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Text: Petra Konvalinková, Eliška Vinklerová

Soutěž Quarry Life Award založi-

la před čtyřmi lety skupina Heidel-

berg Cement, aby podnítila vznik 

nových nápadů směřujících k podpo-

ře a ochraně biodiverzity ve svých lo-

mech a pískovnách. Že mezi mladými 

Když se řekne lom nebo pískovna, mnoho z nás si představí jen velkou a nehezkou díru v zemi. 
Vodomilové si možná vybaví zajímavé koupaliště s čistou vodou, které vzniklo zatopením býva-
lého těžebního prostoru. Biologovi, který náhodně či cíleně zabloudil do těchto „nepřírodních“ 
území, však překvapivě odkryje také místo plné života. Řada přírodovědců se již na vlastní 
oči přesvědčila, že tato zdánlivě nehostinná území se stávají náhradním a mnohdy skoro jedi-
ným domovem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. A že je zde stále co no-
vého objevovat a vymýšlet, znovu potvrdila i desítka výzkumných a osvětových projektů v sou-
těži Quarry Life Award, zaměřené právě na biodiverzitu lomů a pískoven. V České republice 
organizují tuto soutěž společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s.

Všichni mezinárodní vítězové 
na slavnostním vyhlášení 

v Praze 
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vědci a studenty není o nápady nouze, 

ukázal i letošní, druhý ročník soutě-

že. Z 22 zemí světa se sešlo téměř 400 

soutěžních přihlášek. Odborná poro-

ta z nich vybrala 95 týmů, které po-

stoupily do užšího výběru a dostaly 

šanci během roku 2014 realizovat své 

výzkumné a osvětové projekty a zá-

roveň bojovat o vítězství v pěti me-

zinárodních soutěžních kategoriích. 

Vítěz každé z kategorií obdržel odmě-

nu ve výši 10 000 euro, celkový vítěz 

cenu 30 000 euro.

Výsledkem byla řada nových zjiště-

ní, nápadů, ale také zkušeností a na-

vázané spolupráce. Které projekty 

však porotu zaujaly nejvíce a ocenila 

je tak jako nejlepší v mezinárodním 

kole soutěže?

Co nového se dá o biodiverzitě 

lomů a pískoven zjistit a jak nových 

zjištění využít např. pro přírodě blíz-

ké rekultivace, ukázaly v kategorii Po-

sílení biodiverzity hned dva oceněné 

projekty. V českém projektu „Výzkum 

biodiverzity Tovačovských jezer“ se 

tým specialistů zaměřil na výzkum 

rostlin a hmyzu v okolí jezer vznik-

lých těžbou štěrkopísků. Během prů-

zkumu se ukázalo, že oproti okolní ze-

mědělské krajině poskytuje štěrkovna 

útočiště pro velké množství nejen 

chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Na základě výsledků navrhli biologové 

řadu doporučení, která zlepší funkci 

a kvalitu stávajících a umožní vznik 

nových biotopů. Ve stejné kategorii 

byl oceněn také britský projekt „Mož-

né posílení biodiverzity lesního pod-

rostu v okolí lomu Whatley“. Autoři 

projektu srovnávali podmínky a dru-

hové složení bylinného patra v zacho-

valém lesním porostu a v lesnických 

rekultivacích v okolí lomu Whatley. 

Přestože počet zaznamenaných dru-

hů byl podobný, druhové složení se 

   Africké dešťovky (Eudrilus eugeniae) při tvorbě vermikompostu, 
Kwasi Boadu Ntiamoah, Ghana 

   Užovka hladká (Coronella austriaca), Aleksandra Kolanek, Polsko 

významně lišilo – místo lesních dru-

hů se v lomu vyskytovaly spíš druhy 

konkurenčně zdatné a nitrofilní. Tým 

proto navrhl, kterými druhy a jakým 

způsobem obohatit lesnické rekulti-

vace a urychlit tak jejich vývoj k při-

rozenějšímu lesu.

Za nový přístup a řešení v  péči 

o lom ocenila porota v kategorii 

Inovace a biodiverzita projekt sou-

těžících z Ghany „Užití vermikom-

postu k obohacení půdy při obnově 

biodiverzity“. Ghanský tým navrhl 
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   Zkamenělé rostliny v lomu, Igor Marković, Bosna a Hercegovina 

a vyzkoušel, jak vyřešit problémy s re-

kultivací lomů v tropickém podnebí 

západní Afriky. Neúrodné laterito-

vé půdy obohatili živinami z vermi-

kompostu, vyrobeného za pomoci ží-

žal a mikroorganismů přímo v lomu. 

Díky této jednoduché a efektivní me-

todě se nejen zužitkoval organický 

odpad z místních farem, ale hlavně 

se významně zlepšilo uchycení původ-

ních druhů na pokusných plochách 

v lomu i ve skleníku.

Jak se dají využít těžební prosto-

ry při výuce studentů, ukázal nejlépe 

tým studentů z Ruska, vítěz v katego-

rii Biodiverzita a vzdělávání, ve svém 

projektu „Pohled mladých na příro-

du v lomu“. Hlavním cílem projektu 

bylo ukázat, že zatopený lom není 

jen zajímavé místo na koupání, ale že 

má také velký význam pro biodiver-

zitu. Mladí žáci se s lomem seznámi-

li během exkurze, zpestřené speciál-

ní ekologickou hrou. Další znalosti 

si děti i jejich rodiče mohou osvojit 

v nově vytvořené, originální stolní hře 

„Eko-lom“ na téma rekultivace lomu. 

Výstavou fotografií z lomu se soutěží-

cí snažili přiblížit lom také celé míst-

ní komunitě.

Jak dát okolí vědět, že lomy nejsou 

jen „ošklivé díry v zemi“ a zapojit je 

do své činnosti představil podle po-

roty nejlépe australský projekt „Za-

pojení místní komunity“ a stal se tak 

vítězem v kategorii Zvýšení obecné-

ho povědomí. Výstupem projektu byl 

praktický návod pro vedoucí lomu, 

jak krok za krokem do své činnosti 

a zejména do plánování rekultivací 

efektivně zapojit místní komunitu, 

a to za pomoci osvědčených postupů 

a úspěšných příkladů ze světa. Před-

ložený průvodce je velmi univerzální 

a může být využit pro jakýkoliv lom 

po celém světě.

   Český tým, vítěz jedné z mezinárodních kategorií společně  
s řediteli Českomoravského cementu a Českomoravského štěrku  

   Náš největší škvor (labidura riparia), Jan Ševčík, Tovačov, 
Česká republika 
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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Vítězové mezinárodního kola soutěže Quarry Life Award byli oce-

něni na slavnostním vyhlášení konaném 9. prosince 2014 v Pra-

ze. Česká republika nebyla pro vyhlášení mezinárodních vítězů 

zvolena náhodou. Tato čest jí připadla jakožto zemi vítězů prv-

ního ročníku soutěže. První cenu si tehdy, v r. 2012, odnesl tým 

vědců z Jihočeské univerzity. Jejich projekt výrazně rozšířil ne-

jen poznání jedné pískovny, ale díky další realizaci a výzkumu 

také významně přispěl k tématu přírodě blízké obnovy těžeb-

ních prostor v České republice. Vysokou kvalitu českých vědců 

a jejich výzkumu potvrdilo i mezinárodní vítězství v letošním 

ročníku, o které se tentokrát zasloužil tým mladých biologů 

pod vedením Jana Ševčíka z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Významný přínos české odborné veřejnosti k ochraně přírody 

a zároveň fungující spolupráce mezi akademickou obcí a těža-

ři, ocenili a svou záštitu mezinárodnímu vyhlášení soutěže po-

skytli premiér České republiky pan Bohuslav Sobotka, ministr 

životního prostředí pan Richard Brabec, ministr průmyslu a ob-

chodu pan Jan Mládek a ministr školství, mládeže a tělovýcho-

vy pan Marcel Chládek.

Více informací o soutěžních projektech 

najdete na stránkách www.quarrylifeaward.cz.

Že se mohou do výzkumu úspěšně 

zapojit i mladí studenti a přispět tak 

k ochraně druhů v pískovně, ukázal 

tým německých gymnazistů s projek-

tem „Návrh a rozvoj vhodných míst 

pro rozmnožování původních druhů 

obojživelníků“, oceněný v kategorii 

Studentský projekt. Studenti zkou-

mali, jak jsou stávající vodní plochy 

ve štěrkopískovně Steinsdorf vhodné 

pro rozmnožování jednotlivých dru-

hů obojživelníků. Na základě fyzikál-

ních měření, hodnocení biotických 

podmínek a přítomnosti žab navrh-

li, jak vytvořit vhodnější a dlouhodo-

bý domov pro jednotlivé druhy.

Všechny tyto různé pohledy 

na biodiverzitu v  lomech skloubil 

ve svém projektu „Komplexní zma-

pování herpetofauny ve vápencovém 

lomu Gorazdze“ polský tým a pro-

to za něj obdržel hlavní cenu. Vý-

sledkem ročního výzkumu soutěžní-

ho týmu byl komplexní soupis plazů 

a obojživelníků žijících ve vápenco-

vém lomu u cementárny Gorazdze. 

Na základě podrobného průzkumu 

připravili soutěžící soubor doporu-

čení dalších rekultivačních postu-

pů, včetně zachování existujících 

vodních ploch. Zvláštní pozornost 

věnovali doporučením na ochranu 

vzácné užovky hladké. Navíc autoři 

přiblížili zábavnou formou jednotlivé 

druhy obojživelníků a plazů z lomu 

Gorazdze v obrázkové publikaci ur-

čené dětem i dospělým. 
Západ nad pískovnou,  
Jürgen Reusch, Německo 


