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Anotace 

Revitalizační opatření nabývají v současnosti na velkém významu, jelikož existují 

mnoho míst, která byla v minulosti nešetrnými zásahy velice poškozena. V první části 

přibližuji celkový stav území, kde probíhá vývoj lesního podrostu na sanovaných plochách 

ve vymezeném území kamenolomu Mokrá. Následně začleňuji celkový přehled druhové 

rozmanitosti flóry formou monitoringu a dlouhodobé inventarizace. Na základě těchto 

podkladů vyhodnocuji celkový stav sledovaných revitalizačních ploch, který je prováděn 

tak, aby tento ekosystém měl opět velkou druhovou diverzitu s konečnou představou 

přírodě blízkému ekosystému. Dále díky všem získaným informacím navrhuji usměrňování 

vývoje dřevin a bylin pozitivním směrem, tedy co nejblíže přirozenému ekosystému, 

a to odstraněním, výsadbou či výsevem. Na závěr navrhuji uskutečnění všech budoucích 

kroků, které budou vést k úspěšnému dokončení celé revitalizační práce. 

 

Klí čová slova: lesnická rekultivace, řízená sukcese, druhová diverzita, dubohabrový les, 

kamenolom Mokrá, monitoring, vývoj podrostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

Revitalizing measures are currently attaching new importance because there are 

many sites that were seriously damaged in the past. At the beginning of my thesis I outline 

a general condition of the area of “Mokrá” stone pit where we can see a new development 

of wood underbrush on decontaminated areas. In the next part I make an overall picture of 

flora species diversity by means of monitoring and a long-term inventory. On the basis of 

these data I evaluate a general condition of watched revitalizing areas. At the end of the 

process the ecosystem should have wide species diversity again and thus should be very 

close to the standard condition of healthy nature. Then I suggest the positive way of wood 

and herb development being as close as possible to the natural ecosystem. It can be done 

by removing, planting or sowing. At the end of my thesis I propose the realization of future 

steps that should lead to the uccessful completion of the revitalizing project. 

 

Keywords: : recultivation of forestry, succession control, species diversity, oak-hornbeam 

wood, Mokrá stone pit, monitoring, underbrush development. 
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1. ÚVOD 

Rekultivační projekt, na kterém je pracováno, má již dlouhověké kořeny v minulosti. 

Již na přelomu roku 1999 si Českomoravské cementárny a.s, které byly v zastoupení pana 

RNDr. Pavelky, požádaly projektovou kancelář LHP projekt a.s., v zastoupení pana 

Ing. Sekaniny, o práci s názvem „Projekt rekultivace – úpravy ekosystému lesních porostů 

na svazích v dobývacím prostoru lomu Čebín.“ Tato organizace začala spolupracovat 

s Dr. Tichým z Masarykovy univerzity v Brně. Společně měli začít na rekultivačních pracích, 

které by směřovaly k vrácení tohoto území do přírodních a přírodě blízkých podmínek, mělo 

tedy dojít k obnovení původní druhové skladby. K navracení do původního stavu 

má posloužit diplomová práce z roku 1961 od Libuše Chlumské, která nese název „Rostlinná 

společenstva Čebínky“. V roce 2001 začala spolupráce mezi Ing. Sekaninou, Dr. Tichým 

a Ing. Evou Wagnerovou, sadovnickou architektkou. Společně začali pracovat na rekultivaci, 

kterou sledují dodnes. Na projektu pracuje také Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu 

přírody Rezekvítek Brno. Organizace se snaží díky své práci zajistit, aby byl celý projekt 

realizovatelný.  

Vědeckovýzkumný úkol je právě pro mne velice důležitý. Po přemístění lesní 

hrabanky a půdního horizontu z dubohabrového lesa do rekultivačních ploch D, E a F, které 

se nacházejí v části kamenolomu, kde již byla těžba dokončena, je pozorován vývoj vegetace 

v jejich prostředích. Probíhá zde spontánní sukcese a díky antropogenním vlivům 

se usměrňuje  vývoj dřevin, bylin i půdního profilu s určitou konečnou představou druhově 

bohatého společenstva s velkou druhovou diverzitou, ekologickou stabilitou a hlavně, aby 

se ekosystém co nejvíce podobal přirozenému. 

Díky odborné literatuře, které byly prostudovány, mi bylo možno dostat 

sedo hloubky celého problému. Aby mohl být vývoj na rekultivovaných plochách sledován, 

muselo být zaměřeno i území z dubohabrového lesa, které je pro území v okolí typické, poté 

pak bude možnost srovnání s těmito plochami. Dubohabrový les slouží jako vzor, 

jak má vypadat přírodě blízký ekosystém. Z lesního prostoru byla odvezena hrabanka a půdní 

profil do rekultivačních ploch, jelikož tento ekosystém je velice stabilní a druhově bohatý. 

Díky výsevům a výsadbám podobných a stejných druhů jako jsou v dubohabrovém lese, 

se zde vytvořily stejné podmínky, tudíž se doufá, že i tyto plochy budou mít stejné druhové 
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složení. Je pracováno na fytocenologických snímcích, které budou mít v budoucnosti význam 

pro určení, jak se vyvíjí porost v rekultivovaných plochách a také budou sloužit 

pro dlouhodobou inventarizaci území. 

Cílem této práce je díky fytocenologickému snímkování a dlouhodobé 

inventarizaci všech vyskytujících se druhů, poskytnout data jako materiál pro budoucí 

výzkum. Cílem je zjistit, zda celý projekt, který je v oblasti zpracován, je opravdu úspěšný 

a vede ke zdárnému konci, tedy přírodě velmi blízkému prostředí. Kdyby se díky snaze všech 

celý projekt povedl, znamenalo by to, že právě díky úsilí, které člověk vynaloží, může 

být i z území vypadajícího na první pohled zdevastovaného, být vytvořeno území natolik 

podobné tomu, které vytvořila příroda sama. 
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2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ÚZEMÍ 

2.1.  Geologické poměry 

Oblast se nachází při jihovýchodu až východu okraje Moravskoslezského krasu. 

Celý kamenolom a území je součástí devonských vápenců, který je 3 – 6 km široký a 25 km 

dlouhý. 

V nadloží souvrství nalezneme usazené nekrasové flyšové sedimenty, jedná 

se o droby, slepenec a také břidlici. K dalším horninám, které se zde vyskytují, patří šterky 

a terciální jíly, různé druhy sedimentů rezidua z kvartéru a to spraše, písky či terra rosa. 

Horninové podloží se nachází v Konické vrchovině. Tvoří jej devonská klastika 

na vyvřelém masívu. V západní části se vyskytuje vápenec svrchního devonu a spodního 

karbonu, zastoupeny jsou zejména vilémovickými vápenci. Ve východní části se nachází 

vápence říčské biodetritické, březinské a rozstáňské břidlice, droby a račické slepence. 

Z pokryvů mají největší význam svahoviny a sprašové hlíny. Spraše se vyskytují 

zejména jen okrajově a to na severovýchodě, východě až jihovýchodě. V nejvyšších částech  

území se vyskytují ojediněle rašeliny. 

V západní části lomu jsou krasové jevy a to ve formě závrtů, jeskyní a puklin. 

Ve středu lomu je rozšířená puklina, která je vyplněna jílem. (Culek, 1996) 

2.2.  Geomorfologické poměry 

Kdysi území vápencového kamenolomu Mokrá mělo plochý, široce vyklenutý 

a mírně zvlněný hřbet s dvěma vrcholy, které byly rozděleny svahovými žleby. 

Vše se ale změnilo kvůli zahájení těžební činnosti. 

Nyní celé území Moravského krasu má z velké části poměrně zarovnaný povrch. 

Je rozdělen do několika ostrých a hlubokých údolních zářezů. Nejnižší nadmořská výška 

je 265 m n.m, nejvyšší bod je 590 m n.m. Typickou nadmořskou výškou je zde asi rozmezí 

300 – 530 m. 

Lom směřuje k jihu, s přístupem z obce Mokrá od východu. Krajina s těžební 

jámou odkrývá vápencové horninové podloží. 
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Skalních útvarů mnoho nenajdeme. Pokud nějaké přeci jen nalezneme, 

tak ve formě malých, několika metrů vysokých mrazových srubů na vrcholech. (Stalmachová 

a kol., 2006) 

2.3.  Klimatické podmínky 

Celé klima je ovlivněno hlavně členitým reliéfem dané oblasti. 

Podle stanice Brno – Tuřany 

Prům.teplota v lednu      -2,5 oC 

Prům.teplota v červenci     18,5 oC 

Prům.teplota v dubnu a říjnu     9,1 oC 

Roční průměr teplot      8,6 oC 

Prům.úhrn srážek ve vegetačním období   377,1 mm 

Prům.úhrn srážek v zimním období    112,9 mm 

Prům.roční úhrn srážek Tuřany    490 mm 

Prům.roční úhrn srážek Hostěnice    517 mm 

Převládající směry větru během roku   SZ, V–SV 

Oblast patří do území Moravského krasu, kde je celé podnebí značně ovlivněno 

členitým reliéfem. Je zde specifické mikroklima a mezoklima, a z tohoto důvodu je podnebí 

v území kamenolomu do značné míry rozdílné než v okolí, a to v rozsahu asi přes 200 ha. 

Dle Quitta můžeme tuto oblast zařadit do okrsku MT – 10 mírně teplá oblast. (Quitt, 1975) 

2.3.1. Radiační a teplotní poměry 

Na území je dopadá mnoho slunečního záření. Teplejší podmínky mají 

vliv jak na faunu, tak na flóru. Sluneční záření je nejintenzivnější v létě, maxima dosahují 

v květnu, v zimních měsících je tomu právě naopak. 

Vápenec, který se v celém území nachází, značně odráží paprsky ze slunečního svitu, 

a to způsobuje zvýšenou teplotu. Celý lom se nachází na jihu, což také přispívá k vyšším 

teplotám. 
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Průměrné údaje:  nejteplejší část - jižní svah : 8,4 °C 

   nejchladnější měsíc - leden : -2,1 °C 

   nejteplejší měsíc - červenec: 18,4 °C 

   denní teplota  - 0 °C 

   začátek zimy  - kolem 13. prosince 

   konec zimy  - kolem 19. února 

   vegetační období - 5 °C 

      - kolem 24. března 

2.3.2. Srážkové poměry 

Nepředpokládá se, že srážkové poměry jsou nějakým způsobem ovlivňovány 

lomovou jámou nebo těžební činností.  

Mikroklima mírně mění činnost větru.  

Průměrně srážky v měsících: 

- říjen až březen : pod 210 mm srážek 

- duben až září:  kolem 327 mm srážek 

V chladném podnebí, při nižších teplotách, se tvoří vlhký vzduch, začíná 

být sychravo a může dojít k tvorbě mlh. 

Roční úhrn srážek je proměnlivý, maxima srážek jsou zde v červnu až srpnu, 

minimální v únoru až březnu. V průběhu roku se vyskytuje mnoho odchylek díky morfologii 

místního terénu. 

V jižní části zde spadne na povrch země cca 550 mm srážek ročně. Přívalové 

deště jsou vzácností, ale i přes to se tu celkem často vyskytují. Sněhovou pokrývku můžeme 

nalézt v období mezi listopadem a březnem, a to zejména  přerušovaně. 

Větrné podmínky 

Většina vyskytujícího větru převládá z oblasti severu a severozápadu, jiný 

převládající směr, který se vyskytuje nejčastěji, je východ a severovýchod. Někdy právě vítr 

může mírně ovlivnit výpar z půdy, ale ne natolik, abychom tomu přisuzovali nějaký význam. 
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Oslunění 

Teplota dosahuje vrcholu něco málo před polednem, nebo těsně po něm. Území 

má extrémní slunnou dobu a proto ovlivňuje faunu a také flóru. (Sekanina, 2009) 

2.4.  Pedologické poměry 

Na všechny pedologické vlastnosti má velký dopad především klima a mateční 

hornina, která je z největší části tvořena vápencem.  

Půdy, které se nacházejí na devonských vápencích a břidlicích, jsou většinou těžšího 

charakteru s velkým obsahem vápencovitého štěrku. Jsou chudé na vodu, ale minerálně velmi 

bohaté. V takovém území se většinou vyskytují šedé až tmavošedé rendziny. Půdy mají 

vysoký obsah jak vápníku, tak hořčíku, v menší míře ovšem obsahují dusík a fosfor. 

Nejčastěji se na vápencovém podloží vyskytují většinou půdy hlinité, mělké, bohaté 

na živiny, s různorodými částmi úlomků. Dále se vyskytují šedé nebo černé rendziny 

s vápencovým štěrkem. Na tyto typy půd jsou zde vázány hlavně společenstva pěchavy 

vápnomilné. Při okraji svahů nalezneme černé nebo mulové rendziny, bohaté na minerály. 

Díky klimatu se vyskytují i chudší rendziny, které jsou hnědě zbarveny. 

Nižší plošiny a horní části okrajových částí svahů, pokrývají zejména typické kyselé 

kambizemě, které bývají často oglejené. Na okrajích svahů se vyskytují také typické 

kambizemě. 

Celá plocha je vlastně z pedologického směru vytvořena uměle, díky antropogenním 

vlivům, a to hlavně díky těžbě vápence, která se zde prováděla a doposud provádí. 

V minulosti v této oblasti vznikaly skrývky, výsypky, hlušiny a prudké svahy, které pak dále 

navazují na již přirozený terén. Většinu části pokrývá štěrkovitý a kamenitý materiál, 

kde nalezneme i různé příměsi hlín. Nejvíc je můžeme přirovnat ke kamenitým sutím. (Culek, 

1996) 

2.5.  Hydrologické poměry 

Celá oblast je rozdělena na tři hlavní celky. Každý z nich má svůj vlastní podzemní 

hydrografický systém. Vodní poměry v území ještě doposud nejsou zcela známé. 
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Hlavním vodním tokem severní části Moravskoslezského krasu je řeka Punkva. 

Povrchovým tokem území Mokré je Mokerský potok, který po pravé straně lemuje silnici. 

Dále pak ústí do řeky Roketnice. Širším povodím je řeka Svratka. Oblast 

je pak hydrologickým povodím vyššího řádu, tedy Dunaje a Černého moře. 

Kamenolom je většinou pokryt lesní flórou a právě ta ve větší míře zachycuje 

srážkovou vodu, kterou pak zpracovává pro svou potřebu. Ostatní nepoužitá voda prosákne 

porostem skrz vápencové podloží, které je snadno propustné, dále pak pokračuje do systému 

spodních vod, tudíž skoro veškerá voda je zpracována, a ta zůstávající odteče povrchově, 

většinou však nesoustředěně. Průsak do podloží zde probíhá velice rychle. Pokud však přijdou 

náhlé přívalové deště, můžeme očekávat nebezpečí eroze a to hlavně v oblastech, kde není 

povrch kryt dostatečným množstvím bylinného pokryvu, ten by jinak příznaky eroze značně 

zmírnil.  

Úhrn srážek, hlavně ve vegetační době, je značně nedostatečný, zejména v letních 

měsících, kde může dojít k vláhovému deficitu, a to může velkou část flóry poškodit. Vysoké 

teploty, tedy i velký výpar a velká propustnost podloží, může někdy vést k vysychání oblastí 

ploch, které jsou menšího rozsahu, což také značně vede k negativním vlivům. 

Od okolního území se svými hydrologickými poměry velice liší a to mnoha případy. 

Z Drahanské vrchoviny přitékají alochtonní vody, které hned po styku s vápencem stékají 

do podzemních. Vody jsou hydrologicky velmi složité. Nalezneme tu značnou část vývěrů 

a ponorů. Autochtonní vody zcela chybějí. (Sekanina, 2009) 

2.6. Zvláště chráněná území 

Dílčí plochy okraje lomu určené k realizaci návrhu, dle projektu, nejsou vyznačeny 

jako zvláště chráněné území – ZCHÚ ve smyslu zákona ČR č.114/1992 Sb , o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 

Nutné je také respektovat všechny limity, které jsou tímto zákonem dány a které 

se na tyto plochy vztahují, jelikož prostor se ve své severní/ části nachází v území chráněné 

krajinné oblasti  Moravský kras, kde můžeme najít i mnoho významných krajinných prvků. 

Území zahrnují také nadregionální biokoridor a dále oblast patří do územního 

systému ekologické stability a vyskytuje se zde Evropsky významná lokalita. 
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Evropsky významná lokalita – Sivický les 

Biogeografická oblast: kontinentální 

Rozloha: 236,5505 ha 

Navrhovaná kategorie: PP (přírodní park) 

Typy přírodních stanovišť: dubohabřiny asociace Galio – Carpinetum  

          : eurosibiřská stepní doubrava 

Katastrální území: Mokrá u Brna, Sevice, Tvarožná (Příloha nařízení vlády č.132/2005 Sb.) 

 

Obrázek 1: Území Sivického lesa 

(Příloha nařízení vlády č.132/2005 Sb.) 

2.7. Plán péče v CHKO Moravský kras 

Smyslem ochrany v tomto území je ochrana před jejich přirozeností, tedy aby byla 

co nejvíce přírodě blízká a nebyla nějak narušena a uchovala si svou strukturu a funkce. 

Jelikož značná část oblasti je obhospodařována, jsou zde i omezené životní podmínky 

jak pro rostliny, tak pro živočichy, proto je nutné zajistit ochranou péči. 

Ve většině území je funkce půdoochranná, funkce dřevoprodukční tak ustupuje 

stranou. Lesnická činnost musí být provozována způsobem, který dosáhne věkové 

a prostorové různorodosti lesů a také, aby na těchto stanovištích byla pestrá druhová skladba, 

která je schopná autoregulace. (Sekanina, 2009) 
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2.8.  Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Proto, aby byly lesy ekologicky stabilní, se stanovují různá hospodářská opatření  

a to plánováním v lesních porostech, kde se provádějí takové zásahy, které jsou přírodě velmi 

blízké, odpovídají druhově danému typu porostu aj. Musí se dát ovšem pozor na vyváženou 

věkovou strukturu kvůli dlouhodobému trvání ekologické stability. Jsou přidávány 

a podporovány hlavně druhy,které jsou autochtonní, zpevňující dřeviny a také ty, co mají 

rozdílné korunové úrovně. Dosahuje se tedy především toho, aby ekosystém byl přírodní 

a celá krajina vyvážená. Všechna hospodářská opatření musí být dělána tak, ať jakýmkoliv 

způsobem nezhoršíme migraci živočichů mezi biotopy. (ústní sdělení) 

2.9.  Biogeografická diferenciace 

Podle nyní používaného fytogeografického členění (Hejný a kol. 1988), 

je Moravský kras řazen do oblasti Moravského mezofytika, stupně suprakolinního, jižní 

výběžky - Hády, vzhledem k jejich mimořádnému výskytu xerothermních druhů, které 

zde nachází hraniční body rozšíření, jsou již připojeny do dalšího stupně a to kolinního, 

fytochorionu Jihomoravská pahorkatina. 

Při západní hranici sousedí Moravský kras s fytochorionem Moravské předhůří 

Vysočiny a na východě s fytochorionem Drahanské vrchoviny.(Hejný, 1998) 

Biogeografické členění dle Skalický (1997) 

Přístup členění zemského povrchu (bioty) může být typologický - sleduje 

rozšíření nějakého určitého prvku, které nazýváme bioty, nebo regionální - vymezení vnitřně 

jednotné územní jednotky (fytochorion) vůči územním jednotkám okolním. Územní jednotka 

- fytochorion se skládá ze souboru jednotek typologických.  

Podle regionálně fytogeografického členění náleží celé území ČR do: 

� mírného pásma květenné říše Holoarktis, 

� květenné oblasti středoevropské, opadavého listnatého lesa mírného 

pásma Evropy, dále členěné podle stupně oceanity,  

� provincie středoevropské květenné oblasti.  
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� fytogeografické oblasti - území termofytika, mezofytika a oreofytika. 

Jde o nové názvy tří hlavních fytogeografických oblastí na území ČR - v jiné literatuře 

uváděné jako hercynikum, karpatikum, panonikum. 

Zájmové území spadá svým charakterem do do těchto oblastí: 

� fytogeografické oblasti mezofytikum,  

� fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, 

� fytogeografického okresu Moravský kras s přechodem do okresu 

Drahanské vrchoviny. (Skalický, 1997) 

Biochory: 

Dobře zpracované biogeografické členění daného území, na základě trvalých 

ekologických podmínek, je nezbytnou podmínkou správně vymezených úrovní územního 

systému ekologické stability a také jeho jednotlivých částí. Jde v podstatě o postižení pestrosti 

přírodních podmínek v člověkem neovlivněné krajině, tedy podmínek vzniku a vývoje 

přírodních, člověkem neovlivňovaných ekosystémů. Dle toho se vyčleňují: 

� Skupiny typů geobiocénů – typologické jednotky, jsou to nejnižší 

hierarchické jednotky členění - vystihuje charakteristiku dané lokality  (až do desítek 

hektarů), a to vegetační stupeň, zastoupení živin a  také přístupnost půdní vláhy. 

� Biochora – je vyšší typologickou jednotkou, např. charakteristikou 

hlubokých říčních zářezů, plošin, nivních poloh atd. 

Biogeografický region (bioregion) - hierarchicky vyšší a již zcela individuální 

jednotka, je charakterizován jedinečnou jednotkou biogeografického členění krajiny 

na regionální úrovni. Bioregion je zpravidla charakterizován také specifickým typem a určitou 

intenzitou antropogenního využívání a tedy i svébytným současným stavem  všech biocenóz. 

Vzhledem k tomu, že  bioregiony byly zpracovány kompletně pro celou ČR teprve koncem 

roku 1994, jsou ještě v současné době používané tzv. sosiekoregiony, které toto 

biogeografické členění částečně nahrazovaly. (Skalický, 1997) 

 

 

 

 



Michaela Zaoralová: Vývoj lesního podrostu v kamenolomu Mokrá 

 

2010 

 

11

2.10.  Flóra 

V celém Moravském krasu se vyskytuje teplomilná vegetace a druhy podhorské 

a horské. Xerotermní společenstva jsou hlavně v jižní části krasu. Tam, kde je teplota nižší, 

a je zde chlad a méně působení slunečního záření, najdeme především druhy horské 

a podhorské. 

Rozšířeny jsou rostliny různého původu a rozšíření. Negativním rysem je ale výskyt 

nepůvodních druhů, které se na toto území rozšířily. Synatropní druhy nalezneme hlavně 

u komunikací a turistických cest. 

Floristické druhy společenstev oblasti Moravského krasu 

1. Smíšené lesy:   

- Acer campestre 

- Carpinus betulus 

- Corpus mas 

- Corylus avellana 

- Fagus sylvatica 

- Qeuercus petraea 

- Sorbus torminalis 

- Lathyrus niger 

- Melampyrum nemorosum 

- Melica butane 

- Poa nemoralit 

 

2. Semixerotermní a xerotermní společenstva:   

- Anthericum ramosum 

- Buglossoides purpuracaerulea 

- Bupleurum falcatum 

- Polygonatum odoratum 

- Veronica teucrium 
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3. Semixerotermní trávobylinná společenstva: 

- Cornus mas 

- Festuca rupicola 

- Heliantherum numularium  

- Melica transsilvanica 

- Origanum vulgare 

- Teucrium chamaedrys 
 

4. Pionýrská společenstva: 
- Alyssum alyssoides 

- Arabis hirsuta 

- Festuca glauca 

- Sedum album 

 

5. Společenstva krasových plošin: 

- Acer campestre 

- Carpinus betulus 

- Cornus mas 

- Crataegus sp. 

- Rosa sp. 

- Betonica officinalis 

- Melitis mellissophyllum 

- Lathyrus niger 

- Ligustrum vulgare 

- Lembotropis nigricans 

 

6. Společenstva vápencových sutí: 

- Acer pseudoplatanus 

- Tilia cordata 

- Epolobium montanum 

- Euonymus verrucosa 

- Gymnocarpium robertianum 

- Saxifraga paniculata 

- Stellaria nemorum aj. 
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Obrázek 2: Tilia cordata 

(Zaoralová, 2009) 

V jižní části, kde je větší sluneční svit se vyskytují hlavně Acer campestre, 

Carpinus betulus a Quercus petraea. Svahy, které se nacházejí na jihu  území jsou suché 

a tak se liší od ploch zastíněných. Na sutích se vyskytují většinou Grimnia pulvinata 

a lišejníky. (Culek, 1996) 

2.10.1.  Lesní ekosystémy 

Lesní ekosystémy v Moravskoslezském krasu se v současné době od minulosti 

značně liší. Je to způsobeno hlavně těžbou nerostných surovin, která probíhala a doposud 

probíhá. Dnes zde lesy pokrývají asi 60 % celého území, takže je řadíme mezi nejdůležitější 

krajinotvorné činitele. 

Kdysi v minulosti byly lesy káceny kvůli osadám. Přirozené lesy se tedy zachovaly 

jen v oblastech, které byly velice těžko přístupné. Počátkem 19. století se zjistilo, 

že je nedostatek dřeva a proto začala výsadba monokultur. Tehdy byly vysazovány hlavně 

Picae sp. a Pinus nigra. V jižní části lesy posloužily a do začátku století sloužily jako 

palivové dříví pro Brno. Postupně se tu nejvíce vyskytovaly Carpinus betulus společně 

s Quercus petraea. 

Dubová stanoviště nižších poloh mohou někdy vysychat a také jsou ohroženy erozí. 
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Všechny lesy, které jsou v kamenolomu obhospodařovány, jsou v souladu 

s lesním hospodářským plánem a to až do roku 2015. (Sekanina, 2009) 

2.11. Fauna 

Moravský kras je typickým lesním územím podhorského rázu, který je značně 

ovlivněn karpatským vlivem. Většinu části této krajiny tvoří zvířata evropská a eurosibiřská. 

Je zde velké zastoupení různorodé zvěře a to kvůli rozdílné morfologii daného území a také 

díky jeho klimatu. Nejčastěji se tu vyskytují druhy středoevropských pahorkatin, stepní, 

lesostepní, podhorské, horské, karpatské, středomořské a černomořsko – uherské. Některé 

druhy jsou specifické díky krasovému území, nalezneme také endemity z Moravského krasu. 

V území se kdysi vyskytovala zvěř, která se dnes může objevit někdy 

už jen zřídka, a to zejména při migraci, nebo už úplně vyhynula.To je zřejmě dáno těžbou 

a dobývacími pracemi, které zde byly prováděny v minulosti až do současnosti. V chráněném 

krajinném území oblasti je chován muflon, zvěř černá, srnčí a jelenářská, která tu především 

migruje. Všechna tato zvěř však způsobuje v území značné škody, které se dotýkají ochrany 

přírody. Proto se zde provádějí opatření, která by měla zabránit zvěři ničit zdejší flóru 

na revitalizačních plochách. Některé stromy, hlavně Tilia cordata, zvěři velice chutnají, proto 

je nutné je ochránit proti okusu (viz Obrázek 3), jinde se celé částí území oplocují dřevěnými 

ploty. (Stalmachová a kol., 2006) 

 

Obrázek 3: Ochrana před okusem zvěří 

(Zaoralová, 2009) 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1.  Popis studijních ploch 

3.1.1. Dubohabrový les 

� plocha ze které je veškerý transfer půdy a jiných částí ekosystému do revitalizačních 

ploch D, E a F 

� toto místo není nijak dotčeno těžbou a je vzdáleno od rekultivovaných ploch 

cca 300 m 

� lesní porost tu tvoří hlavně dubohabřiny, bylinné a křovinné patra se v prostorech také 

vyskytují, ale poněkud méně 

� nachází se zde mnoho semenáčků a to ve většině případů Acer campestre a Tilia 

cordata 

� dřeviny mají věk cca 50 let 

� plocha pro přemísťování půdy a lesní hrabanky není nijak dotčena těžbou, která 

se v kamenolomu provádí, a tak mohla svou hrabankou a také půdou  posloužit jako 

modelové území přírodě blízkého ekosystému 

� území je v  projektu  nejdůležitějším a bez něj by byla realizace celkem nemožná 

� tvar oblasti je nepravidelný, jelikož bylo těžké brát hrabanku v pruzích či jiným 

způsobem a nachází se na hranici katastru Mokrá u Brna – Hostěnice 

� celý areál se nachází uvnitř prostoru, který je dobýván (viz Obrázek 6) 

(Tichý, 2008)  

3.1.2. Rekultivační plochy D, E, F 

� všechny  plochy se nacházejí na jihovýchodě (viz Obrázek 6) ve stejné výšce 

s rozestupem asi 5 m a žádná z nich není doposud oplocena 

� mají tvary čtverců a to 10 x 10 m a jsou vytýčeny dřevěnými kolíky 

� jejich souřadnice jsou zaměřeny pomocí GPS 

� na zkoumaných plochách byla již v roce 1999 provedena biologická rekultivace 

a to díky sazenicím vybraných typů dřevin, byly zde vysázeny dvouleté sazenice 

v celkovém počtu 5 000 kusů na hektar a to Tilia cordata a Acer pseudoplatanus jako 
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základní dřeviny, Pinus nigra za účelové dřeviny, a také Quercus petraea 

zde posloužil jako dřevina cílová 

� plochy na kterých probíhá výzkum se nacházejí na výsypkách pod komunikací 

 

 

Obrázek 4: Odvezená hrabanka z dubohabrového lesa 

(Zaoralová, 2009) 

 

 

Obrázek 5: Porost rekultivačních ploch 

(Zaoralová, 2009) 
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3.1.3. Plocha D 

� na plochu byla přemístěna skrývka 10 cm zeminy z dubohabřinového lesa 

� veškerá zemina byla dána na plochu v pásech  

� pásy mají šířku 1 m a jsou dlouhé 10 m a vzdálenosti od sebe činí asi 3 m 

� na každé ploše je celkem 6 takových pásů  

� skrývka by měla být maximálně do hloubky 10 cm a to proto, aby se nenarušily 

kořeny dřevin, které se již v dubohabřině nacházejí 

� práce musí být prováděny šetrně, aby co nejméně poškodili oblast, ze které je skrývka 

odebírána 

� souřadnice GPS:  49°13’36.4‘‘ 16°45’51.4‘‘ 

49°13’36.2‘‘ 16°45’51.9‘‘ 

49°13’36.0‘‘ 16°45’51.6‘‘ 

49°13’36.1‘‘ 16°45’51.2‘‘ 

( zaměřil Tichý, 2008) 

3.1.4. Plocha E 

� na ploše se nachází lesní hrabanka, která opět pochází ze stejného místa jako 

skrývka v ploše D 

� hrabanka byla rozprostřena v kupách a pásech o mocnosti kolem 5 až 10 cm 

� šířka pásů a vzdálenost mezi nimi je stená jako u předchozí plochy 

�  práce by měla být prováděna šetrně, používány by měly být nejčastěji ocelové 

hrábě, nabírání lopatou na kolečka 

� souřadnice GPS:  49°13’36.0‘‘ 16°45’51.0‘‘ 

49°13’35.8‘‘ 16°45’51.4‘‘ 

49°13’35.6‘‘ 16°45’51.2‘‘ 

49°13’35.7‘‘ 16°45’50.8‘‘ 

(zaměřil Tichý, 2008) 
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3.1.5. Plocha F 

�  plocha je stále ve stejném stavu  

� v roce 2009 zde byly vysazeny dřeviny a traviny 

� v roce 2010 a 2011 budou v oblasti opět probíhat výsadbové práce 

� souřadnice GPS:  49°13’35.5‘‘ 16°45’50.6‘‘ 

49°13’35.4‘‘ 16°45’51.1‘‘ 

49°13’35.2‘‘ 16°45’50.8‘‘ 

49°13’35.3‘‘ 16°45’50.3‘‘ 

    (zaměřil Tichý, 2008) 

 

 

 

Obrázek 6: Vyznačení zkoumaných ploch 

(Zaoralová, 2009) 
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4. METODIKA 

4.1.  Metodika dle Tichého (2008): 

Na stanovišti stabilizovaného lesního porostu výšky 2-3 m a hustoty korunového 

zápoje dřevin  asi mezi 50-90 % bude připraveno 6 ploch 10 x 10 m označenými písmeny A, 

B, C, D, E, F, které budou vzájemně odděleny 5 m širokou zónou, která má zamezit 

vzájemnému ovlivňování druhového složení vegetace. Plochy budou ošetřeny následovně: 

1. Tři z těchto ploch (A, B, C) budou oploceny pletivem typu Obora o výšce 

180 cm tak, aby se zamezilo přístupu zvěři, zatímco u dalších tří ploch (D, E, F) 

bude výsadba dřevin ošetřena individuálně pomocí různých drátěných obalů 

a opakovaných nátěrů. Oplocení bude nejméně 5 m od okraje pokusné plochy. 

Celková oplocená plocha bude tedy 50 x 20 m. 

2. Na plochy A a D bude přemístěna skrývka svrchní 10 cm mocné vrstvy zeminy 

ze starého lesního porostu a rozprostřena v kupách nebo také pásech 

o maximální mocnosti 10 cm, šířce pásu (průměry kupy) 1 m a ve vzdálenosti 

mezi středy pásů (kup) 2,5 m.  

3. Na plochy B a E bude přemístěna lesní hrabanka z listnatého dubohabrového, 

stabilizovaného lesního porostu a rozprostřena v kupách nebo pásech 

o maximální mocnosti 5-10 cm, šířce pásů /průměru kupy) 1 m a vzdálenosti 

mezi středy pásů (kup) 2,5 m.  

4. Plochy C a F zůstanou v původním stavu, tedy s pokryvností bylinného patra 

30 - 50 % s tím, že se v průběhu roku 2009, 2010 a 2011 pokusíme sebrat a vysít 

do podrostu lesní druhy bylin a trav. 

5. Na všech 6 plochách budou provedeny podsadby 2-4 druhů dřevin, v počtu 

alespoň 20, nejlépe však 25-30 jedinců z každého druhu. 

Na všech 6 plochách budou sledovány a statisticky vyhodnoceny roční přírůstky 

a mortalita všech dřevin, druhová skladba bylinného patra podrostu odděleně 

na navážce zeminy, hrabance a mimo ní a uchycení vysetých lesních druhů 

bylin. ( Tichý, 2008) 

 

 

 



Michaela Zaoralová: Vývoj lesního podrostu v kamenolomu Mokrá 

 

2010 

 

20

4.2.  Vlastní metodika 

Celé zkoumané území kamenolomu je součástí okolí a to jak lesních ekosystému tak 

také součástí těžební činnosti.  

Aby byla provedena vhodná biologická a také technická opatření k nápravě 

či přeměně, musí být doplněny druhy, které jsou typické pro lesní porosty a také 

rekonstruováno území tak, aby byl vytvořen druhově bohatý les, který by odpovídal dané 

oblasti a podobal se co nejvíce svému přirozenému stanovišti a okolí dubohabřin, které 

je pro území typickým znakem.  

Musí být uvažováno nad tím, jak nejlépe přispět k vývoji bylinného patra 

v listnatém lese a také na rekultivovaných plochách. 

Kostra je tvořena hlavně druhy Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, a proto musí 

být obohaceny vybrané plochy dalšími typickými dubohabrovými typy dřevin, 

a pak dlouhodobě pozorovány, jak se vyvíjejí. 

Nutno zaznamenávat všechny druhy fauny a flóry, které se zde podařilo přemístit 

a nebo ty, které se sami v dané oblasti objevily. 

Účelem návrhu je: 

� vytvořit takový typ lesního ekosystému, který by byl druhově bohatý a podobal 

by se okolní, přírodě blízké krajině, tedy aby měl charakter velice přírodě blízký. 

Všechny tyto práce se provádějí na místech, kde již byla dokončena těžba v lomu a s další 

se v těchto prostorách již v budoucnu nepočítá, proto zde také začala probíhat rekultivace. 

(Sekanina, 2009) 

Studijní objekty by měli být umísťovány do homogenní, reprezentativní části 

porostu, na místa kde máme stejné stanovištní podmínky. 

Velikosti a tvary studovaného prostoru se liší hlavně společenstvem. Pro lesní 

společenstva se vymezují plochy 150 – 500 m3, pro ruderální je to 50 – 100 m3. 

Nejlépe je dlouhodobě opakovat pozorování, a to pro poznání všech procesů, 

při kterých můžou být zjištěny různé výkyvy, které mohou být způsobeny počasím 

či sezónními výkyvy . Opakované zkoumání v dalších letech je třeba provádět tak, aby byla 
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pozorována tatáž, stejná fáze životního cyklu rostlin. Rovněž je také nezbytné sledovat jarní 

a letní aspekty. 

Opakované studium je výhodné provádět na místech, které si vytýčíme.Trvalé 

vyznačení našich zkoumaných objektů se provádí mnoha způsoby. Zejména záleží na typu 

podrostu a vlastnostech stanoviště. Mezi nejčastější patří vykolíkovaní objektu, vyznačení 

objektu barvou, geodetická zaměření nebo využití navigačního systému. Nejlépe je dobré 

kombinovat, zvláště v územích, které jsou rozsáhlé nebo nějakým způsobem nepřehledné 

a proto bylo vybráno vykolíkování, vyznačení objektu a to modrým provazem 

v dubohabrovém lese a také využití navigačního systému. 

Všechna data, která byla v terénu zjištěna, byla zapsána do terénního zápisníku. 

Poté byly provedeny podrobné záznamy, které umožnily srovnání s daty, které budou 

pořízeny dalším zkoumáním. 

Hlavní metody sběru dat: 

a) Abundance (početnost) kdy jsou zjišťovány individuální počty jedinců, metoda 

je nejpoužívanější u ploch, které jsou menší. 

b) Dominance (pokryvnost) kde je zkoumána jak velkou plochu populace zaujímá, 

je vyjadřována v % z celkové studijní plochy, nejčastěji procentuální zastoupení 

je určováno odhadem, takto bylo postupováno i mnou. V současnosti se používá 

kombinované stupnice abundance – dominance, stupnice Braun-Blanquetova: 

r  - 1 až 2 jedinci s nepatrnou pokryvností 

+ - pokryvnost pod 1 % plochy 

2a - pokryvnost 5 až 15 % plochy 

2b - pokryvnost 15 až 25 % plochy 

3 - pokryvnost 25 až 50 % plochy 

4 - pokryvnost 50 až 75 % plochy 

5 - pokryvnost 75 až 100 % plochy 

c) Denzita (hustota) je vyjádření velikosti plochy na daného jedince, stanovuje 

se většinou pomocí malých plošek náhodně vytyčených v prostoru. 

d) Frekvence (častost) je pravděpodobnost výskytu určitého druhu na zkoumané ploše, 

zaznamenána je zde přítomnost a nepřítomnost 

e) Sociabilita (sblíženost) vyjadřuje jakési seskupení druhů jedinců téhož druhu 
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f) Vitalita (životnost) 

Fytocenologické snímky jsou nejzákladnější používanou metodou pro studium 

vegetace.Druhy se zapisují po patrech, začínáme patrem stromovým, tedy E3 následuje 

E2 keřové patro, E1 bylinné patro a E0 přízemní patro, které zachycuje mechy a lišejníky. 

Ke každému druhu, který je zapsán určíme údaje o kvantitativním zastoupení. Pro každé patro 

zvlášť se určuje celková pokryvnost. Ve snímku je důležité uvedení jeho čísla, typ podrostu, 

geografickou lokalizaci a také stanovištní podmínky, datum a autor snímků, celkový počet 

druhů aj. (Bejček a kol., 2001) 

Na pozorovaná místa bylo vždy dojížděno vozem. Jelikož jsou zkoumány 

a srovnávány plochy pouze D, E, F a modelového lesa, další části prostoru nebyly nějak 

pozorovány. Nejdříve byly vždy prozkoumány území modelového lesa, kde byly udělány 

fytocenologické zápisy na vymezeném území, to bylo označeno modrým provazem kolem 

stromů tak, aby se vystihla všechna místa, ze kterých byla odebírána lesní hrabanka a zemina. 

Poté bylo pokračováno na zkoumané plochy D, E, F. Zde bylo také provedeno 

fytocenologické snímkování a pořízena fotodokumentace. Ke správnému určování dřevin 

a bylin byla používana lupa, Martinovský Jan – Klíč k určování stromů a keřů, Naše rostliny 

Větvička Jan – okrasné dřeviny, Hoffmanová Eva – Atlas rostlin, Kremer Bruno – průvodce 

přírodou – stromy aj. 

Z oblastí D, E a F byly odstraněny některé druhy stromů, aby se uchytily semenáčky 

nových 4 druhů dřevin, které slouží jako doplňující dřeviny, a to po 40 druzích na každé 

ploše, celkem tedy 120 druhů. Na plochách bude nadále sledován výskyt rostlin a dřevin, 

které se budou v průběhu roku dále vyvíjet, a také bude sledováno jak se vyvíjí půdy 

s navezenou zeminou, hrabankou a nebo ty, které jsou bez jakékoliv úpravy . 
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5. MONITORING D ŘEVIN A BYLIN 

5.1.  Datum zápisu : 22/5/2009 (Zaoralová) 

Dubohabrový les 

E3+2 : 75 %, E1: 30 % 

E2: Tilia cordata 3, Quercus petraea 2a, Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, 

Acer pseudoplatanus + Fagus    sylvatica +, Betula pendula r,  

E1:  Convallaria majalis 1, Galium odoratum 1, Stellaria holostea L. 1, Anemone 

nemorosa +, Fragaria viridis +, Lathyrus vernus +, Taraxacum ruderalia +, Veronica 

chamaedrys +, Ajuga reptans r, Euphorbia cyparissias r, Geum urbanum r 

 

Plocha D 

E3+2 : 80 %, E1: 15 % 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 2b 

E1: Convallaria majalis +, Fragaria viridis +, Poa pratensis +, Taraxacum 

ruderalia +, Dactylis glomerata r, Geum urbanum r, Hieracium murorum r, Hypericum 

perforatum r, Lathyrus vernus, Thlaspi perfoliatum r, Viola hirta r 

 

Plocha E 

E3+2 : 70 %, E1: 35 % 

E2: Acer pseudoplatanus 3, Tilia cordata 3, Pinus nigra 1 

E1: Achillea millefolium +, Fragaria viridis +, Geranium robertianum +, Poa 

pratensis +, Ajuga reptans r, Crepis biennis r, Dactylis glomerata r, Hypericum perforatum r, 

Medicago lupulina r, Plantago lanceolata r, Sanguisorba minor r 

 

Plocha F 

E3+2 : 65 %, E1: 40 % 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 2b, Pinus nigra 1 

E1: Taraxacum ruderalia 1, Dactylis glomerata +, Plantago lanceolata +, Poa 

pratensis +, Astragalus glycyphyllos r, Crepis biennis r, Festuca rubra r, Glechoma 

hederacea r, Hypericum perforatum r, Medicago falcata r 
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5.2.  Datum zápisu: 3/7/2009 (Zaoralová) 

Dubohabrový les 

E3+2 : 80 %, E1: 35 % 

E2: Tilia cordata 3, Quercus petraea 2a, Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, 

Acer pseudoplatanus + Fagus    sylvatica +, Betula pendula r  

E2: Convallaria majalis 2a, Galium odoratum 1, Stellaria holostea L 1, Fragaria 

viridis +, Hieracium murorum +, Lathyrus vernus +, Taraxacum ruderalia +,  

Campanula persifolia r, Genista tinctoria r, Geum urbanum r, Melilotus 

officinalis r 

 

Plocha D 

E3+2 : 80 %, E1: 20 % 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 2b 

E1: Dactylis glomerata 1, Achillea millefolium +, Fragaria viridis +, Poa 

pratensis +, Taraxacum ruderalia +, Convallaria majalis r, Elytrigia repens r, Festuca ovina 

r, Geum urbanum r, Hieracium murorum r, Lathyrus vernus r 

 

Plocha E 

E3+2 : 70 %, E1: 40 % 

E2: Acer pseudoplatanus 3, Tilia cordata 3, Pinus nigra 1 

E1: Achillea millefolium +, Dactylis glomerata +, Geranium robertianum +, 

Plantago lanceolata +, Poa pratensis +, Anthyllis vulneraria r, Arrhenatherum elatius r, 

Arenaria serpyllifolia r, Carduus acanthoides r, Convolvulus arvensis r, Crepis biennis r, 

Echium vulgare r, Elytrigia repens r, Hieracium Lachemalli r, Picris hieracioides r 

 

Plocha F 

E3+2 : 70 %, E1: 40 % 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 2b, Pinus nigra 1 

E1: Dactylus glomerata +, Festuca rubra +, Medicago lupulina +, Plantago 

lanceolata +, Poa pratensis +, Taraxacum ruderalia +, Anthyllis vulneraria r, 

Arrhenatherum elatius r, Astragalus glycyphyllos r, Crepis biennis r, Elytrigia repens r, 

Geranium robertianum r, Medicago falcata r, Rubus caesius  
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5.3.  Datum zápisu: 31/7/2009 (Zaoralová) 

Dubohabrový les 

E3+2 : 80 %, E1: 35 % 

E2: Tilia cordata 3, Quercus petraea 3, Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, 

Acer pseudoplatanus + Fagus    sylvatica +, Betula pendula r  

E1: Convallaria majalis +, Fragaria viridis +, Galium odoratum +, Genista 

tinctoria +, Hypericum humifusum +, Lathyrus vernus +, taraxacum ruderalia +, Campanula 

persicifolia r, Campanula trachelium r, Erigeron acer L. r, Geum urbanum r, Hieracium 

murorum r, Melampyrum pratense L. r, Veronica chamaedrys r 

 

Plocha D 

E3+2 : 80 %, E1: 25 % 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 2b 

E1: Dactylis glomerata +, Fragaria viridis +, Geum urbanum +, Poa pratensis +, 

Taraxacum officinales +, Achillea millefolium r, Clinopodium vulgare r, Convallaria majalis 

r, Elytrigia repens r, Festuca ovina r, Geranium robertianum r, Hieracium murorum r, 

Lathyrus vernus r, Rubus caesius r 

 

Plocha E 

E3+2 : 70 %, E1: 45 % 

E2: Acer pseudoplatanus 3, Tilia cordata 3, Pinus nigra 1 

E1: Dactylis glomerata +, Fragaria viridis +, Geranium robertianum +, Plantago 

lanceolata +, Poa pratensis +, Achillea millefolium r, Carduus acanthoides r, Centaurea 

stoebe r, Convolvulus arvensis r, Crepis biennis r, Echium vulgare r, Elytrigia repens r, 

Medicago lupulina r, Picris hieracioides r, Plantago major r, Salvia pratensis r 

 

Plocha F 

E3+2 : 70 %, E1: 35 % 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 2b, Pinus nigra 1 

E1: Crepis biennis +, Dactylis glomerata +, Plantago lanceolata +, Poa pratensis 

+ , Achillea millefolium r, Clinopodium vulgare r, Elytrigia repens r, Geranium robertianum 

r, Lotus corniculatus r, Medicago lupulina r, Rubus caesius r, Trifolium pratense r 
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5.4.  Datum zápisu: 4/9/2009 (Zaoralová) 

Dubohabrový les 

E3+2 : 60 %, E1: 25 % 

E2: Tilia cordata 3, Quercus petraea 2a, Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, 

Acer pseudoplatanus r, Fagus    sylvatica r, Betula pendula r  

E1: Convallaria majalis +, Fragaria viridis +, Galium odoratum +, Lathyrus 

vernus +, Erigeron acer L. r, Geum urbanum r, Hieracium murorum r, Hypericum humifusum 

r, Melampyrum pratense L. r, Neottia nidus – avis r 

 

Plocha D 

E3+2 : 70 %, E1: 20 % 

E2: Tilia cordata 2b, Acer pseudoplatanus 2a 

E1: Fragaria viridis +, Geranium robertanum +, Geum urbanum + , Achillea 

millefolium r, Clinopodium vulgare r, Hieracium murorum r, Hypericum perforatum r, Inula 

conyzae r, Lotus corniculatus L. r 

 

Plocha E 

E3+2 : 60 %, E1: 30 % 

E2: Acer pseudoplatanus 2a, Tilia cordata 2a, Pinus nigra 1 

E1: Medicago lupulina +, Plantago lanceolata +, Artemisia vulgaris r, Crepis 

biennis r, Echium vulgare r, Hypericum perforatum r, Inula conyza r, Plantago major r, 

Securigera varia r 

 

Plocha F 

E3+2 : 60 %, E1: 25 % 

E2: Tilia cordata 2a, Acer pseudoplatanus 2a, Pinus nigra 1 

E1: Crepis biennis +, Medicago lupulina +, Plantago lanceolata +, Artemisia 

vulgaris r, Clinopodium vulgare r, Conyza canadensis r, Falcaria vulgaris r, Lotus 

cornitulatus r 
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5.5.  Datum zápisu: 2/10/2009 ( Zaoralová) 

Dubohabrový les 

E3+2 : 45 %, E1: 15 % 

E2: Quercus petraea 2a, Tilia cordata 2a , Carpinus betulus 1, Acer campestre r, 

Acer pseudoplatanus r, Fagus    sylvatica r, Betula pendula r  

E1: Convallaria majalis r, Galium odoratum r, Geum urbanum r, Hypericum 

humifusum r, Lathyrus vernus r, Neottia nidus – avis r 

 

Plocha D 

E3+2 : 55 %, E1: 10 % 

E2: Acer pseudoplatanus 1, Tilia cordata 1 

E1: Achillea millefolium r, Clinopodium vulgare r, Geranium robertianum r, 

Geum urbanum r, Inula conyza r 

 

Plocha E 

E3+2 : 50 %, E1: 20 % 

E2: Acer pseudoplatanus 2a, Tllia cordata 1, Pinus nigra 1 

E1: Artemisia vulgaris r, Crepis biennis r, Echium vulgare r, Inula conyzae r, 

Medicago lupulina r, Securigera varia r 

 

Plocha F 

E3+2 : 50 %, E1: 20 % 

E2: Tilia cordata 1, Acer pseudoplatanus 1, Pinus nigra 1 

E1: Artemisia vulgaris r, Clinopodium vulgare r, Crepis biennis r, Falcaria 

vulgaris r, Medicago lupulina r, Plantago lanceolata r, Trofolium pratensis r 
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5.6.  Popis zájmové oblasti dle Dr. Tichého (2008) 

5.6.1. Datum zápisu 23/9/2008 

Plocha D 

E3+2: 90 %, E1: 10 %. 

E2: Tilia cordata 5, Acer pseudoplatanus 2a 

 E1: Dactylis glomerata +, Viola hirta +, Achillea millefolium agg. +, Sambucus 

ebulus +, Taraxacum sect. Ruderalia +, Clinopodium vulgare +, Elytrigia repens +, Fragaria 

viridis +, Inula conyza +, Poa pratensis +, Rubus caesius +, Festuca ovina r, Hypericum 

perforatum r, Hieracium sabaudum r, Thlaspi perfoliatum r 

 

Plocha E 

E3+2: 65 %, E1: 50 %. 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 3, Pinus nigra 1 

E1: Poa pratensis 3, Achillea millefolium 1, Medicago lupulina 1, Securigera 

varia +, Dactylis glomerata +, Echium vulgare +, Sambucus ebulus +, Picris hieracioides +, 

Daucus carota +, Elytrigia repens +, Fragaria viridis +, Inula conyzae +, Plantago 

lanceolata +, Ajuga reptans +, Sanguisorba minor r, Carduus acanthoides r, Arenaria 

serpyllifolia r, Anthyllis vulneraria r, Verbascum chaixii ssp. austriacum r, Arrhenatherum 

elatius r, Artemisia vulgaris r, Hieracium lachenalii r, Hypericum perforatum r, Centaurea 

stoebe r, Convolvulus arvensis r, Crepis biennis r, Geranium robertianum r, Plantago major r, 

Salvia pratensis r 

 

Plocha F 

Datum zápisu: 2008/09/23, E3+2: 60 %, E1: 50 %. 

E2: Tilia cordata 3, Acer pseudoplatanus 3, Pinus nigra 1 

E1: Festuca rubra 3, Medicago lupulina 1, Poa pratensis s.lat.* 1, Picris 

hieracioides +, Dactylis glomerata +, Plantago lanceolata +, Taraxacum sect. Ruderalia +, 

Daucus carota +, Achillea millefolium agg. +, Arrhenatherum elatius +, Arenaria serpyllifolia 

+, Elytrigia repens +, Rubus caesius +, Crepis biennis +, Glechoma hederacea +, Astragalus 

glycyphyllos +, Lotus corniculatus r, Trifolium pratense r, Convolvulus arvensis r,Hypericum 
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perforatum r, Geranium robertianum r, Artemisia vulgaris r, Conyza canadensis r, Falcaria 

vulgaris r, Anthyllis vulneraria r, Medicago falcata r, Clinopodium vulgare r 

Z uvedeného zápisu je zřejmé, jak se změnila dřevinná skladba po cca 10 letech 

od výsadeb: vysazený dub zimní (Quercus petraea) zcela vymizel, borovice lesní (Pinus 

sylvestrys) byla při výsadbě nahrazena borovicí černou (Pinus nigra) a udržela se pouze 

ojediněle roztroušena po ploše, takže na některých dílčích plochách nebyla vůbec zjištěna, 

javor klen (Acer pseudoplatanus) byl poměrně úspěšnější a jeho zastoupení je četnější, ovšem 

nepravidelně, a je odhadováno pro celou plochu svahu maximálně do 30%, takže hlavní 

dřevinou se stala lípa srdčitá (Tilia cordata), která zajistila pokryv plochy ze 70%, 

v některých částech je jedinou dřevinou. Dřeviny, které na plochy nastoupily samovolně 

jsou javor babyka (Acer campestre), růže šípková (Rosa canina), třešeň ptačí (Prunus avium), 

svída krvavá (Swida sanquinea), a zaznamenám byl také javor mléč (Acer platanoides). 

(Tichý, 2008) 

 

 

Obrázek 7: Semenáče Quercus petraea a Tilia cordata 

(Zaoralová, 2009) 
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6. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Rozšíření těžky se v budoucnu nepředpokládá. 

Místa rekultivace se nachází na plochách, kde již v minulosti byly různé druhy 

zásahů. Byly zalesněny a pokryty dřevinami, aby v budoucnu již dosáhly vhodných podmínek 

a přírodě blízkých ekosystémů. 

6.1.  Zásahy pro zlepšení ekosystému 

− odstraňování nežádoucích dřevin, hlavně takových, které nepatří do území 

a jsou pro dubohabrové ekosystémy netypické a hlavně druhy alochtonní, ty by mohly 

druhy autochtonní úplně vytlačit z daného území 

− vytěžovat pro prosvětlení podrostu, aby se mohly lépe vyvíjet semenáčky, dřevin 

a také nové druhy rostlin (viz Obrázek 9) 

− pozorovat a kontrolovat území, zda směřuje k přirozenému ekosystému  

− musí být počítáno také se zásahem do spontální sukcese díky podpůrným pracím tedy 

různým vysazováním, výsevům apod. 

− vybírat takové dřeviny, které jsou pro rekultivaci vhodné jako první a které co nejdříve 

napomohou k dosažení přírodních podmínek 

− dále má probíhat dosadba dřevin a výsev bylin pro zlepšení přirozených podmínek 

− stanoviště mají poněkud extrémní podmínky kvůli kameninám a sutím a proto 

se zde uplatní hlavně druhy s vysokou ekologickou valencí 

− nejvhodnější je takové zastoupení dřevin, aby byly všech věkových stádií, takže 

všechny výsadby musí být prováděny s odstupem určitého časového období, takto  

bude dosáhnuto různého věku každé z dřevin 

− vhodné je dostatečné množství sadebního materiálu, jak sběrem semen, tak ze školek 

z okolí  
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6.2.  Výsadba 

Výsadba by měla být prováděna nepravidelně po všech plochách. Nejlépe 

je vysazovat dřeviny do prostoru, kde se ještě dostanou sluneční paprsky a není zde velký 

stín. 

Dosadby  by měly být prováděny tak, aby plochy byly nepravidelné a tvořily různé 

sítě. 

Některé dřeviny jsou již chráněny proti okusu zvěří, jiné zůstávají ještě bez ochrany. 

Zvláště by bylo dobré doporučit ochráninu proti okusu Tilia cordata, která zvěři velice 

chutná. (viz Obrázek 8) 

 

 

Obrázek 8: Pletiva kolem stromů pro ochranu před okusem zvěří 

(Zaoralová, 2009) 

 

V určitých územích se uvažuje nad tím, zda místa rekultivace nebudou zcela 

oplocena. (ústní sdělení) 

Aby revitalizační plochy dostaly charakter blízkého okolí, tedy dubohabřin 

navrhovala bych vysadit dřeviny pro tento ekosystém typické jako jsou Quercus robur, 

Carpinus betulus, Coryllus avelana, Sorbus torminalis, Cornus mas, Euonymus cerrucosa 

a Ligustrum vulgare. Díky těmto dřevinám by zkoumané plochy dostali ráz dubohabřin 

a mohly by se zde vyskytnou další druhy bylin například Melampyrum pratense, Pulmonaria 

officinalis, Stellaria holostea, Dactylis polygama, Mideca nutans, Clinopodium vulgare, 



Michaela Zaoralová: Vývoj lesního podrostu v kamenolomu Mokrá 

 

2010 

 

32

Polygonatum multiflorum, které jsou pro daný typ společenstev typické. Také 

bych doporučila odstranit z území Pinus nigra, jelikož to je alochtonní rostlina a může 

vytlačit některé ostatní. 

6.3.  Odstraněné a doplněné dřeviny 

Z důvodu rozdílného mikroklimatu, je těžké vybrat správnou skladbu dřevin. 

Společenstva zde mají většinou dubohabrový charakter, tudíž vybíráme takové druhy, které 

tomuto ekosystému jsou nejbližší. 

Dříve než proběhla výsadba dřevin k doplnění v rekultivačních ploškách, musely 

se odstranit některé druhy, které měly natolik velkou korunu, že bránily svým stínem dalšímu 

vývoji a růstu nových sazeniček. Byly odstraněny druhy Acer pseudoplatanus,, Pinus nigra 

a Tilia cordata. Po té na stanoviště D, E, F byly provedeny sadby celkem 4 druhů dřevin 

a to Cornus mas, Carpinus betulus, Crataegus monogyma a Quercus petraea. Tyto druhy 

jsou pro dubohabřiny typické, a proto je dobré dosadit je do rekultivovaných míst. Na každou 

plochu bylo dodáno celkem 10 druhů z tohoto typu dřevin, takže celková výsadba 

v prostorách D, E, F činí 40 kusů na každou plochu, tedy 120 kusů celkem. 

6.4.  Výsev 

Vyluštěná či různým jiným způsobem upravená semena, která byla vybrána z míst, 

kde je přirozený lesní porost, se zpracovájí a dále jsou pak ve vhodném časovém období 

vyseta na plochy a to jen v malém množství, řadově v gramech. Tyto výsevy je nejlépe dělat 

v místech, kde nejsou příliš velké koruny stromů a je prováděno nepravidelně mozaikovitě.  

Na vybraných plochách má být  po dobu 3 let po sobě vysazeno vždy 30 %. 

Většina semen, které jsou sbírána na výsev pocházejí z oblastí, které jsou velice 

druhově rozmanité a tím tedy chceme tuto druhovou rozmanitost převést i na méně druhově 

zastoupené plochy. (ústní sdělení) 

6.5.  Úprava vegetace 

Tímto rozumíme všechny zásahy do vegetace a nových společenstev. Nejlépe 

se uplatní takové úpravy, které jsou blízké přírodním podmínkám a nijak krajinu nepoškodí. 
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Úprava vegetace by měla být dělána tak, aby nijak nebyly zhoršeny podmínky lokalit, 

kde jsou úpravy prováděny. Musí být sledována věková struktura, ekologická stabilita, 

vytvoření etáží, druhová rozmanitost, plynulá migraci živočichů apod. Vegetace má být 

 upravována tak, aby byla vybrána taková, která je v dubohabřinách typická. 

 

 

Obrázek 9: Odstraněné dřeviny v rekultivačních plochách 

(Zaoralová, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Zaoralová: Vývoj lesního podrostu v kamenolomu Mokrá 

 

2010 

 

34

7. DISKUZE 

7.1.  Dubohabrový les 

V této oblasti se nacházelo za pozorované období celkem 21 druhů bylin a 7 druhů 

dřevin. (viz Tabulka 2) 

V nejhojnějším zastoupením rostlin zde byly pozorovány: 

Convallaria majalis, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Fragaria viridis, Stellaria 

holostea a Taraxacum ruderalia. Convallaria majalis je bylina typická pro  dubohabrové lesy, 

taky se vyskytuje na vápencovém podkladu a díky tomu, že jde za sluncem, tvoří někdy široké 

koberce. Galium odoratum obývá bučiny, bukohabrové a dubohabrové lesy, což může 

být také důvod jeho častého výskytu v daném prostoru. Lathyrus vernus je stínomilná bylina, 

která není příliš náročná na zeminy, Fragaria viridis snáší pastviny, kamenité půdy až suché 

stepi, Stellaria holostea tvoří celé kolonie v houštinách a hlavně vydrží ve stínu a polostínu, 

Taraxacum rudralia se vyskytuje velice hojně na všech stanovištích. To vše mohou 

být důvody proč právě tyto druhy se zde vyskytují nejčastěji.  

V nejmenším počtu se zde vyskytovali: 

Melilotus officinalis, Lathyrus pratensis, Euphorbia cyparissias, Campanula 

trachelium, Ajuga reptans a Anemone nemorosa. Všechny tyto druhy mají rády většinou 

světlo, což může být důvod nízkého výskytu. Koruny stromů jsou zde značně velké 

a tak brání průniku slunečních paprsků až do spodních částí celého prostoru. 

Mezi dřevinami byly nejhojnější Tilia cordata, Qeurcus petraea, Acer campestre, 

Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica a Betula pubescens, což jsou typické 

druhy pro daný typ lesů.  

Složení se v průběhu času nezměnilo a stálou dominanci si zde udržovala Tilia 

cordata. 
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Na obrázku 10 je možno vidět výskyt dřevin a rostlin, které se nacházely ve 

zkoumaném území ve všech pěti pozorovaných obdobích. Některé se zde vyskytovaly při 

každém monitorování, některé byly nalezeny jen několikrát z celých pěti pozorování. 

 

Obrázek 10: Výskyt dřevin v dubohabrovém lese 

(Zaoralová, 2009) 

 

 

Obrázek 11: Výskyt bylin v dubohabrovém lese 

(Zaoralová, 2009) 

Z obrázku 11 lze vyčíst, že všechny stromy se vyskytovaly v dubohabrovém lese stále, 

proto se objevují na všech mých snímcích. Galium odoratum, Geum urbanum a Lathyrus 

vernus patří mezi rostliny, které se zde nacházely ve všech pozorovacích obdobích. Ostatní 

rostliny měly výskyt poněkud menší. 

7.2.  Plocha D 

V  území se za celkovou dobu pozorování vyskytlo 19 druhů rostlin a 2 druhy 

dřevin.(viz Tabulka 2) 
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Největší počet rostlin, který se zde vyskytoval: 

Fragaria viridis, Poa pratensis, Taraxacum ruderalia, Dactylis glomerata, Geum 

urbanum, Achillea millefolium. Poa pratensis je nenáročná na stanoviště a je to bylina, která 

se může také vyskytovat díky začínající sukcesi v prostoru D. Dactylis glomerata 

je heliosciofyt a dobře snáší zastíněná místa, proto jí tedy nevadí ani velké koruny stromů. 

Geum urbanum je také nenáročná typicky se vyskytující bylina dubohabřin, 

což by odpovídalo i dřevinnému složení. Achillea millefolium nevadí polostín a je typickým 

ruderálem a to také může být důvod hojnějšího výskytu. 

Nejmenší počet vyskytovaných rostlin: 

Viola hirta, Thlaspi perfoliatum, Lotus corniculatus., Rubus caesius, Inula conyzae, 

Hypericum perforatum. Viola hirta se často vyskytuje ve světlých lesích, tento prostor 

má však již stromy s rozsáhlejší korunou, proto jí stíní a její výskyt může být menší. To samé 

platí o Thlaspi perfoliatum ta má také ráda velice výslunné prostory. I Lotus corniculatus 

preferuje spíše místa, kde sluneční paprsky dopadají v dostatečném množství. Inula conyzae 

také preferuje světlé lesy podobně jako Hypericum perforatum preferuje výslunné stráně. 

Právě málo prosvětlené prostory můžou být příčinou menšího výskytu těchto druhů. (viz 

Obrázek 4) 

 

Obrázek 12: Výskyt dřevin na ploše D 

(Zaoralová, 2009) 

 

Na ploše D se nacházejí pouze dva druhy dřevin, jak je patrné z obrázku 12, oba 

druhy se nacházely v území ve všech pěti monitorovacích území. 
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Obrázek 13: Výskyt bylin na ploše D 

(Zaoralová, 2009) 

Na obrázku 13 si  lze všimnout druhů vyskytujících se nejčastěji, tedy těch, které 

na území byly vždy při všech pěti mnou  pozorovaných obdobích. 

7.3.  Plocha E 

Při zkoumání této plochy se zde objevilo 26 druhů rostlin a 3 druhy dřevin. 

(viz Tabulka 2) 

Nejhojnější druhy: 

Plantago lanceolata, Geranium robertianum, Poa pratensis, Crepis biennis, Achillea 

millefolium, Dactylis glomerata. Plantago lanceolata se může vyskytovat i jako plevel, 

vyskytuje se ale často na rumištích, v lomech a hlavně je to ruderál, proto je jeho výskyt 

v území tak častý. Geranium robertianum snáší stinná a polostinná místa, vyskytuje se často 

na rumištích a záspech. Creppis biennis je poloruderál, vyskytuje se na rumištích i navážkách 

zeminy, které se právě tady vyskytují. Sanguisorba minor se nachází v lomech a na náspech. 

Výskyt Poa pratensis, Achillea millefolium, Dactylis glomerata a Plantago lanceolata 

si vysvětluji stejně jako v předchozích případech. 

Nejméně se vyskytující druhy: 

Mezi dřevinami se zde nachází pouze 3 druhy a to Acer pseudoplatanus, Tilia cordata 

a Pinus nigra, jak jde vidět na grafu č. 5. Druhy se vyskytovaly po celou dobu monitoringu. 
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Obrázek 14: Výskyt dřevin na ploše E  

(Zaoralová, 2009) 

Sanguisorba minor, Hieracium lachenalii, Centaurea stoebe, Arrhenatherum elatius, 

Arenaria serpyllifolia, Anthyllis vulneraria. Uvedené druhy mají velice rády sluníčko, proto 

se většinou vyskytují na výslunní, což prostory E nejsou, lze si proto takto vysvětlit jejich 

menší přítomnost. (viz Obrázek 15) 

 

Obrázek 15: Výskyt bylin na ploše E 

(Zaoralová, 2009) 

7.4.  Plocha F 

V této oblasti se nachází 23 druhů rostlin a 3 druhy dřevin.(viz Tabulka 2) 

Mezi nejvíce vyskytující se druhy rostlin patří: 

Plantago lanceolata, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Medicago lupulina, Crepis 

biennis, Taraxacum ruderalia. Jejich častý výskyt si vysvětluji stejně jako v předchozích 

případech. 

Hypericum perforatum, Glechoma hederacea, Conyza canadensis, Arrhenatherum 

elatius, Anthyllis vulneraria, Achillea millefolium. Glechoma hederace je brzká jarní rostlina, 
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z tohoto důvodu se zde nemusela vyskytovat již v dalších měsících, Conyza canadesis 

má ráda výslunní, paseky a také louky, ostatní druhy se moc nevyskytují ze stejných důvodů 

jako na ostatních plochách. (viz Obrázek 17) 

 Mzei jediné dřeviny, které se zde nachází patří Tilia cordata, Acer pseudoplatanus 

a Pinus  nigra. Ty se také vyskytovaly za všechny pozorovací období. 

 

Obrázek 16: Výskyt dřevin na ploše F 

(Zaoralová, 2009) 

 

 

Obrázek 17: Výskyt bylin na ploše F 

(Zaoralová, 2009) 

Z obrázku 17 je možno vyčíst, které rostliny se právě na území F vyskytovaly nejméně 

a nejvíce. Některé druhy se nacházely na území pouze jednou v celkových pěti pozorováních, 

některé zde byly častěji. (vysvětlení viz nejhojnější rostliny) 
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7.5.  Srovnání ploch 

° celkově se na všech plochách nachází 58 druhů bylin a 8 druhů dřevin (viz Tabulka 4) 

° jak si lze všimnout v tabulce (viz. tabulka č.2), v dubohabrovém lese se vyskytuje 

14 druhů bylin, které se na žádné rekultivované ploše nevyvíjejí a z toho lze usoudit, 

že právě oblast má největší druhovou diverzitu a je biologicky velmi rozmanitá 

° v ploše E se vyskytuje 11 samostatných druhů, které na ostatních územích 

zkoumaných ploch nebyla nalezena, v prostoru F je to 7 druhů, které mají výskyt 

pouze zde a u plochy D je to nejméně a to 3 druhy 

° i přes to, že plochy D, E a F se nacházejí velice blízko vedle sebe, mají společných 

jen 6 druhů bylin a to Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, 

Geranium robertinaum, Hypericum perforatum, Poa pratensis. Zřejmě to bude tím, 

že tyto druhy nejsou příliš náročné na slunce a tak jim nevadí dnes již větší koruny, 

které málo propouštějí světlo. Některé z nich jsou také ruderály, takže dobře snášejí 

podmínky rekultivačních ploch.  

° oblasti však mají 7 společných druhů jako v dubohabřině a to Ajuga reptans, 

Convallaria majalis, Fragaria viridis, Geum urbanum, Hieracium murorum, Lathyrus 

vernus, Taraxacum ruderalia. Jejich přítomnost na zkoumaných plochách 

si lze vysvětlit přemístěním hrabanky, tedy přemístěním jejich diaspor právě 

z dubohabrového lesu. Co se týče dřevin, tak Tllia cordata a Acer pseudoplatanus 

byly nalezeny ve všech areálech a to nejspíš proto, že jsou typickými dřevinami 

dubohabrových lesů. 

° Pinus nigra se vyskytuje pouze v oblasti E, F, dle mého názoru by se druh mohl 

odstranit, jelikož je to alochtonní druh. 

° v dubohabřině je největší zastoupení stromů a to celkově 7 druhů, z toho 5 druhů 

pouze v  oblasti, proto by bylo vhodné rozšířit o dané řady i rekultivační plochy. 

V území, která jsou zkoumána, bylo provedeno pouze jednou fytocenologické 

snímkování a to Dr. Tichým dne 23.9.2008, poté již tato oblast středem zájmu nebyla. 

Jak si lze všimnout z fytocenologických zápisů jak mých, tak pana Dr. Tichého, za pouhý 

jeden rok se zde začaly objevovat úplně nové druhy. V roce 2008 tu nebyly zaznamenány 

druhy Convallaria majalis, Geum urbanum, Hieracium murorum, Lathyrus vernus. Druhy 
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se však vyskytovaly na mých snímcích z modelového lesa, proto si vysvětluji jejich 

přítomnost převezením hrabanky, tedy jejich diaspor. Geranium robertianum a  Lotus 

corniculatus se objevily na snímcích v roce 2008 na ploše D. V roce 2009 se zástupci na této 

lokalitě již nevyskytovali, ale byli nalezeni na ploše F, kde se určitě roztrousili. Z plochy 

D mohli buď vymizet, nebo mohlo dojít k přehlédnutí jejich výskytu. 

Některé monitorované druhy z roku 2008 však za dobu zkoumání nebyly vůbec 

spatřeny, a to Daucus carota, Hieracium sabaudum, Sambucus ebulus, Picris hieracoides 

a Verbascum austriacum. Tuto skutečnost si nedokážu dobře vysvětlit. Je však možné, 

že v roce 2009 se zde nevyskytovaly, také mohly být přehlédnuty. Mohly uhynout nebo 

je také mohly napadnout škůdci. Možností je též, že rychle odkvetly v krátkém časovém 

období a jejich výskyt nebyl poté zaznamenán.  Dacus carota je luční druh, který potřebuje 

mnoho světla. To samé platí i pro druhy výše zmíněné, všechny jsou poněkud náročnější 

na slunce. Hieracium sabaudum je rostlina, která má ráda skeletové podklady, Verbascum 

austriacum je rostlina stepní. Za poslední rok se koruny stromů značně zvětšily a nepropouští 

tolik světla, což těmto druhům může vadit a jejich výskyt se pak dává na ústup. Myslím, 

že všechny domněnky se potvrdí či vyvrátí až v příštích letech mého monitoringu 

a dlouhodobé inventarizace. 

 

Obrázek 18: Daucus carota 

(Zaoralová, 2009) 
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8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistil stav vegetace na daném území a zhodnotit 

přírodní podmínky okolí. Práce byla zaměřena na inventarizaci a dlouhodobý výzkum, jelikož  

se z něj bude vycházet i v dalších letech. 

Výsledkem práce bylo zjistit díky fytocenologickým snímkům výskyt všech druhů 

dřevin a bylin a to jak z modelového dubohabrového lesu, tak také z revitalizačních ploch, 

na kterých jsou sledovány všechny změny. Snímky poslouží k tomu, aby bylo zjištěno, jaké 

je zde druhové zastoupení, ekologická stabilita a diverzita. Proto je také možno zjistit, 

proč se v daném území vyskytují určité druhy a jinde ne. Díky tomu je možno navrhnout 

prospěšná řešení a doplnit dřeviny, které chybějí v revitalizovaných plochách, a také dodat 

další opatření, která by mohla v budoucnu pomoci daným oblastem k dosažení jejich druhové 

rozmanitosti. 

Ve sledovaných oblastech je daleko méně druhů dřevin a to pouze 2 druhy na ploše 

D a 3 druhy na plochách E a F. V dubohabrovém lese se vyskytuje 6 druhů dřevin, které 

jsou také daleko starší než dřeviny v oblasti D, E a F. Proto se z revitalizačních 

ploch vykácely stromy a to Acer pseudoplatanus, Pinus nigra a Tilia cordata. Bylo 

to uděláno hlavně proto, aby nové semenáčky a i nové druhy rostlin měly dostatek slunečního 

záření. Oblasti byly doplněny o Cornus mas, Carpinus betulus, Crataegus monogyma 

a Quercus petraea. Každý z druhů byl vysázen v počtu 10 kusů, což dělá celkově 120 kusů 

v místech E a F. Druhovou rozmanitost bylin je třeba podpořit výsevem semen, které je nutno 

vybrat z míst, kde je přirozený lesní porost, tyto výsevy však nemají být dělány v místech 

s vysokými korunami stromů, a to kvůli světlu. Nejlépe se uplatní takové úpravy, které 

jsou blízké přírodním ekosystémům dané lokality. 

Všechny zásahy, které se zde uskutečněny, byly hlavně díky základním poznatkům 

analýzy situace fytocenologických snímků, které jsem zde prováděla. Díky celé analýze 

mohly být provedeny návrhy na zásahy do porostu, výsadbu dřevin, výsevu a úpravy dřevin.  

Pevně věřím, že celkovým výzkumem bude přispěno, aby celý projekt, který začal 

již kolem roku 1999, byl úspěšně dokončen  a na samotném konci práce, aby území, které 

bylo kdysi zcela ovlivněno těžbou, mělo být utvořeno tak, aby bylo přírodě co nejvíce blízké 

a lidské oko ani nepoznalo, že krajina kdysi sloužila jako součást dobývacích prací. Doufám, 
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že za pár let ekosystém bude mít přírodní a přirozené podmínky, tedy co největší původní 

obnovení druhové skladby, bohatého společenstva s velkou diverzitou, ekologickou stabilitou. 

Celý projekt bude potřebovat ještě mnoho let, aby bylo poznáno zda všechny  zásahy 

a podpůrné práce byly k něčemu dobré a správné. Já ale pevně věřím, že projekt bude 

úspěšný, jelikož již nyní mohou být viděny značné změny, které jsou velice pozitivní. 

Vše ukáže až čas, který bych také chtěla věnovat při psaní diplomové práce, která 

by navazovala na mou bakalářskou práci. 
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