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Pohled do upraveného lomu, ve kterém byly provedeny terénní úpravy a vznikly tůně pro obojživelníky.

ŽABÍ RÁJ VE VÁPENCOVÉM LOMU U VLAŠIMI
V lese Jinošov jižně od Vlašimi se dobře zachova-

ly pozůstatky po těžbě vápence, která zde probíhala 
ještě před asi 60 lety. Zdejší vápenec sloužil pro 
výrobu vápna v nedaleké vápence ve Vlašimi i pro 
stavební účely. Dodnes zde jsou původní komuni-
kace, pozůstatky obslužných budov, inženýrských 
sítí a zejména dva jámové lomy.

Jinošovské ložisko je tvořeno dvěma čočkami 
krystalického vápence, které obklopují pararuly 
moldanubika. V Jinošovských lomech tak lze na-
lézt minerály vznikající na kontaktu vápence s kře-
mennými žilami, např. vesuvian, diopsid, pyrho-
tin, grossular či wollastonit. Vesuvian zde vytváří 
stébelnaté krystaly až 6 cm dlouhé a 4 cm široké, 
průsvitné, hnědavé barvy a jejich srostlice. Povrch 
neporušených krystalů je zde pokryt vrstvičkou gra-
fitu (Zemek 1998). Kromě minerálů kontaktní zóny 
lze v lomových stěnách vidět kalcitové žíly a ne-
velké krasové jevy. Největší otevřená jeskyňka se 
nachází v jižní stěně „Malého lomu“ a má rozměry 
0,8 m x 1 m x 1,5 m.

Lomy však nejsou pouze významnou geologic-
kou lokalitou, ale také cennými biotopy ohrožených 
živočichů a rostlin. Na okrajích lomových stěn se 
uchovaly fragmenty původní zdejší vegetace – du-
bohabřin. V jinak téměř monokulturních smrčinách 
lesního komplexu Jinošov zde najdeme pestřejší 
porosty s výskytem jaterníku podléšky (Hepatica 
nobilis), třezalky chlupaté (Hypericum hirsutum), 
zimolezu obecného (Lonicera xylosteum), zvonku 
broskvolistého (Campanula persicifolia), pitulníku 
žlutého (Galeobdolon  luteum), hrachoru jarního 
(Lathyrus vernus), bažanky vytrvalé (Mercurialis 
perennis), prvosenky jarní (Primula veris) ad. Dno 
„Velkého lomu“ je biotopem chráněných druhů 
obojživelníků, zejména kuňky obecné (Bombina 
bombina), čolka obecného (Lissotriton vulgaris) 
a čolka horského (Ichthyosaura alpestris). Lomy 
zejména v posledních letech začaly intenzivně za-
růstat nálety dřevin a tůně na dně lomu se zazemnily.

Proto v roce 2016 přistoupil Český svaz ochránců 
přírody k obnově biotopů ve „Velkém lomu“. Byla 
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Poslanec Parlamentu České republiky Václav Zemek společně s dětmi z oddílu mladých ochránců 
přírody ČSOP Vlašim slavnostně 20. června 2016 stříhá pásku do nově zpřístupněného lomu.

Informace o geologii i obojživelnících poskytnou nově instalované informační tabule, 
kterými provází návštěvníky permoník Jinoš.
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PRŮZKUM MECHOROSTŮ A LIŠEJNÍKŮ 
NA LOKALITÁCH POZEMKOVÉHO SPOLKU

V letech 2015 až 2016 realizuje ČSOP Vlašim 
projekt „Pozemkový spolek pro přírodu a památky 
Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná 
území prostřednictvím vlastníků a hospodářů“. Ten-
to projekt byl finančně podpořen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, tedy 
z tzv. „malých“ norských fondů. Projekt je zamě-

řen na spolupráci s vlastníky pozemků, které jsou 
významné z hlediska ochrany přírody a krajiny, pro 
vybrané lokality jsou zpracovány odborné průzku-
my a vypracovány ochranářské plány.

V rámci projektu navázal ČSOP Vlašim spolu-
práci s organizací BioFokus v Norsku. BioFokus 
byl založen v roce 2000, věnuje se zpracováním 

zde odstraněna většina náletových dřevin, vyklizeno 
množství odpadu a téměř z celého dna lomu byl str-
žen drn až na minerální podloží. Lom byl vybaven 
vyhlídkou a informačními tabulemi pro návštěvní-
ky, které jsou věnovány nejen obojživelníkům, ale 
i rostlinám, geologii a historii zdejší těžby vápence. 
Zejména mladší návštěvníky na nich provází per-
moník Jinoš. Barvu a strukturu místního vápence 
lze nejlépe pozorovat na vybroušené části skály 
opatřené rovněž infotabulkou s mikroskopickým 
snímkem.

Poděkování: Částku 81 164 Kč věnovala na tento 
rozsáhlý projekt společnost NET4GAS, která je ge-
nerálním partnerem programu ČSOP „Blíž přírodě“. 
Díky tomuto programu každoročně vznikají naučné 
stezky, pozorovatelny, informační tabule a podobné 
projekty.
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Terčovka svraštělá (Flavoparmelia caperata).




