chuman 2012). Další možností je nerovnoměrné dosazování listnatých 

stromů geograficky původních dřevin, sečení luk a průběžná likvidace nepůvodních 

náletových dřevin a bylin (Řehounková a Řehounek 2010, Sádlo a Tichý 2002).  

Přirozenou sukcesi můžeme dnes spatřit v malých lomech, pískovnách, 

výsypkách a na borkovacích polích. Tato místa byla opuštěna a zarostla dříve, než se vůbec 

začalo o nějakém zásahu uvažovat. V současné době jsou často chráněnými oblastmi, ve 

kterých se vyskytují jinde nevídané druhy fauny a flory. Příkladem flory mohou být různé 

druhy orchidejí, hruštiček, hořeček brvitý, plavuňka zaplavovaná, rosnatka okrouhlolistá 



17 

 

nebo žebratka bahenní. Mezi bezobratlé, kteří se na lokalitách vyskytují, patří například 

soumračník podobný, okáč metlicový či saranče německá (Prach 2011).  

2.3.5 Ostatní rekultivace 

Jsou takové rekultivace, kde nelze využít velká plocha k jednomu účelu, proto se 

vytváří menší roztroušené jednotky zeleně a vodních ploch. Na svazích ohrožených erozí 

se vysazují keře, začleňují se remízky a stromy podél cest. Vznikají tak parky, příměstské 

zeleně, parčíky, stromořadí, vodní nádrže, naučné stezky, centra pro chov 

zvěře a volnočasová centra (Gremlica et al. 2011), sportovní prostory, arboreta, závodní 

tratě, sportovní střelnice, kynologická centra a další (Štýs 1981).  

Ani zde není ekologická stabilita nijak vysoká a oblasti jsou biologicky chudší než 

oblasti spontánní sukcese (Gremlica et al. 2011). Příkladem může být Velebudická 

výsypka, která vznikla pro příměstskou rekreaci, z nadložních zemin závodu Jan Šverma. 

Dnes se zde nachází dostihové závodiště Hipodrom Most, golfové hřiště, farma pro chov 

dostihových koní, in - line dráha, fotbalgolf areál aj
1
.  

2.4 Vybrané typy rekultivací dle lokalit 

V kapitole budou uvedeny pouze některé typy rekultivací z mnoha možností. 

Zejména rekultivace výsypek, kamenolomů, pískoven, rašelinišť, těžeben jílů, skládek 

odpadů a odkališť. 

2.4.1 Výsypky 

Zásadně ovlivňují ráz krajiny, vznikají při těžbě uhlí, uranu, jílů, písků a dalších 

surovin, zejména rudných (Smolík a Dirner 2010, Prach et al. 2010). Na našem území 

výrazně převažují uhelné výsypky, některé byly již zrekultivovány, jiné se rekultivaci 

vyhnuly z různých důvodů, neplánovaně tak přešly k přirozené sukcesi. Výsypky jsou 

převážně miocenního, permo-karbonského stáří, často se v nich vyskytují zkameněliny 

tohoto období, proto jsou cenné i z geologické stránky (Prach et al. 2010).  

Na výsypkách se může provádět rekultivace lesnická, zemědělská, hydrická, ale 

i jiné typy rekultivací (Smolík a Dirner 2010). Velmi záleží také na tom, v jaké krajině se 

výsypky nachází. Mostecké výsypky leží spíše v krajině suché, oproti tomu Sokolovské 

                                                 
1
 Informace čerpány online 20. 11. 2017 z: http://www.hipodrom.cz/cz/hipodrom/index.html  
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výsypky se nachází ve vlhčím a chladnějším prostředí proto zde procesy rekultivace 

i spontánní sukcese neběží stejně (Prach et al. 2009).  

Lesnická rekultivace probíhá přibližně takto - srovnání terénu, navezení zeminy, 

zasetí travního porostu a zasazení první várky dřevin, které výsypku zpevní a poskytnou 

dostatek organického materiálu pro další a náročnější dřeviny. Bohužel tím, že se výsypka 

srovná, případně vysuší, dochází k nežádoucímu jevu – vymýcení druhů, které se zde již 

usadily během těžby, nebo by se usadily, kdyby byla ponechána přírodě (Prach 

et al. 2010). Pokud se na výsypku naveze organický materiál v podobě štěpky, orné půdy 

nebo drcené kůry, vytvoří se prostor pro konkurenčně silnější druhy rostlin, 

expanzivní a invazivní druhy, jako je třtina křovištní. Technicky zrekultivované výsypky 

jsou druhově mnohem chudší než výsypky ponechány spontánní sukcesi (Prach 

et al. 2009).  

U některých výsypek není možné ponechat území přírodě, například v případě 

hrozícího sesuvu, nedalekého města nebo v případě kontaminace (Prach et al. 2009). 

U jiných výsypek by to možné bylo, bohužel složitost zákonů České republiky, ve své 

dnešní podobě, tuto variantu příliš neumožňuje (Gremlica et al. 2011). Dalším 

nežádoucím a častým efektem rekultivace je, že na pohled zrekultivovaná výsypka 

nepůsobí hezky a přirozeně ani po několika letech (Prach et al. 2010).  

Zemědělská rekultivace probíhá do jisté míry stejně jako lesnická, ale neprovádí se 

až tak často, pro nevhodný a často svažitý terén, který by nebyl zemědělsky lukrativní 

(Prach et al. 2010). Upraví se terén výsypky, zaveze se ornicí z deponií a vyseje se první 

travní směs (Pecharová et al. 2004). Výsypka může být také zrekultivována jako 

volnočasový areál - hipodrom, motokrosová dráha, golfové hřiště aj. (Prach et al. 2010).  

Ideální stav rekultivace by byl takový, kdy se s přirozenou sukcesí počítá již při 

dobývání území a výsypky by byly rovnou naváženy tak, aby vytvářely členitý terén, který 

je mnohem různorodější a tím lákavější pro faunu a floru (Prach et al. 2010, Prach 2006). 

Protože výsypky nejsou nehostinným místem, se kterým by si příroda nedovedla poradit. 

Právě naopak, díky nerovnostem terénu výsypky mohou vznikat různé deprese 

s jezírky a mokřady, které přilákají bezobratlé. Uchytí se travní porost i dřeviny. Celková 
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druhová diverzita takového místa je mnohem bohatší, než když se výsypka srovná do 

plochy a osází se trávou a stromky (Sádlo a Tichý 2002, Prach 2006). 

Například Mostecké výsypky mají pověst měsíční krajiny, ale tak se jeví jen krátce, 

protože prakticky hned po nasypání začíná primární sukcese. První se objevují jednoleté 

rostliny například - lebeda lesklá, merlík tuhý, rdesno blešník a jiné. Ale i dvouleté rostliny 

například - bodlák obecný. Vedle těchto běžných druhů lze nalézt i druhy velmi vzácné, 

jako například lebeda růžová. Postupem času, zhruba mezi 5 – 10 lety, převládnou vytrvalé 

byliny, jako je vratič obecný či pelyněk černobýl. Dále traviny, mezi které lze zařadit ovsík 

vyvýšený a třtinu křovištní. Postupně ubývají druhy rumištní a objevují se druhy luční. 

Vytváří se mozaika polopřírodní lesostepi, která pravděpodobně vytrvá velmi dlouho. 

Příkladem může být Albrechtická výsypka, která nebyla rekultivována (Prach et al. 2009).  

2.4.2 Kamenolomy 

Jde o místa, kde probíhá nebo probíhala povrchová těžba kamene. Do dvacátého 

století byly kamenolomy menších rozměrů a podřizovaly se krajině. Lámání kamene 

nebylo tolik mechanizováno a i díky tomu lomy nevypadají jako krátery v krajině. Dnes je 

vnímáme jako deprese krajiny. Od počátku dvacátého století se těžební oblasti postupně 

zvětšovaly a již je nelze vnímat jako nerovnosti terénu, ale jsou zřetelným zásahem do 

jejího rázu (Tropek et al. 2010). U kterého je vhodné zvážit, jak s ním naložit po ukončení 

těžby, již před samotným zahájením (Smolík a Dirner 2010). Takové místo se může zavést 

zeminou, nebo skládkovým materiálem či nejrůznějším odpadem aj., který je pak překryt 

zeminou (Tropek et al. 2010).  

Zavezený terén se zarovná s okolím a na jeho povrchu se vytvoří „krajina umělá“. 

Dalším způsobem je napuštění jámy vodou a vytvoření vodní plochy, která se může do 

budoucna užívat jako přírodní koupaliště. V takovém případě se upravuje okolní 

terén a celý lom se musí zpřístupnit a dostatečně zabezpečit (Smolík a Dirner 2010). 

Jako mnohem vhodnější způsob se však jeví ponechat takové místo přírodě, tedy 

přirozené sukcesi. Vzniká zde vyšší pravděpodobnost toho, že se objeví méně obvyklé 

druhy fauny a flory. A to díky tomu, že terén je členitější, vznikají různá mikrostanoviště, 

jezírka, skalní stěny, hromady balvanů, která jsou důležitá pro méně frekventované druhy 

rostlin a živočichů. Kolonizace se pochopitelně odvíjí od druhu horniny, která je těžena. 
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Na její soudržnosti, vlhkosti, ale i na způsobu lámání kamene. Kolonizace se odvíjí i od 

velikosti lomu, čím větší lom, je tím se svému okolí více vymaňuje (Sádlo a Tichý 2002).  

Přirozená sukcese vzniká již během samotné těžby kamene, kdy se na jedné části 

lomů těží a na jiné již ne, taková část začíná sama spontánně zarůstat, objevují se druhy 

porostu jako je ovsík vyvýšený, vrbka úzkolistá, komonice lékařské, lipnice hajní, habr, 

jasan, hořeček brvitý, tolice dětelová, planá mrkev obecná, hadinec obecný, rozchodník 

bílý, šáchor žlutavý, podběl lékařský, orobinec širokolistý a úzkolistý, rákos 

obecný a mnohé další druhy (Sádlo a Tichý 2002, Chuman 2012, Tropek et al. 2010).  

Mezi živočichy, kteří se vyskytnou v kamenolomu během spontánní sukcese, se řadí 

například okáč metlicový, saranče modrokřídlá, běžník lesostepní, soumračník podobný, 

ropucha krátkonohá, skokan štíhlý, ještěrka zední a obecná, ťuhýk obecný či netopýr velký 

(Chuman 2012). 

Ne všechno rostliny, které se objeví během spontánní sukcese, jsou žádoucí pro 

harmonickou obnovu dané lokality. Jsou to především lesní náletové dřeviny, či invazivní 

druhy fauny a flory, které u nás nejsou původní a svou přítomností omezují, až vytlačují 

naše původní druhy (Sádlo a Tichý 2002).  

V některých případech není vhodné kamenolom ponechat přirozené sukcesi, jedná 

se například o místa, která se nachází blízko obytné zástavby, místa, kde by hrozila eroze 

(Prach 2006) či uvolňování zdraví škodlivých látek, kde může hrozit kontaminace okolí 

(Prach et al. 2010).  

Přirozená sukcese je pomalejší proces než technická rekultivace lokality, ale je to 

proces, při kterém vznikají mnohem zajímavější jevy a objevují se velice vzácné a často 

zapomenuté rostliny a zvířata (Sádlo a Tichý 2002). Proto se jako nejvhodnější obnova jeví 

částečná rekultivace a částečná sukcese. Lom se nezaváží, ale spíše se jeho terén 

domodeluje tak, aby byl přírodě co nejbližší, a ponechá se jí. Do lomu se může částečně 

navézt kvalitní zemina, do které se mohou zasadit místní druhy dřevin, které zahájí 

sukcesi. Naopak invazivní druhy mohou být odstraněny. Mezi takové se řadí akát nebo 

borovice černá. Pokud například během těžby vzniknou jezírka, není vhodné je zavážet, ale 

pečovat o ně (Tichý 2004).  



21 

 

Dle Pracha (2006) jsou některé kamenolomy obohacujícím prvkem jednotvárného 

zemědělského terénu. Takový lom, se může stát útočištěm pro faunu a floru, která z okolní 

krajiny mizí (Sádlo a Tichý 2002). Pokud je lom vlhčí, rychle zarůstá místními druhy 

dřevin – borovice, bříza, osika, vrba, smrk. Sušší lomy se naopak stávají stepními útočišti 

jak rostlin, tak živočichů (Prach 2006). U vápencových lomů se vyskytují mokřady se 

vzácnými slanomilnými rostlinami, voda zde má vyšší obsah minerálních látek. Příkladem 

může být Růženin lom, kde roste zeměžluč spanilá nebo okolí Koněprus kde roste 

například ostřice oddálená (Sádlo a Tichý 2002). 

Druhově bohatší jsou vápencové a bazaltové lomy díky blízkosti hodnotných 

stepních biotopů v jejich okolí, než lomy granitických hornin. V těchto lomech je možné 

nalézt řadu chráněných a ohrožených stepních druhů například – hlaváček jarní, koniklec 

luční český, třezalka ozdobná, kavyl olysalý, bělozářka liliovitá a lomikámen trsnatý 

(Chuman 2012).  

Ukázkou zdařilé řízené sukcese může být opuštěný vápencový Růženin lom na 

Hádech (obr. 3). Lom se nachází na okraji Brna v jižním svahu kopce V letech 1998 – 

2002 zde proběhla rekultivace tzv. řízenou sukcesí. Byly odstraněny invazivní druhy 

dřevin, provedla se technická úprava s navezením malého množství zeminy a bylo vyseto 

více než 60 druhů rostlin (Tropek et al. 2010), z nichž se 2/3 uchytila (Prach et al. 2009).  

Aktuální zajímavostí je bývalý mramorový lom Mramorka nedaleko Zbuzan v okrese 

Praha – západ, který měl být zasypán. Na poslední chvíli se podařilo lom zachránit a 

nebude zavezen stavební zeminou. Lom je cenný geologicky, ale i zoologicky. Vyskytuje 

se zde rak bahenní, slavík obecný nebo čolek velký. Do budoucna by se lom mohl stát 

zvláště chráněnou přírodní památkou
2
.  

                                                 
2
 Informace čerpány z online zdrojů 14. 11. 2017: https://praha.idnes.cz/lom-mramorka-zasypani-zbuzany-

chraneny-krajinny-prvek-pi2-/praha-zpravy.aspx?c=A170428_2321994_praha-zpravy_rsr a 

http://www.zbuzanyobec.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=19196&query=mramorka&submit.y=0&s

ubmit.x=0&pocet=24&stranka=1  



22 

 

 

Obrázek 3: Růženin lom na Hádech u Brna  

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/ 

2.4.3 Pískovny 

Oblasti převážně kvartérního stáří, kde se nachází nezpevněné sedimenty o velikosti 

zrn 0,05 – 2mm, tedy písky a štěrky, které vznikly říční, jezerní a mořskou sedimentací 

(Petránek et al. 2016). 

Těžební prostor pískoven se může nacházet nad či pod hladinou podzemních vod. 

Pokud se nachází pod hladinou, pískovna se samovolně, po ukončení těžby zaplní vodou 

a může vzniknout jezero, které je možné dále využívat pro rekreaci či jako vodní nádrž. 

V takovém případě se rekultivují břehy vznikající nádrže, kdy je častým jevem vysázení 

lesnických monokultur (Řehounek 2008), mnohdy i nepůvodních druhů dřevin, jako je dub 

červený, smrk pichlavý nebo borovice lesní (Gremlica et al. 2011).  

Pískovny nacházející se nad hladinou podzemních vod se promění pomocí lesnické 

rekultivace nebo rekultivace zemědělské na ornou půdu, louky či pastviny. Kdy je 

navezena základní vrstva hlinitopísčité skrývky, na kterou se naváží ornice a povrch je 

zarovnán s okolní krajinou. Pro oživení půdy se použijí nejrůznější meliorační prostředky, 

mezi které patří například rybniční bahno, průmyslové komposty, slíny, bentonity, 

průmyslová hnojiva a zemědělské odpady. Pískovny, které dosáhly hladiny podzemních 

vod, jsou zatopeny (Smolík a Dirner 2010). Navezením zeminy se zničí veškerá, do té 

doby vzniklá, mikrostanoviště a prostor se tak stává uniformním. Značně se tak ochudí 
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biodiverzita lokality (Konvička et al. 2005), navezením zeminy s obsahem humusu se 

zlikvidují vzácné druhy společenstev, které mají nízkou konkurenční schopnost 

(Řehounková a Řehounek 2010). 

Při lesnické rekultivaci se často používají borové monokultury, které nejsou příliš 

vhodné a ani přínosné. Může dojít k tak absurdní situaci, kdy jsou stromky, které se 

v pískovně objeví spontánní sukcesí, zlikvidovány a na jejich místo jsou vysázeny 

v pravidelných rozestupech stejné, borovice lesní nebo smrk stříbrný (Řehounek 2008).  

Proto je vhodnější pískovny ponechat přirozené sukcesi, kdy vznikne řada odlišných 

stanovišť a díky tomu se biodiverzita místa stává bohatší. Objevují se zde druhy rostlin 

a živočichů, které by se v lesnické monokultuře jen stěží prosadily nebo se vůbec 

neobjevily (Řehounková a Řehounek 2014). Z bylin suchých stanovišť lze uvést 

například – nahoprutka písečná, kolenec Morisonův (Prach et al. 2009), turanka kanadská, 

jetel rolní, bělolist nejmenší (Řehounková a Řehounek 2010). Stanovišť vlhkých pak – 

psárka plavá, sítina cibulkatá, sítina rozkladitá. Dále - ovsík vyvýšený, třtina křovištní, 

metlice trsnatá, podběl lékařský, řebříček obecný a mnohé další (Řehounková a Řehounek 

2010). V pískovnách a štěrkopískovnách, kde těžba probíhá pod hladinou vody, se objevují 

vzácné druhy vodních a mokřadních rostlin například – řeřišnice bahenní, šachor žlutavý, 

rosnatka okrouhlolistá, žebratka bahenní, sítina strboulkatá aj. (Chuman 2012). Například 

v pískovně Jestřábí u České Lípy se vyskytují druhy otevřených písčin paličkovec šedavý, 

nahoprutka písečná, ovsiček časný, či flora rašelinišť, jako je plavuňka zaplavovaná, 

rosnatka okrouhlolistá a rojovník bahenní (Sádlo a Tichý 2002).  

Dřeviny spontánně objevující se v pískovnách jsou zastoupeny – břízou bělokorou, 

borovicí lesní, dubem letním, jeřábem ptačím, olšemi, vrbami nebo topolem osikou 

(Řehounková a Řehounek 2010, Prach et al. 2009). V mnoha případech kolem pískoven již 

borovice rostou, proto není nutné je uměle vysazovat, během pár let se objeví samy 

i v pískovně (Prach 2006).  

Další možností je sukcese řízená, kdy se ovlivňuje množství nežádoucích druhů, 

například trnovník akát, který svou přítomností dokáže zlikvidovat ostatní porost. 

Dosazování listnatých stromů se provádí pouze ve velmi snížené míře, aby z oblasti 

nevznikla monokultura. Kromě toho je možné upravit terén pískovny tak, aby vznikly 
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různé deprese, malá jezírka a stěny, které se ponechají přírodě (Řehounková 

a Řehounek 2010). 

U pískoven se uplatňují managementové zásahy, které pomáhají některým druhům 

v přírodě přežít a rozšířit tak jejich populaci. Mezi tyto druhy lze zařadit ropuchu 

krátkonohou, které se pravidelně upravují tůně (Řehounková a Řehounek 2010). Nebo 

břehuli říční hnízdící ve stěnách pískoven (Heneberg 2009), které se pro ni staly náhradním 

stanovištěm za původní hnízdění v březích neregulovaných vodních toků (Prach 

et al. 2009). Břehule pro své hnízdění vyžaduje narušený svah. Proto se jednou za čas 

strhne zarostlá plocha stěny pískovny (Řehounek 2008). V pískovnách se objevují 

i ohrožené druhy hmyzu, které je osidlují v raných sukcesních stádiích, kdy je povrch 

narušen (Prach et al. 2009). Zajímavé je, že managementové zásahy částečně narušují 

přirozenou sukcesi, ale zároveň jsou nutné pro udržení některých druhů (Řehounková 

a Řehounek 2010).  

Jako ukázka povedené spontánní sukcese uvádí Řehounek (2008) Pískovnu u Dračice na 

Třeboňsku (obr. 4), která sice měla být zasypána, ale nikdy k tomu nedošlo. Území 

pískovny bylo uchráněno před zavezením stavebními odpady a lesnickou rekultivací. 

Namísto toho zde byly vybudovány tři tůně (Řehounková a Řehounek 2010) a v roce 2001 

byla pískovna vyhlášena za Přírodní památku a Ptačí oblast Třeboňsko. 

 

Obrázek 4: Pískovna u Dračice na Třeboňsku  

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/ 
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2.4.4 Rašeliniště 

Rašeliniště jako taková jsou v České republice velmi vzácná a jejích podíl 

je cca 0,3 % území. Proto se netěží v takovém měřítku jako například písek, kámen či uhlí. 

Valná část rašelinišť se nachází v jižních Čechách, především na Šumavě, dále v západních 

a severních Čechách (Konvalinková et al. 2010). Kryta jsou borovicí klečí a blatkou, ve 

vyšších polohách Šumavy převažuje borovice kleč, zatímco v okolí Třeboně a Českých 

Budějovic se na rašeliništích vyskytuje borovice blatka (Skuhravý 2000). 

Někdy od druhé poloviny 18. století se začíná těžit rašelina ručně tzv. borkování, kdy 

se vyřezávaly kusy rašeliny v blocích a používaly se jako palivo do domácností či jako 

stelivo pro domácí zvířata. Dnešní těžba, probíhá od poloviny 20. století již strojově, 

rašeliniště je buď vysušeno a poté vytěženo, nebo se těží mokrá rašelina, která se dále 

užívá pro léčebné účely (Konvalinková et al. 2010) nebo jako půdní substrát (Gremlica 

et al. 2011). Plocha rašelinišť nebyla vždy využívána pro účely dobývání rašeliny. 

Příkladem může být Třeboňsko, kde byla na území rašelinišť vybudována síť rybníků 

(Horn 2009). 

Rašeliniště jsou ostrovním biotopem, který se velice liší od svého okolí. Mají 

nedostatek živin a přebytek vody. Pokud se nějaké živiny v rašeliništi objeví, jsou uloženy. 

Díky této kombinaci vznikají specifické podmínky, ve kterých se objevují rostlinná 

společenstva, která jsou sice konkurenčně slabá, ale dobře zvládající stres (Horn 2009).  

Tím, že rašeliniště přirůstají 1 mm za rok (Skuhravý 2000) stávají se zajímavým 

zdrojem poznání dob minulých. Jsou zde uloženy zbytky rostlin, pylová zrna až 10 000 let 

stará Proto je také valná většina rašelinišť na našem území vyhlášena za přírodní 

rezervaci (Horn 2009). 

Těžbou rašeliny z rašelinišť dochází k narušení ekosystému lokality, při vysoušení je 

biotop prakticky zničen a je nutná revitalizace. Metoda vysoušení rašelinišť je 

nejinvazivnější zásah při dobývání rašeliny. Celá lokalita je tak suchá, že prakticky 

nezbývá nic jiného než ji zalesnit, k takovým účelům je využívána borovice lesní či smrk 

ztepilý. Pokud to okolní krajina dovolí, může se rašeliniště nechat zaplavit 

vodou a vzniknou nové vodní plochy. Zde velice záleží na tom, jaká je hloubka zaplavené 

lokality, pokud je mělčí, časem se může navrátit původní biotop a obnovit se i funkce 
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vysušeného rašeliniště. Do takového stanoviště se mohou navrátit i dřeviny, jako je olše 

nebo borovice blatka. V případě zaplavení vodou se musí nejprve odstranit odvodňovací 

kanály, poté se vytvoří systém pánviček, které budou vodu v rašeliništi zadržovat. Samotná 

výše hladiny je regulačním prvkem proti zarůstání obnovovaného rašeliniště (Gremlica 

et al. 2011). Další z možností je vytěžené rašeliniště přeměnit v zemědělskou půdu 

(Konvalinková et al. 2010).  

Vytěžený prostor je možné ponechat přírodě – spontánní sukcesi, která je sice 

pomalejší, ale z mnoha hledisek přirozenější, levnější a biologicky hodnotnější. Příkladem 

spontánní sukcese jsou borkovací pole, která vznikla během 18., 19., a částečně 20. století 

na Šumavě, kde bylo po ukončení těžby rašeliniště ponecháno vlastnímu osudu. 

Menší jámy se navrátily do původního stavu před borkováním, byly zaplaveny spodní 

vodou zbytky rašeliny obnovily svou funkci (Horn 2009).  

Velké vyfrézované plochy rašelinišť, které vznikaly od poloviny 20. století, 

prakticky nejsou schopny vlastní obnovy to ani v případě, že zde zůstane spodní část 

nevytěžené rašeliny (Horn 2009, Prach et al. 2009). Vše ale záleží na hladině spodní vody. 

Pokud je rašeliniště odvodněno více jak 1 metr pod povrch, jeho návratnost je přirozenou 

sukcesí prakticky nemožná. Na ploše se objevují nepůvodní druhy, které jsou konkurenčně 

silnější. Mezi takové druhy patří třtina křovištní, metlice trsnatá, třtina chloupkatá, bříza 

bělokorá, borovice lesní, smrk ztepilý a mnohé další (Konvalinková et al. 2010, Prach 

et al. 2009).  

Opačným příkladem mohou být rašeliniště, kde je hladina podzemní vody vyšší 

a pohybuje se kolem 0,3 metrů. Zde se může uchytit původní vegetace rašeliníků. Důležité 

však je po ukončení těžby zasypat odvodňovací kanály, jinak nedojde ke zvýšení hladiny 

spodních vod a sukcese bude velmi pomalá nebo žádná (Konvalinková et al. 2010). 

Objevují se například – psineček psí, ostřice, sítiny, metlice trsnatá, vrba popelavá a jiné 

(Prach et al. 2009). 

Rašeliniště je velice specifický biotop, který musí být chudý na živiny, při obnově 

jiných stanovišť jsou živiny žádoucí, zde nikoli. Proto, aby se na lokalitě znovu rašeliník 

uchytil, musí být půda chudá na živiny a kyselá. Pokud se rašeliník uchytí, nastartuje 

se proces tvorby humolitu. Velkou pomocí pro nastartování tohoto procesu je mulčování, 
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kdy se na povrch obnovované lokality klade například sláma, kůra nebo speciální 

mulčovací folie (Horn 2009). Pro návrat fauny a flory do těžbou poškozeného rašeliniště 

mohou pomoci i managementové zásahy (Gremlica et al. 2011). Zásadní však je zvýšit 

hladinu vody v obnovovaném rašeliništi. Návrat rašeliništních druhů je možné podpořit 

formou výsevu rozhozením sena se zralými semeny z okolních mokřadních luk, nebo 

rozhozením rozlámaných stélek rašeliníku, které ve vlhku rychle regenerují. U nás byl 

takový postup zvolen na rašeliništi Soumarský Most v Národním parku Šumava (obr. 5) 

(Prach et al. 2009). 

 

Obrázek 5: rašeliniště Soumarský Most 

Zdroj:https://commons.wikimedia.org/ 

2.4.5 Těžebny jílů 

Jíl se těží především kvůli obsahujícím minerálům, kterými jsou kaolin, bentonit aj. 

Materiály jsou dále využívány v mnoha odvětvích průmyslu – sklářství, keramika, 

porcelán, papírenství a stavebnictví. Samotná těžba jílů je pomalejšího rázu, proto 

v těžebních jámách a na výsypkách probíhá přirozená sukcese již během těžby (Melichar 

a Gremlica 2010). 

Rekultivace takové jámy je většinou hydrická, kdy se jáma nechá samovolně zaplnit 

podzemní vodou. Přičemž ideální stav je vytvoření mělké vodní plochy, která vyhovuje 

obojživelníkům. Lesnická ani zemědělská rekultivace není, často díky charakteru jílového 

substrátu, možná (Gremlica et al. 2011). Pokud se k takové rekultivaci přistoupí, jsou 
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nejprve zpevněny svahy, jáma je poté zavezena zeminou a převrstvena ornicí, která je 

oseta jetelotravní směsí nebo osázena stromky (Smolík a Dirner 2010, Melichar 

a Gremlica 2010).  

I v tomto případě je možné uplatnění přírodní sukcese nebo sukcese řízené. Kdy se 

stěny těžební jámy zabezpečí proti sesuvům, ale terén se nemodeluje příliš. Vhodné 

je neodstraňovat deprese, erozní rýhy, jezírka, haldy a nezpevňovat všechny stěny. Tyto 

nerovnosti terénu jsou pro přírodu velmi zajímavým místem a díky nim se rychle zvětšuje 

biodiverzita lokality. Kraje těžební jámy je možné osázet dřevinami – bříza pýřitá, topol 

osika, vrba jíva, hloh a mnohé další (Melichar a Gremlica 2010). 

Stejně jako v předchozích případech rekultivací se i zde uplatňuje druhový 

management. Při hydrické rekultivaci jsou vhodnější mělčí propojená jezírka, kde se daří 

obojživelníkům, jako je čolek dravý, čolek velký, ropucha krátkonohá, ropucha obecná, 

ropucha zelená a další. Z ohrožených rostlin, které se v těžebnách objevují lze vyjmenovat 

například růžkatec bradavčitý, bublinatku menší, plavuník zploštelý a zevar nejmenší. 

Jedná se o rostliny, které jsou buď konkurenčně slabé, nebo jsou vázané na minerálně 

chudé substráty (Melichar a Gremlica 2010). 

Příkladem může být Jáma Zelená nedaleko Františkových Lázní, kde sice stále těžba 

probíhá, ale ve velmi snížené míře. Na dně jámy vznikla jezírka, do kterých byly vysazeny 

ryby, částečně proběhla i zemědělská rekultivace (Melichar a Gremlica 2010). 

2.4.6 Skládky komunálního odpadu 

Skládkováním komunálního odpadu se ráz krajiny výrazně mění, vytváří se nové 

kopce, které jsou často vyšší než kopce v okolí (Gremlica et al. 2011).  

Gremlica (2011) uvádí, že pro snížení zásahů do krajiny, je dobré kopce odpadu 

modelovat trojím způsobem. Kopce s plochým temenem, na kterých je možné dále stavět, 

kopce nepravidelných kuželů či kopce s více svahy o různých sklonech, které se 

nepravidelně osází a lépe se tak začlení do krajiny, než kopce pravidelné. Při osazování 

skládky je dobré ponechat část bez zásahu pro spontánní sukcesi. Začlenění do krajiny není 

jediný problém, který se u skládek musí řešit. Dalším velkým problémem je zamezení 

kontaminačních rizik, které u skládek hrozí. 
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Rekultivace skládek má také svou technickou a biologickou část. Technická část je 

zaměřena na eliminaci tvořících se plynů ve skládce, zabránění průsaků kontaminované 

vody do podloží, melioraci skládky a vybudování technického zázemí kolem skládky, jako 

jsou silnice. Na technickou část navazuje část biologická, kdy se na povrch skládky naveze 

ornice, zaseje se první travní směs a zasadí se dřeviny. Biologická část rekultivace se odvíjí 

od budoucího účelu rekultivované skládky, kdy může vzniknout lesní porost, orná půda, 

sad, volnočasové centrum, sportovní areál nebo jiná zástavba (Filip et al. 2003).  

Takové umělé kopce skládek komunálního odpadu lze najít v Praze kousek od 

Ďáblic (obr. 6) či u obce Ořech (Gremlica et al. 2011).  

 

Obrázek 6: skládka Praha Ďáblice  

Zdroj: http://www.fcc-group.eu/ 

2.4.7 Odkaliště 

Při provozu tepelných elektráren, továren, při zpracování rud či spaloven odpadu 

vzniká jako odpadní materiál popel, který je nutné někde uložit a právě k tomu účelu slouží 

odkaliště. Zde je popel skladován. Vznikají buď ve vytěžených prostorech lomů, nebo jsou 

uměle vybudovány na lesnické či zemědělské půdě, která je pro tento účel zabrána (Smolík 

a Dirner 2010). Kvůli své prašnosti je popel plaven a usazován za pomoci vody, kdy je do 

odkališť transportován jako suspenze vody a popelovin. Odkaliště tak můžeme vnímat jako 

velké nádrže vody a popela (Gremlica et al. 2011).  
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Uvolňování těžkých kovů, solí do půdy a popílku do ovzduší činí z rekultivací 

odkališť nesnadný úkol, mnohem složitější než rekultivace jiných antropogenních 

stanovišť (Rauch 2010). V popelu se koncentrují látky jako arzén, kadmium, rtuť, 

beryllium a uran (Gremlica et al. 2011).  

Technická rekultivace odkaliště pro zemědělské účely spočívá v zavezení ornicí, 

která se dále kypří, hnojí průmyslovými i organickými hnojivy. Zaseje se první várka bylin 

– vojtěška setá, jarní ječmen či jetel luční. V dalších letech jsou zařazovány – oves, vikev, 

hrách a brambory (Smolík a Dirner 2010).  

Lesnická rekultivace odkaliště probíhá v následujícím sledu. Odkaliště je zavezeno 

zeminou nebo meliorační směsí, kterou může být například cukrovarský kal. Dva roky 

před sadbou pomocných stromků se vyseje jetelotravní směs, která spolu s keři zpevní 

zeminu a svahy. Po 15 – 20 letech se vysazují dřeviny cílové, mezi ty lze zařadit – dub 

červený, dub zimní, dub šípák, javor klen, javor mléč, jilm vaz, jasan ztepilý, modřín 

evropský, borovice lesní a borovice černá. Pomocné dřeviny jsou například – olše lepkavá 

a šedá, bříza bradavičnatá, topol bílý, lípa srdčitá, hloh obecný, javor jasanolistý, 

vrby a mnohé další dřeviny. Nezbytná je podpora růstu, proto jsou dodávána 

minerální a organominerální hnojiva zpravidla ve 3letém intervalu (Smolík a Dirner 2010). 

Výše je popsán klasický sled technických rekultivací, které z hlediska biodiverzity 

nejsou úplně ideální. Dále v kapitole bude naopak popsána možnost toho, jak lze provést 

rekultivaci s přihlédnutím k přírodě. Protože jak se ukazuje, odkaliště nejsou „mrtvou 

zónou“. Ba naopak se zde objevují druhy pro naši faunu a floru velmi vzácné. Odkaliště 

totiž do jisté míry suplují nedostatkové biotopy, zejména ty na živiny chudé a nezarostlé 

vegetací. Nezastavěné plochy, říční náplavy a skalnaté stepy (Rauch 2010).  

Pokud se rekultivuje odkaliště, nemělo by se celé zalesnit a tím zastínit. Vhodné je 

vytvořit rozmanité plochy bez vegetace a s vegetací, ponechat zamokřené propadliny 

terénu pro obojživelníky, ale i volný substrát pro písčinové druhy hmyzu. Rychlejší 

uchycení bylin a dřevin je podpořeno použitím stabilizačních sítí, které zpevní terén. 

Částečně se může odkaliště i vytěžit, tím se obnoví raná sukcesní stádia, která jsou pro 

rozmnožování některých druhů hmyzu velmi důležitá. Odtěžený materiál lze uplatnit 

ve stavebnictví (Rauch 2010). 
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Odkaliště jsou obsazována zejména druhy pískomilnými, které v našich podmínkách 

patří k těm vzácnějším. Sypký a vysychající substrát odkališť je velmi podobným písčitým 

stanovištím, která se u nás přestávají vyskytovat. Odkaliště se tak stávají náhražkou 

například pro blanokřídlý hmyz (Tropek et al. 2013).  

Byla provedena rozsáhlá studie Entomologického ústavu Biologického centra 

Akademie věd České republiky a přírodovědeckých fakult Jihočeské 

univerzity a Univerzity Karlovy
3
 na dvou odkalištích ve východních Čechách ve 

Chvaleticích (obr. 7) a Opatovicích, která měla překvapivé výsledky. Nalezeno bylo velké 

množství druhů, které jsou na našem území chráněné a kriticky ohrožené, dokonce se 

podařilo objevit i druhy, které byly v České republice považovány za vyhynulé (Tropek 

et al. 2013).  

Z obratlovců je zde zastoupen čolek obecný a horský, kuňka obecná, blatnice 

skvrnitá, ropucha krátkonohá, ropucha obecná, rosnička zelená, ještěrka obecná, užovka 

hladká, husice liščí, bukáč velký, moták pochop, pisila čáponohá a další. Bezobratlí 

zástupci na odkalištích jsou například vážka plavá, svižník písčinný, okáč metlicový, 

mravkolev běžný a jiné. Z flory se vyskytuje ostřice oddálená či černohlávek velkokvětý 

(Rauch 2010). 

 

Obrázek 7: odkaliště Chvaletice  

Zdroj: https://www.tyden.cz/ 

                                                 
3
 Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Článek 

dostupný 5. 11. 2017 online zde: http://www.kajinek.net/arfiles/Tropek%20et%20al.%20-%202013%20-

%20Is%20coal%20combustion%20the%20last%20chance%20for%20vanishing%20i.pdf  
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2.5 Rekultivovat ano či ne? 

Tato kapitola se zabývá otázkou, zda jsou rekultivace vhodnější než přirozená 

sukcese, případně za jakých podmínek je lepší ponechat prostor přírodě a za jakých naopak 

zasáhnout a rekultivovat. V předchozích jednotlivých kapitolách, je tomuto tématu již část 

věnována, tato kapitola je tedy jakýmsi rozšířeným či shrnutím výše uvedeného.  

Přirozená sukcese je proces, kdy se nechá poškozená část krajiny volně 

zarůstat a zásahy člověka jsou minimální nebo žádné. Proces trvá delší dobu než 

rekultivace, ale jeho velkou výhodou jsou nižší náklady a často se zde objeví vzácné až 

kriticky ohrožené druhy fauny a flory, které na uměle vytvořených stanovištích nemají 

často šanci (Vráblíková a Vráblík 2010).  

Těžební oblasti vytváří narušená stanoviště, kde začíná vývoj půd a sukcese vegetace 

na holém substrátu. Jedná se tzv. o primární sukcesi. S vývojem půd dochází zároveň 

k ovlivňování vegetace (Řehounková a Řehounek 2010). 

Z praxe a mnoha prací vyplývá, že těžbou narušená území mají velký potenciál 

k samovolné obnově v přijatelném časovém horizontu, který není o mnoho delší než běžná 

rekultivace. Takto vzniklé ekosystémy jsou z hlediska ekologie, ochrany biodiverzity 

a ekologické stability krajiny mnohem kvalitnější a hodnotnější. Přírodě blízké způsoby 

jsou nejvhodnější alternativou k lesnickým, hydrickým a zemědělským rekultivacím. 

Využívají přirozené a spontánní procesy – přirozenou sukcesi, usměrňovanou sukcesi nebo 

managementové zásahy, které podpoří ohrožená společenstva a druhy (Gremlica 

et al. 2011).  

Cílem takovýchto prací je přímá ochrana ohrožených nebo zvláště chráněných druhů 

fauny a flory, které oligotrofní biotopy, vzniklé těžbou nerostných surovin, využívají ke 

svému životu. Dalším cílem je uchovat již existující ekosystémy, které vznikly přirozenou 

sukcesí, protože tato stanoviště se vyznačují vysokou biologickou rozmanitostí 

druhů a vyšší ekologickou stabilitou. Za třetí jde o to umožnit v narušené, 

zdevastované a degradované krajině, vznik přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů 

s přirozenou nebo usměrňovanou sukcesí. Tyto ekosystémy budou vytvářet nezastupitelný 

ekostabilizační prvek v nově vznikající krajině, která byla narušena těžbou (Gremlica 

et al. 2013).  
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Záleží na velikosti lokality a reliéfu. Menší lomy či výsypky mohou být ponechány 

volné přírodě, ale pokud se jedná o několikakilometrové území, tak zde je dobré 

zasáhnout a přírodě pomoci, tzv. řízená sukcese (Gremlica et al. 2011). Pomoc přírodě 

spočívá především v tom, že se odstraní nepůvodní druhy flory, která omezuje druhy 

původní, případně též v introdukci druhů žádoucích (Chuman 2012). Odstraní se technické 

prvky a odpady po těžbě (Prach 2010). Velice důležitou roli hraje okolní ekosystém, který 

obnovovanou lokalitu ovlivňuje a může při řízené sukcesi sloužit jako předloha 

(Prach 2006). Například tam, kde stěna lomu bezprostředně sousedí s přirozenou nebo 

polopřirozenou nelesní vegetací, se řada druhů rostlin přestěhuje samovolně na stěny lomu 

(Sádlo a Tichý 2002).  

Přirozená sukcese je mnohem efektivnější a levnější, bohužel dnešní doba jí zatím 

moc nepřeje a důvodů proč tomu tak je, je hned několik. Jednak to neumožňuje legislativa 

České republiky tzv. horní zákon a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, který 

jasně definuje, že již před dobývacími pracemi musí být jasné, jak se později naloží 

s místem, kde práce budou probíhat (Vráblíková a Vráblík 2010). 

Při ponechání lokalit přirozené sukcesi také záleží na stavu okolní krajiny, na 

velikosti dané lokality a na kvalitě substrátu, který se na lokalitě nachází (Sádlo 

a Tichý 2002). Gremlica (2011) uvádí, že po dokončení těžby by terénní úpravy 

odvalů a hald měly být co nejmenší, jen v rozsahu nutném pro zabezpečení proti sesuvům. 

Protože právě erozní rýhy, deprese, propadliny, periodické tůňky, stinná místa, holé stěny 

aj. zásadním způsobem obohacují geomorfologickou diverzitu místa. Tím se vytváří 

optimální podmínky pro kolonizaci živočichy a rostlinami (Gremlica et al. 2011, Sádlo 

a Tichý 2002, Horn 2009, Melichar a Gremlica 2010).  

Krásným příkladem toho, jak si příroda dovede poradit sama, může být pískovna 

Cep II., která se nachází pod správou Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (obr 8). 

V České republice jde o jednu z největších ploch, ponechanou přirozené sukcesi. Proces 

započal v roce 1998 a během několika měsíců se na nerekultivovaném území usadili velmi 

vzácné druhy fauny i flory. Jediným zásahem byla částečná úprava terénu. 

Nerekultivovaná oblast byla biologicky poměřena s oblastí rekultivovanou a jednoznačně jí 
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převýšila co do počtu druhů rostlin a živočichů, které se zde usídlily (Řehounková 

a Řehounek 2014).  

Dalším důkazem toho, že přirozená obnova je pro přírodu mnohem užitečnější je 

studie týmu Roberta Tropka
4
. Tato studie, při níž byly sledovány skupiny 

členovců a cévnatých rostlin, byla prováděna ve vápencových lomech Českého krasu. 

Z tohoto výzkumu vyplývá, že především na nerekultivovaných územích bylo nalezeno 

mnohem více vzácných a specializovaných druhů živočichů a rostlin. Samovolně 

obnovované plochy zarůstají vegetací pomaleji, čímž nabízí specifická mikrostanoviště. 

Tato mikrostanoviště jsou velice důležitá pro druhy živočichů, kteří by jinde neměli šanci.  

Dnes lze mnoho ohrožených druhů, nebo druhů, které se brzy ohroženými stanou, 

spatřit právě na takto zdevastovaných místech krajiny. V tomto případě se může uplatňovat 

tzv. druhový management, který částečně narušuje přirozenou sukcesi a tím napomáhá 

rozšíření druhů rostlin i zvířat, které by se jinak jen stěží šířili (Gremlica et al. 2011). 

Příkladem takových biocenóz, které potřebují pravidelně obnovovat, jsou oligotrofní 

mokřady a písčiny. Obnovování musí být pravidelné, jinak se stanoviště zanášejí 

živinami a zanikají (Řehounková a Řehounek 2010). 

Na plochách je možné provádět kosení travin, odstraňování invazivních druhů 

dřevin, které vytlačují druhy původní. Vytváří se ranně sukcesní stádia 

stepních a xerotermních trávníků, která jsou na hmyz druhově bohatá (Novák 

a Konvička 2006). Další možností je pastva zvěře, ovcí a koz (Gremlica et al. 2011).  

Gremlica (2011) uvádí, že na základě dlouhodobých výzkumů, které provádí 

přírodovědci, zabývající se problematikou rekultivací a přírodě blízkými způsoby obnovy, 

se ideálně doporučuje ponechat 25 % rozlohy těžbou narušených míst přirozené 

(spontánní) sukcesi a sukcesi usměrňované. Zároveň uvádí, že toto číslo nesmí být fixní, 

odvíjí se od konkrétních podmínek lokality. 

                                                 
4
Studie dostupná online 19. 11. 2017: 

http://u.osu.edu/kordenbrock.3/files/2014/02/Tropek_Kadlec_Spontaneous-succession-in-limestone-quarries-

24nohrx.pdf  
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Obrázek 8: pískovna Cep II, Suchdol nad Lužnicí 

Zdroj: http://www.nase-biodiverzita.cz/.  
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3 Výukové aktivity 

Rekultivace a přirozená sukcese jsou několik posledních let velmi aktuálním 

tématem, které by mělo dostat prostor i ve výuce žáků. Jedná se o těžební procesy, které do 

našeho životního prostoru zasahují čím dál víc a je nutné je řešit. Tyto procesy postihují 

přírodu a čerpají přírodní zdroje, které jsou pro nás nedílnou součástí každodenního života.  

3.1 Návrhy exkurzí do okolí Prahy 

Za rekultivacemi nemusíme z žádného města ani vesnice jezdit nijak daleko, 

prakticky jsou všude kolem nás a ani Hlavní město na tom není jinak. V okolí 

Prahy a v samotné Praze se nachází několik desítek míst, které je možné navštívit i s dětmi.  

Pro návrhy exkurzí jsem vybrala dva lomy, které leží ve velmi známých lokalitách. 

Jde o lomy Opatřilka – Červený lom a Houbův lom. První se nachází na území Prahy 

v Prokopském a Dalejském údolí a druhý ve Středočeském kraji v bezprostřední blízkosti 

Koněpruských jeskyň. Žákům je zde možné, mimo jiné, představit přirozenou sukcesi 

ve své plné kráse a poukázat na to proč je tak důležité aby příroda v některých případech 

dostala prostor i přesto, že jí člověk utržil nevratné šrámy.  

3.1.1 Opatřilka – Červený lom 

Cíl: představení spontánní sukcese oblasti a poukázání na její výhody  

Věk: žáci ve věku 12 – 15 let 

Místo: venkovní lokalita - přírodní památka  

Počet žáků: 15 – 25 žáků 

Doba trvání: 1 hodina, doba trvání se může odvíjet od dalších přidružených aktivit. 

Charakteristika lokality: vápencový lom (obr. 9), ve kterém se těžil v 19. století vápenec 

pro stavební účely blízkého okolí. Nachází se v Prokopském a Dalejském údolí nedaleko 

Hlubočep. Od roku 1982 je veden jako Přírodní památka.  

Oblast je cenná nejen z geologického hlediska, ale právě i z hlediska možné ukázky 

spontánní sukcese, která zde postupně přešla v sukcesi řízenou. Díky tomu, že je území 
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lomu a okolí pravidelně udržováno, se napomáhá lokální biodiverzitě, která je zde velice 

hojná. 

Během roku je možné pravidelně potkat kozy a ovce, které spásají na svazích lomu 

trávu, tím se napomáhá udržet konkurenčně méně schopné druhy bylin. Pastva zároveň 

zamezuje sukcesi dřevin. Dvakrát do roka probíhá ruční sečení luk, které také přispívá 

k udržení biologické různorodosti složení travního porostu a zároveň zatraktivňuje lokalitu 

pro návštěvníky. Na lokalitě probíhá i redukce nepůvodních dřevin, jako je trnovník 

akát a borovice černá, stromy jsou vyřezávány spolu s křovinami.  

I když je lom již několik desítek let uzavřen, stále jsou zde k vidění odvaly a haldy 

odpadního materiálu, které postupem času spontánně zarostly a právě toto může sloužit 

jako ukázka přirozené sukcese. Holé skalní stěny jsou ideálním místem pro teplomilné 

trávníky. 

Těžba zde vytvořila velmi členitý terén, od holých vápencových srázů kde pálí 

slunce přes štěrbiny ve skále po malé periodické tůňky a stinná místa. Je možné zde objevit 

běžné druhy fauny a flory, ale i velmi vzácné až kriticky ohrožené kusy.  

Jaké druhy fauny a flory jsou na vápencových svazích lomu a v lomu k nalezení? 

Flora - koniklec luční český, sasanka lesní, bělozářka liliovitá, kozinec dánský, dub 

šípák, zdravínek jarní, hořeček brvitý, rozrazil časný a mnohé další druhy.  

Fauna – ovsenka skalní, zrnovka žebernatá, vřetenatka lesklá, okáč skalní, modrásek 

černočárný, ještěrka zelená a obecná, krahujec obecný, čejka chocholatá, vlaštovka obecná, 

slavík obecný a další druhy
5
.  

Náměty aktivit: poznávání dřevin a bylin s výkladem ohledně výskytu a vhodnosti 

či nevhodnosti v lomu. 

Možnosti zařazení do výuky: problematiku rekultivací je možné zařadit do výuky 

přírodopisu, ekologie problematiky životního prostředí, geologie a jako průřezové téma 

                                                 
5
 Informace čerpány z online zdrojů 14. 11. 2017: http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-

chranena-uzemi/opatrilka-cerveny-lom/ a http://www.praha-priroda.cz/priloha/51bff2ab9d7ae/planpece-pp-

opatrilka-cervlom-2010-2024-51cc2fd5c5c4f.pdf  
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environmentální výchovy ve výuce botaniky a zoologie, v 9. třídě základní školy 

(a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií). 

 

Obrázek 9: Opatřilka – Červený lom v Prokopském údolí  

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/ 

3.1.2 Houbův lom - Koněprusy 

Cíl: představení spontánní sukcese oblasti a poukázání na její výhody  

Věk: žáci ve věku 12 – 15 let 

Místo: venkovní lokalita – Chráněná krajinná oblast Český kras, Národní přírodní památka 

Zlatý Kůň  

Počet žáků: 10 – 15 žáků 

Doba trvání: 4 hodiny, časově náročnější výlet do jednoho až dvou lomů. Při příležitosti 

návštěvy lomu je možné navštívit i Koněpruské jeskyně, je ale nutné počítat s časovou 

rezervou a případnou rezervací v jeskyních. Nejlépe celý výlet koncipovat jako celodenní.  

Charakteristika lokality: jedná se o jeden z větších opuštěných vápencových lomů, který 

se nachází přímo u Koněpruských jeskyň ve svahu Zlatého koně a byl ponechán přírodě. 

Není však jediný. V oblasti kolem Koněpruských jeskyní se nachází řada menších 

opuštěných lomů, kde dostala příroda volné pole působnosti, jako je například lom 

na Kobyle.  

Podobně jako u lomu Opatřilka je i Houbův lom (obr. 10) geologicky hodnotný, v 

suti je možné nalézt množství zkamenělin a je přístupný veřejnosti.  
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Právě z tohoto lomu byly v roce 1950 objeveny Koněpruské jeskyně. Oblastí 

prochází naučná stezka, která vede od Koněpruských jeskyň přes vrchol Zlatého 

koně a Houbův lom do lomu na Kobyle. Z vrcholu Zlatého koně je možné nahlédnout i do 

velkolomu Čertovy schody, který je stále v provozu a tím žákům představit rozdíl mezi 

funkčním lomem a lomem již opuštěným.  

Uplatňuje se zde management v podobě vyřezávání nepůvodních náletových dřevin, 

kosení a spásání travin, které napomáhá udržení vzácných druhů flory zejména 

teplomilných trávníků.  

Jaké druhy fauny a flory jsou v lomech a okolí k nalezení?  

Flora – koniklec luční český, chrpa chlumní, dub šípák, dřín obecný, tatřice horská, 

jeřáb muk, chrpa Triumfettiho, bělozářka větevnatá, kavyl Ivanův, jalovec obecný, sasanka 

lesní, okrotice bílá, vstavač nachový. Lom na Kobyle skrývá malé mokřady, kde se 

objevují mokřadní pampelišky (pampeliška bahenní a bavorská), které zde rostou díky 

nízké vrstvě půdy na dně lomu, který tak nezarůstá. Na stěnách lomů se objevuje mech 

prutník zdobný.  

Fauna – stepní mravenci, zápředka, ovsenka skalní, skokan hnědý, čolek obecný, 

žluna zelená a šedá, skřivan lesní, poštolka obecná, výr velký a mnohé další druhy
6
.  

Náměty aktivit: možnost využití naučné stezky o délce 3,5 km o 11 stanovištích. 

Jednotlivé zastávky jsou věnovány fauně, floře, těžbě vápence, historii a revitalizaci lomů.  

Možnosti zařazení do výuky: problematiku rekultivací je možné zařadit do výuky 

přírodopisu, ekologie problematiky životního prostředí, geologie a jako průřezové téma 

environmentální výchovy ve výuce botaniky a zoologie, v 9. třídě základní školy 

(a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií). 

                                                 
6
 Informace o lokalitě čerpány z online zdrojů 14. 11. 2017: http://jeskyne.cesky-kras.cz/okoli/naucna-

stezka/, http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-zlaty-kun.htm a http://gweb.cz/jeskyne/stezka/ 
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Obrázek 10: Houbův lom u Koněpruských jeskyň 

Zdroj: http://jeskyne.cesky-kras.cz/ 

3.2 Aktivity pro žáky 

Aktivity pro žáky lze uplatnit v hodině při výkladu na téma rekultivace nebo je lze 

formou her vyplnit při exkurzích do lomů. 

Osmisměrka: rozmanitost života na Zemi se nazývá? 

aplikace, aukce, baldachýn, bašta, 

čekárna, deska, dírka, flirt, 

formule, herna, hudba, chodník, 

koleda, komedie, korpus, krůta, 

kukačka, kukuřice, kulička, 

lampa, malba, mašle, muška, 

nálada, nanuk, nástraha, 

náušnice, orchestr, poledník, 

porod, příživnice, reaktor, 

rozloha, salát, scéna, simulátor, 

stužka, širák, šperk, tráva, 

úhloměr, ukolébavka, vakcína 

 

Tajenka: ........................................ 
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Otázky a odpovědi: otázky jsou sestaveny tak, aby bylo možné využít jen informace 

z textu práce. 

1) Co je to rekultivace? 

2) Co vše můžeme rekultivovat? 

3) Co je to přirozená sukcese? 

4) Na co se dříve používala rašelina? 

a. jako stavební materiál 

b. jako palivo 

c. jedla se 

5) K čemu slouží druhový management? 

6) Jsou pro nás nerekultivované lomy druhem nějakého poznání?  

7) Co je to monokultura? 

a. porost tvořený převážně jedním druhem rostlin 

b. oblast, kde bydlí jen obyvatelé jedné kultury 

c. název pro typ zeminy 

8) Zkus vysvětlit, proč musíme dbát o krajinu kolem sebe? 

9) Víš, kde může hnízdit břehule říční? 

a. na komínech 

b. v pískovnách 

c. nehnízdí 

10) Kde můžeš potkat ropuchu krátkonohou? 

11) V jakém roce byly objeveny Koněpruské jeskyně? 

a. 1630 

b. 2005 

c. 1950 

12) Znáš nějaké chráněné druhy rostlin nebo živočichů? 

13) Znáš nějaké místo, které bylo zrekultivováno? 
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Rekultivace versus přirozená sukcese: cílem této aktivity není popsat v čem je první nebo 

druhý způsob lepší, spíše si uvědomit jednotlivé rozdíly. Napsat bodově kdy se provádí 

rekultivace, kdy naopak nutná není? Kde je předpoklad vyšší biodiverzity? Atp. 

Rekultivace Přirozená sukcese 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nákres rekultivace/ sukcese: na velký formát papíru by žáci ve skupině ztvárnily 

rekultivaci/ sukcesi vybraného místa (lom, pískovna, odval, výsypka, skládka aj.). Žáci by 

zakreslily co si pod pojmem rekultivace/sukcese, po předchozím výkladu, představují 

a nakonec vše vysvětlily ostatním. 
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4 Závěr 

Bakalářská práci je rozčleněna do dvou dílčích částí. První, teoretická část se věnuje 

rekultivacím, přirozené sukcesi, řízené sukcesi a druhovému managementu, kde na 

příkladech objasňuji problematiku. Jde především o vysvětlení pojmů a uvedení čtenáře 

hlouběji do tématu. Snažím se zde poukázat na výhody a nevýhody obou postupů, případně 

na jejich kombinaci. Ve kterém případě je vhodnější provádět rekultivaci a ve kterém 

naopak nechat přírodu aby si poradila sama, případně jí jen mírně pomoci. Speciálně jsem 

vyčlenila kapitolu pro dřeviny a byliny, které jsou původní a žádoucí, tím průběh 

rekultivace mohou usnadňovat. Ve starší literatuře se vyskytovala doporučení i na 

nepůvodní floru, tento trend je dnes již překonán, snažila jsem se proto vyhnout 

introdukovaným druhům.  

Druhá část textu je praktická a pokouším se zde detailněji přiblížit téma rekultivací 

formou exkurze a aktivit, které mají v žácích základních škol vyvolat zájem, zanechat 

hlubší vjemovou stopu popřípadě pomoci s uspořádáním myšlenek na dané téma. Přičemž 

jsem exkurze a aktivity vytvořila jako dvě samostatné jednotky, které se ale mohou 

doplňovat, tím je myšleno, že při exkurzi je možné využít i aktivity, ale nemusí tomu nutně 

tak být. 

V příloze jsou pro větší přehlednost vytvořeny tabulky s českými a latinskými názvy 

všech v textu zmíněných druhů fauny a flory. U některých je uvedena poznámka o jejich 

původu. 

Praktické využití textu této bakalářské práce vidím především ve vytvoření 

teoretického materiálu k problematice rekultivací včetně aktivit. Text lze využít například 

v 9. ročníku na základní škole (a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) při výuce 

přírodopisu, ekologie problematiky životního prostředí, geologie a jako průřezové téma 

environmentální výchovy ve výuce botaniky a zoologie. 
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http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/opatrilka-cerveny-lom/ 

http://www.praha-priroda.cz/priloha/51bff2ab9d7ae/planpece-pp-opatrilka-cervlom-2010-

2024-51cc2fd5c5c4f.pdf 
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http://jeskyne.cesky-kras.cz/okoli/naucna-stezka/ 

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-zlaty-kun.htm 

http://gweb.cz/jeskyne/stezka/ 

Poznámky pod čarou v textu jsou doplňující informace nebo přímý odkaz na doplňující zdroj. 

5.3 Zdroje obrázků 

Obrázek 1: http://mapio.net/pic/p-68638015/ 

Obrázek 2: https://www.euro.cz/byznys/sokolovska-uhelna-investuje-do-doby-po-uhli-

1290437/galerie?id=244282 

Obrázek 3: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Malomerice_-

_Ruzenin_lom_od_severu.jpg 

Obrázek 4: http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=21354 

Obrázek 5: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_ 

Soumarsk%C3%A9_ra%C5%A1elini%C5%A1t%C4%9B_(19).jpg 

Obrázek 6: http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Technologie/Skladky-1.html 

Obrázek 7: https://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda-a-my/vymirajici-hmyz-nasel-utociste-na-

odkalistich_276559.html 

Obrázek 8: http://www.nase-biodiverzita.cz/cs/nase-projekty/rekultivace-piskoven-suchdol 

Obrázek 9: http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/opatrilka-

cerveny-lom/ 

Obrázek 10: http://jeskyne.cesky-kras.cz/okoli/houbuv-lom/ 

  



48 

 

6 Seznam příloh 

6.1  Seznam latinských názvů bylin, dřevin a živočichů uvedených 

v textu
7
 

SEZNAM BYLIN A DŘEVIN UVEDENÝCH V TEXTU 

ČESKÝ NÁZEV LATINSKÝ NÁZEV POZNÁMKA (z textu) 

bělolist nejmenší Filago minima  

bělozářka liliovitá Anthericum liliago L.  

bez černý Sambucus nigra L.  

bodlák obecný Carduus acanthoides L.  

bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum Sommer 

a Levier 

nepůvodní druh 

borovice blatka Pinus rotundata Link  

borovice černá Pinus nigra Arnold nepůvodní druh 

borovice kleč Pinus mugo Turra  

borovice lesní Pinus sylvestris L. nepůvodní druh 

brambor (lilek brambor) Solanium tuberosum L. v textu jako brambory 

brslen evropský Euonymus europaeus L.  

bříza bělokorá, bílá, 

bradavičnatá 

Betula pendula Roth nepůvodní druh 

bříza pýřitá Betula pubescens Ehrh.  

bublinatka menší Utricularia minor L.  

černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora (L.) Scholler  

dřín obecný Cornus mas L.  

dub červený Quercus rubra L. nepůvodní druh 

dub letní Quercus robur L. původní druh 

dub šípák (pýřitý) Quercus pubescens Willd. v textu jako dub šípák 

dub zimní Quercus petraea (Matt.) Liebl. původní druh 

habr obecný Carpinus betulus L. původní druh 

hadinec obecný Echium vulgare L.  

hlaváček jarní Adonis vernalis L.  

hloh obecný Crataegus laevigata (Poir.) DC.  

hořeček brvitý Gentianopsis ciliata (L.) Ma  

hrách Pisum   

hruštička Pyrola L.  

  

                                                 
7
 Seznam latinských názvů bylin, dřevin a živočichů převzat z Biolib dne 24. 11. 2017, 

https://www.biolib.cz/  
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chrpa Triumfettiho 

(chlumní) 

Centaurea triumfetti All. v textu jako chrpa 

Triumfettiho 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. původní druh 

javor jasanolistý Acer negundo L. nepůvodní druh 

javor klen Acer pseudoplatanus L. původní druh 

javor mléč Acer platanoides L. původní druh 

ječmen jarní (ječmen 

setý) 

Hordeum vulgare L. v textu jako ječmen jarní 

jeřáb muk Sorbus aria (L.) Crantz  

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L.  

jetel luční  Trifolium pratense L.  

jetel plazivý Trifolium repens L.  

jetel rolní Trifolium arvense L.  

jetel zvrhlý Trifolium hybridum L.  

jilm vaz Ulmus laevis Pallas  

kavyl Ivanův Stipa pennata L.  

kavyl olysalý Stipa zalesskii Wilensky  

kolenec Morisonův Spergula morisonii Boreau.  

komonice bílá Melilotus albus Medik.  

komonice lékařská Melilotus officinalis (L.) Pall  

koniklec luční český Pulsatilla pratensis subs. bohemica 

Skalický 

 

křídlatka česká Reynoutria x bohemica Chrtek a 

Chrtková 

hybrid  

 

lebeda lesklá Atriplex sagittata Borkh.  

lebeda růžová Atriplex rosea L.  

lípa malolistá (srdčitá) Tilia cordata Mill. původní druh, v textu jako 

lípa malolistá 

lípa srdčitá Tilia cordata Mill.  

lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. původní druh 

lipnice hajní Poa nemoralis L.  

lomikámen trsnatý Saxifraga rosacea Moench  

merlík tuhý Chenopodium strictum Roth.  

metlice trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) P. 

Beauv. 

nepůvodní druh 

modřín (evropský) 

opadavý 

Larix decidua Mill. původní druh v textu jako 

opadavý i evropský 

mrkev obecná (planá) Daucus carota L. v textu jako planá mrkev 

obecná 
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nahoprutka písečná Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.  

olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertn. původní druh 

olše šedá Alnus incana (L.) Moench  

orchideje Orchidaceae  

orobinec širokolistý Typha latifolia L.  

orobinec úzkolistý Typha angustifolia L.  

ostřice oddálená Carex distans L.  

oves Avena L.  

ovsíček časný Aira praecox L.  

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 

Ex J. Presl and C. Presl 

 

pajasan žláznatý Ailanthus altissima (Mill.) Swingle nepůvodní druh 

paličkovec šedavý Corynephorus canescens (L.) 

P.Beauv. 

 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L.  

plavuník zploštělý Diphasiastrum complanatum (L.) 

Holub 

 

plavuňka zaplavovaná Lycopodiella inundata (L.) Holub  

podběl lékařský Tussilago farfara L.  

psárka plavá Alopecurus aequalis Sobol.  

psineček psí Agrostis canina L.  

ptačí zob Ligustrum L.  

rákos obecný Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex 

Steud. 

 

rdesno blešník Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre  

rojovník bahenní Rhododendron tomentosum Harmaja  

rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia L.  

rozchodník bílý Sedum album L.  

růžkatec bradavčitý Ceratophyllum submersum L.  

rybíz alpský  Ribes alpinum L.  

řebříček obecný Achillea millefolium L.   

řeřišnice bahenní Cardamine dentata Schult.  

řešetlák počistivý Rhamnus cathartica L.  

sítina cibulkatá Juncus bulbosus L.  

sítina rozkladitá Juncus effusus L.  

sítina strboulkatá Juncus capitatus Weigel   

skalník obecný 

(celokrajný) 

Cotoneaster integerrimus Medik. v textu jako skalník obecný 

smrk pichlavý Picea pungens Engelm. nepůvodní druh 
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smrk ztepilý Picea abies (L.) H. Karst. nepůvodní druh 

šáchor žlutavý Cyperus flavescens L.  

štírovník růžkatý Lotus corniculatus L.  

šťovík Rumex  

tolice dětelová Medicago lupulina L.  

topol bílý Populus alba L.  

topol kanadský Populus X canadensis Moench nepůvodní druh, hybrid 

topol osika Populus tremula L.  

trnovník akát Robinia pseudoacacia L. nepůvodní druh 

třešeň ptačí (obecná) Prunus avium (L.) L. v textu jako třešeň ptačí 

třezalka ozdobná Hypericum elegans Stephan ex Willd.  

třtina chloupkatá Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. G

melin 

nepůvodní druh 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos (L.) Roth nepůvodní druh 

turanka kanadská Conyza canadensis (L.) Cronquist  

úročník lékařská (bolhoj) Anthyllis vulneraria L. v textu jako úročník 

lékařský 

vikev Vicia  

(tolice) vojtěška setá Medicago sativa L. v textu jako vojtěška setá 

vratič obecný Tanacetum vulgare L.  

vrba jíva Salix caprea L.  

vrba popelavá Salic cinerea L.  

vrba špičatolistá Salix acutifolia Willd.  

vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium L.  

zeměžluč spanilá Centaurium pulchellum (Sw.) Druce  

zevar nejmenší Sparganium natans L.  

žebratka bahenní Hottonia palustris L.  

 

SEZNAM ŽIVOČICHŮ UVEDENÝCH V TEXTU 

ČESKÝ NÁZEV LATINSKÝ NÁZEV POZNÁMKA (z textu) 

běžník lesostepní Xysticus ninnii (Thorell, 1872)  

blatnice skvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)   

břehule říční Riparia riparia (Linnaeus, 1758)  

bukáč velký Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)  

čolek dravý Triturus carnifex (Laurenti, 1768)  

čolek horský Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)   

čolek obecný Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)  

čolek velký Triturus cristatus (Laurenti, 1768)  
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husice liščí Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)  

ještěrka obecná Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)  

ještěrka zední Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  

kuňka obecná Bombina bombina (Linnaeus, 1761)  

moták pochop Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  

mravkolev běžný Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 

1767) 

 

netopýr velký Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  

okáč metlicový Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  

pisila čáponohá Himantopus himantopus (Linnaeus, 

1758)  

 

rak bahenní Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 

1823) 

 

ropucha krátkonohá Epidalea calamita (Laurenti, 1768)  

ropucha obecná Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  

ropucha zelená Bufotes viridis (Laurenti, 1768)  

rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758)  

saranče Caelifera (Ander, 1936)  

saranče modrokřídlá Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 

1758) 

 

saranče německá Oedipoda germanica (Lattreile, 1804)  

skokan štíhlý Rana dalmatina (Fitzinger, 1839)  

slavík obecný Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 

1831) 

 

soumračník podobný Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)  

svižník písčinný Cicindela hybrida (Linnaeus, 1758)  

ťuhýk obecný Lanius collurio (Linnaeus, 1758)  

užovka hladká Coronella austriaca (Laurenti, 1768)  

vážka plavá Libellula fulva (Müller, 1764)  
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6.2 Řešení aktivit pro žáky 

Osmisměrka: rozmanitost života na Zemi se nazývá? 

 

Tajenka: ...Biodiverzita.... 

Otázky a odpovědi: 

1) Co je to rekultivace? – proces kdy se ze zdevastované krajiny, například po těžbě 

uhlí, snažíme vytvořit krajinu novou, kterou je možné znovu využívat, třeba i za 

jinými účely než sloužila před tím.  

2) Co vše můžeme rekultivovat? – těžebny jílu, kamenolomy, výsypky, pískovny, 

skládky, rašeliniště aj.  

3) Co je to přirozená sukcese? – proces, kdy necháváme přírodě volný průběh a nijak 

se nesnažíme upravovat chod jejích přirozených pochodů. Například samovolné 

zarůstání opuštěných lomů. 

4) Na co se dříve používala rašelina? 

a. jako stavební materiál 

b. jako palivo 

c. jedla se 
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5) K čemu slouží druhový management? – pokud se v přírodě nalézá ohrožený druh 

živočicha, je možné mu vytvořit takové podmínky, které jsou pro jeho přežití a 

rozmnožení populace žádoucí.  

6) Jsou pro nás nerekultivované lomy druhem nějakého poznání? – ano, v lomech se 

nachází mnoho druhů fauny a flory své útočiště. Můžeme zde najít druhy, které se 

jinde nevyskytují.  

7) Co je to monokultura? 

a. porost tvořený převážně jedním druhem rostlin 

b. oblast, kde bydlí jen obyvatelé jedné kultury 

c. název pro typ zeminy 

8) Zkus vysvětlit, proč musíme dbát o krajinu kolem sebe? – krajina kolem nás je 

prostor ve kterém žijeme, a pokud bude nehezká, nebudeme se ani my cítit dobře. 

V krajině kolem nás se nachází mnoho druhů fauny a flory, které je nutné chránit i 

kvůli nám samotným. Krajina a příroda kolem nás nám dává mnoho věcí, které 

využíváme v našem životě – potravu, ale i nerostné suroviny.  

9) Víš, kde může hnízdit břehule říční? 

a. na komínech 

b. v pískovnách 

c. nehnízdí 

10) Kde můžeš potkat ropuchu krátkonohou? – v kamenolomech, v těžebnách jílu, na 

odkalištích. 

11) V jakém roce byly objeveny Koněpruské jeskyně? 

a. 1630 

b. 2005 

c. 1950 

12) Znáš nějaké chráněné druhy rostlin nebo živočichů? - chrpa Triumfettiho, kavyl 

Ivanův, rojovník bahenní, plavuník zploštělý. 

13) Znáš nějaké místo, které bylo zrekultivováno? – pískovna Cep II. na Třeboňsku, 

Hipodrom Most. 
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Rekultivace versus přirozená sukcese: 

Rekultivace Přirozená sukcese 

 provádí se například v blízkosti obydlí 

 místa pro volný čas – parky, hřiště, 

koupaliště, závodní dráhy, vodní nádrže 

a jiné 

 umělá krajina, která není příliš 

přitažlivá a nepřipomíná normální les 

nebo rybník 

 jednotvárný porost 

 ničí místa, která již příroda začala sama 

obhospodařovat  

 přirozenější místa, která jsou 

přitažlivější 

 zajímavá místa, která lákají 

k objevování nového 

 více fauny a flory 

 nová útočiště pro vzácné a chráněné 

druhy zvířat a rostlin 

 v blízkosti obydlí by díra do země asi 

nepůsobila dobře, proto se nehodí jí 

nechat dlouho zarůstat 

Nákres rekultivace/ sukcese: 
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