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Jižně od Plzně, směrem na Starý Plzenec,
téměř v dosahu MHD a na kole jen pár-

krát šlápnout do pedálů, se nachází dnes
nefunkční, z větší části  opuštěný, kameno-
lom. V minulosti se zde těžil nekvalitní ká-
men, pravděpodobně vhodný maximálně
k vyspravení hrbolaté cesty, a tak částečně
nahlodaný kopec zůstal z dálky dobře vidi-
telnou dominantou převážně zemědělské
krajiny.

Skutečnost, že se zde opravdu inten-
zivně těžilo, dnes dokreslují  pouze ruiny
betonového sila s násypkami a polorozbo-

řený zemní kryt, který chránil dělníky při
odstřelu kamene či sloužil jako sklad vý-
bušnin. Naštěstí pryč jsou ty časy, kdy se
z lomu ozývala pisklavá siréna a dunivé
hřmění odstřelů. Dnes je lom téměř 30 let
opuštěný, zarostlý a hlavně opravdovým
klenotem naší přírody. 

Nechce se věřit, kolik zvířat a rostlin zde
po zastavení těžby našlo své útočiště. Dle
nedávno zpracovaného biologického po-
souzení od firmy GeoVision s.r.o. Plzeň, se
zde na čtyřech etážích a v přilehlém okolí
lomu nachází přes 20 zvláště chráněných

druhů živočichů zařazených do kategorie
ohrožený a silně ohrožený.  Dále pak velké
množství vzácných až velmi vzácných dru-
hů hmyzu a měkkýšů, šest druhů chráně-
ných rostlin uvedených na Červeném 
seznamu ohrožených rostlin ČR a mnoho
dalších zajímavostí. Z ptáků zde byl proká-
zán například výr velký, slavík obecný,
bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, žluva
hajní, žluna šedá, koroptev polní, bažant
obecný, strnad, stehlík a různé druhy pěni-
ce. V období tahu pak vzácnosti jako du-

dek chocholatý a krutihlav obecný.
Z říše savců najdeme ježka

západního, zajíce polní-
ho, veverku obecnou,

srnce evropského.
A z plazů pak slepý-
še křehkého, užov-
ku hladkou a ješ-
těrku obecnou. 

Rostlin je zde
rovněž nepře-
berné množ-
ství, od pře-
vážně sucho-

milné flory ty-
pické pro jižní

svahy, až po aká-
tové porosty a ne-

udržované ovocné sa-
dy. Jednotlivé etáže a tera-

sy zdobí některé naše sukulenty,
divizny, janovce, rozmanité druhy bodláků,
trav i dalších bylin. Souvislé keřové poros-
ty tvoří trnka, hloh, šípek, bezinka a sem
tam nižší akát. To vše vytváří tuto zcela
unikátní lokalitu, která je rovněž význam-
ným krajinným prvkem a územím ekologic-
ké stability. Škoda jen, že ne všichni jsou
schopni ocenit unikátnost tohoto místa,
a tak kromě zajímavých rostlin a živočichů
zde najdeme i černé skládky, zbytky vy-
pálených autovraků či pozůstatky po nele-
gální těžbě kamene a likvidaci porostu.
Velkým problémem je i nekontrolovatelný
pohyb lidí po lokalitě, a to zejména řádění
motokrosových jezdců, příznivců čtyřkolek
a leckdy netradičního motorizmu. Bohužel,
biotop Koterovský lom má i jiné problémy.
Jedná se totiž o soukromý pozemek, kde je
zamýšleno průmyslové využití celé lokali-
ty. Tak se může velice snadno stát, že mís-
to zajímavého chráněného biotopu bude-
me mít v krajině další zapáchající, prášící
a odpadem zavážené jámy, či lehké průmy-
slové haly a sklady.    
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Zatím v každém čísle časopisu Vítaný host jsme se snažili vás zavést na
nějaké zajímavé místo v Plzeňském kraji. Představili jsme vám ráj vod-
ních ptáků u Líní či zimoviště labutí na řece Berounce. Prošli jsme se
malebnou oborou na černou zvěř nedaleko Horšovského Týna a sezná-
mili se s většinou čapích hnízd na Plzeňsku. Jelikož krásných a zajíma-
vých koutů je kolem nás víc než dost, rádi bychom v našem putování
pokračovali. Ona totiž i ta úplně „obyčejná“ místa mají svůj půvab, 
krásu a hlavně nezastupitelný význam.


