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Program semináře
1. den sem.ináře -10.9.1997

Prezentace účastniíků v objektu „Utulny u Macochy" (12.00 -14.00)

Zahájení(14.00-14.30)

BIok A (14.30 -15.00) -TĚŽBA VÁPENCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
MODERÁTOR: ING.PETR MOUCHA,CSC. - SPRÁVA CHKO ČR

14.30

MGR. VLADiMÍR LysENKo -Ekologické aspekbí těžby vápenců v čR

\5.00

Přestávka

Blok 8 (15.15 -16.00) -Některé problémy €ěžby vápenců v Českém krasu
15.15

ING. IGOR NovÁK -Těžba vápenců a ochrana přírody

15.30

RNDR. VÁCLAv ŠTEFEK -Projekce sanace a reLmltivace vápencových lomů s `?užitím
modelového počítačového zpracování

15.45

RNDR. ONDŘEJ JÁGER -Začlenění `Tiěžených vápencových lomů do krajiny z pohledu

ochrany pHody
16.30 -19.30

Č%.y/o`Jánj`. `tečer-e

19.30 -21.00 -Útulna u Macochy
CHK0 Moravský kras v diapozitivech ®řednáška prac. Správy CHKO - RNDr. Miroslav Kovařík)

11. den semináře -11.9.1997

mohli`dka Punkevni'ch jesky]ní (8.00 - 8.50}
C3F Pro zájemce v doprovodu prac. AOPK ČR -Správyjeslqmí MK

BLOK C (9.00 -13.00) -Některé poblémy těžby vápenců v Moravském krasu
MODERÁTOR: RNDR. LEOŠ ŠTEFKA
9.15

RNDR. JosEF PAVELKA - Přehled a předpokládaný vývoj těžby vápenců a korekčních

cementářských suovin v lomu Mokrá
9.30

RNDR. JAN HiMMEL - Dobývkový prostor CVM a.s. Mokrá ve vztahu k jeskynním

systémům paleo a recentního podzemního odvodňování Hostěnického potoka
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9.45

ING. LADisLAV SoUKUp - Sledování a regulace otřesů vy`Jolávaných těžbou vápence v

krasových ekosystémech
10.00

RNDR. VÍT KUDĚLÁSEK & RNDR. DUŠAN HypR - Hydrogeologické poměry ložiska

Mokrá
10.15

RNDR. IVAN BALÁK - Těžba vápenců v CHKO Moravský kras a okolí z pohledu

ochrany přírody
10.30

PROF. ING. RADOMÍR MRKVA, CSC. & RNDR. PAVEL HADAŠ - hnisní zátěž území

CHKO MoravskÝ kras - modelové odvození
10.45

ING.JoSEFPETRUŠ-PosouzenípůsobenítěžbyvlomechCVMa.s.naživotníprostředí

- pedolo8ie
11.00 -11.30

Přestávka

11.30

DCx=. ING. JARosLAV HORÁK, CSC. - Studium změn charakteristickÝch lesních

ekosystémů v dobývacím prostoru C" a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO
Moravský kras
11.45

RNDR. JiŘÍ MŮLLER - Květena PR Údolí Říčky a dobývacího prostoru lomu Mokrá v

Moravském krasu
12.00

12.15

12.30

lvN ZwACH - Vliv provozu lomu Mokrá na herpetofaunu v kontextu mapování
výslpmobojživelnílďaplafinaúzsmíCHKOMoravskýkras
ZDENĚK VERMouzEK - A`Íifama velkolomu Mokrá a srovnávaných území CHKO
MoravskÝkras
RNDR.

JARosLAV VAŠÁTKo, CSc.
(Evertebrata) v blízkosti lomu Mokrá

-

VýzLm epigeické fauny bezobratlých

PETRŠKRDLA-ArcheologickÝprůzkumvdobývacímprostorulomuMokrá

PETR Kos - Výsledky výzkumu v dobývacím prostoru lomu Mokrá (záchr. arch.
výzkum 1995-1996)
Oběd: 13.15 -11.30

BLOKD(14.30-15.30)-Některéproblémytěžbyvápencůvevybranýchkrasovýchoblascech
Moravy
MODERÁTOR : RNDR. JOSEF POIIANKA - ÚO MŽP BRNO
14.45

ING. VLADiMÍRA PEŘ"ovÁ - Vývoj těžby vápence na území CHKO a BR Pálava a
vliv této činnosti na přírodu a krajinu
MGR. JiŘÍ LEHKÝ - Národní památka Třesín

RNDR. Ji" HiMMEL - Zkušenosti se záchranným výzk`mem speleologických objektů
v těžebních oblastech okresu Bmo-venkov
15.30 -16_00

Přestávka
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Blok D (16.00 -16.30) -moblematika těžby vápenců v některých chráněných územi.ch Polska a
Slovenska
MODERÁTOR: PROF. MARIAN PULINA

16.00

DR. JACEK piASECFH -Jaskinia Niedzwiedzia

16.15

ING. MiKuÁŠ RozLoŽNÍK -Stručný náčrt hodnotenia deteriorizačných j avow cHKO
BR Slovenský kras

Večerní setkání u ohně: od 19.30 0tulna U Macochy)

111. den semináře -12.9.1991

Exkurze do jižni. části CHKO, Ochozské jeskyně a dobývaciího prostoru CVM a.s. -Iomu Mokrá
(9.00 - 13.00)

Trasa: Hádek - Estavela - Ochozská jesbmě - Pekáma - monitorovací plcM}hy v DP Mokrá - lom Mokrá

Vedoucí exkurze + výklad expertů na studovaných lokalitách
ca= Údoií Říčky:

RNDr. 1. Balák

c3F ochozskájesbmě:

RNDr. J. Himel

cÍF iom Mokrá:

RNDr. J. Pavelka

Odjezdy autobusu
cF

8.15hod.

Parkoviště u Macaehy

cgF

8.30hod.

Jedovnice

c5F

|3.00hod.

z lomu v Mokré zpět do Jedovnic a k Macoše

DP Rudbo - So6

q3a6ice n. Sv.

EEdobýyaoíprosfoqí

01

284m
mk]méfico

Těžba vápenců a chráněné krafinné oblasti - anotace referátů

9

Blok A - Těžba vápenců v České republice
Mrg.Vladimi'rLysenko-EkologickéaspektytěžbyvápencůvčR
Území budovaná vápenci obvykle tvoří morfologicky významé krajinné celbJ s řadou různých morfologickÝch fenomenů, které tvoří s biotickou složkou specifické integrované ekosystémy. V mnoha případech si
zaslouží ozmčení jako lokalio zwláštního vědeckého významu (angl. „Sites of Special Scientific lnte-

:e#.h§Ls::á#Č:rkýéáeaos],o#Co:áj3bg,Lůa::cF::,:=s##acEyT#toot:,cj:é:euzbd#:wá3:sm#ceknéaEaaí#,é
typy chránit a čimost v nich limitovat ve veřejném zájmu zachování krasové krajiny.

Jedním ze závažných zásahů do vápencové krajiny, ale zejména do horninového prostředí jako jedné ze
složek životního prostředí, je těžba nerostných §uovin. Podle obsahu Cac03 a dalších a podle využití jsou
vápence rozdělovány na vápence vysokoprocentní, vápence ostatní, jílovité a pro zemědělské účely. V Bilanci zásob nerostných suo`rin jsou ještě ložiska karbonátových homin vedená v suovinovém druhu: kámen
pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a stavební kámen. Největší objemy suovin v zásobách, těžbě a
využití jsou u vysokoprocenmích a ostamích (cementářských) vápenců. Vápence vysokoprgcenmí se vyskytují zejména mezi Prahou a Berouiem (Českj' kras), na střední Moravě (Moravský kras), v Zelezných horách
(Prachovice), Pavlovských wších (Mikulov) aj. Vápence ostamí jsou roměž v jz. okolí Prahy a Moravském
krasu, dále na Sušick`+ PrachaticLu, v Podkrkonoší a na Jesenicku.

Životnost zásob vápenců na úro`ni těžby r. 1994 je u vysokoprocentních a ostatních vápenců přes 200 let. Z
29 ložisek těžených v r. 1994 je 65 °/o ložisek na hranici nebo uvnitř chráněných území - národních parm,

o9.Hžso.ba;gůhK4oogoeiejěí::sý:h#egběyv;g.o,rc*E+i:s;ay.eTcs:kJo%reosffť:svuá=anáůk:v#ě23ě4:
ŠbTaJ;:áášoR(::aíehzar.o,*h;9,9á)h,.V.tř|:3ůč,T.3b,j=SLoččťětí%š;.#j3:;s,gžcáysvuévHriKácčťsŤ,ŠnÉ::
(160 tma).

Ekologickými aspekty využí`-ání ložisek vápenců rozumíme vlivy a rizika těžby z hlediska ochrany
horninového prostředí a ostatních složek ži`'otního prostředí. Nejzávažnější střebí vznikají v souvislosti s

průzhmem a těžbou vápenců (destrukce charakeristických krajinných prvků, ohrožení a destrukce lesů
mhranných a zwláštního učení, zemědělsLp''ch a lesních půd vysokého až nadprůměmého produkčního potenciálu, ohrožeri lokálních zdrojů pitné vody a kontaminace podzemních vod, ohrožepí až likvidace významných geologických struktur a podzemích krasových jevů), v návaznosti na dopravu a zpracování suroviny a využitim vytěžených prostor.
Přírodní podmín|y krasových oblastí j sou determinujícím ftktorem pro těžební, průmyslovou, zemědělskou,
sídelní a rekreační fimkci krasu. Limitujícím fáktorem v rozhodování a způsobu využívání krasové kraj iny je
obecně ochrana reliéfi] a pfirody, přednost získává fimkce rekreační, turistická a naučná, ostatní
smioekonomické fiihkce jsou ji podřízeny.
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Biok 8 - Některé problem± těžby vápen_CS± Českém krasu
Ing.Nováklgor,VLČSa.s.-Těžbavápencůaochranapřírody
Geolodcká charákeristika ložiska Koněprusy. Historie wužívání vápenců na BeroumsLm pro výrobu vápna
a cementu.
ZahájeníkoncentrovanéhodobývánívápencůnaložisLmKoněprusy.VyhlášeriCHKOČeskÝkrasvevztahu

k dobývání na ložish Koněprusy.
Vývoj stávající těžební organizace a.s. VLČS. Zhodnocení postupu těžby na ložisku Koněprusy od zahájení
těžby po současnost. Báňsko-technické podmíiú{y dobývání, organizace těžebních prací v současnosti a
záměry do budoucna.
Stávající existující omezBní `yplývající z principu ochrany přírody a horninového prostředí, jejich vliv na
omezcní těžby v současnosti a budoucnosti. Zajišťování zácl"amého `ýžLmu a spolupráce s Národním
Muzeem Práha.

Provádění S a R od zahájení těžby po současnost, záměry do budoucna. Vznik myšleihtr Geologického
parku. Zhodnocení vlivu těžby na okolí na základě ziskaných poznatků z prováděné ekologické studie a
zprávy z režimního měření hladiny spodních vod.

Dr.Václavšteťek,GETs.r.o.Praha-Proiekcesanacearekultivacevápencových

lomů s využiti'm modelového poěi'taěového zpracování

#a,€,;grf:áv#tkp.roieá:dsugm:mťaas:3gtc.řg®ŘJe?:##Žcnhoř,:=miáprnaecboovgsá#:íaupčrioj
výběr možností pro konečné řešení. Prezentaci variant je možno `TJjádřit buď plastickými modely nově projektovanémorfolotieneboblokdiagramyamodely(3D)počítačovězpracované-různěorientovanépohledy
na současný i budoucí terén. Prostorové modelování poskytuje ještě další podklady - například pro výpočet
zb)tko`?''ch zásob nerostn}''ch suovin v závěmých svazích, podklady pro řešení skonu závěmých svahů,
Lwantifikaci pohybu hmot v závěrečných fázích úpravy terénu apod.

RNDr.OndřejJáger,SprávaCHKOČeskýkras-Zaěleněni'vápencovýchlomůdo
kraj.iny z pohledu ochrany při'rody
Vmedemkvysokémupodílucelkovýchbilančníchzásobvysokoprocenmíchvápencůvázanýchnachráněné
částipřírodyvkrasovýchoblastechkcelko`ýmpotřebámnárodníhohospodářstvíjeutopiípočítatsúplným
vymístěním těžebních čimostí z velkoplošných chráněných úzenri. Východiska z této zdánlivě neřešitelné
situace střetu zájmů ochrany přírody a těžebních společnosti vidí správa CHKO Český kras v důsledném a
náročném přístupu k mvrácení těžbou dotčených pozemků zpět do krajiny a přírodního prostředí. Tento požadavek je zabezpečen pKmvýin a fimdovaným zpracováním projektů rekultivace a kontrolou jejich provádění.
TěžbavápencevČeskémkrasuprobíh-ájižod11.polovinyminuléhostoleti.Postupněseměnilojakspektnm

toětgé#on*g,ttěžáeí;.obTjámvš:ěužd3±,,;gyčbeys[#oE:::y#ti#nouu:ťáp#Ítáyo3Tej:#umáts=hp:e%:š
áÉIÉňoov#s#::ní9Faloymrůeá:vf.#::gs;#.l.ftmáwf:v#š:nyossťvmtě:rtbotismveámoáeistžiia®sť:ievl3
projeLstovýchdokumentacíprojednotlivéetapyrekultivačníchprací.Tytozásadyjsounáplnípředkládaného
referátu.
Jako nejvýhodnější se ukazuje zpracovávat projelqy ve dvou stupních.

1. Generel rekultivace na výslednou těžební jámu ®rojednán a odsoúhlasen před započetim těžebních
prací).
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2. PTojekt reL"ltivace v rámci povolování homické čimosti (POPD), řeší již detailně modelaci závěmých
stěn jak v horizontálním tak vertikálním členční.

Zásady pro zpracování projekti byly čerpány z krasové morfologie a tvari vzniklých v dnes již renaturalizovaných lomech. Patří k ním například: vyloučení dlouh}''ch Tovných ]inií stěn, přerušení či jiné zastiení

dlouhých vodorovn}''ch bep k modelaci stěn použít v}'Taznější skalní prvl{y -hřebenáče, osďohy, cíleným
ukládáním `mjtřních odvalů modelovat dno lomu. ,
Ve vztahu k zákonu ČNR 11402 Sb., o cx;hranč pňrody a krajiny jsme sestavili pravidla pro umožňování
těžebri čimosti v různých zónách odstupňované ochran}' pfirody v CHKO.
•V něL*eúch případech může mít požadavek zpřísTéné reLmltivace nárol(v na nemalé odpisy zásob těžené

suoviny. Jsme přes`'ědčeni, Že Dto ztráů však dalece přewšují celospo]ečenské hodnobr, keré zůstávají
zachovány v harmoniclcy vytvořené krajině s bohatým genofondo`ch základem.

Těžebni' čimost má silné negati\mí účinlor na přírodu i krajinu i druhotně ve f:ázi zpracování `/ydobyté
suoviny. Tyto vlivyjsou mnohdy vyšší než D, Lsteré \Íy`rolává `r]astní těžba. Referát o diuhodp.'ch dopadech
těžby na životní prostředí nepoj ednává.
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Blok C - Některé_

ů v Moravském ±

RNDr.Josefpavelka,Ceme_ntámya.!€P.e?_P_y.o.T.Í::Íž#=.dMa^PkrE2dpokládanývýv°i

ťěNžub';:::ee::u:`a.ůo-r'evkč;;:i-:á:eňtář.s.kýcňsuro\:Í_:.::?.m_:h::mk\:áN
®Důvody,kterévedlykestanoveridobývacíhoprostoruMokráavzmkulomuMOLrá
C8FVelikostitěžcbvjednotlivýchletecharozsahvynětípozemkůzlesníhoizemědělskéhofondu

©Dobývacímetodyapďwmechamzmůviedno"obdobíchvčetnčpti"avelikostiprováděných
odstřelů

CaFHiavriprobiémytěžbyahiaristřeůzájmůvčetnějejichřešeriasoučasnéhosta"

® Předpouádaný vývo. těžby `ivq `Taoeri v*žených čšti lomu do ..Živé přirody" a kon®p®
budoucírekulúvacevytěžerýchploch

RNDr.JanHimmel,ÚWFASTVUTBmo_-_?_O.b_Í:k^°.ŘAP.r.°štn::hc:#va:dsňoMv%#Ve
RvzNtErťuJak?eHS'ů=n#L*tg#ů:`p-ai.e=.á.r-ec=;ůmopódzemnihoodvodňováni`
Hostěnického potoka

j:%o:;jť§ěůcžmŘ§oĚt;ší#gjffĚú®š;:á§:aĚo:gy§Řg;áa`o:;cía;u:=;#síťĚŤřy;#Í*:,;
s`?'mvstupnimponoremmsebepře`.edlaveškeúpovrchov'rtokCelkovádélLaOchozskéjest}měobnáší
přibližně1750majeještědnesvdélce1000mobčasněinundována.

Nejrižležícítrativody,zmchžjedensměrspqu]eHostěiucképropadári1sHádeckouestavelou,jsoumálo
dimenzovanésnízkoulimitujícíhydrologickoufiiiútcí.

;:b=aá::eí#ře#F;oáT:í,e:nh.:sti:,qo:,:Ío:sr?ť:,kr3v:sůuuppíoima:oumg;:s:ej?u-Sců?cg:::,u3:,ikánněÉtť#T,Š#r-;ž

ugdei#ť:g:É,i=#::i#::,eí:gaa:cá:::Ít:#®m?,;ohk#::;E:ož#uE#kFm
Odtokové cesů od tohoto Hostěnického ponom 3 byly sledovány dvěma koloračnim expermenů

J:j:,kggz2iíestťáo#de:;.šví!i,eĚ!řš:,:g;;:%išt;ie3;;g;o;ngíe?:tgááÉ"Étg;LE:uocfis;ÍÍc:i
písčitýchvápencůeventuelněhostěnickévápencovébrekcie.

L#ffiú:;teffug:i:dĚoťo°bb#eťovbfl#;:;sio"itich#h:ts°Mmogáneriéhu6bmoS'stemuodpnoU

ťy,#:#3ávgiB®u#tsJ,št:o#::;yťa,#ůštšůFgo-"úupúúměwš"ro"rou"ho
Závěr:VdobývkovémprostmCVMas.Mokrázejmé"viehoSZkvadrmmlmočekávatinundované
jeskynní chodby.

'#oL,a#ůh-dáii:ordiáié;ců;k'asovýcheko§ystémech
Ing.Ladl§Iavso.y_±uPJn.žený_rsY..S_e.T!S.,E^rLn3:^§.l`%Oávmá.3žharegulace°ffie§ů
taF obecně k problému,
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Cíř Nělderé konkrétní poznatlqí (lom Mokrá konďa okraj CHKO. Mladečské jesLvně, jesLĎíně Na Pomezí,
speciální sledování v Punkevních jeskyních),
taF otřesy v souhmu ekologických vlivů.

RNDr. Vít Kudělásek, RNDr. Dušan Hypr, Geologické práce Brno - Hydrogeologické

poměry ložiska Mokrá
Ložisko vápenců Mokrá leží v jižní části Moravského krasu mezi Hostěniceri a obcí Mokrá. Dobývací

#ourt,Joeřksk?gs?és::#CmHÍ9stť::#tFLa(So#oSžVÉTffiakůvěŤ:Ž#ěŘťíťkLoaskovéhoprostomJe
S ohledem na perspekivu zahloubení těžby na lokalitě probíhá od Toku 1989 hydrogeologický průzktm.
Cílem prací je přede\.ším ověření chování hydrogeologickÝch sďuktur při dosažení většÉho snížení hladiny

podzemní vody, Lwantifikace přítolů vody do těžby, stanovení rozsahu ovlivnění vodního zdroje Morká a
ziištění vztahu mezi krasovým říčným systémem a ložiskem.

Z karso]oáckého, h}.drogeoloáckého i těžebniho pohledu je podstatná hla`mí hydrogeolorická stniktura,
budovaná vápenci macošského souvrství a částí říčskÝch vápenců líšenského souvrství. V hominách této

smktui)r je vyvinut Lďasový systém a zároveň se v nich pohybuje těžba.

FožTí:g„é:%:tEppoa]msy:;]yby*apd#o##vri##ďroogw%#g=k`ék#ů#:]uhj;ďť:;í:#:F:tíme#
prostředí a Težim pohybů podzemních vod.

Stabilitu podzemní rozwodnice a zpřesnění paramem) nehomogenního prostředí karbonátů hla\ní
hydrogeolorické strukt`iry řeší podnobpý doplňujicí prů2kum, projektovaný začátkem roL" 1997.

RNDr. Ivan Balák, Správa CHK0 Moravský kras - Těžba vápenců v CHKO Moravský
kras a okoli z pohledu ochrany přirody
V úvodu referám je uvedena podrobná analýza historické a současiÉ těžby vápenců a daLŠích nerostn!í.ch
suovin na území CHKO MoravskÝ kras. Probrám jsou rovnčž ložiska, která leží v těsné blízkosti hranic
CHKO MK.

Hlaimí část referátu je soutředěna na problematiku ochraipr přírody a krajiny př] těžbě nerostných suovin,
včemě popisu metodiky sledování některých aspelri těžby a vyhodnocení výsledků Samostatnou otázkou je
příprava a souhlas k plánům ote`úlqí a přípravy dobývání a plánům rekultivace jednotlivých provozů.
Závěr referátu je věnován souhmu problémů s těžbou nerosmých suo`rin na území CHKO MoravslÝ kras
včemě jeho okolí a v}Wčením směrujejich řešení.

Prot. Ing. Radomi.r Mrkva, RNDr. Pavel Hadaš, MZLU Brno - lmisni. zátěž území

CHK0 Moravský kras - modelové odvozeni'
Studie si klade za cíl stanovit úroveň imisní zátěže území CHKO MoravskÝ kras imisemi S02, pevp,'m
aero§olem a prašrt!h spadem, která je způsobena průmyslovými, těžebními, energetickými

a zpracovatelslqhi podniky v regionu CHKO. Vzhledem k těžbě vápence a výrobě cementu je hodmcen
podíl významného emisního zdroje CVM a.s. závod Mokrá na i]nisní zátěži CHKO. K řešeni uvedeného
problému byly na siť 2021 referenčních bodů, defimjících Deliéf studovaného území, aplikovány metody
prostorové inteipolace a Gaussův model rozpbrlu skodlivin v ovzduší. Jsou prezentováiv rovněž výsledky
šetření imisri zátěže CHKO koncem 60. a počátku 70. let, které dokládají tehdejší stav a dávají předstaw

o tom, jalqh způsobem bylo dlouhodobě území zatěžováno.
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Ing. J. Petruš, AOPK, středisko Brno - Posouzení působeni těžby v lomech CVM a.s.
na životní prostředí - pedologie

%kT:,Tt:,c,ř`eíeamL##3ůžo,uo##osábáerá:Íebžavt::Ů#"€c##áhmnaa:;ghp:;es:%í;ch:y±oanač#dr,=ác:
Kanic provedeno terénní pedologické šetření.

V jeho průběhu byly stmo`.eny základní půdní charakeristil{y (typ, subt)p, varieta, humusová foma),
popsána strategie půdních profilů a u jednotli\ých horizontů potom základní znaky ®arva, zrnitost,
skeletovitost, struktua, vláhové poměTy, biologické oživení). U odebraných půdních vzorkii byly dále
sledovány `ybrané chemické vlasmosti půd ®H, humus, živiny, Cac03) a v minerálním A horizontu i těžké
kovy CrK) Cd, Cr, Ni, Pb, V, Zn.
Sledo\'áním byly zjištěny nejwšší hodnoD Cd a Pb u lokalit}J v bezprostřední blízkosti lomu (1 8), kde

přesáh]y limit}' \yhl. č. 13®4. U této lokaliů na rendzině byl `yšší i obsah Cac03. V případě ostamích
lokalit se koncentrace TK pohybovaly v mezích pro přirozené pozadí, stejně jako se neprokázal vliv odstřelů
v lomu nebo provozu vlastní cementámy na zwýšení obsahu karbonátů v půdnim profilu, což koreluje s
měřením koncentrace prachu v ovzduší, herá je ve směru sledovarých lokalit hluboko pod nejwššími

přípusqhi hodnotami dle EHK.

Doc. ing. Jaroslav Horák, CSc. - Studium změn charakter!Stipu€.P les_n!'9.P
ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHK0
Moravský kras
Studim změn charakteristicLĎ'Jch lesních ekos}'stémů je od samého počáďm zatíženo jedním nedostatkem. Je
jím shtečnost, že zde neb}.l zaznamenán počáteční stav před zahájením těžební činnosti.
Rozsáhlé odlesnění a vyníoření nového reliéfti terénu s obnažením skalního podloží nepoch}'bně ovlivnilo
místiií podnebí. Projevem této změny ekologicb''ch podmínek je patmě, jak se na první pohled zdá. pronikání
teplo a světlomilných druhů do okolních lesnich porostů.

Pro monitormg těchto změn byla z`'olena metodika analogickÝch ploch, běžně pouŽívaná `' lesnické geobiocenologické bpologii.
Při infomativní terénní pochůzce byly v dob}'|'acím prostoru, v blízkosti lomových stěn, `yt}.čeny 3 plochy
(IA, 18, 11) a jedna plo€ha, poněL"d vzdálenější, pfi okraji hranice CHKO nad jesbmj Pekárna (111).
Kontrolní plocha v rezervaci Lysá hora (IV) se ukázala jako nevhodná, byla však zahmuta do pčátečního

průžkum
Jako srovnávací analogická plocha byla zvolena plocha č. V v rezervaci Čihadlo. Na plochách č. lA, 8, 11,
111 a IV byla v uplynulém roce 1996 provedena podrobná analýza (kvalitati`mí a kvanritati`mí) s}musie dře`ún
a podrostu a pomcx;í sondovací Dče také průzkum půdního prostředí, s odebráním vzom půdní hmobr k
orientačním laboratomím rozborům ®rovedli praco`míci Agentury OP). Obdobné analýzy z plochy č. V v
rezervaci Čihadlo včetně podrobné analýzy půdního prostředí jsou k di§pozici díky možnosti sro`mání z

průžkumu rezervace, provedeného v dřívěj ších letech.

RNDr.JiříMúller,CSc.-KvětémapřírodnirezervaceÚdoliŘi'ěkyadobývacího

prostoru lomu Mokrá v Moravském krasu
V letech 1992-1995 byla provedena botanická inventarizace v přírodní rezervaci Údolí ŘíčLv v jižní části
CHKO Moravský kras. Na území cca 141 ha bylo celken nalezeno 512 druhů, popřípadě subspecií nebo
kříženců rostlin. Z toho bylo 26 druhů zvláště chráněných u nás státem. Pěkně zachovalou lesostepní
lokalitou je jižní vápenco`ý svah Lysé hory. Porosty zde tvoří Carer #wmi./fs, jinde Sr]Po/.ocínní.s, Gerani.tim
sanguin;;; a ve ricANodLí částí Šiipa ti;sa. K rúm se dr`\žži qin.itiria_ linosyris.. Dic.iamnus. a(buf. Inťla
o::ilus<hrisii, Alliúm senescens sNibsp. monianurn, Carex michelii, Cerastium brachypeialu_m, Pianipus
carilwsianorúm. Erysimum odorai;m. Jovibarba sobolif iera, Melica ira_rusi_lvanica, Orniiho_galum
ori]wphylluiri, Oroiianche alba, Papaver confirie, Pulmonaria mollis, Thalicirum minus. Thymw
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marschal lianus. Ti ihymalus epiihymoides , Vale riane lla ca rinaia , Ve rbasciim aiisiriacum , vzÁcrie Pulsaii lla
grandis ai`

Z keřů zde rostou Corwí4s mďsr, Paf/c//ws ma/io/có, Ewonymits ver"cosT.s a na okraji lesa najdeme gwcrc7Ís
dalechami)ii a Q. pubescens. V listm;iÉ" lese rostou nmrii. Phianihera biJiolia, -Galaihu; nivali;, Carex
p?difiormis, h4elitijs Teli§sophyllum, Lilium mariagon. Aegonychon purpurocaeruleum, Corydalis purnila.

Aconiium"Iparia,Siachysalpinati\.
Také na protějším břehu ŘíčLy `ystupují z lesa vápencové ostrožny nebo výslunné travnaté stráně, na nichž
rostou některé xerotemní druhy. keré chybí na Lysé hoře: ri./h:)Áma/!Ls sa/Í.cÍ/o/Í.ws, OrcAÍ.s ws/w/a/a,
Ve.r?nica prosiraia, Imila hiria, Anemone sylvesiris, Treiorhiza cruciaia, Coroihamnus proc"mbens.
Mebmpyntm cr7s/a/zfm, Sdr7/mgo /mbc4J/7.Íes aj. Na skalních ostrožnách exponovaných k severu jsou
porosbr Sés/er7.a a/bí.cz7«s se Sti7ýďga pan7'c7Íh/a. V ]Ísmaúch lesích a na pasekách se vyskytují
C_e.phalanihera nibra, C. damaso.nium, Iris graminea, Arwri alpinum, Bupleurum longif ioliuin, vzÁcriě
C/eman.s nec/a aj. Na dně údolí ŘÍčky se projewje vegetační inver2x3: rostou zde horské druhy Jzm4r/.o
r_e_divnia_, Ribes alpinum, Rosa pendulina, Asirantia maúor, Stachys alpina a stiHě ohro-ze"ý dnn\
Hippochaeie hyemalis .

V r. 1996 bylo započato s floristicl{Dh průzkumem dobývacího prostoru lomu Mokrá. Vápenec se těží ve 3
velkolomech, keré zničily původní vegetaci, pravděpodobié Šipákové doubraw a subxerofilní teplomilné
doubravy, jejichž fi-agment se dochoval na V okraji střednfl`o lomu. Zde rostou: Án/Á€rt.cwm ramo§iím,

Cor?us mas, Tilhymalus epiihymoides. Geranium sangujneum, Aegonychon purpurocaeruleum,
M?lam.pyrJm crisiaiu_m, P.ilmonaria mollis, Quercus pubescem, Thaljcirum mimts ďi. Na oNe`ňemých
mí?hech jspu ŮďNrm:+é xerohermiii poiosty s Pulsatilla grandis, Pseudol.vsimachion spicatum, Trif lolium
rupe"5, Cerasus firuiicosa> Rosa gallica, Coroihamrrus proc"mbens, Bromus commumtus. Óalium
?laucu{ri. Pianthus poniederae, Thymw kosieleckyanus. Rosa pimpinellifiolia. Thesium linophyllon tii` V
ti5Pa!hép lesp p?A Z lomem roste Cephalan[hera rubra, Carex pedif;ormis. MeliNis melissophyťlum,
Platanthera bif iolia ďi.

Na území lomu je i obdělávané pole, na jehož homím okraji se wsbtLtjí dnes již vzácné plevele Bz/p/e«ním
r?iunpfiolium, Caycalis p.lawcarp_os. Ranunailw arviensis a Adonis aesiivalis. Nč!hden:é ďď+ši-Trizd]ící

phewehe iostgu.u sii+ýce_v_ \o"m.` Chamaepiys chia. Anagallis f ioemina, A. arvensis x f ioemina. Conri;gia
orientalis,Tith:yrna(usf;alcattis.

Letos bude floristickÝ průzkum pokračovat a kromě toho bude sledován pomocí transem vliv odlesnění na
okraji lomů na změrv vegetace a flóry.

Ivan Zwach -Vliv provozu lomu Mokrá na herpetofaunu v kontextu mapování
výskytu oboúživ®Iniíků a plazů na území CHK0 Moravský kras
Výsledkyjednoletého studia `'li" tčžby vápenoe v lomu Mokrá na herpetofaunu lokality z počátu žádqý vliv
nesignalizovaly. Teprve po podrobném rozboru populací se vliv jednoznačně prokázal. Tento negativní dopad
má periodický charaLftr a je v přímé návazno§ti na rozšiřování lomu - posunování lomové hrary k hranici
CHKO. Výsledky letošního pozorovánl' nejsou dosud uzavřepy, pot`mijí však poznatlgr z loňského roku.

Přestože je Moravský kras obydlen převážně suchomiln!hi a teplobytiúmi zástupci herpetofauTv, je zde
možno nalézt i palearktické zástupce. Mezi nejnáročnější na teplo patří ještčrka zelená (Z4cerft7 v7.r7.d7.s/,

mezi naopak vlhko- a chladnomlné paffi ještěrka živorodá ffoo/oc4 mqpam/, která je t)pickým druhem pro
horské, nebo chladnější, či inver2ní území a v Moravském krasu obývá převážně okraje le§ů, paseky apod.
Probíhá zde také hranice dvou poddruhů slepýše křehkého ÍHngwí.s/rt]g7./i.s/ a to slepýše křehkého sevemího

(Á«gw7.s /n7gí./Í.s ýagí./Í.sJ - ten je t)piclm palearkticlqh zástupcen obývajícím obdobná (ale i suŠŠí)
stanoviště jako ještěrka živorodá (ZooÍoca v7.v7.para/ a dále slepýše křehkého kolchického (Á»gz//.s /mg/./7.s
co/cAÍ.cĎÁs/ - žije v rozličném pi.ostředí od chladnějších pahorkatin, kde whledává sušší a teplejší biotopy, po

xei.othemní (i vápencové) stráně, keré upřednostňuje.

š:±"kJoťawťhJoeL:eta::#Éoh#ytvyESui:*b]i#Žhů(famamdydb'vmoa##'Hk«#jost#rváo:::::
Rudíckého propadání na okrese Blansko, kde je to dominantm' obojživelník.
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ZdeněkVermouzek-AvifaunavelkolomuMokráasrovnávanýchúzemi'CHK0
Moravský kras

#hhTS,ptficawraoLprlogbg?aJ,evp,1=ocvlgogáa=cdžor:c;ovlaaL"::tás,v:epŘeg:,:omv:žaoktaa#:ae,=oo=:;ictá':`š,e,
u.amewktep.rnejwpcumožrisrovi`atvývojptačichspolečcnsievvřaděleizasebouVprosm"lomubylo

roristěno n bodů, na sromávacich území po 20. Sčíúri na každém traiBeLm probíhá dvakrát bčhem

##;gdyálg,rů.dpa,,áoh,#rťJ:=e,:rp#ov,,ávoúár,a,Ššv,#,Šn,ŠE#íma,ŠS,tcErůagkfibddJ`g,,ho#o
sousedníholesascílemzjistiidojakévzdálenostiodhranylomuseprojewjejehovlivna@vifaunu.

Prosůeď sro`ná`'acích ploch představuji především listnaté lesy růzých druhů jako relativně původri
prosůeď sledované oblasti, `' lomu samomém i)řevažuuí otevřené ploch}J s bylimým krytem, případně s

křoúouvegetacíJennaněkolikabodechjezastoupenoistromovépatroTenwstavseodi.áživeslobri
avif@uny daných území V PR Říčky byb v rcft 1996 zjištěno celkem 38 druhů ptáků listna" lesů

(mickádomnm®Fmďwc.oe/ebsaPariamw~a`t'sokáfi.eLweneJ'/..v//os~#sibiJo/"aft«M
a/bico//is) Na transeLm `' 1omu b" ziištčno celkem 44 druhů Nejvčtší hojnosu dosaho`.aly dnihy

gj:c:,=ť#+Etožoií:te:::;i-án#eE:f.f:e`.t,,eg:á:oaspuá:;Ép::s:ti:ůgifagL:čoni?tÉťía::JÍT,tťž#ó;'Íi
askřivanalesního(Lii//ii/aflróorea),unichžjepŤedpokládánohnídění.

CelLově po prvri sezóně nelze prokázat přímý negati`ri vlw provozu velkolomu na ptact`'o, změny ve
složeri společenstev jsou způsobeny až sekmdámě změnam pro§třeď Naproú tomu lze konstatov@t, že
celkové složeri populace hodnocené pom®í distribuce relatiúch četností ukazuje jednozmčně vyšši

glt:#:iEůbvugTm°sieos`*:SnTL`oŤh#s:3:°i`#ťtiču#crceh#t°j#epmág#mmlomuočeLáváse,
•i€z-áb;:iiiéh(Evertebrata)vbiízkostiiomuMokrá
RNDr.Jaro§lawašátko,CSc.,katedr?.geogr.3fipyuBmo-Výzkumepigeickéfauny
®VýznamepigeickéfaunybezobratlýchproindikaciantropickÝchzá§ahůdoekosystémů.
C3P modelové shpiny živočišné složLy ekosystémů,

®dosavadníŽkušenostizvýzkumuživočišnéložLygeobiacenózvMoravskémkrasu,

® názory na biomonitormg,
GFvýsledkyvýzkumuzMoravskéhokrasuvblízkostilomuMokrá,
rGŤ

zÉŇexy.

ing.Petiškrdia,ArcpeoiogickýústavNéR-Anheoiogickýprůzkumvdobývacím
prostoru lomu Mokrá
Činnost v roce 1996

fďťv,::;stá=esm#L,,viřp#C,r?=í;ícS#"Bay#r;#Lve#suo:áLť:abcá#osaďn#co#
magdalénskéstaniceMokrá-lom1snegativnímvýsledkemNaopakrozšířerisondvprostomml@dopaleoli-

tickéstaniceMokrá-lom11prokázalopokračovárikmlturri\TsuapřheslosériištíparÝchartefáktůnazákladě náletu §tmč retušovaného drasadla je možno lokalitu lépe chronologicky zařadit do ok"hu
epiamgnacienuSondáženadalšístanici(Mokrá-1omIV)neprokázalypřítonmostkúturrivmwm§i"

::,Ůevšoípvhp?a#žu,nao:o,vaě,k#,ouáťáelg=a,#ogá#mu,ůc,átiďťzikpH==k;#tcohm##1k-ebvy:am%
mrušiloněkoliksídeliiíchobjektůkúturylidusmoravskouinalovanoukerarikouTýtobylyvykopáTya
zdokumentovány.Poskytlysouborkerariky,štíi]anéihlazméindustriemicképiostupeňlla.
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Plán na rok 1991
V letošním roce hodláme dokončh `ýzLm lokaliů Mokrá-Iom 11 sondážemi v jejím okolí. S postupující
těžbou hlín budou zřejmě narušeny další neolitické objekft}., které prozkoumáme. Předpokládáme provederi

předstihové§ondáževtěžbouohroženémprostoru.DokončftchcemcivýzLmnověobjevenélokalibtMokrá-IomV,I{*erájenej`'íceohroženapostupujícítěžbou.Současněbudepokračo`JďarcheologickáprosiBkce

a dohled nad i)iovádčn}.ri shývkovými pracem. Zbude-h čas, chtěli bychom ushtečrit pohsné plaveri
vzorLůsedimentůzAbsolonovvý"LypředjesL"'Pekámou.Předpokládámeodvozmateriálumímoprostor CHKO. Po§Iedně zmíněnou amvim upřesníme běhemjam'ch měsíců.

?_e_r_LK_O_S_i_!!_PP.BrTo-.Yý.Sle.dwvýzkumuvdobývacímprostorulomuMokrá
(z±hrannýarcheologickývýzriun;r.1995-199d)
@ IníciaJizace a podněi záchranného výzkLmu,

© zjištěné archeologícké objekw 0ejich bpy),
CFdatováníaicheologickýchobjektůajejichvztahkmísmíhistorii,
Cap archeologické nálezy,

E= významvýzkumuajehopřínospropznáníregionu.
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BlokD-Některéproblémytěžbyvápencůvevybraných
krasovýc9± oblastech Moravy_
Ing.Vladimirapeřino!á,§práva.PHK9,a__B.P.?áy3.v=:.-..Vývo|těžbyvápencenaúzemi`
•čaffriďFái;Jáaviivtétóěinnostinapříroduakrajinu
ÚzemíCHK0Pálavajezhodnocenozpohledugeologickésta`'b)iageomorfologickéhovývojevná`Íaznosu
naklmaiicLépcdmínky,e\pozici,vegetačrikrýahistonckÝv}'rvojceléhoúzemívčetnějednotlivýchloka"

#::#tt:e;ŤbázsTbT,r::žťamvoa#:ťš:etis,%,í,ocs\ytcohh#mmma,chTpěaž`;,aov`:#:c:Cj:í,astna:gtaa,,#dť:,e`;
histoncL+'i`T'vqazpraco`arivápencepposouzcna`'sou`rislostisespolečenskÝmipxhíikamiapotřebami

U`eden je přehled moĚhú `?úženého wsokoprocentniho `'ápence z dobý`Jacího prosm Mikúov
vloLalitěSvaýkopečekaManáiuk}.'mlýn(Janišo`.ahora),odrolť"1945aždoroLm1996apředpouádané

mnogbú těžby až do ukončeri `J roce 2003. Posouzen je i stav současně těžené lokaliů v návaznosti na
vyhlášenou přírodní rezer`Jaci Svatý kopeček.

:Í::vJ:e.*nžgišámai*m;g:#hv#=dooyí,c:aa::gÉe,Še=:bep:ro#et;ž';č:d:!;h:rsef;ť;ev#:
současnosti. Záměr orgánu ochrany přírody od samého počáďu je ukončeri těžby `' současně jedmém
těženém lomu Mariánskjí núýn a podáni k Minister§tvu živoriho prostředí náwhu seznamu `í'hmdních

i:Ž::ťnu.r:#RY.Lůnyánaef=.Z:::,p§r.ouvgaenuáEscfisksfi3#aov:ťměo:áá.:,',=Lcae,.tgawčrnag,:t
vzhledemksvémuv}'Jzmmudokategoriepřírodnírezervace,národiúpřírodnírezervaceapfirodripamátka.
Konečnýmzáměremochrari}.přírod}.jetedyukončeritěžby,následnárekultivace.začlenčridokr@jin}'a
další``nižitiúzemí`'souladusezájm}.ochranypřírodyakrajiny.

Mgr.JiřiLehký,SprávaCHK0LitovelskéPomoraví-Národnipřirodnípamátka
Třesin
Pfispěvek představuje krajimou dominam se`íerozápadri části CHKO Litovelské Pomoraví, kterou

vápencový vrch § teplomilnou kvěienou, známýri MladečskÝ" jesLvně" a wěračLami, t}'čící se
t)ezprosůedněnadmvouřeLvMora`?,bezespomjeTřeshjeposlednímvýběžLemkoiucko-mladečského
devonu. Jedná se o úzenri významné nejen z karsologického hlediska, ale jedná §e i o výzmčnou
paleontologickou,9togeografickouahydrogeologickoulokalitu.
Přírodni rezmace zde byla vyhlášem již v r. 1933 a v současnosti má status NPP a 1. zóny CHKO.
DamoklovýmmečemvisícímnadTřesínemjižněkolkdesetiletijeexistenceložiskavápencůtfterébyb
whledáno za účelem stavby cementámy.

8fláo,9L9,:ovT[,soké#ruat`9ínůká,ykb#yriwůágpz,sčštso:áás=astiů"Thod*ú*áoúo:oouučca,s:ťds3:á%
přii)ravuje nový návrh.

RNDr.JanHimmel,ÚWFASTVUTprn.o.-Zkušen.ost!Se.Z_ÍC_h.:f:Ln!`Tvýzkumem
.š:e-,'ťď,á'd;:Ůtiň-áb,:tikiův,ěžebn,.chob,astecho_kresu_B_y:Tvenk?.v

žoc,íL#ý-vaáBmw;?sksg,;tgéabu,,ů;aoí:#engr:r,!Z#v€ásnczou6L-2ng[o:dábv,Let3;,,!::3v-s':Z:
tg,:íle:k#Ťigpa:T:,3n:ťgfi;U;uve,:7,3csJ;#,ěsíBdaú=;tt;áíonbaě&#á=u*,i?vdéělcéTáJžS5k#j%Sá:5m#
126m.41m),tedynikolivbczvýznamné.
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K tako`ým obje`ům jcskpmí v těžebiiích vápencích dmházelo i dříve, avšak ne vždy byl dodržován zákon č.
40/1956 Sb. o ochraně krasových jevů. Důvodem k tomu byla malá infomovanost řídjcích pracovriků
těžebních organizací na straně jedné a obava z komplikací další těžby ze strany orgánů ochrany pňrody 2E
strany dTuhé. A`ršak zničením lokalit bez odbomého posouzení odbomíkem-speleologem ze všech
nabízejících se hledisek vznjkají nenahradjtelné ztráb' v poznání zkrasovění (ěžeqých vápenců daného
regionu čili Lulturní hodnota \Jázaná na suovinu. Svévolné zničení této hodnoty těžařskou organizací a
nezajištění jejího předání společnosti nemůže b.Ýt v kompetenci této organizace.
Z hlediska odbomého byly při uvedeném záchranném \)''ZLmmu provedeny tyto práce: dokumentace lokalit
jeskgmními plány v měřítku 1 : 100 včetně nivelačního situování, fotodokumen(ace, mineralogické analýzy
(nalezm aragonit), průzkumné prolongační sondy, odebrání přírodnin, geologická studie.

Dokumentační materiály byly instalovány na výstavě v Okresním muzeu v Tišnově 11 od dubna do konce
roh 1975, kde se s nimi seznámila veŤejnost. V roce 1974 byly o jesLĎmích v Lažánkách usl"tečněny dvě

ErLT+gmup:p=sě:ky.shoš#.toe#:'tpíťž'.yvepnu:,'t?ožzTg|zzazá.cbT33T%iíůťsTů2*oak*#C.hhšJ:#ec*ág
wkonali amatéršti speleologové zdama, doprau `'ětšinou zajjšťoval autor vlashím autem na svoje náklady,
jen z čiiého nadšeiú. To však nemůže být řešením do budoucna. Je bezpodmínečně nutné připsat povimost
úhrady nákladů spQjeny se záchrann}'m výzkumem provozovateli těžby, jakož i po`tinnost ohJášení nálezu
referátu životního prostředí příslušného Okresnilio úřadu Ceologem provozu).

20

Těžbavápencůachránénékrafinnéoblasfi-ano+acereferátů

BlokE-Problematikatěžbyvápencůvněkterýchchráněných
územich Polska a Slovensk5±
Ing.MikulášRozležni`k,Sp.r.á.x,a^C.H.K9,5.Ip.v_e.nLs.,Ň.!r.as-St"ěnýnáčrihodnotenia
'áeaí:riiáriiáánýchjavow-cHKo-BR§'ovenskýkra§

PríspevoL sa zaoberá rozborom detenonzačnjch javo`' v chránenej Lrajimej oblasti Slovenský kras a
možnosťami ich nešema Zdórazňu]e sa detcnonzácia krajiny t'ažbou nerasti`ých surovh detenonzácm

ovzdušia a vód, deteriorizačné javy v pol.nohospodárskej `ýrobe a lesnom hosriárstve, detenonzácm
rozwodom energB a dopravou, deterionzácia `pl}`'om odpado`' a detenonzačné javy pri ubanizácii a
reLreačnejčimostiPnrozboresúzv'Taznenétiedetenorizačnéja`)i,LúsúpredanúoblasťšpecificLé
Medflne.izávažnejšieproblémypatriadeterionzačnéja`?'`'pol'nohospodárskej`ýrobe,najma`ro`rzťahuL
Zhoršo`Jamu kvaliD' vód Slovenského krasu NásledLom Špecifickej hydrografie krasového územia je ich

nešenievel'miobťažné,pnčomtrebauvážiťajto,žcpodzGmévodysavyužívajúnazásobovamepitnou
vodou.

