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Anotace 

Předložená práce je věnována těžbě, úpravě a zejména využití oxyhumolitů. Na 

příkladě lomu Václav na Duchcovsku jsou uvedeny příklady aplikace produktů z této 

suroviny. Část práce je věnována výzkumu možného většího uplatnění v zemědělské 

výrobě. Jsou uvedeny výsledky posledních prací, které v podmínkách poloprovozních 

zkoušek dokazují pozitivní vliv na rostlinnou produkci. Jsou zmíněny i záměry na rozšíření 

stávajícího výrobního sortimentu. Jsou také uvedeny příklady rozmanitého využití v široké 

škále oborů a lidských činností. 

 

Klíčová slova: Lom Václav, povrchová těžba, oxyhumolity, huminové kyseliny. 

 

Summary 

The paper is devoted to extraction, treatment and particularly to use oxyhumolite. On the 

example of the quarry Václav Duchcovská are examples of applications of this raw 

material products. Part of the work is devoted to research into potential greater use in 

agricultural production. They are given the results of recent work that in terms of pilot 

plant tests show positive effects on plant production. They also mentioned plans to expand 

the existing product range. There are also examples of diverse applications in a wide range 

of disciplines and human activities. 
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DP – dobývací prostor 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

OHMG – odbor hlavního měřiče a geologa 
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1. Úvod 

Těžba oxyhumolitů (slangově podle barvy nazývaného kapucín) probíhá 

v severočeském regionu již přes 100 let. První známé těžebny byly situovány v oblasti 

kolem Duchcova, v prostoru lokality Dölinger lomu Leontýna (1915) a surovina tehdy 

sloužila k výrobě kaselské hnědi a nábytkářského mořidla. V průběhu II. světové války 

začaly být využívány jako zdroj oxyhumolitů výchozové partie tehdejšího lomu Václav.  

I po douhlení lomu Václav (1947) zde pokračuje těžba oxyhumolitů až do současnosti. 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku těžby a úpravy oxyhumolitů 

a popsána je vzhledem k dostupnosti podkladů těžba v okolí Duchcova. 

Část, ve které je popsána minulá a stávající těžba, je doplněna o popis současné 

technologie úpravy. Vzhledem k unikátním vlastnostem této suroviny je část práce 

věnována i možnosti významnějšího využití v zemědělství. Jak dokladují provedené 

poloprovozní zkoušky, jde jednoznačně o perspektivní oblast možné aplikace, a to zejména 

s přihlédnutím k obecnému trendu vedoucímu k většímu uplatnění přírodních materiálů, 

zejména v ekologickém hospodaření. 
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2. Geologie a stav zásob 

2.1 Geologická a geografická charakteristika ložiska 

Jak již bylo uvedeno, dále je popsán stav  lokality lomu Václav poblíž města 

Duchcov. Oxyhumolity se zde vyskytuje v malých hloubkách, a to na výchozech uhelné 

sloje. Mocnost materiálu je značně proměnlivá a pohybuje se od 0,1m až výjimečně do 

11m. Ve spodní části ložiska zůstává část uhelné sloje s uhlím označovaným T4, T5 (uhlí 

těžené s obsahem popele 46 - 55%). S vyšší mírou prouhelnění klesá podíl huminových 

kyselin, a tím i další využitelnost těžené suroviny. Podloží uhelné sloje tvoří šedé jíly 

s uhelnou drtí nebo proplástky detritu a jílu. V několika případech mají polohy 

oxyhumolitů  podloží tvořeno přímo uhelnou slojí.  

Nadloží je tvořeno kvartérními silně hlinitými štěrkopísky nebo hlínami s obsahem 

říčních valounů [7]. 
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Obr. 1 – Lom Václav v Duchcově 
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2.2 Výpočet a stav zásob 

Výpočty zásob na ložisku oxyhumolitů na lomu Václav byly prováděny již od 60. let 

minulého století. Byly pochopitelně poplatné stavu prozkoumanosti ložiska, použitým 

výpočetním metodám a v neposlední řadě stanoveným kondicím. Postupem času se 

znalosti o lokalitě rozšiřovaly a vliv mělo i upřesnění podmínek využitelnosti těžené 

suroviny.  Dále jsou v tabelárním přehledu uvedeny výsledky minulých výpočtů, a také i 

poslední výpočet z roku 2012. Tento výpočet (viz tabulka č. 1) byl již proveden stávajícími 

metodami s využitím výpočetní techniky, specializovaného softwaru a geologického 

modelu sloje [8]. 

 

Byly použity tyto podmínky parametry pro surovinu na ložisku: 

 

Oxyhumolit vhodný pro výrobu ………………………………….HSL > 55%, Ad < 35% 

Oxyhumolit vhodný pro omezené míchání……………………….HSL > 40%, Ad < 45% 

Nevhodné pro chemickou výrobu…………………………………HSL < 40%, Ad > 45% : 

- uhlí bilanční………… 55% > Ad > 45%  

- uhlí nebilanční……… 60% > Ad > 55%  

 

Tab. 1 -Výpočty zásob oxyhumolitů na lomu Václav [t] 
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Na následujících stranách jsou uvedeny mapy bloků zahrnutých do výpočtu: 

Shrnutí: 

• Výsledky výpočtu zásob z r. 1999 schválené MPO, které bylo nutno odrazit ve 

státní evidenci zásob zahrnují veškeré uhelné hmoty na ložisku do kategorie 

oxyhumolitu, a to včetně původně nebilančních zásob uhlí. Navíc bylo ložisko 

definováno pro celý později schválený DP Duchov 1, a tím se oproti předchozím 

výpočtům dále rozšířila jeho plocha.  

• Srovnání výsledků těžby a stavů zásob oxyhumolitu v rámci stávajícího POPD od  

r. 1995 do r. 2012 nevykazuje podstatných rozdílů. 

• Srovnání výsledků těžby a stavů bilančních hmot v rámci DP v části ložiska jižně 

od trati od r. 1995 do r. 2012 rovněž nevykazuje podstatných rozdílů. 

• Další průzkum v JV části ložiska jižně od trati je potřebný proto, aby bylo možno 

zpracovat nový celkový výpočet zásob na celém ložisku a na základě jeho výsledků 

provést změny ve státní evidenci zásob, kde je pak možné rozdělit uhlí                    

a oxyhumolit [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Iveta Šuchová: Těžba a úprava oxyhumolitů 

 

2013                                                                                                                                                                 

6 

3. Otvírka, příprava a dobývání 

3.1 Dokumenty a rozhodnutí související se stávající hornickou činností: 

• Rozhodnutí o schválení ochranného pilíře v úseku Leontýna pro přeložku tratě 

ČSD Ústí n L. – Chomutov ze dne 7. 6. 1964. 

• Operativní výpočet zásob oxyhumolitu dolové pole Václav k 30. 8. 1964. 

• Operativní výpočet zásob oxyhumolitu celá lokalita Václav k  9. 11. 1983. 

• Rozhodnutí OBÚ Most o povolení hornické činnosti na ložisku oxyhumolitu 

Václav ze dne 10. 12. 1990. 

• Operativní výpočet zásob oxyhumolitu lokalita Václav v rámci POPD k 15. 2. 

1992.  

• Operativní výpočet zásob oxyhumolitu lokalita Václav v rámci POPD k 31. 12. 

1993.  

• Předložení nové žádosti o povolení hornické činnosti podle POPD červen 1994. 

• Operativní výpočet zásob oxyhumolitu návrh DP lokalita Václav k 1. 1. 1995. 

• Rozhodnutí OBÚ Most o povolení hornické činnosti na základě rozhodnutí OBÚ 

Most ze dne 22.12 1998 podle 1. doplňku POPD z října 1998. 

• Výpočet zásob v DP  Želénky k 1. 10. 1999. 

• Rozhodnutí o odpisu zásob  na ložisku Želénky - Fučík a Osvědčení o výhradním 

ložisku Želénky – Červený vrch 26. 10. 2001. 

• Návrh na změnu DP Želénky 6. 12. 2010. 

• Schválení změny DP Želénky  OBÚ v Mostě 20. 3. 2002 - vznikly dva nové DP 

(Duchcov I a Zabrušany). 

• Založení dceřiné společnosti Humatex a.s. r. 2002/2003. 

• Technologický průzkum ložiska – sondy 2003 – 2004. 

• Vrtný průzkum 1. etapa – 2008. 

• Operativní přepočet aktuálně prozkoumaného úseku v SZ části lokality r. 2009. 

• Vrtný průzkum - 2. etapa – leden - únor 2011. 

• Operativní přepočet SZ části ložiska – březen 2011.  

file:///E:/Kapucín/DP_1.doc%23_Toc290967558
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• Přibližný přepočet JV části ložiska – duben 2011. 
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3.2 Současná a plánovaná hornická činnost 

Oprávnění k hornické činnosti společnosti Humatex a.s. bylo vydáno rozhodnutím 

OBÚ Most ze dne 30. 1. 1998 v rozsahu § 2 písm. b) a d) zák. ČNR č.61/1988 Sb. ve znění 

pozdějších úprav. Ve správě Humatex a.s. jsou dva dobývací prostory stanovené pro těžbu 

výhradní suroviny oxyhumolitu, které byly po změně DP Želénky převedeny od tehdejšího 

správce, tj. a.s.  Severočeských dolů: 

1) Dobývací prostor Duchcov I 

Tvoří nepravidelný 13 úhelník s vrcholy určenými souřadnicemi v platném 

souřadnicovém systému JTSK. Těžba a celá povolená hornická činnost je situována 

uvnitř polygonu, kterým byl vymezen DP Duchcov I. Ten je dán lomovými body: 

 

Tab. 2 – Plocha dobývacího prostoru  lom Václav 

Ozn. vrcholu Y X 

 1a 

 

780884,1 978831,4 

2a 

 

781044,0 978776,1 

3a 

 

781406,6 978450,6 

4a 781424,7 978419,9 

5a 781582,5 978215,0 

6a 781624,6 978176,6 

 7a 781607,2 978139,9 

 8a 781561,4 978042,5 

 9a 781459,3 978036,8 

 10a 781182,7 978065,6 

 16ZEL 780906,4 978539,3 

 17ZEL 780811,6 978607,6 

 Plocha dobývacího prostoru  je 316 121,72 m2. 

Hranice dobývacího prostoru jsou vedeny tak, aby se uvnitř těchto hranic nacházela 

vytěžitelná část ložiska oxyhumolitu Václav – Duchcov. Západní omezení respektuje 

existenci ochranného pilíře trati ČD Teplice - Bílina a východní okraj silnice Duchcov – 

Teplice. Severní hranice  využívá původní hranici DP Želénky. Z jihu a východu je hranice 



Bc. Iveta Šuchová: Těžba a úprava oxyhumolitů 

 

2013                                                                                                                                                                 

9 

vedena po okraji ložiska s tím, že navíc je z jihu zahrnuta příjezdová komunikace 

k ložisku, jež je nezbytně nutná k těžbě. DP Duchcov I je stanoven pro výhradní ložisko 

zvětralé odrůdy hnědého uhlí – oxyhumolit. Ochranný pilíř trati ČD Ústí n/L. - Chomutov  

byl stanoven rozhodnutím OBÚ Duchcov  zn. 3848/1/Ing.Ti/So/64 ze dne 17. 6. 1964. 

 

2) Dobývací prostor Zábrušany 

DP Zabrušany tvoří nepravidelný 11 úhelník s vrcholy určenými souřadnicemi v platném 

souřadnicovém systému JTSK: 

 

Tab. 3 – Dobývací prostor oxyhumolitů Želénky 

Ozn. vrcholu Y X 

9b 779188,6 979655,0 

8b 779246,3 979765,7 

7b 779240,6 979855,5 

6b 779255,7 979947,9 

5b 779263,5 979952,4 

4b 779293,6 980217,6 

3b 779246,0 980371,1 

2b 779112,9 980371,0 

1b 779062,6 980268,4 

22BZEL 778900,7 980078,4 

               22AZEL 778970,0 979655,3 

 

Hranice dobývacího prostoru jsou vedeny tak, aby se uvnitř hranic nacházela 

podstatná a vytěžitelná část ložiska oxyhumolitu Želénky – Červený vrch a byla zachována 

návaznost na místní komunikaci. Severní a severovýchodní hranice respektuje bývalou 

hranici DP Želénky, západní omezení a rovněž tak jižní a jihovýchodní hranice byly 

stanoveny s patřičným odstupem od bloků zásob ložiska. Přestože se většina zásob 
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oxyhumolitu nachází v katastru obce Želénky, plošně navrhovaný dobývací prostor 

zaujímá větší plochu v katastru obce Zabrušany, proto je určen název Zabrušany. 

  

Dobývací prostor Zabrušany je stanoven pro výhradní ložisko zvětralé odrůdy 

hnědého uhlí – oxyhumolit. Podle posledního výpočtu zásob (Dvořák a Zíma, 2001) k  

1. 10. 1999 bylo na ložisku evidováno ve dvou blocích celkově 107 632 t oxyhumolitu. 

Předpokládá se, že všechny zásoby jsou vytěžitelné a nejsou vázány žádným střetem 

zájmů. Ložisko má jednoduchou stavbu a je plošně rozděleno do dvou částí. V severní 

části ložiska se jedná o subhorizontálně uloženou vrstvu méně kvalitního oxyhumolitu 

(vyšší obsah popelovin) o mocnosti 2m s průměrnou nadložní skrývkou 3-5m. V jižní části 

ložiska je soustředěna převážná část vysoce kvalitního oxyhumolitu rovněž v podobě 

subhorizontálně uložené vrstvy o průměrné mocnosti 3m a průměrné mocnosti skrývky 

2m. Plocha dobývacího prostoru je 207 111,58m2. 

 

3.3 Současná těžba na ložisku Václav 

Těžba v současnosti probíhá v rámci DP Duchcov I organizací Humatex a.s. Roční 

objem těžené suroviny je 4 – 5 tis. tun oxyhumolitu. Dobývání je vedeno malým 

povrchovým lomem jedním těžebním řezem s výškou max. 5 m. Případné zbytky skrývky 

jsou odtěženy pomocnou mechanizací buldozery. Při ojedinělém nasazení lopatového 

rypadla jsou nadložní hmoty naváženy nákladními automobily do vytěžených partií lomu 

k vytváření budoucích závěrných svahů. Začišťování hlavy sloje je prováděno rovněž 

malostrojově. V prostoru lomu jsou vytvářena malá operativní depa sloužící k vysychání 

těžené suroviny, v případě potřeby i její částečné homogenizaci. Doprava vytěžené 

suroviny je prováděna v klimaticky příznivém období a oxyhumolit je navážen do areálu 

společnosti Humatex [8].  

 

Odvodnění lomu je gravitační, srážkové vody jsou odváděny vyspádovanými 

nevystrojenými příkopy.  Příkopy jsou zaústěny do retence ve vytěženém prostoru lomu 

v jeho jihovýchodní části. Odvodňovací příkopy jsou podle potřeby operativně 

prodlužovány, vzhledem k postupu těžby.  
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V současné době jsou připravovány nezbytné legislativní náležitosti a dokumentace 

k uvažované úpravě hranic stávající hornické činnosti (POPD, EIA atd.).  Podle výsledků 

zjišťovacích řízení bude záměr posuzován z hlediska zák. 100/2001 Sb. v platném znění.  

Cílem úpravy stávajících hranic povolené hornické činnosti je zvýšení operativy při těžbě 

zejména v partiích s vyšším obsahem huminových kyselin.  

 

3.4 Možnosti budoucí těžby oxyhumolitu 

Jak již bylo uvedeno, další dosud netěžené ložisko oxyhumolitu se nachází v lokalitě 

Červený vrch poblíž obce Zabrušany.  Ložisko je chráněno stanoveným DP, který je ve 

správě společnosti Humatex a.s. Jedná se o lokalitu s velmi podobnými poměry, jako jsou 

na stávajícím lomu. V rámci ochrany ovzduší zde byla provedena jednoduchá rekultivace 

zatravněním. K lomu vede účelová nezpevněná komunikace navazující na st. silnici č. 258. 

Podle dřívějšího výpočtu jsou zde zásoby ve výši 107 632 t oxyhumolitu. 
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4. Úprava a zušlechťování 

Úprava oxyhumolitu jako suroviny určené k dalšímu zpracování se již dlouhá 

desetiletí nemění. Ve vlastním provozu úpravy a výroby došlo k řadě vylepšení, které 

využívají stávající elektronické systémy řízení. Zásadní změny v procesu úprav se však 

neprováděly. Důležité, a to zejména pro odbyt, bylo zkapacitnění procesu výroby, které tak 

umožňuje reagovat na sezónní výkyvy a další případné nerovnoměrnosti poptávky.  

4.1 Proces úpravy a zušlechťování 

Jak již bylo uvedeno, je způsob úpravy oxyhumolitu dlouhodobě bez zásadních 

změn. Surovina je po natěžení deponována na provozní skládky přímo v prostoru lomu 

Václav,  kde za přirozeného klimatického vlivu dochází v přibližně šesti měsíčním cyklu k 

tzv. uzrávání a částečnému rozpadu huminové suroviny.  

Následný transport surového oxyhumolitu z těžiště Václav do areálu výrobny společnosti 

Humatex a.s. (cca 11 km) je zajištěn automobilovou dopravou. Zde je uložen 

v zastřešených skladových prostorách s volnými stěnami, ponechán v ideálním prostředí  

proudění vzduchu. 
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                                                Obr. 2 – Deponie oxyhumolitu  

 

Prvotním úpravnickým procesem je hrubé třídění. Tento proces je složen z operace 

navážky kolovým lopatovým nakladačem typu Komatsu WA 250 s obsahem lžíce 2,5 m³ 

na hrubý mechanický sítový třídič s propadem 150 mm.  
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Obr. 3 – Vstupní zásobník oxyhumolitu  

Tato frakce se samospádem akumuluje v tzv. kusně, což je násypka o objemu 30 m³. 

 

                         

                              Obr. 4 – Dopravník pod zásobníkem vstupu  
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Pojízdným automatizovaným vyhrnovačem je hmota směrována na rovnoběžně umístěný 

pasový dopravník, na který navazuje sekční pasový dopravník v délce 10 m, který surovinu 

transportuje do mechanického třídiče Hein Lehmann se vstupní frakcí pod 150 mm a 

výstupní 15 mm, kde za pomoci vibračního síta dojde k separaci. Nadsítné jde zpět do 

zrající deponie mimo výrobnu. Podsítné je vedeno na pasových dopravnících do kolového 

mlýna, který namele surovinu na 5 mm. Tato frakce je dopravníkem vedena do externí 

násypky, z které je následně vyhrnovacím vozíkem plněn jeřábový nakladač o obsahu 1 

m³. Ten postupně plní jednotlivé extraktory.      

 

                                 

                                              Obr. 5 – Vyhrnovací vozík 

V extraktorech, které jsou umístěny v řadě za sebou, se připravuje - vaří humátová břečka 

společně s hydroxidovou směsí. Proces ohřevu - 80°C je zajištěn sekundárně parním 

médiem. 
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                                                       Obr. 6 – Extraktory 

 

Humátová břečka je v určitém stupni hustoty výtlačným potrubím přepouštěna do 

sedimentačních nádrží. Z nich jde po prvotní fázi filtrace do dalších sedimentační nádrží. 

V těchto nádržích je prováděna separace nežádoucích pevných částic, které výrazně 

zhoršují popelnatost. Jedná se předně o pískové a jílové částice. Cílem této operace je 

konečná frakce min. 1 mm. 
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                                              Obr. 7 – Kolový mlýn 
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                                       Obr. 8 – Zásobník mletého oxyhumolitu 

 

V dalším stupni úpravy je nutno tekutou suspenzi zchladit v nátokových nádržích na 

teplotu 45 - 70°C, zde je nutností podotknout, že přesný teplotní rozdíl je výrobním 

tajemstvím společnosti Humatex a.s.  

Zásadní výrobní fáze, je fáze sušící. Tato operace, respektive její rychlost přímo úměrně 

ovlivňuje všechny úrovně úpravnického procesu, počínaje nakládkou do násypky  

a procesem expedice konče.  

Sušící válce, které jsou v jednotlivě oddělitelných sekcích, jsou válce o průměru 0,75 - 

1,25 m s ocelovým pláštěm. Na tyto válce, které jsou temperovány za pomoci páry 

o teplotě 110 - 130°C, je ve spodní části strojního zařízení nanášena směs humátové 

břečky. Tato břečka je do nabíracích bazénů přiváděna nátokovým potrubím s konstantní 

cirkulací.  
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                                                Obr. 9 – Chlazení zásobníků 

 

                                      

                                                  Obr. 10 – Chladící jednotka 
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                                 Obr. 11 – Rozpouštěcí linka síranu železnatého 

                                  

                              Obr. 12 – Zásobník síranu železnatého pro výrobu 
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                          Obr. 13 – Zásobník síranu železnatého pro výrobu   

 

                                

                                                Obr. 14 – Desintegrátor   
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Vysoušená hmota směřuje do turniketů a za pomoci vytvořeného podtlaku se transportuje 

do desintegrátoru. Zde je poslední úpravnická fáze celkového procesu (pochodu) v podobě 

namletí směsi na požadovanou distribuční velikost v podobě šupinek. 

Výtlačným potrubím do dvou sekundárních a následně do hlavní - primární násypky a dále 

šnekovým vyhrnovacím dopravníkem k plnícímu zařízení a následné distribuci. 

Pro určení požadovaných parametrů, je ve šnekovém dopravníku umístěn vlhkoměr 

(hygrometr), na základě kterého se řídí vstupní kriteria celého procesu. 

                        

                                                Obr. 15 – Pytlovací linka   

Po namletí je poloprodukt míchán s hydroxidy (sodným či draselným) na požadovanou 

koncentraci. Poté je opět vysušen a balen do vrstvených papírových pytlů, ve kterých je 

expedována největší část produkce.  



Bc. Iveta Šuchová: Těžba a úprava oxyhumolitů 

 

2013                                                                                                                                                                 

23 

                    

                                         Obr. 16 – Zásobník kondenzátu   
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                                   Obr. 17 – Skladový zásobník fortehumu   

 

Po převážení je výrobek odvezen do skladu hotových výrobků k expedici.  

Malá část výrobků je expedována v tekutém stavu. V průběhu celého procesu výroby jsou 

prováděny kontroly zaměřené na dodržování jakostních a kvalitativních znaků výrobků.    

K tomu slouží chemická laboratoř umístěná v areálu společnosti. Kontrolovány jsou 

pochopitelně i hotové výrobky. 
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                    Obr. 18 – Stáčecí místo fortehumu 
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4.2 Základní sortiment a jakost výrobků  Humatex a.s. 

 

Některé pojmy a názvy, které se dále v textu vyskytují: 

 

Huminové kyseliny jsou přírodní látky obsažené v půdě a kaustobiolitech (rašelině, 

hnědém uhlí a lignitu). Jako důležitá složka půdy vznikají pravděpodobně biochemickými 

přeměnami (tlením) organických (převážně rostlinných) zbytků a jsou součástí přírodního 

humusu, kde tvoří jeho vodorozpustnou složku. Struktura huminových kyselin je velmi 

rozmanitá a liší se podle původu (půda, rašelina, oxyhumolit), naleziště, ale i doby odběru 

vzorku, neboť huminové kyseliny se chovají jako živý organismus a za vhodných 

podmínek mění svou strukturu. Tento cyklus přeměny struktury je důležitou součástí 

půdotvorných procesů. 

 

Dosavadní výsledky vývoje a výzkumu humátů prokázaly vhodnost a potřebnost 

využití vlastností huminových kyselin v rostlinné i živočišné výrobě. Huminové látky a 

jejich komplexy mají velký a mnohostranný vliv na úrodnost půdy. Různorodost jejich 

původu a složení ovlivňují chemické, biochemické, fyzikální i technologické vlastnosti 

půdy, regulují sorpční schopnost živin i tepelný režim. Tvorba huminových látek má své 

vnitřní i vnější zákonitosti, které souvisí s biologickou produktivitou a biochemickou 

aktivitou. Huminové látky jsou energetickým základem biologických procesů a disponují 

vlastnostmi fyziologicky aktivních látek regulujících růst a vývoj rostlin. 

 

Huminové látky pozitivně ovlivňují i půdní hygienu akumulováním velkého 

množství reziduí pesticidů, které jsou často toxické. Umožňují také nebiologickou 

degradaci pesticidů a tvorbu silných chemických vazeb s rezidui částečné degradace 

pesticidů způsobené mikroorganizmy. Na těchto interakcích se podílejí hlavně huminové 

kyseliny a fulvokyseliny. Působení nízkých dávek huminových látek se projeví i na 

zintenzivnění přijímání živin rostlinami, především dusíku, fosforu a mikroprvků Fe, Cu, 

Mn ve formě chelátů. Účinnost humátu jako regulátoru růstu závisí na ekologických 

podmínkách. V různých podmínkách zapojuje rostlina různé mechanismy, čímž zvyšuje 

svou adaptační schopnost na podmínky prostředí. Humát je účinný prakticky na všech 

stanovištích, i když kvantitativní projev stimulace je v různém prostředí různý. Dosáhnutí 
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vyšší účinnosti humátem při nižší úrovni hnojení dusíkem vypovídá, že výživu rostlin 

můžeme lépe než zvýšenou úrovní hnojení zajistit zvýšením energetické úrovně 

organizmu. Praktickým důsledkem systémové aplikace huminových látek se proto stává 

redukce minerálního hnojení. To je významné právě z ekologického hlediska, každé 

omezení vstupu do ekosystému snižuje závislost výrobního procesu na přívodu hmoty a 

energie, čímž se nepochybně zvyšuje podíl recyklace uvnitř ekosystému a tedy i jeho 

stabilita. Huminové látky ovlivňují ekosystém komplexně [7]. 

Huminové kyseliny (HA) a fulvokyseliny (FA) jsou látky o velkém rozsahu 

molekulových hmotností (2000 – 200 000 g/mol), které obsahují trojrozměrné zesítěné 

molekuly, jejichž centrem je jádro aromatického charakteru, obsahující též kyslíkaté a 

dusíkaté heterocykly. Na toto jádro navazují řetězce alifatického charakteru s bohatým 

obsahem různých funkčních skupin. Jde o karboxylové a hydroxylové kyseliny, které se 

ještě nepodařilo zcela identifikovat. 

Molekulová hmotnost huminových kyselin se pohybuje v rozmezí 10 000 – 70 000 

g/mol. Fulvonové kyseliny jsou méně aromatické, mají vyšší obsah kyslíkových skupin 

(karboxylů) a méně dusíku. Jejich molekulová hmotnost je 2000 – 8000 g/mol. Zůstávají 

rozpuštěné v kyselém prostředí. 

Rozmanitá struktura huminových kyselin a obsah velmi různorodých funkčních 

skupin jednak činí tyto látky velmi vděčným studijním materiálem pro celou řadu 

vědeckých pracovišť, především pak zapříčiňuje celou řadu velmi zajímavých vlastností 

huminových kyselin. Jedná se především o vlastnosti spektrální, koloidní, 

elektrochemické, iontově výměnné a sorpční. Huminové kyseliny mají schopnost sorbovat 

těžké kovy vytvářením komplexů s funkčními skupinami (COOH, C=O, -OH) vázanými 

na povrchu huminových kyselin. Využití huminových kyselin v širokém oborovém spektru 

je předmětem dalšího výzkumu a vývoje [8]. 

       Draselné soli huminových kyselin a fulvonových kyselin 

Jde o směsi draselných solí huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto soli se 

vyznačují výbornou rozpustností ve vodě. Při aplikaci do půdy se přítomné huminové 

kyseliny důsledkem působení mikroorganizmů rozpadají na fulvokyseliny a znovu 
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syntetizují. Dochází tak k cyklům, které jsou velmi důležité pro udržení úrodnosti půdy. 

Kromě toho huminové kyseliny vážou organické látky, což je důležité jednak pro rostliny, 

ale také pro tlumení účinku toxických organických látek (pesticidů, PCB). Vážou rovněž 

komplexotvorné kovy a tím brání těžkým kovům v jejich přechodu do zemědělských 

plodin. Alkalické humáty alkalizují kyselou půdu a zabraňují jejímu dalšímu okyselení v 

časově delším úseku. Působení nízkých dávek huminových látek se projeví i na 

zintenzivnění přijímání živin rostlinami, především dusíku, fosforu a mikroprvků (Fe, Cu, 

Zn, Mn, B, Mo) ve formě chelátů. Praktickým důsledkem systémové aplikace humátů se 

proto stává redukce minerálního hnojení. 

Průměrná molekulová hmotnost humátu draselného je 32 000g/mol. Frakce o 

molekulové hmotnosti nižší než 70 000 g/mol se označují jako nízkomolekulární a 

vyznačují se tím, že vykazují lepší vlastnosti. Jejich obsah ve výrobcích se pohybuje mezi 

80 – 90 %. Obsah draslíku v humátu draselném se pohybuje  v rozmezí 14 – 16 % [7].  

Jedná se tak o látky s mimořádnou biologickou účinností, které podporují 

zakořeňování mladých rostlin, přispívají ke zvýšení výkonnosti rostlin a jejich odolnosti     

k nepříznivým činitelům, zvyšují účinnost minerálního hnojení. Rostliny se lépe adaptují    

k podmínkám prostředí, lépe odolávají nepříznivým vlivům, např. houbovým chorobám, 

chladu. Neohrožují živočichy ani užitečný hmyz. Jde o směsi draselné soli huminových 

kyselin, fulvokyselin a příměsí. Vyrábí se z oxyhumolitu neutralizací a extrakcí 

přítomných huminových kyselin hydroxidem draselným ve vodném prostředí. 
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Škála výrobků, na které je zpracován oxyhumolit, je dána především poptávkou po 

jednotlivých výrobcích. V následujícím tabelárním přehledu je uveden stávající sortiment 

produktů. 

Tab. 4 – Současné produkty Humatex a.s. 

Technická specifikace 

výrobku  

obchodní 

označení  

Hs
r
 

[%] 

Hk
d
 

[%] 

A
r
 

[%] 

A
d
 

[%] 

pH W
r
 

[%] 

MN 

[%] 

sodná sůl HK  

pevná 

forma - 

šupina 

Ořechové 

mořidlo  

> 

53 

> 

66 

< 

27 

< 

34 

10,0 - 12,0 < 

20 

- 

tekutý 18% 

koncentrát  

Fortehum 

L/Na 

> 

18 

> 

60 

< 

12 

< 

40 

9,0 - 9,9 < 

75 

< 1 

draselná sůl 

HK 

pevná 

forma - 

šupina 

Dralig > 

48 

> 

60 

< 

32 

< 

34 

9,0 - 11,5 < 

20 

- 

tekutý 18% 

koncentrát  

Fortehum 

L/K 

> 

18 

> 

60 

< 

12 

< 

40 

9,0 - 9,9 < 

75 

< 1 

oxyhumolit 

(Kaselská 

hněď) 

zrnitost 0 - 

5 mm 

prach > 

47 

> 

60 

< 

12 

< 

21 

- < 

41 

- 

zrnitost 0 - 

30 mm 

směs > 

47 

> 

60 

< 

12 

< 

21 

- < 

41 

- 

 

 

Význam použitých symbolů: 

Hs
r
 - obsah huminových látek v původním vzorku  

Hk
d
 - obsah huminových kyselin v sušině  

A
r
 - obsah popela v původním vzorku  

A
d
 - obsah popela v sušině  

W
r
 - obsah vody v původním stavu  

MN - obsah mechanických nečistot nad 125 µm  

HK - huminové kyseliny 
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4.3 Připravované výrobky   

Tab. 5 – Připravované výrobky Humatex a.s. 

 

 

 

 

 

 

Technická specifikace výrobku 
Obchodní 

označení 

Hs
r
 

[%] 
B

 
[g/l] Mo [g/l] A

r 
[%] pH 

sodná sůl HK 

 s obsahem bóru 

tekutý 10%-ní 

koncentrát 

FORTEHUM  

Na/BÓR 
> 10 > 12  < 12 7,0 – 9,0 

sodná sůl HK 

s obsahem 

molybdenu 

tekutý 10%-ní 

koncentrát 

FORTEHUM  

Na/MOLYBDEN 
> 10 > 12  < 12 7,0 – 9,0 

draselná sůl HK 

s obsahem bóru 

tekutý 10%-ní 

koncentrát 

FORTEHUM 

K/BÓR 
> 10  > 2 < 12 8,0 – 10,0 

draselná sůl HK 

s obsahem 

molybdenu 

tekutý 10%-ní 

koncentrát 

FORTEHUM 

K/MOLYBDEN 
> 10  > 2 < 12 8,0 – 10,0 
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Obr. 19 – Výrobní hala Humatex a.s. 
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5. Experimentální práce 

 

5.1 Popis plošného experimentu 

 

Severočeské doly a.s. v rámci své rekultivační činnosti pěstují na zrekultivovaných 

plochách řepku olejku za účelem zlepšení kvality půdního systému. Cílem mého 

experimentu je prokázat, že použití výrobků založených na bázi oxyhumolitu, je vhodné 

pro zlepšení bonity půdy. To dokážu pokusem, kdy aplikuji zmíněné výrobky na část 

úrody řepky olejky a poté srovnám s řepkou olejkou, jež bude hnojena pouze trojím 

zaoráním řepky olejky, v posledním případě nebude řepka olejka ošetřena vůbec. Tento 

pokus bude probíhat od srpna 2012, kdy bude řepka zaseta, do června 2013, kdy bude 

úroda sklizena a porovnána kvantita jednotlivých zkušebních úseků. Jeden zkušební úsek 

je ve velikosti 1 ha. V rámci experimentu budu sledovat i počasí v celém období. 

 

 

Obr. 20 – rekultivační plochy Severočeských dolů a.s. 
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Experiment 

 

V srpnu 2012 bylo vytipováno na výsypce Pokrok pět ploch (každá o výměře 1 ha), kam se 

zasela řepka olejka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Plochy na výsypce Pokrok 

Aplikace 

 

Řepka olejka 

 

Podzim 

      1. aplikace – postemergentně. 

 

 

Jaro 

1. aplikace – v termínu regeneračního hnojení. 

 

2. aplikace – v termínu prvního produkčního hnojení. 

 

3. aplikace a další – vždy při vstupu do porostu.  



Bc. Iveta Šuchová: Těžba a úprava oxyhumolitů 

 

2013                                                                                                                                                                 

34 

Konec léta a podzim 2012 byly všeobecně velmi teplé, v srpnu padly teplotní rekordy, 

první týdny v září byly teplotně nadprůměrné, v druhé polovině se začalo ochlazovat a toto 

ochlazení přerušilo v druhé polovině října velmi teplé počasí, které však vyvolalo 

smogovou situaci. Listopad byl teplotně průměrný s občasným zvýšeným smogem, 

mrazivé počasí začalo až po sedmém prosinci. V lednu, únoru a březnu převažovalo 

mrazivé počasí s extrémně nízkým výskytem slunečního svitu. Duben 2013 byl velmi 

kolísavý, začátkem měsíce bylo v Ústeckém kraji naměřeno i - 20 stupňů, koncem dubna 

však bylo naměřeno 26 stupňů Celsia. Květen byl teplotně průměrný až podprůměrný 

s extrémním výskytem srážek. Začátkem června přišly povodně a řepka dorůstala 

v podmáčené půdě. V druhé polovině června vystřídaly extrémní deště tropické teploty a 

silné sluneční záření. Obecně lze říci, že sledovaný rok byl pro růst řepky olejky velmi 

příznivý. 

 

 

 

Obr. 22 – Laboratoř Humatex a.s.   

Obsah téměř všech živin v půdě (mg/kg) KVK : K 90, Mg 138, Ca 844, P 30,  

B 0,25, Mn 5,7  pH 5,7 tj. nízká zásoba všech živin. Řepka olejka byla jednotně hnojena 

před setím 20 kg N, 30 kg P /ha na plochu č. 1, č. 2 a č. 3. 

 Jarní přihnojení : 150 kg N/ha ( plocha č. 1, č. 2 a č. 3). Porost řepky olejky byl dle 

potřeby ošetřován pesticidy.   
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Tab. 6 –  Přípravky byly aplikovány dle metodiky v následujících dávkách 

Plocha Aplikace Dávka Aplikace dávka Výnos 

 I. l/ha II.  l/ha t/ha 

         č. 1 Fortehum L/K  1,5 Fortehum L/K 1,5 5,03 

         č. 2 Fortehum  L/K  2,0 Fortehum L/K 2,0 5,22 

         č. 3 Fortehum L/K 3,0  Fortehum L/K 3,0 5,25 

         č. 4  Zaorání ŘO    Zaorání ŘO   4,75 

         č. 5 neošetřená plocha   neošetřená plocha   3,86 

 

 

5.2 Závěr plošného experimentu 

Výsledné hodnoty výnosů, v jednotlivých aplikacích tohoto plošného experimentu, 

prokazatelně určují ideální poměr koncentrátu (v tomto jednom klimatickém období). 

Je zřejmé, že výnos produktu není přímo úměrný se zvyšující se koncentrací jednotlivých 

dávek. 

Lze konstatovat, že dávka 1,5 l/ha - Fortheumu L/K je nejoptimálnější. Porovnáme-li 

jednotlivé výnosy vzhledem k ceně 1 litru 13% koncentrátu -65 Kč bez DPH, je zřejmé, že 

zvyšování dávek má svůj efektivní horizont právě v tomto poměru. 

Metoda trojitého zaorání, bez použití Fortheumu L/K, prokázala nižší výnos o 5,9%  t/ha. 

Metoda neošetřené plochy je v tomto případě nižší o 30,3% t/ha. 
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5.3 Popis lokálního experimentu 

 

V dubnu 2013 jsem na třech záhonech po 10 m² své zahrady vysadila sazenice jahodníku. 

Na 1. záhon jsem aplikovala tekutý postřik Fortheumu L/K v doporučeném poměru 0,6 

l/ha, pro mé potřeby byla dávka 0,006 l/10 m². Na 2. záhon dvojnásobný poměr. Po dobu 

dvou měsíců jsem pozorovala rozdíl růstu jahodníků ošetřených záhonů a jednoho záhonu 

neošetřeného. 

1. Aplikace - polovina dubna 2013 

1. záhon - 0,006  l/10 m² 

2. záhon - 0,012  l/10 m² 

3. záhon – neošetřeno 

2. Aplikace - začátek května 2013 

1. záhon - 0,006  l/10 m² 

2. záhon - 0,012  l/10 m² 

3. záhon - neošetřeno 

3. Aplikace - konec května 2013 

1. záhon - 0,006  l/10 m² 

2. záhon - 0,012  l/10 m² 

3. záhon - neošetřeno 

       

Obr. 23 – Ošetřené záhony květen 2013 
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Obr. 24 – Neošetřený záhon květen 2013 

 

 

Obr. 25 – Detail jahod ošetřeného záhonu 
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5.4  Závěr lokálního experimentu 

Mezi záhony č. 1 a 2 nedošlo k žádnému markantnímu rozdílu. Listy byly téměř stejně 

veliké, měly stejnou barevnou sytost, taktéž pozdější četnost květů byla velmi podobná. 

Jahodníky vypadaly velmi zdravě a napadení škůdci bylo minimální. 

K viditelnému rozdílu došlo při porovnání těchto záhonů se záhonem č. 3, který nebyl 

ošetřen tekutým postřikem  Fortheumu L/K. Ačkoli byly jahodníky vysety ve stejnou 

dobu velikost květů, listů a plodů byla menší. 

 

 

 

 

 

Tab. 7 –  Aplikace  roztoku v lokálním experimentu 

Plocha Aplikace Dávka Výnos 

 
 l/10 m² kg/10 m² 

         č. 1 Fortehum L/K  0,006 3,2 

         č. 2 Fortehum  L/K  0,012 3,5 

         č. 3 Neošetřená plocha - 2,55 
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6. Využití produktů z oxyhumolitu 

Výrobky z oxyhomolitu přes své velmi široké a rozmanité uplatnění patří 

k nedoceněným komoditám. Velkým přínosem je dostupnost této suroviny v ČR a 

poměrně velké zásoby.  

To také příznivě ovlivňuje výslednou cenu výrobků a umožňuje jejich značné využití 

v široké škále oborů lidské činnosti. Nemalý je i exportní potenciál. 

Huminové látky při současném působení na mikroorganismy jsou využívány jako 

aktivátor půdy a krmiva pro zvířata, odnímače vlhkosti, povrchově aktivní látky, suroviny 

pro povrchovou úpravu materiálů za účelem zvýšení jejich elektrické vodivosti či 

fungicidní aktivity, k výrobě sorbentů plynů a iontoměničů, přísad a prekurzorů do 

kosmetických krémů, v biotechnologiích a v medicíně. 

Specifické a prokazatelně pozitivní vlastnosti oxyhumolitu se využívají např. pro:   

 komplexy huminových kyselin s těžkými kovy jako ochrana proti kontaminaci 

půdy, 

 využití humátu sodného k odstraňování těžkých kovů z pitné vody a nápojů, 

 interakce huminových látek s nebezpečnými odpadními produkty, s organickými a 

anorganickými nečistotami, 

 použití huminových kyselin jako aditiv (do vrtných kapalin, mazadla pro studené 

tváření kovů, do kapalných paliv), 

 využití do elektrografických kapalin a elektrofotografických nebo magnetických 

tónovačů, 

 vliv rozptýlení a stability kaolinových suspenzí v keramické výrobě, 

 deriváty HA a jejich rozpustné soli jako přísady do elektrotechnických materiálů, 

 flotační depresant k selektivní flotaci pyritické síry, 

 snižování vody v cementu, 

 inhibici polymerace, 

 povlékání povrchu uhlíkatých vláken aminovou solí HA (získání hydrofilních 

uhlíkatých vláken), 

 využití HA v oblasti kosmetiky jako zvlhčovače pleti, 



Bc. Iveta Šuchová: Těžba a úprava oxyhumolitů 

 

2013                                                                                                                                                                 

40 

 deodoranty pro odstraňování zapáchajícího plynu z drůbežího hnoje či deodorantu 

vhodného k odstranění NH¬3 , H2S nebo merkaptanů ze vzduchu, 

 využití HA pro přípravu porézních elektrod pro palivové články, 

 pro výrobu potravy pro zvířata, která je bohatá na proteiny, 

 vliv HA v křemenných píscích na tvrdnutí betonu, 

 zhodnocení dolomitických fosfátových rud pomocí HA, 

 povrchovou úprava materiálů šopováním na bázi nitridu křemíku, 

 odstraňování kovů z vod flokulací [8]. 
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Závěr  

        Účinky růstových stimulátorů vyráběných společností Humatex a.s. jsou vhodné pro 

ošetřování rostlin, v našem případě konkrétně pro řepku olejku, která je vysazována na 

rekultivační plochy za účelem zkvalitnění půdy. A sazenice jahodníku vysazené na 

lokálním území vlastní zahrady. 

Všechny námi ošetřené varianty prokázaly vyšší výnos než neošetřená varianta. Kontrola 

probíhala vizuálně.  

Nejlepších výsledků dosáhly kombinace s listovými hnojivy, zvláště aplikace                     

Fortehumu L/K – 3 l - 106,5 %  a  1,5 l - 105,9 % pro řepku ozimou.V případě jahodníku 

dosáhl nejoptimálnějšího výsledku roztok Fortehum L/K  0,006 l/10m² při zvýšení výnosu 

o 25% oproti neošetřené ploše. Roztok o hustotě 0,012 l/10m² dosáhl zvýšení výnosu o 

37% oproti neošetřené ploše, ale při 200 % nákladech na dávku hnojiva.Prokázal se 

synergický účinek, kombinace Fortehumu a listových hnojiv měla nejvyšší výnos. Tímto 

experimentem jsem splnila cíl diplomové práce a mohu zodpovědně potvrdit, že je vhodné 

při rekultivacích a dalších činnostech spojených s hnojením rostlin, používat dané výrobky. 
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