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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje zpracování tématu revitalizace tří lomů po těžbě 

vápenců v lokalitě Mikulov, vyhodnocením revitalizací a jejich ekonomickým 

zhodnocením. 

První část pojednává obecně o vápencích a jejich těžbě jako takové a charakteristice 

společnosti Carmeuse, která zde těžila.  

V druhé části jsou zhodnoceny jednotlivé těžební lokality, konkrétně tři lomy 

v katastru města Mikulov. Dále se práce zabývá následnými revitalizacemi v těchto 

celcích, ekonomickými informacemi a kalkulačním propočtem revitalizace Janičova vrchu. 

 

 

Klíčová slova: revitalizace, lom, vápenec, těžba, zhodnocení revitalizací 

 

 

 

Summary 

 

This bachelor thesis is about the revitalization of three limestone quarries after 

extraction of limestone in the area of Mikulov, assessing revitalization and economic 

valuation. The first part talks generally about limestone, it´s mining and characteristic of 

company Carmeuse, which was mining there.  

The second part brings assessement of each mining area, specifically three quarries 

in the land register of the town Mikulov. Further this thesis is about subsequent 

revitalizations in these units, economic informations and calculation of revitalization the 

hill Janičův vrch. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce řeší revitalizaci v oblasti tří lomů nacházejících se na katastrálním 

území jihomoravského města Mikulov, okres Břeclav. 

Těžit se zde začalo na počátku 19. století na severním svahu Svatého kopečku, dále 

následoval lom Turold. Ze Svatého kopečku se po ukončení dobývání z důvodu ochrany 

přírody těžba přemístila na protější Janičův vrch, také nazývaný Mariánský mlýn. 

Těžba v této oblasti musela být prováděna obzvláště šetrným způsobem, neboť 

problémové lokality se nachází v chráněném území. Je zde chráněná jak fauna, tak flóra, 

která je v hojném zastoupení.  

Těžen zde byl kvalitní druhohorní vápenec, který byl úzkokolejkou dopravován do 

vápenky v blízkosti místního nádraží, kde se přímo zpracovával, a konečný produkt tak byl 

vlaky dopravován na potřebná místa. 

 Vzhledem k rozsáhlé těžbě a zásahu do území bylo jako po každé změně rázu 

krajiny nutno přistoupit k revitalizaci. Tu realizovala firma Carmeuse Czech republic s. r.o. 

ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a CHKO Pálava Mikulov. Cílem této 

bakalářské práce bude charakterizovat jednotlivá území před těžbou, během těžby a po 

následné rekultivaci. Závěrem bude ekonomické zhodnocení ukončených rekultivačních 

prací. 

Z důvodu obsahového omezení jsem se zaměřila na revitalizaci Janičova vrchu. 

Správou CHKO mi byla poskytnuta technická zpráva této rekultivace, jejíž průběh  

a výsledky v realizaci jsem v závěru zhodnotila. 
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1 LOMOVÁ TĚŽBA VÁPENCŮ 

1.1 Vápence 

Vápence patří mezi jedny z nejrozšířenějších nerostných surovin. Vyskytují se 

v přírodě v různých formách a různém chemickém složení. To je velice důležité, co se týče 

trvanlivosti kamene, jako odolnost k větrání, chemickým vlivům ovzduší atd., což 

ovlivňuje jeho způsob použití. Základní skladební složkou vápencových hornin je minerál 

vápenec (uhličitan vápenatý). Na základě chemického složení jsou vápence rozděleny na 

jílové a dolomitové (obsahují kalcit a dolomit). Vápenec v podobě kalcia karbonátu 

(CaCO3) nebo dolomitu (CaCO3.MgCO3), je těžený odděleně, vzhledem k jeho 

fyzikálním a chemickým vlastnostem. 

V mnou řešené oblasti Pavlovských vrchů se nacházejí chemicky čisté jurské 

vápence z vnějšího okraje karpatského flyše (tzv. vnější bradlové pásmo) na Moravě, které 

bývají provázeny jílovitými vápenci a slíny [2]. 

 

1.2 Těžba vápenců 

Ve vápencových lomech se těží kámen k různým účelům. Buď k pálení vápna, pro 

cukrovary (saturační vápenec), pro železné hutě (zásaditá přísada při tavení železa), 

k cementárenským účelům, řidčeji na štěrk a na lomový kámen.  

Vápenec a štěrky se dobývají v lomech povrchových, převážně stěnových, vrtáním 

a střílením. Hlavním způsobem pro vápence je těžení stupňovité – po vrstvách. Stupně se 

volí široké tak, aby byl dostatek prostoru pracovního místa, a bývají různě vysoké dle 

mocnosti vrstev. Mohou být vysoké i 6 - 12 m – zde vznikají místo stupňů patra – jedná se 

tedy o lomy patrové. 

Většina vápencových lomů je povrchová. Jen výjimečně se vápenec dobývá 

v lomech podzemních. Kromě stěnových lomů se u vápenců setkáme také  s jámovými, 

které jsou určeny hlavně pro cementárny a železné hutě. 

 Ve stěnových lomech jsou vápencem tvořeny mohutné vrstvy, příkře šikmo 

stoupající. V takových případech je dobývání velmi snadné, stačí uvolnit patku vrstev  
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a odstřelením vývrtu se vrstvy sesunou. Ve vápencových lomech, kde tvoří kompaktní 

skálu, se zakládají lomy v patrech. 

Jámové lomy vápenců bývají převážně umístěny na vrcholech kopců a ze dna, 

event. pater, vedou do stráně štoly, jimiž se kámen vyváží.  

Velké kusy kamenů jsou nakládány mechanickými nakladači, přepravovány  

a vysypávány do drtičů, kde se následně drtí a třídí, v závislosti na dalším použití [1] [12]. 

Vážným prvkem poslední doby je provoz těžby vápence, popř. surovin pro 

stavebnictví, které v některých místech území státu vážně ohrožují ráz krajiny,  

a to zejména proto, že v oblasti, kde se vyskytují,  se často překrývají s místy výskytu 

přírodních fenoménů vyžadujících ochranu. 

Optimalizace využití devastovaných území předpokládá vhodně zvolit způsob 

rekultivace a využití devastovaných území s ohledem na ekologickou, sociálně 

ekonomickou a územně technickou motivaci. Rozloha bývalých dobývacích prostorů, které 

řeší má práce, je 1831,8 km²  [3]. 

Následující graf udává přehled množství vytěžených vápenců v jednotlivých letech 

za desetileté období. 

 

Graf  1: Těžba vápenců (Zdroj: [13]). 
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Proces výroby vápna vyžaduje velké investice (kamenolomy, drtiče, třídiče, pece, 

atd.), avšak nejdůležitějším prvkem jsou zaměstnanci, kteří rozvíjejí svoje zručnosti, 

dovednosti a kreativitu s cílem dosažení co nejlepší spokojenosti zákazníků 

s poskytovanými výrobky, službami a předvídání těchto potřeb.  V roce 2010 bylo v ČR 

evidováno 420 pracovníků pracujících na povrchové těžbě vápenců  [12] [13]. 
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2 PROFIL TĚŽEBNÍ SPOLEČNOSTI CARMEUSE 

2.1 Základní údaje o společnosti  

 

Název:    CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. 

Sídlo:    Mokrá 359, PSČ 664 04  

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu:  11. 6. 1997 

Společníci:   Bohemian lime B. V. 

Nizozemské království 

Základní kapitál:   229 800 000 Kč 

Předmět podnikání:  

- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 

- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 

- zámečnictví, nástrojařství 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Ostatní skutečnosti: 

Na společnost CARMEUSE CZECH REPUBLIC s. r. o., jako nástupnickou 

společnost a univerzálního právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností Vápenka 

Prachovice, spol. s r.o., se sídlem na adrese Prachovice, Tovární 288, PSČ 538 04,  

IČ: 60109815, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka ze dne  

2. 8. 2004 a VÁPENKA a.s., se sídlem na adrese Prachovice, Tovární 296, IČ: 25930796, 

která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 2. 8. 2004, 

a sloučeny se společností CARMEUSE CZECH REPUBLIC s. r. o. [14]. 
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2.2 O společnosti 

      Carmeuse je světovou společností ve výrobě vápna s více jak 140letou 

zkušeností s těžbou a zpracováním vápence a dolomitického vápence na vápno a vápenné 

produkty pro průmyslové a komerční využití. 

      Společnost v současnosti působí v západní Evropě (v Itálii, Belgii, Francii  

a Holandsku), ve střední a východní Evropě (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, 

Rumunsko a Turecko), v Severní Americe (USA a Kanada) a v Africe (Ghana).  

V celkovém počtu 90 výrobních závodů [12]. 

 

Tab. 1: Celkový čistý obrat konsolidované skupiny v jednotlivých letech. Zdroj: [15]. 

Rok [-] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat [mil. €] 850 940 950 1200 944 1100 

  

Společnost má přibližně 90 výrobních provozů v 13 zemích Evropy.   V Severní 

Americe a Africe zaměstnává 4600 pracovníků a výrobní kapacity představují 13 miliónů 

tun vápna ročně. 

 Společnost Carmeuse byla založena v roce 1860 v městě Liege. Dnes je lídrem 

v oblasti výroby a dodávání jakýchkoliv druhů vápna, vápence a jeho derivátů, včetně 

páleného vápna, vápenného hydrátu a uhličitanu vápenato-hořečnatého. 

 Široký záběr společnosti Carmeuse umožňuje dostupnost zákazníkům  

v celosvětovém měřítku. Výrobky jsou dodávané na paletách, ve vacích, v cisternách  

a kontejnerech. Přeprava je zajišťována pomocí železniční, automobilové a lodní dopravy.  

 Společnost Carmeuse se zaměřuje na kvalitativní uspokojování  potřeb svých 

zákazníků, a proto uplatňuje certifikát kvality ISO 9000 ve většině svých výrobních 

závodů. V roce 2002 byla prvním výrobcem vápna certifikovaným ISO 14000 v Belgii. 

 V rámci veškerých výrobních aktivit se Carmeuse snaží eliminovat dopad na 

životní prostředí používáním nejmodernějších technik a metod, umožňujících snižovat 

hladinu prachu, hluku, vibrací, a v neposlední řadě se stará o čistotu aut a přístupových 

cest. 
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 Společnost Carmeuse získává vápenec v přírodní formě, aby ho prostřednictvím 

postupů a procesů přeměnila a vrátila přírodě zpět. Zároveň však dbá o minimální narušení 

původního stavu krajiny. Ve spolupráci s orgány životního prostředí vypracovává projekty 

výsadby, zalesňování a výstavby hrází. Míra přetvoření krajiny je vizitkou společnosti,  

do jaké míry respektuje přírodu a přispívá k obnově krajiny po využití jejich zdrojů [12]. 

 

 

Obr. 1: Logo společnosti Carmeuse (Zdroj: [12]).
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3 POPIS A ZHODNOCENÍ TĚŽEBNÍCH LOKALIT 

3.1  Lom Turold 

Lom Turold se nachází v severní části města Mikulov. Těžba zde začala již v roce 

1873 a ukončena byla v roce 1934. Bylo to první místo těžby v Mikulově. Těžilo se zde  

ve více etážích a mocnost vrstvy byla přes 70 metrů. Dnes je přírodní rezervací. Hlavním 

předmětem ochrany v této rezervaci jsou skalní, stepní a lesní společenstva na vápencovém 

podkladě, důležitá geologická, paleontologická a archeologická naleziště a také  

významná zimoviště netopýrů. Velká část bývalého lomu a haldy skrývkové zeminy na 

jeho okraji jsou prorostlé druhotnými suchými trávníky a teplomilnými křovinami. 

Současný vzhled této oblasti ovlivnila těžba vápence.  

Obrázek zachycuje řez Turoldem jako hypotetickou rekonstrukci geologické stavby 

před narušením těžbou. 

 

Obr. 2: Podélný řez vrchem Turoldem( Zdroj: [6]). 

Na přelomu 19. a 20. století byla vytěžena značná část kopce. Nízký hřbet 

vápencového bradla (385 m n. m.) zde probíhá ve směru od severu k jihu. Jeho základ je 

tvořen jurskými ernstbrunnskými vápenci a svrchnokřídovými klementskými sedimenty, 

ve kterých se nachází zbytky jurských měkkýšů, korálů a jiných mořských organismů. 
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V dolní etáži lomu se nachází vchod do jeskyně, kde je ve zdejších vápencích vyvinut 

rozsáhlý jeskynní systém, v němž byly zjištěny bohaté zbytky čtvrtohorních obratlovců. 

Od neolitu byla jeskyně také obývána lidmi. Nejrozsáhlejší část byla objevena v roce 1951 

a postupně prozkoumávána speleology. Dnes činí délka známých chodeb asi 2,5 km. 

Jeskyně Na Turoldu je jedním z nejvýznačnějších zimovišť netopýrů v České republice. 

Pravidelně zde zimuje kolonie vrápenců malých, čítající více než 200 jedinců. Dále 

v opuštěných lomech Turoldu a Svatého kopečku pravidelně hnízdí výři velcí [4] [5] [6]. 

3.2 Lom Janičův vrch (Mariánský mlýn)  

Těžba zde začala roku 1946 a změnila tento prostor k nepoznání. V letech  

1981 - 1990 byla přerušena, ale rozhodnutím z roku 1989 byla nadále povolena. Získával 

se zde vysokoprocentní vápenec (cca 98 %), u něhož byla schválena i vhodnost pro 

speciální chemické účely. Postupující těžební práce zasáhly podstatnou část původního 

kopce. Středová partie s vrcholem 322 m n. m. zcela zmizela, zůstává úbočí s dřevinným 

porostem. V průběhu let těžba pohltila původní kopec a zastavila se na úrovni 249 m n. m. 

Lom Janičův vrch je rozfárán na třech etážích – 249, 259 a 266 metrů nad mořem. Nižší  

a střední etáž 249 a 259 jsou pod hladinou [9] [11]. 

Zde vidíme lom Janičův vrch v posledních stádiích těžby. Zobrazeny jsou všechny 

tři etáže. 

 

Obr. 3: Lom Janičův vrch v listopadu 2004 (Zdroj: archiv Správy CHKO). 
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Při těžbě byla podzemní voda čerpána z hydrovrtu tak, aby nedocházelo 

k zaplavování nejnižší těžené etáže podzemní vodou, jejíž hladina kolísá kolem 259 m n.m. 

Po odpojení vrtu došlo k pozvolnému nástupu vody nad dno lomu (úroveň 249 m n.m.) 

během období jednoho roku. V konečné fázi byla zatopena nejnižší etáž a na střední etáži 

je mělká vodní plocha. Těžební práce byly v lomu definitivně ukončeny k 31. 12. 2004 

[8] [11]. 

3.3 Lom Svatý kopeček 

 Jižněji je situovaný lom na Sv. kopečku, je trojetážový a 64 metrů vysoký. Svatý 

kopeček dosahuje nadmořské výšky 363 m a je jedním z kopců Pavlovských vrchů. Zdejší 

bradlo z jurských vápenců má oválný hřbet s plochým vrcholem a strmými srázy. Jde  

o tektonické bradlo z jurských vápenců, které se nacházelo na východním kraji Českého 

masivu. Okolní sedimentární horniny byly neogenního stáří a flyšového charakteru. Oproti 

zdejším tvrdým vápencům byly méně odolné, proto byly postupem času erodovány  

a dodnes se zachovaly jen pevné vápence, které vyčnívají nad okolní krajinou. Na jižním 

svahu zůstaly brekcie ernstbrunnských vápenců (sedimenty svrchní jury a spodní křídy). 

Na méně strmých svazích zůstaly zachovány hlinité sedimenty s vysokým obsahem 

úlomků vápence. 

Těžba byla započata na severu kopce v roce 1816. Opuštěný lom je také 

významnou součástí CHKO, je pravidelně obýván jedním párem výra velkého.  

Nalézá se zde množství zákonem chráněných druhů rostlin, proto byl v roce 1946 

vyhlášen botanickou rezervací a v 70. letech 20. století zde byla z tohoto důvodu ukončena 

těžba a přesunuta na protější Janičův vrch. Od roku 1992 je přírodní rezervací na ploše 

37,2 hektarů. Na vrcholu kopce se udržely původní rostlinné druhy stepních společenstev. 

Na jižních svazích roste druhově velmi pestrá skalní step  s rostlinami, jako kosatec nízký 

(Iris pumila), kavyl Ivanův (Stipa pennata), ožanka horská (Teucrium montanum) atd. 

Unikátní je výskyt několika druhů parazitických záraz. Východní svahy jsou pokryty 

křovinami s dominantním hlohem, severní svahy byly zalesněny.  

Na stepích se ve velkém množství vyskytuje teplomilný hmyz. Mezi nejpopulárnější 

obratlovce žijící v oblasti lomu Svatý kopeček patří výři velcí (Bubo bubo), kteří zde 

hnízdí ve stěnách. Dále se zde vyskytuje například ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka 

hladká (Coronella austriaca) atd. [4] [18] [22] [11]. 
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4 EKONIMICKÉ ZHODNOCENÍ REVITALIZACÍ 

4.1 Revitalizace lomu Turold 

Těžba zde byla ukončena v padesátých letech dvacátého století. V roce 1984 na dně 

lomu vznikla naučná stezka s šesti zastaveními. Panely těchto zastavení postupně fyzicky  

i obsahově zastaraly, a proto Správa CHKO Pálava v roce 2000 přistoupila ke zpracování 

nové verze naučné stezky. Dnes zde nalezneme Geopark. Nachází se v něm 17 bloků 

hornin z různých částí naší republiky, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly co 

nejširší škálu typických zástupců naší geologické historie. Jsou umístěny v pořadí, v jakých 

se uvádí v učebnicích geologie. Nejprve horniny vyvřelé, poté usazené (sedimentární)  

a nakonec přeměněné (metamorfované). U každého tohoto skalního bloku je tabulka 

s popisem. Na každém vzorku jsou na malé části vyleštěné plošky, které dávají představu, 

jak vypadá dotyčný kámen, když je uměle opracován [5] [11]. 

Fotografie pořízená z pozůstalého srázu Turoldu zachycuje území v dnešní podobě 

s bloky hornin a jejich popisky. Ke zdejší jeskyni vede stezka v pravém okraji fotografie. 

 

Obr. 4: Geopark (Foto a úprava Jan Klaška). 

Po jednorázové rekultivaci probíhá pouze běžná údržba rekultivovaných prostor, 

jako vyřezávání dřevin, sečení travnatých ploch, natírání informačních panelů  

a aktualizace údajů na nich atd. 

První zmínky o původní jeskyni Na Turoldu pochází již z roku 1669, ta však byla 

poničena těžbou. Její dnešní části byly objeveny v roce 1951 a po dalších několikaletých 

průzkumech a objevech byla v roce 2004 zpřístupněna veřejnosti. Náklady na otevření se 
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pohybovaly okolo 3 000 000 Kč. Rekultivace a veškeré potřebné práce se vyšplhaly 

k 27 000 000 Kč. Jeskyně je ve vysokém stupni ochrany z důvodu výskytu vrápence 

malého, a je tedy otevřena pouze od května do října. Roční náklady na provoz činí zhruba 

150 000 Kč. Jeskyni provozuje Správa jeskyní České republiky, která je příspěvkovou 

organizací, tudíž dostává příspěvky od státu. Z důvodu malé finanční podpory byla nucena 

správa jeskyně otevřít stánek s občerstvením či různými upomínkovými předměty. Mimo 

sezonu jsou zde zhruba dva zaměstnanci, přes sezonu je správa nucena zajistit až 15 

brigádníků. Návštěvnost v posledních letech stoupá, v průměru jde o 30 000 návštěvníků 

za sezonu, tedy 7 měsíců [10]. 

Na výřezu ze staré pohlednice tehdejšího Nikolsburgu neboli Mikulova vidíme 

práci při těžbě a dopravu vápence úzkokolejkou. 

 

Obr. 5: Lom Turold v době těžby (Zdroj: Pohlednice). 
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4.2 Revitalizace lomu Janičův vrch 

4.2.1 Obecné informace  

Dnes je lom opuštěn a probíhají zde různé přírodní procesy. Správnému 

nasměrování dalšího vývoje tohoto území  by měla napomoci realizace projektu závěrečné 

sanace a rekultivace, kterou financuje těžební společnost CARMEUSE CZECH 

REPUBLIC, s. r. o., která zde po celou dobu těžila. Rekultivace byla zahájena  

a uskutečňována na základě dohody CARMEUSE a Českého svazu ochránců přírody 

v letech 2004 - 2005. Proběhla zde vegetační úprava a technická rekultivace (vyklizení 

cizorodých materiálů, uložení netříděného kameniva). 

 

Voda v lomu (údaje ze srpna 2005): 

• Hladina podzemní vody: 259 m n. m. 

• Maximální hloubka vody: 10 m 

• Teplota vody v 6 m:  16 °C (8/2005) 

• Průhlednost:   5,5 m (8/2005); 1,2 – 2,5 (8/2011) 

• Kvalita podzemní vody: slabě mineralizovaná, pH neutrální, odpovídá ČSN 
pro pitnou vodu 

• Kvalita povrchové vody: odpovídá ČSN pro pitnou vodu 

• Rozloha vodní plochy: 2,1 ha 

Zdroj: [16] [8] [9] [11]. 

Obrázek níže poskytuje pohled na zatopené etáže a také boční skalnaté terasy 

střední a nejvyšší etáže, dnes už porostlé vegetací. 

 

Obr. 6: Zatopený lom Janičův vrch( Foto a úprava Jan Klaška). 

 



Romana Cvrčková: Revitalizace po těžbě vápenců 

 

2012  14 

4.2.2 Lokalita před rekultivací 

Stávající stav lokality kromě ukončené těžby ovlivňuje negativně také přechodné 

ukládání odpadu a cizorodého materiálu v prostoru lomu a jeho okolí. Okrajový prostor 

s původním přírodním prostorem zaujímá poměrně kvalitní společenstvo suché stepi. Zde 

se místy nacházejí pouze jednotlivé cizorodé rostliny. Lesní porost na severním  

a západním okraji lomu má kvalitní druhovou skladbu dřevin, pouze místy se nachází 

plevelné dřeviny, které je nutno odstranit [8]. 

 

4.2.3 Návrh úpravy území dle technické zprávy zhotovené v září 2004 

Cílem sanace je vrátit dotčené území zpět přírodě a řízenými zásahy pouze urychlit 

její samotné působení. 

Nynější dobývací prostor by se tak mohl stát místem výskytu suchomilné flóry na 

stěnách lomu, které se vlivem přirozené eroze vody a střídání teplot budou blížit charakteru 

přirozených skalních útvarů. Těžební etáže se mohou stát zajímavým výzkumným místem 

pro sledování vývoje rostlinných společenstev na těchto extrémních stanovištích 

v závislosti na expozici míst k oslunění. 

Vzhledem k tomu, že po ukončení těžby a čerpání vody dojde k jejímu postupnému 

nastoupání do části vytěžených prostor, vznikne zde poměrně rozsáhlá vodní hladina. Voda 

nebude omezena jen na zatopení spodní pracovní etáže, ale bude pravděpodobně 

postupovat výše. Vzhledem k poloze střední pracovní etáže lze předpokládat, že na této 

terase vznikne mělká vodní plocha, pravděpodobně s kolísavou hladinou, popřípadě zóna 

vlhčin. Takto vzniklé prostředí by mohlo znamenat vznik a rozvoj unikátních společenstev 

rostlin a živočichů vázaných na takto vymezené polohy a na lokalitě se dosud 

nevyskytujících. 

Základním krokem úprav je eliminace agresivních cizorodých rostlin, které 

potlačují původní rostlinná společenstva. Vzhledem k jejich agresivitě a velmi pomalému 

postupu původních druhů rostlin vlivem minimální vrstvy zemitého substrátu by mohlo 

dojít k rychlému osídlení ruderálními taxony, zejména trnovníkem akátem. Tyto rostliny 

by mohly negativně ovlivnit původní profil i vegetaci nejen v lomu, ale i v okolí. 
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V rámci terénních úprav je navržena úprava okrajů střední pracovní etáže, kde bude 

podél hrany terasy na určených místech nasypáno kamenivo. Valy zvýší jednak bezpečnost 

pohybu po terase, ale také zrychlí probíhající přirozenou sukcesi. Kamenivo bude 

nasypáno i na sjezd ke střední etáži a pár kamenných bloků bude volně rozmístěno i na její 

ploše. Tyto volné kameny mohou v budoucnu sloužit jako ostrůvky vystupující z mělké 

vodní hladiny, případně umožní přežívat ve vlhku pod nimi živočichům vyžadujícím 

takové prostředí v době vyschnutí tůní. Je nutné k těmto účelům použít místní materiál bez 

cizorodého materiálu a kontaminace plevelnými druhy rostlin. Pro zlepšení podmínek 

života obojživelníků a drobných obratlovců bude po ukončení těžebních prací proveden 

odstřel cca 50 m³ kameniva mezi horní a střední etáží tak, aby jim tento sesuv mohl sloužit 

jako úniková cesta ze zatopené plochy. 

Na této fotografii vidíme ještě suché etáže lomu měsíc před oficiálním ukončením 

těžby, tedy v listopadu 2004. 

 

Obr. 7. Střední etáž v lomu Janičův vrch (Zdroj: Archiv CHKO). 

Po vyklizení dobývacích prostor od  nevhodných deponií bude na část horní etáže 

rozhrnuta vrstva drobného kameniva pro urychlení nárůstu suchomilných rostlin. Pokrytí 

nebude provedeno celoplošně, pro možnost sledování upravené a ponechané plochy bez 

úpravy. Plochy určené pro pokrytí budou předem upraveny mělkým rozrušením 

komprimovaného podkladu. Do těchto míst bude proveden iniciační výsev semen 

suchomilných rostlin získaných sběrem v okolí. Sběr i výsev musí být povolen  
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i koordinován Správou CHKO Pálava. Část semen dřevin může být použita pro zajištění 

semenáčů k lokální výsadbě pod svahem u stávajícího vjezdu do lomu [8]. 

 

4.2.4 Technologie realizace 

PRVNÍ ETAPA 1. ROK 

Terénní úpravy spočívají nejprve ve vyčištění celého prostoru po těžbě od skládek 

nevhodné zeminy a odpadu. Deponie budou odtěženy a nežádoucí materiál odstraněn na 

skládku. Závěrečným odstřelem bude uvolněno asi 50 m³ kameniva na horní etáži tak, aby 

vznikl osyp rozrušené stěny z horní na střední etáž. Místo pro tuto úpravu bude předem 

přesně a pečlivě vytipováno v terénu dle charakteru kameniva stěny. Podél okraje horní 

etáže bude uloženo kamenivo, respektive kamenné bloky. Kamenivo bude rozprostřeno  

i na stávajícím sjezdu na střední etáž a jednotlivé bloky umístěny na plochu střední etáže 

na vyvýšená i depresní místa. Horní etáž bude na vyznačené ploše mechanicky rozrušena  

a takto upravená bude přesypána netříděným štěrkem nebo drobným kamenivem. Posyp 

nebude tvořit kompaktní vrstvu, bude nestejnoměrný. Výhodou je příměs místní rendziny 

v navezeném kamenivu. Práce budou provedeny za účasti autorského dozoru projektanta  

a přesný harmonogram bude dohodnut na místě úpravy. 

Vegetační sanace v prvním roce budou zahrnovat úpravy, jako odstranění 

plevelných dřevin v zimním období z dřevinných porostů v dobývacím prostoru. Po 

asanaci bude na nově narůstající výmladky aplikována 2x ve vegetační sezóně chemická 

ochrana dle potřeby. Přípravky budou ošetřeny i některé ruderální byliny, které se nepodaří 

odstranit s deponiemi odpadu. Po dohodě se správou CHKO Pálava bude průběžně ve 

vegetačním období prováděn sběr bylin a dřevin vhodných k vysetí ve vytěženém prostoru. 

Bude uskutečňován na sousedících plochách kvůli zachování původní vegetace a bude 

ihned vyséván do připravených ploch. Některá semena je možné využít pro předpěstování 

semenáčů. Vhodné je také uložení pokosené hmoty ze stepí v okolí na upravené plochy 

horní etáže připravené k osévání. 

Pod svah při vjezdu do lomu bude po vyčištění prostoru provedena výsadba 

semenáčů keřů v množství 50 ks. Ty budou před zimou opatřeny ochranným nátěrem proti 

okusu. Pokud v prvním roce realizace nebudou k dispozici vhodné semenáče pro sadbu, 
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bude jejich vysazení odloženo do konce druhého roku po dopěstování z prvních sběrů 

semen. 

Do sousední terénní vlny, obsahující násyp zeminy a kameniva podél komunikace 

mezi Janičovým vrchem, a části již rekultivovaného lomu Svatý kopeček, budou uložena 

semena keřů z místních sběrů, a to do násypu na zastíněné straně. Budou překryta mělkou 

vrstvou drobného kameniva se zeminou. 

DRUHÁ ETAPA 2. ROK 

Během vegetačního období bude opět aplikován chemický přípravek na výmladky 

asanovaných dřevin. Ručně budou odstraněny případné semenáče trnovníků a topolů.  

Na případný výskyt plevelných bylin bude aplikována jednotlivě na rostliny knotová 

aplikace Roundup. Opět budou prováděny sběry semen a následné výsevy suchomilných 

rostlin. Koncem vegetačního období budou vysazeny semenáče z řízených výsevů, pokud 

se nepovedly v roce předchozím. Rostliny budou z výsadby vyplety a ošetřeny proti okusu. 

Průběžně bude prováděna fotodokumentace prostoru [8]. 

 

4.2.5 Závěrečná doporučení projektanta 

Vzhledem k úzkým vazbám lokality na širší okolí by bylo velmi žádoucí po dohodě 

a ve spolupráci s Městským úřadem v Mikulově rozšířit asanaci nevhodných dřevin na 

větší území, než je v plánu investora. Semenné nálety plevelných dřevin ovlivní okolí  

na velké vzdálenosti a úspěšnost rekultivace závisí do značné míry na koordinaci vegetační 

sanace prostoru a úpravy okolí. 

Projektantka doporučuje rekultivaci provádět v těsném kontaktu s pracovníky 

CHKO Pálava. Vzhledem k citlivosti prvotního stádia rekultivace na mechanická 

poškození rostlin a pro nebezpečí opětovného ukládání odpadu do prostoru by bylo vhodné 

ponechat stávající bránu uzavřenu pro veřejnost. 

Provedená sanace bude znamenat důležitý základní krok k nastartování přirozených 

přírodních procesů. V prvních letech bude lokalita zvláště citlivá na poškození. Je možný  

i výskyt a nárůst plevelných rostlin v území. Proto je velmi žádoucí provádět každoroční 

kontrolu vývoje nových žádoucích společenstev na upravených plochách. Případný výskyt 
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cizorodých rostlin je nutno okamžitě eliminovat ať už mechanicky nebo chemickými 

přípravky proti výskytu. 

V budoucnu se počítá s úpravou koryta Mariánského potoka, který protéká 

v prostoru pod terénem v zatrubněném úseku. Projektantka doporučuje zvolit variantu 

otevřeného koryta v maximálně přírodní podobě a také zvážit možnost rozlivu případných 

přívalových vod před lesoparkem na úbočí Janičova vrchu jako pojistku a odlehčení 

průtoku, při zvýšené hladině využít například stávající technická díla v lesním porostu.  

Při úpravě koryta je třeba zvážit skutečnost, že potok protéká cenným přírodním územím, 

tudíž by se neměly objevovat materiály a technologie cizí tomuto prostředí [8]. 

 

 

Obr. 8: Koryto Mariánského potoku (Foto autor).
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4.2.6 Propočet nákladů rekultivace 

Tabulky z technické zprávy ukazují vynaložené finance na vegetační a technické 

rekultivace v jednotlivých letech, poslední tabulka je celkovým přehledem finančních 

prostředků, které byly vyčerpány. 

 

Tab. 2: Kalkulace technické rekultivace, první rok. Zdroj: [8]. 

p.č. položka množství 
jednotková 
cena [Kč] 

cena celkem 
[Kč] 

1 
Rozrušení podkladu mechanicky, do 

100 mm 
420 m² 15 6300 

2 
Dovoz a strojní rozprostření místního 

drobného kameniva 
10 m³ 40 400 

3 Přesun a uložení netříděného kameniva 210 m³ 120 25 200 

4 
Vyklizení plochy od cizorodých zemin 

a materiálů 
20 m³ 65 1300 

5 Odvoz odpadního materiálu do 10 km 20 m³ 145 2900 

6 Uložení odpadu na skládku 20 m³ 100 2000 

7 
Zajištění konečné úpravy lomové stěny 

odstřelem 
soubor 3000 3000 

 

Tab. 3: Kalkulace vegetační sanace první rok. Zdroj: [8]. 

p.č. položka množství 
jednotková 
cena [Kč] 

cena celkem 
[Kč] 

1 
Negativní probírka stromových porostů 

(odstranění nevhodných dřevin s 
likvidací dřevní hmoty) 

11100 m² 9 99900 

2 
Sběr semen suchomilných rostlin - 

dřevin i bylin 
soubor 20000 20000 

3 Výsevy semen na lokalitu soubor 10000 10000 

4 
Chemické dočištění aplikací Roundup 

knotem jednotlivě 
50 m² 6 300 

5 
Výsadba semenáčů suchomilných 

dřevin 
50 ks 20 1000 

6 Ochrana semenáčů proti okusu nátěrem 50 ks 2 100 
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Tab. 4: Kalkulace úpravy vegetace druhý rok. Zdroj: [8]. 

p.č. položka množství 
jednotková 
cena [Kč] 

cena celkem 
[Kč] 

1 
Ošetření vysazených semenáčů 

vypletím 2x, mulč z bylin 
50 ks 15 750 

2 
Sběr semen suchomilných rostlin - 

dřevin i bylin 
soubor 20000 20000 

3 Výsevy semen na lokalitu soubor 10000 10000 

4 
Chemické dočištění aplikací Roundum 

knotem jednotlivě 
50 m² 6 300 

5 Ochrana semenáčů proti okusu nátěrem 50 ks  2 100 

 

Tab. 5: Celkové propočty rekultivace. Zdroj: [8]. 

První rok rekultivace [Kč] 

Technická rekultivace 41180 

Vegetační sanace 131300 

Celkem první rok 172480 

Druhý rok rekultivace  [Kč] 

Úprava vegetační sanace 31150 

Celkové náklady realizace 203630 

 

4.2.7 Zhodnocení a dnešní stav území v porovnání s plánem projektanta 

Po navštívení dané lokality a konzultacích se Správou CHKO jsem došla k závěru, 

že plánované práce a úpravy zadané v plánu technické zprávy byly provedeny a že 

prostředí vyhovuje podmínkám života zdejší fauny i flóry.  

V říjnu roku 2011 byla dokončena poslední etapa obnovení a oživení dna bývalého 

lomu. Na břeh v nejnižší přístupné části byly navezeny kameny a zemina z vyšších etáží. 

Cílem této terénní úpravy je zajistit přijatelnější podmínky pro život a rozmnožování zde 

žijících obojživelníků a výskyt vegetace rákosu a ostřice, která poskytuje dobrý úkryt pro 

tyto živočišné druhy zejména v době páření. Bohužel letošní jaro je velice suché, tudíž je 

hladina vody nízká a větší množství navezených balvanů sloužících k rozvoji 
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požadovaného rostlinstva je na suchu, proto až další podnební rozmary ukážou, jakým 

směrem vývoj postupuje. 

 

Obr. 9: Navezené balvany u vodní hladiny, březen 2012 (Foto autor). 

V projektu je uvedeno, že po nastoupení vody po odpojení vrtu vzniknou na střední 

etáži vlhčiny, kaluže a ostrůvky pro obojživelníky. Bohužel se tak nestalo, voda stoupla do 

větší výšky a je na Správě CHKO, aby tyto podmínky zajistila. Po okrajích střední etáže 

bude nahromaděno kamenivo a zemina k vytvoření původního záměru, který příroda sama 

překonala.  

 

4.2.8 Další možné a probíhající plány využití a úprav 

Koncept architektonického řešení revitalizace lomů v Mikulově zpracovává studie 

architektů a také jejích autorů Tomáše Babky a Michala Bolerázskeho. Jejich práce byla 

nominována na hlavní cenu Architect Awards 2009. Jedná se o lom na Janičově vrchu  

a protější Svatý kopeček a tyto samostatné provozní a funkční celky propojuje. Pomyslnou 

hranici mezi nimi tvoří komunikace a skupina původních budov. Bohužel pro Mikulov je 

tato úprava z finančního hlediska nereálná. Nejsou k dispozici finanční prostředky na tak 

rozsáhlou a nákladnou stavbu. Projekt byl tedy pouze studentskou studií, na které autoři 

chtěli vyzkoušet spoustu věcí [17]. 
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Jak je vidět na upravené fotografii, návrh spočívá v umístění teras, vyhlídkových 

ploch a jiných zařízení překonávající převýšení a nerovný terén. Architekti zde také ve své 

práci plánovali umístit galerii v prostřední trase lomu jako výstavní prostor. 

 

Obr. 10: Architektonické řešení revitalizace (Zdroj: [17]). 

Zájem o zatopený lom jeví Moravský rybářský svaz, a to z toho důvodu, že 

rybářských revírů je v Mikulově nedostatek. Dle jejich stanoviska se měl tento problém 

řešit tak, aby město Mikulov a CHKO Pálava při rekultivaci vzaly v úvahu, že by bylo 

možno zatopený lom i bývalý rybník za ním využít k rybolovu mládeže. Současný záměr 

organizací je ale, bohužel pro svaz, nechat všechno tak, jak je, a sledovat, jak si 

s prostorem poradí příroda sama. Správa CHKO se v tomto roce bude snažit s rybářským 

svazem domluvit na kompromisu ohledně využití lomu pro rybářství spočívajícím 

například v jednorázovém rybolovu [20] [9]. 

Změna v podobě navezení balvanů měla negativní ohlas u veřejnosti, neboť lom je 

v létě využíván jako přírodní koupaliště. Navezené kamenivo zamezuje přístup do vody a 

koupání je nebezpečné. Problematiku veřejného koupání usměrnila Správa CHKO ve svém 

prohlášení. Jde o velmi cenný prostor, co se týče hlediska ochrany přírody a je zařazen do 

druhé zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Pálava. Cílem je tuto zónu uchovat 

klidovou a umožnit tak přirozený rozvoj společenstev vázaných na okolní skály a stojaté 

vody lomu ve vazbě na jiné přiměřené využití, kterým je také bezproblémové koupání 
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veřejnosti. Lidem tedy nebude aktivně bráněno v koupání, ale prioritou pro Správu CHKO 

Pálava stále zůstává přirozená obnova zdejšího biotopu [19]. 

Dalším krokem pro obnovu a zlepšení podmínek pro život obojživelníků bude 

opatření spočívající v rozložení vodní plochy na ostrůvky, které napomáhají vytvoření 

lepšího prostředí pro obojživelníky. Budou vytvořeny mělčiny s ostrůvky a kalužemi, což 

vytvoří ideální prostor pro rozmnožování těchto druhů bez rizika ohrožení predátory, 

kterými jsou pro ně jiné živočišné druhy ve vodě, jimž bude těmito bariérami zamezen 

přístup do útočišť obojživelníků [9]. 

 

Obr. 11: Logo CHKO Pálava (Zdroj: [6]). 

Také okolí Janičova vrchu se dočká úpravy. V roce 2011 vznikla v zanedbané části 

přiléhající k lomu nová městská odpočinková zóna – Procházkův lesopark. V areálu byly 

vytěženy náletové dřeviny, zahrnuta byla i výsadba alejí, obnova zarostlých chodníků  

a travnatých ploch. Projekt obsahuje i stavbu lávky nad Mušlovským potokem. V roce 

2012 bude doplněn lavičkami a na jaře tohoto roku bude zpřístupněn veřejnosti.  

Na realizaci těchto úprav byla poskytnuta dotace a cenu se podařilo snížit na 590 000 Kč. 

Projekt lesoparku vytvořila Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně [21]. 
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4.3 Revitalizace lomu Svatý kopeček 

Lom Svatý kopeček byl po ukončení těžby z důvodu ochrany přírody revitalizován 

v letech 2000 – 2002 [16]. 

Fotografie zobrazuje dnešní podobu lomu Svatý kopeček, tedy tři etáže a dolní 

plochu zabezpečenou proti nedovolenému ukládání odpadu. 

 

Obr. 12: Lom Svatý kopeček v dnešní podobě (Foto a úprava Jan Klaška). 

Práce na celém projektu rekultivace lomu Svatý kopeček trvala tři roky a přinesla 

výraznou změnu nejen lomu, ale i jeho okolí. Investorem rekultivace byla firma Carmeuse, 

projektantem Ing. Eva Wagnerová.  

Po uzavření lomu  na Turoldu se začalo těžit na severní části Svatého kopečku. 

Těžba vápenců zde probíhala až do 70. let 20. století a jejich pravá mocnost dosahovala 

přes 130 m a šířka místy téměř  150 m. Celková délka nedotěženého ložiska je 1 km  

a dosahuje až ke kaplím na vrcholu kopce. Limitem pro těžbu v tomto úseku byla hranice 

přírodní rezervace Svatý kopeček, která byla vyhlášena v roce 1946 pro ochranu unikátní 

teplomilné fauny a flóry. V důsledku těžby hrozilo odtěžení skoro poloviny kopce až po 

kapli sv. Šebestiána na vrcholu. V roce 1976 však vznikla Správa CHKO a tudíž i orgán, 

který hájil zájem přírody a který vyjednával o těžbě. Původně šlo o dohody omezení těžby, 

až bylo vyjednáno ukončení a přesunutí na protější Janičův vrch. 

Po skončení těžby vznikl na severovýchodní straně kopce přírodní prostor ve tvaru 

podkovy, jehož dno činí cca 1,2 ha, přičemž celková plocha prostoru, který byl těžbou 

ovlivněn, je 6 ha. V místech, kde byl veden hlavní směr těžby, jsou stěny víceméně kolmé, 

slabě erodované. V místech, kde byla mocnost ložiska menší, je sklon svahů mírnější se 

zjevnými přechody do slínů a jílů klentnického souvrství [7] [9]. 
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4.3.1 Cíl úpravy 

Hlavní ideou rekultivace zde bylo navrácení prostoru zpět přírodě i lidem. Cílem 

bylo správně řízenými zásahy nasměrovat přírodní procesy, které zde začaly po ukončení 

těžby a zbavit tento prostor jak starých zátěží souvisejících s těžbou, tak zamezit 

nepovolenému ukládání odpadu.  

Nákres níže zobrazuje rozložení vegetace na terasách a umístění keřů a dřevin po 

osázení prostoru. 

 

Obr. 13: Nákres plánovaného vzhledu po rekultivaci (Zdroj: [7]). 

4.3.2 Terénní a vegetační úpravy 

Rekultivační práce byly rozděleny na terénní a vegetační úpravy. Terénními 

úpravami bylo uložení kameniva v podobě nízkých valů po okrajích dna lomu a na okraj 

střední těžební etáže. Valy zvýšily bezpečnost pohybu po terase a zrychlily přirozenou 

sukcesi, která byla obzvláště podpořena výsevem původních druhů rostlin zdejšího okolí. 

Dále následovalo odstranění skládek a nevhodné zeminy, ve které se rozmnožovaly 

nežádoucí druhy rostlin. Vegetační úpravy byly stěžejními a spočívaly především 

v odstranění trnovníků akátu (Robinia pseudacacia), javoru jasnolistého (Acer negundo)  

a pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima), které se vyskytovaly především v deponiích 

odpadu. Tento nežádoucí porost díky své agresivitě a pomalému postupu rozšíření 
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původních rostlin osídlil velkou část prostoru a také zpětně negativně ovlivnil původní 

profil i vegetaci v okolí lomu. Likvidací tohoto prostoru došlo k otevření prostoru pro 

výsadbu a výsev původních rostlin této lokality. Po vykácení byl na řezné rány vždy 

bezprostředně po zásahu aplikován herbicid pro zamezení pařezové výmladnosti. 

Vzhledem k aktivnosti a množství likvidovaných rostlin bylo nevyhnutelné v následujících 

letech několikrát provést kontrolu výmladků.  

Pro osázení původními rostlinami bylo osivo získáváno sběrem zralých semen 

stepních rostlin z rezervace. Cílem sběrů prováděných několikrát bylo získat co možná 

nejširší spektrum rostlin. Následné výsevy byly pokud možno načasovány na deštivá 

období [7] [9]. 

4.3.3 Technická úprava 

Po odstranění skládek nevhodné zeminy, kontaminované nežádoucími ruderálními 

druhy, byla na těchto místech rozprostřena asi 5 cm silná vrstva rendziny z protějšího 

lomu. Na okolní místa zbavená cizorodého materiálu byla navezena ornice. Pro oddělení 

dna lomu a sousedící komunikace bylo použito valu kameniva s příměsí rendziny.  

Val dosahoval výšky 1 m a šíře 3 m, přičemž v části byl přerušen pro umístění 

uzamykatelné kovové brány s pletivem, která zabránila ukládání odpadu na vyčištěné dno. 

Téměř totožné valy byly umístěny také podél trasy střední etáže. Terénní valy byly posléze 

ozeleněny suchomilnými keři hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna) a růže 

šípkové (Rosa canina) [7]. 

 

Obr. 14: Osázené terénní valy, březen 2012 (Foto autor). 
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4.3.4 Úprava vegetace 

Na místa pokrytá rendzinou a místa s ornicí byly rozhozeny ,,shrabky“ po 

skladování sena skládající se ze semen trav a dalších suchomilných rostlin. Cílem osetí 

bylo vytvoření kostry, která měla být nasměrováním pro další přirozený vývoj původního 

rostlinstva a postupně byla doplňována o další druhy z okolních stepních ploch. 

Na severozápadním okraji horní terasy a na celém jihovýchodním svahu jsou místa 

s hlubší půdou, a tak se použily k ozelenění listnaté dřeviny. Vysazeny zde byly 

předpěstované semenáče dubu pýřitého (Quercus pubescens) a dubu zimního (Quercus 

petraea). Všechny sazenice byly patřičně zajištěny a ošetřovány. Místa, kde byla půda více 

mělká, a to na jihovýchodním svahu a některá místa v lomu samotném a na terasách, byly 

vysazeny sazenice třešně mahalebky (cerasus mahaleb) a hlohu jednosemenného 

(Crataegus monogyna). Tyto keře doplnily již hojně rozptýlenou zeleň, která se od 

ukončení těžby uchytila [7]. 

Fotografie pořízená z vrcholu bývalého lomu skýtá pohled na tři pracovní etáže již 

porostlé původní vegetací a vysázenými dřevinami. 

 

Obr. 15: Pohled na etáže lomu s vysázenou vegetací (Zdroj: [7]). 

4.3.5 Zhodnocení 

Ukončením rekultivačních prací vznikl na okraji města upravený prostor, zbavený 

množství skládek, cizorodých materiálů a nepůvodních rostlin s velkým potenciálem pro 

navrácení původní přírody. Lom se tedy v dnešní době spolu se zatopeným Janičovým 
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vrchem stává botanicky i zoologicky velmi významným a atraktivním místem. Oproti tomu 

tento náročný projekt se stěžejním asanačním vegetačním zásahu přinesl rozsáhlou změnu 

rostlinných společenstev. Je tedy zapotřebí pravidelné a trvalé péče formovaných suchých 

trávníků a rozvolněných křovin [7].  

Do dnešní doby zabraňuje skládkám původně umístěná brána, avšak dnes je dno 

lomu využíváno lidmi k psaní vzkazů pomocí kamenů, které jdou vidět ze srázu Svatého 

kopečku.  

 

Obr. 16: Brána před prostorem dna lomu, březen 2012 (Foto autor). 
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5 ZÁVĚR 

Ve své práci jsem pro kalkulaci a ekonomickou stránku revitalizace zvolila pouze 

bývalý lom Janičův vrch jednak z důvodu omezení obsahem práce, ale také přístupnosti 

informací. Firma Carmeuse odmítla po několika spojeních jakákoliv data poskytnout. 

Obrátila jsem se tedy na pracovníka Správy CHKO, pana Mgr. Jiřího Kmeta, který mi 

poskytl Technickou zprávu revitalizace Janičova vrchu včetně potřebné kalkulace. 

Mým názorem je, že správné nasměrování k navrácení původního stavu, v tomto 

případě rostlinstva a živočišstva, po narušení těžbou je velice důležitým prvkem při 

získávání surovin jak vápenců, tak samozřejmě i jiných nerostných surovin. V tomto území 

byla už samotná těžba velice náročná v souznění s přírodou, neboť se nacházela v blízkosti 

chráněných území a rezervací nebo posléze přímo v nich. Rekultivace byla navedena 

správným směrem k obnovení původní fauny a flóry, jak bylo záměrem projektu  

Ing. Wagnerové. Nadále je však potřeba sledovat přírodní procesy, usměrňovat je  

a prostředí udržovat, ať už se jedná o regulaci dřevin nebo výskyt živočichů a rostlinstva  

či pouhé sekání trávy. Přínosem rekultivací je také využití pro návštěvníky, co se týče 

přístupu do jeskyně a naučné stezky, kterou je po rekultivaci dno bývalého lomu  

na Turoldu. Tato změna je vítána oproti obyčejnému ,,zahlazení stop“ po těžbách. 

Veškerá práva k dobývání a užívání dobývacího prostoru patří doteď firmě 

Carmeuse s. r. o. Firma Českomoravský cement jako taková (zadavatel závěrečné sanace  

a rekultivace), nemá s tímto územím nic společného. Pouze z této firmy byl pro Carmeuse 

poskytnut odborný pracovník, kterého neměla k dispozici. Ten zde zajišťoval potřebné 

odborné práce na základě živnostenského oprávnění, a následně byl tedy i zadavatelem 

rekultivace, kterou financovala Carmeuse. 

Do budoucna chci pokračovat ve sledování území Janičova vrchu, jak probíhá 

nasměrování přírodních procesů a jak se bude území celkově  vyvíjet. Nadále zde budou 

pokračovat úpravy, vedené Správou CHKO ke zlepšení podmínek pro život zdejší 

živočišné populace a její jednání o využití lomu, například s rybářským svazem k rybolovu 

mládeže. Další zásahy do této oblasti již nebudou patřit a nepatří k revitalizaci jako takové, 

ale jsou řízeny CHKO a budou spočívat především v úpravách terénu, jako zajištění vlhčin 
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a mělčin pro obojživelníky navezením kameniva do střední zatopené etáže. Dále sledování 

vývoje životních podmínek v části upravené navezenými balvany a zeminou. 
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