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SUMMARY 

The subject of the thesis "Methodology of Grass Seeding in Agricultural 

Reclamation" is to create a proposal of different sowing procedures applicable in 

agricultural reclamation. The thesis generally describes the agricultural reclamation and its 

phases, the difference between reclamation and remediation, the choice of method and 

place of agricultural reclamation and legislation related to the issue of agricultural 

reclamation. The next chapter resolves a draft of grass mixtures that improve the quality of 

soil as well as grass seeding and cereals mixtures. The composition of grass mixtures and 

selected cereals is linked to the economic and environmental aspects, which are closely 

related to the agricultural reclamation. The last part of the thesis deals with the 

methodology of grass and grain sowing in agricultural reclamation. It is aimed at the 

advantageous use of different mixtures depending on the quality of soil and associated 

direct and indirect reclamations. 

Keywords: agricultural reclamation, grass mixtures, cereals, methodology, quality of soil 

ANOTACE 

Předmětem diplomové práce „Metodika travního osetí při zemědělské rekultivaci“ 

je vytvoření návrhu jednotlivých osevních postupů s aplikací při zemědělské rekultivaci. 

Všeobecně je popsaná zemědělská rekultivace a její fáze, rozdíl mezi rekultivací a sanací, 

volba způsobu a místa zemědělské rekultivace a legislativa spojená se zemědělskou 

rekultivací. V další kapitole je vyřešen návrh směsí zlepšující kvalitu půdní zeminy a směsí 

travního osetí a obilnin. Složení travních směsí a zvolených obilnin má návaznost na 

ekonomické a ekologické hledisko, které se zemědělskou rekultivací úzce souvisí. 

V poslední části diplomové práce je řešena samotná metodika travního a obilního osetí při 

zemědělské rekultivaci. Zaměřená na výhodné použití jednotlivých směsí v závislosti na 

jakosti zemin a s tím spojené přímé a nepřímé rekultivace. 

Klíčová slova: zemědělská rekultivace, travní směsi, obilniny, metodika, jakost zemin 
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ÚVOD 

Již začátkem 19. století nastal rozvoj těžby hnědého uhlí a s ním vliv na krajinu a 

půdu. To vyvolalo potřebu vytvořit podrobný celek zákonných podmínek dobývání 

nerostných surovin včetně řešení vztahů těžby k pozemkům, jejich uvolňování pro cíl 

těžby a náhrady škod. Zákon již v té době stanovil povinnost, že pozemkům dotčených 

těžbou byl navrácen jejich účel. Z toho vyplynuly první rekultivační činnosti a práce. 

Těžební společnosti podporovaly obnovu a úpravu poškozených těžbou převážně 

zemědělským způsobem, to dokladuje stoletou tradici zemědělských rekultivací.   

Padesátá léta minulého století jsou uváděna jako počátky rekultivační obnovy. 

Jednalo se především o jednoduché zemědělské rekultivace bez následného použití ornice 

s téměř žádnou úpravou pozemků a stanovišť. V té době se nenacházel vždy dostatek 

finanční ani technické podpory. 

V šedesátých až osmdesátých letech došlo k velkému rozvoji velkolomové těžby. 

Vývoj prodělala také rekultivační činnost se zaměřením na rekultivační tvorby ekotopu. To 

provázelo náročnější úpravy povrchů výsypek, tvarování rekultivovaných terénů a úpravy 

nové půdy a především selektivní ukládání vytěžených zemních hmot a materiálů. 

V osmdesátých letech dochází při rekultivační činnosti mimo zemědělského zaměření také 

k cíleným lesnickým a hydrickým ekosystémům. Jedná se o charakteristickou ekologizaci 

celého rekultivačního cyklu, který vychází z krajinotvorného plánu. Postupně se přechází 

ze zemědělských a ovocnářské rekultivace na lesnickou a hydrickou. Přesto má 

zemědělská rekultivace významné a prvotní místo v tvorbě a obnově devastovaných ploch.  

Z výše popsaného historického vývoje je evidentní stále velký význam 

zemědělské rekultivace s přednostním využitím při obnově devastovaných ploch. V dnešní 

době je zemědělská rekultivace rozdělena do jednotlivých etap, přípravných a prováděcích 

fází. Při zemědělské rekultivaci je důležitá příprava devastovaného prostoru a terénní 

úpravy, ale také samotné budoucí využití ploch. Při volbě účelu je důležité splnění a 

respektování různých aspektů. Při zemědělské rekultivaci se mohou vytvářet plochy určené 

pro výsadbu plodin rostlinných potravin člověku, pro výsadbu rostlinných plodin zvířatům 

nebo pouze pro technické nebo zpracovatelské účely. Podstatou je snaha o sjednocení 

těchto aspektů s vytvořením metodických postupů prací.  
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1. ZEMĚDĚLSKÁ REKULTIVACE A JEJÍ FÁZE 

Zemědělský způsob rekultivace je záležitostí dosti složitou a náročnou, jak 

z hlediska technické přípravy i z hlediska finančního. Výběr plochy a umístění zemědělské 

rekultivace musí být uvážlivý a plně ctít půdně ekologické a produkční aspekty [2]. 

1.1 Základní pojmy 

Cíl rekultivace 

Těžbou nerostných surovin dochází k devastaci a celkovému porušení dobývacích 

ploch. Na základě legislativy je povinností tyto poškozené plochy rekultivovat. Jedná se o 

proces obnovení krajinného a životního prostředí rekultivačními postupy, jejichž 

technologie je ovlivněna klimatickými, geologickými, půdními a hospodařsko-

společenskými podmínkami.  

Hlavním úkolem je vytvoření ekologicky a ekonomicky vyvážené krajiny a 

životního prostředí, převážně zemědělských a lesnických pozemků a kultur, vodních ploch 

a toků.  Pro volbu druhu rekultivace jsou velmi důležité územně technické podmínky, síla 

osídlení obyvatel v přilehlých oblastech, ale také výskyt průmyslové a zemědělské výroby 

[2].  

Rekultivační práce 

Dlouhodobý proces obnovy půdy a reliéfu krajiny, ale také zlepšení vlastností 

litosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry a atmosféry.  

Rekultivační práce obsahují souhrn základních opatření: 

 Soubor technických činností  

zemní úpravy a terénní práce, navážka úrodných a orných půd, opatření půdních meliorací 

ke zkvalitnění půdních vlastností a k uspíšení vývoje půdotvorných procesů, odvodnění 

(hydromeliorace) 
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 Soubor biotechnických činností 

soubor specifikovaných zemědělských rekultivací a specifikovaných osevních postupů, 

souhrn lesnických a biotechnických činností souvisejících s ošetřením lesních kultur, 

sadovnické rekultivace, znovuobnovení rekreačních oblastí [2].  

Sanační práce 

Rekultivačním pracím předchází soubor činností pro odstranění příčin a následků 

způsobených škod [3].  

Sanační práce obsahují souhrn následujících činností: 

Soubor stabilizačních a zajišťovacích prací svahů, zamezení průsaků vod, 

tvarování dna lomu, vytváření těsnění pomocí hutněných povrchových vrstev a 

stabilizačních lavic, zřízení odvodňovacích systému pro řízený tok vod nebo zamezení 

postupu podzemních nebo povrchových vod do rekultivačních zařízení (otevřené příkopy, 

trativody, odvodňovací drenáže apod.) [1]. 

1.2 Zemědělské způsoby rekultivace 

Zemědělská rekultivace je dle zvoleného technologického postupu následovně 

dělena: 

Přímá rekultivace 

Přímý způsob rekultivace se provádí po provedení technické fáze jako biologická 

rekultivace přímo na povrch výsypky nebo odvalu. Jedná se převážně o jilovitohlinité až 

jílovité zeminy, které tvoří pouze těžké až velmi těžké půdy, velmi náročné pro obdělávání. 

Toto půdní prostředí neposkytuje prostor pro vzrůst kulturních rostlin. Samotná rekultivace 

je velmi časově náročná a nevytváří příliš velkou záruku kvalitní nebo masivní zemědělské 

výroby. Většinou se aplikuje v oblastech mimoprodukční zemědělské rekultivace, jako 

jsou trvale zatravněné plochy případně s dočasným ozeleněním. Pro rychlý a přehledný 

náhled uvedeno v příloze č. 2 (Metodika – osevní postupy). Dále se využívá při lesnické 

rekultivaci při zřizování nebo úpravě lesoparků, parků nebo rekreačních lesů [1]. 
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Nepřímá rekultivace 

Nepřímý způsob rekultivace se využívá na devastovaných plochách s plánovanou 

intenzivní zemědělskou produkcí. Po technické fázi rekultivace na výsypkách či odvalech, 

na které je finálně upravený povrch, dojde k převrstvení ornicí nebo půdou se zlepšenou 

kvalitou. K převrstvení dochází dvěma zavedenými způsoby. První způsob je převrstvení 

ornicí o mocnosti 0,5 m a druhým způsobem je nanesení vrstvy zúrodněných zemin a 

mocnosti 0,3 – 0,4 m.  

Při zemědělské rekultivaci je velmi důležitý vhodně zvolený rekultivační osevní 

postup a kvalitně provedená agrotechnika. Pro rychlý a přehledný náhled uvedeno 

v přílohách č. 3 a č. 4 (Metodika – osevní postupy). Při nepřímé rekultivaci vzniká 

spojením ornice s původním povrchem k homogenitě. Dochází ke zvýšení biologické 

kvality navezené ornice, která byla uložena na deponii v různém časovém nebo 

dlouhodobém období [1]. 

1.3 Fázovost rekultivací 

Každá dobývací činnost nerostných surovin je doprovázena rekultivačními a 

sanačními procesy, které mají za úkol obnovení krajiny a životního prostředí. Tyto práce 

jsou členěny do jednotlivých fází. 

Etapa přípravná 

Přípravná etapa je součástí báňské činnosti. V celkovém rozsahu je prováděna 

v době přípravných, otvírkových i těžebních prací. Etapa je zahrnuta do projekční činnosti 

při plánu následujících etap a jednotlivých fází souhrnu rekultivačních prací. Pro zvolení 

vhodné rekultivace je součástí přípravných prací pedologický, geologický a 

hydrogeologický průzkum nadložních nerostů a zemin [1].  

Výsledkem průzkumu ložiska je poskytnutí podkladů a údajů pro otvírku ložiska a 

jeho využití, ale především pro další rekultivační práce. Záměry rekultivací jsou 

zohledňovány již při zpracování územně plánovací dokumentace, která je součástí 

obecného řešení rozvoje územní organizace a uspořádání územních celků a dále územního 

výsledku těžby a rekultivace. Hlavním úkolem přípravné fáze je zajištění činnosti prevence 

a optimalizace [2].  
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Etapa důlně-technická 

Důlně-technická etapa slouží jako podklad pro následující zvolený způsob 

rekultivace. Tato etapa je současně realizována v době provádění skrývky nadloží masivu a 

také s dobýváním vlastního užitkového nerostu. Způsob provádění etapy by měl být 

navrhován s minimálními poruchami území.  

V první fázi etapy dochází ke shrnutí nejsvrchnější vrstvy a její třídění na ornici, 

úrodné půdy (např. hlíny nebo sprašové zeminy), zeminy vhodné k melioraci – vrstvy 

obsahující slínovce, rašeliny oxihumolity a bentonické jíly.  

Následující fází jsou selektivní odklizové práce s roztříděním zemin dle 

geomechanických vlastností a s možností použití na zakládání výsypek včetně vytvoření 

výsypkových těles pomocí vrstev a také tvarování výsypek založené na předem stanovené 

technologii zakládání (volba vhodnosti zeminy). Důležité je také posouzení stability 

sypaných zemin z důvodu vyhotovení sklonů svahů výsypných stupňů a v konečném 

výsledku při zřízení celé výsypky [1].   

Etapa biotechnická 

Biotechnickou etapu nebo také ekotechnickou, je možné částečně považovat za 

etapu důlně-technickou nebo z této etapy časově vychází (navazuje). Jedná se o proces 

obnovy se soubory podrobných rekultivačních činností. Etapu dělíme dle charakteru 

jednotlivých činností na skupinu technického a biologického rázu. 

Technická fáze: 

 Tvoření reliéfu a prostoru litosféry terénními úpravami. 

 Obnova pedosféry navožením a nanesením ornice a úrodných půd a zemin. 

 Provádění půdních meliorací pro zkvalitnění půdotvorných činností, kdy dochází ke 

zlepšení mechanických, fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických 

podmínek.  

 Vybudování hydrotechnických soustav a zařízení, kterými odvodníme danou část 

krajiny od povrchové i podzemní vody. Součástí jsou také hydromeliorační 

zařízení. 
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 Zajištění stability svahů a zřízení vybraných systému proti erozi. Pro zabezpečení 

svažitých terénů porušených ploch proti působení geomorfologickým procesům.  

 Zpřístupněním rekultivovaných pozemků vybudováním komunikací, s pozdějším 

využitím veřejnosti na rekultivovaná místa [2]. 

Biologická fáze 

 Práce biologického rázu tvoří v konečné skupině rekultivačního souboru konečné 

povahy a finální úpravy. 

 Při zemědělských rekultivacích jde o soubor činností s cílem agrotechnických 

opatření a o zakládání zvláštních kultur. Jedná se o tvoření pozemků zemědělského 

charakteru a založení civilizačních kultur [1], [2].  

Etapa postrekultivační  

Při postrekultivační etapě dochází k předání pozemků, na kterých proběhly 

rekultivační práce, k budoucímu užívání. Konečný výsledek rekultivace má vazbu na 

oblast účelového hospodaření a tím zformování půd a kultur.  

 Všeobecně je rekultivace spojena s biologickou, geografickou, technickou a 

společenskou disciplínou včetně filozofické nadstavby. Je v úzké součinnosti s vědními 

obory a oblastmi v praktické činnosti, jako je tvoření plánů a projektů a v poslední řadě 

také realizace. Její řešení musí vždy odpovídat aktivitám z okruhu ekologie a sociologie, 

který udává konečný stav a vývoj v řešené části krajiny [2].  

1.4 Volba způsobu rekultivace 

Volba místa pro aplikování zemědělské rekultivace jsou oblasti s rovnými 

případně lehce ukloněnými plochami, na kterých je možné pohybovat se s kultivačními a 

zemědělskými stroji. Velkou výhodou je napojení zemědělské rekultivace na stávající 

zemědělsky obhospodařované plochy (min. rozloha 5,0 ha, sklon svahu 3 - 8%). 

Při výběru příhodného a odpovídajícího způsobu rekultivace pro konkrétní 

poškozenou oblast je zapotřebí posouzení mnoha hledisek. Hlavním aspektem je samotná 

degradace a poškození rekultivační oblasti. Povaha vlastních projektovaných a realizačních 
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prací se odráží od zvoleného rekultivačního cíle, tzn. volba, účelovost a budoucí využití 

rekultivovaných ploch [2].  

Vhodná volba rekultivačního cíle je ovlivněna následujícími faktory: 

- ekologický (životní prostředí) 

- sociální 

- ekonomický 

- územně technický  

Mezi všemi hledisky je vzájemná souvislost, proto je důležité posouzení 

celkového komplexního náhledu, není možné prosazovat nebo se zaměřovat pouze na 

jedno hledisko.  

V žádný zákon přímo neuvádí využití a účelovost dané rekultivované plochy, 

pouze určuje vznik a dobu trvání rekultivační povinnosti. Proto je velmi důležité a 

zavazující příprava předprojektových rekultivačních prací, pro určení konečného výsledku 

rekultivace [2]. 

Ekologický faktor    

Rekultivovaná oblast by měla vytvářet harmonický a ekologicky vyvážený celek 

se schopností plnění úkolu zdravotně nezávadného a hygienického prostředí. Ohled by měl 

být také brán na finální podobu krajiny (estetické účinky).  

Těchto požadavků lze dosáhnout pomocí dobře zvolenou tvorbou reliéfu krajiny, 

regulací vodních zařízení, úpravou kvality rekultivovaných půd, vybudováním ekosystémů 

[2].  

Sociálně ekonomický faktor 

Při vhodném využití naturelu a určujících vlastností rekultivovaného území je 

možné dosáhnout ekonomické efektivnosti oblasti s prováděnou rekultivací, aby došlo 

k využití dané plochy v souladu se všemi jejími potenciálními možnostmi. Sociálně-

ekonomický faktor určuje výběr rekultivačního cíle a následně celý průběh rekultivace. Je 

potřeba podřizovat se demografickým, průmyslovým, zemědělským, lesnickým a 

vodohospodářským zájmům a řídit se celkovými plány přiřazené oblasti [2].  
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Územně technický faktor 

U rekultivované plochy je důležité dosáhnout vhodného charakteru a určujících 

vlastností, které začlení nově vytvořenou krajinu do okolního územního systému. Budoucí 

využití rekultivované plochy je navrhováno s ohledem na okolní vlivy, jako je doprava, 

osídlení, infrastruktura, estetika území a rekreace. Řešení rekultivovaných ploch je územně 

a technicky ucelené, tzn. mechanizačně přístupné, obhospodařovatelné, ve vhodné vazbě 

s okolními organizacemi, ve vztahu s hospodářskými a sídelními centry (výstavba 

průmyslových závodů) a ve spojitosti s komunikacemi [2].  

1.5 Legislativa týkající se rekultivací 

Hornické zákony a vyhlášky 

Zákony: 

 zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) 

 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti výbušninách a státní báňské správě  

 zákon č. 168/1993 Sb. doplněk HZ  

 zákon č. 169/2993 Sb. doplněk zákona 61/1988 Sb. 

 zákon č. 157/2009 Sb. nakládání s těžebním odpadem 

 

Vyhlášky: 

 vyhláška ČBÚ č.104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek  

 vyhláška č. 52/1997 Sb. k zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví a bezpečnosti 

provozu při likvidaci hlavních dobývacích děl [1]    
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Související zákony 

Zákony: 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 

 zákon č. 114/1992 Sb., o životním prostředí 

 zákon č. 100/01 Sb. EIA 

 zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

 zákon č. 254/02 Sb. Vodní zákon 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 zákon č. 593/1992 Sb., o finančních rezervách 

 zákon č. 579/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky [1] 
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2. APLIKACE TRAVNÍ SMĚSI PŘI REKULTIVACI 

Devastované plochy mohou být tvořeny půdními substráty takové kvality, že je 

možné přímo zahájit vybraný způsob zemědělské rekultivace nebo jsou porušené plochy 

převrstveny vhodnými selektivně vyzískanými zemními materiály deponovanými na 

dočasném uložišti. S ohledem na tyto varianty jsou stanoveny a aplikovány následující 

osení postupy [1]. 

2.1 Zelené hnojení 

Zelené hnojení v podstatě zastupuje v zemině jiný druh humusu. Velmi 

opodstatněné využití je v půdách s malým obsahem humusu a v zeminách, kde nebylo 

dlouhodobě prováděné organické hnojení. 

Výsadba je prováděna v jarním období nejčastěji v měsíci dubnu. Jedná se o 

přímý výsev některých druhů rychle rostoucích a aromatických rostlin, které vytváří 

v poměrně krátkém čase velké množství „zelené hmoty“. Porost vyroste v průběhu 

několika týdnů, a pokud je dostatečně vysoký provede se zapracování a orba do půdy.  

V půdě vzniká organická hmota, která po rozložení zvyšuje obsah humusu a živin. Vhodné 

rostliny pro zelené hnojení jsou využívány bobovité rostliny a luskoviny se schopností na 

svých kořenech a současně s výskytem určitých hub (mykorhiza) vázat dusík. Zlepšení 

struktury půdy a půdní zralosti se využívá při růstu rostlin následně pěstovaných plodin 

[4].  

Druhy a složení zeleného hnojení 

Složení zeleného složení – „směs 1“: 

Název     procentuální zastoupení (%)  

Peluška – Hrách rolní „Pisium sativum“    20 % 

Oves setý „Avena sativa“      50 % 

Hrách setý „Pisum sativum“     30 % 
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Složení zeleného složení – „směs 2“: 

Název     procentuální zastoupení (%)  

Peluška – Hrách rolní „Pisium sativum“    50 % 

Oves setý „Avena sativa“      50 % 

Složení zeleného složení – „směs 3“: 

Název     procentuální zastoupení (%) 

Hořčice bílá „Sinapis alba“     80 % 

Řepka ozimá „Brassica napus“     20 % 

Složení zeleného složení – „směs 4“: 

Název     procentuální zastoupení (%) 

Vojtěška setá „Medicago sativa“     100 % [4] 

2.2 Travní směsi 

Trávy patří z ekologického hlediska k nejúspěšnějším rostlinám. Tvoří pro 

člověka přímo či nepřímo materiální základnu života. Velké množství trav skýtají potravu 

chovaným zvířatům, které dále poskytují potravu člověku a technicky zpracovatelných 

surovin [5]. 

2.2.1 Kulturní travní porosty 

Na devastovaných a degradovaných plochách dobývací činností je potřeba 

vytvoření tzv. „kulturních travních porostů“. Porosty jsou vytvářeny péčí a vlivem člověka, 

který zadává druhovou skladbu osiv s předepsaným množstvím živin v podobě minerálních 

hnojiv a nakonec zajišťuje pravidelné sečení. Do této skupiny patří obnovené nebo 

přisévané travní porosty, ale také dočasné travní porosty na orné půdě.  Trávy tvoří pro 

člověka přímo či nepřímo materiální základnu života. Velké množství trav poskytuje 

potravu chovaným zvířatům [7].  
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2.2.2 Druhová skladba 

Travní porosty a jejich druhové skladby jsou řešené v značné šíři se závislostí na 

abiotických a biotických faktorech [7].  

Luční porost 

O luční společenství se jedná tehdy, pokud se zaseté a následně vzrostlé travní 

porosty sečou.  Louky mají hojnější zastoupení druhové skladby rostlin (Obr. 1). Vytváří 

hlubší kořenový systém s větším počtem rezervních látek, které podporují vytrvalost a 

hodnotu jednotlivých druhů [7].  

 

Obr. 1 - Luční porost [7] 

Travní směsi pro travní porost jsou určené pro zakládání víceletých travních porostů 

určených především pro produkci sena.  Receptura obsahuje převážně druhy a odrůdy trav 

čeledi lipnicovité s příměsí jetele čeledi bobovité [5], [6]. 
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Složení lučního porostu: 

Název     procentuální zastoupení (%)  

Bojínek luční „Phleum arenarium“   23 % 

Jílek mnohokvětý „Lolium multiflorum“   15 % 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    40 % 

Kostřava červená „Festuca rubra“    10 % 

Kostřava luční „Festuca pratensis“     5 % 

Jetel luční „Trifolium pratense“      7 % [4] 

Pastevní porost 

Plochy a prostory využívané pro pastvu zvířat se nazývají pastviny. Vliv pastvy se 

projevuje nižší pestrosti druhové skladby rostlin a vyšším sešlapem, což má za následek 

utužení půdy a zničení travního drnu (Obr. 2). Působením defoliace je vytvořen mělčí 

kořenový systém a postupem času ustupují z porostů vysoké druhy trav. Pastevní porost je 

tvořen nízkým a hustým drnem odolným proti sešlapu a časté defoliace. Tvorba pastevních 

porostů je vůči lučním nižší, ale drn je do zeminy kvalitněji zapojen [7].  

Travní směsi určené odpovídají svou skladbou požadavkům na pastevní využití 

porostu. V receptuře jsou zastoupeny chutné druhy a odrůdy trav čeledi lipnicovité a 

jetelovin čeledi bobovité, které vytváří dostatek nutriční hodnoty. Snášejí sešlapávání a po 

spasení rychle obrůstají. Směsi jsou určeny pro intenzivní využití a pro přímé zkrmování s 

bílkovinoglycidovou výživou [5], [6].  
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Obr. 2 - Pastevní porost [7] 

Složení pastevního porostu – „směs 1 (pastevní)“: 

Název     procentuální zastoupení (%)  

Bojínek luční „Phleum arenarium“   25 % 

Jílek mnohokvětý „Lolium multiflorum“   20 % 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    30 % 

Kostřava červená „Festuca rubra“    10 % 

Jetel luční „Trifolium pratense“    10 % 

Jetel plazivý „Trifolium repens“      5 % 

Složení pastevního porostu – „směs 2 (jetelotravní)“: 

Název     procentuální zastoupení (%)  

Jílek mnohokvětý „Lolium multiflorum“   20 % 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    30 % 

Kostřava červená „Festuca rubra“    10 % 

Jetel luční „Trifolium pratense“    10 % [4] 
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Technický porost 

Travní produkt vypěstovaný z travní směsi určený pro technický porost je 

využíván jako biomasa. Vypěstovaná biomasová směs je zpracovávána jako palivo v 

bioplynové stanici s výrobou tepla nebo elektřiny. Roční spotřeba vypěstované hmoty 

biomasy je cca 20 000 tun [8].  

Složení technické směsi (biomasa): 

Název      procentuální zastoupení (%) 

Bojínek luční „Phleum pratense“    10 % 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    20 % 

Kostřava luční „Festuca pratensis“   30 % 

Srha laločnatá „Dactylis glomerata“   40 % [4] 

Porosty do prostředí s omezením 

Jedná se o prostředí, které je tvořené zemním matriálem s omezeným 

hospodářským předpokladem. Určená stanoviště neumožňují zdárný a dokonalý růst rostlin 

nebo vývoj jiných travních směsí.  

Složky těchto směsí překonávají zastíněné, suché, nevhodně petrografické nebo 

jinak nevyhovující prostředí. Překonávají a snáší i mírnou zátěž. Travní směsi slouží 

k rychlému ozelenění technických ploch, kde se uplatňují zejména protierozní hlediska a 

nutnost minimalizovat péči a starost o budoucí porost [4], [2]. 

Složení směsi do sucha: 

Název      procentuální zastoupení (%) 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    20 % 

Kostřava rákosovitá „Festuca arundinacea“  70 % 

Lipnice luční „Poa pratensis“    10 % 
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Složení směsi do stínu: 

Název      procentuální zastoupení (%) 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    20 % 

Kostřava červená (výběžkatá) „Festuca rubra“    5 % 

Kostřava červená „Festuca rubra“     25 % 

Kostřava ovčí „Festuca ovina“     30 % 

 

Složení technické směsi: 

Název      procentuální zastoupení (%) 

Jílek mnohokvětý (italský) „Lolium multiflorum“  15 % 

Jílek vytrvalý „Lolium perenne“    35 % 

Kostřava červená „Festuca rubra“     25 % 

Kostřava luční „Festuca pratensis“   30 % [4] 

2.3 Obilniny 

Jedním ze základních agrotechnických opatření je účelný střídavý osevní postup 

plodin. Osevní postup je s ohledem na požadavky pěstovaných plodin a záměrů produkce 

střídání plodin na určených plochách či pozemcích v jednotlivých letech. Osevní postup 

vytváří díky skladbě plodin základ rostlinné výroby a v ekologickém zemědělství tvoří 

zásadní roli. Nesprávně zvolené složení plodin a jejich střídání není možné napravit 

použitím živin z minerálních hnojiv či pesticidních látek. S nesprávným osevním postupem 

by nebylo možné ekologicky hospodařit s trvale udržitelným postupem. Vhodně složený a 

dodržovaný osevní postup je jádrem pro zachování a zkvalitňování půdní úrodnosti se 

zajištěním dostatečných a pevných výnosů [9].  
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Z pohledu ekologického zemědělství je důležité dodržování zásad správného 

střídání plodin s respektováním určitých hledisek. 

 Biologické hledisko – vliv plodin na strukturní stav půdy, nároky plodin na vodu a 

živiny, vliv plodin na rozvoj plevelů, chorob a škůdců, snášenlivost plodin 

 Pěstitelské hledisko – všeobecná předplodinová hodnota plodin, která je dána jejich 

komplexním působením na daném stanovišti 

 Organizační hledisko – zajištění dodržování agrotechnických termínů zakládání 

porostů jednotlivých plodin [9]. 

2.3.1 Jednotlivé druhy obilnin 

Pšenice ozimá 

Ze všech obilnin nejvýrazněji reaguje na předplodinu a je také řazena po 

nejkvalitnějších předplodinách. 

Vhodné předplodiny – jeteloviny, luskoviny, ozimá řepka a včasně sklizené 

okopaniny. 

Nevhodné předplodiny – obilniny. 

Pšenice špalda 

Je skromnější a proti nepříznivým podmínkám, více odolnější a také je méně 

náročná na předplodinu. 

Vhodné předplodiny – jeteloviny, luskoviny, ozimá řepka a včasně sklizené 

okopaniny. 

Nevhodné předplodiny – obilniny. 

Žito ozimé 

Je lepšího a kvalitnějšího vzrůstu s plným kořenovým systémem. Výrazněji 

odolává proti plevelu. Je méně náročné na předplodinu a jeho pěstování je možné také jako 

druhá obilnina. 

Vhodné předplodiny – jetel luční, jetelotrávy, luskoviny, ozimá řepka, jednoleté 

pícniny a zavčasu sklizené okopaniny. 
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Nevhodné předplodiny – obilniny. 

Ječmen jarní 

Vyžaduje dostatek pohotových živin v půdě. Nejvíc je vhodné zařazení do 

osevního postupu po organicky hnojených okopaninách.  

Vhodné předplodiny – cukrovka, krmná řepa, brambory a kukuřice. 

Nevhodné předplodiny – obilniny a jeteloviny.  

Oves setý 

Je vhodný jako druhá obilnina. Při růstu má mohutný kořenový systém s vysokou 

sorpční schopností. Dosahuje vysokých výnosů i s nižší dostupností živin.  

Vhodné předplodiny – obilovina. 

Nevhodné předplodiny – oves.  

Kukuřice 

Má velmi vysoké nároky na živiny zejména na dusík. Aplikace se provádí 

s organickými hnojivy, zejména při zařazení ostatních plodin, nutné je také přihnojení 

kejdou nebo močůvkou v průběhu vegetace.  

Vhodné předplodiny – jeteloviny a luskoviny, obiloviny s přihnojením [9].  

2.4 Vlastnosti osiv a obilnin 

Osivářství, tvoření a výroba travních druhů se řídí zákonem č. 219/2003 Sb. o 

uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a prováděcí vyhláškou č. 129/2012 Sb. 

Množení osiv a uvádění do oběhu povolených odrůd je dán zákonem. K použití 

osiv může dojít pouze v případě, pokud jednotlivé odrůdy mají přidělený certifikát vydaný 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Nakládání s travní směsí, jako 

je maloobchod a velkoobchod osiv a vytváření, prodej travních směsí, je certifikováno 

(Příloha č. 1).  
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Další důležitou vlastností je daná generace = C1 a stupeň množení, který je určen 

při daném množství sázení a následném sklizení, dvakrát opakovaným procesem a poté 

sklizením množství připraveným k prodeji.   

Vlhkost při sklizni trav a obilnin musí být maximálně 11 - 14 %, při které je 

možné osivo přímo uskladnit a bez výskytu plísní, které ovlivňují klíčivost při 

následujícím setí. V případě, že při sklizni došlo k větší vlhkosti, musí být osivo dosušeno. 

Úprava dosušování je nákladná a vzniká nebezpečí přesušení a tím ovlivňování klíčivosti 

při setí a růstu. 

Minimální klíčivost je dána vyhláškou, semeno nesmí méně klíčit, než je zadáno. 

Osiva trav a obilnin mají klíčivost 75 – 80 %.  

Normově je dána čistota osiv. Ve vzorku případně v dané partii osiva musí být 

dostatečné množství čistého a mechanicky nepoškozeného semene. Vyjadřuje se 

procentuálním podílem. Jednotlivé druhy osiva musí plodit čistotu semene minimálně 93 – 

99 %. Dočištění osiva je prováděno mechanicky pomocí výkonného čistícího stroje s 

čistícími síty.  

Objemová hmotnost slouží jako ukazatel kvality semen. Zjišťuje se i v případech, 

kdy není semeno použito pouze k osevu, ale i jiným účelům. Jako je potravina, krmivo 

nebo k průmyslovému zpracování. Objemová hmotnost se stanovuje obilním měřičem, což 

je obilní váha.  

Osivo před setím musí být zdravé. Posuzuje se podle vůně, lesku, barvy, výskytu 

chorobných semen a škůdců. Zdraví osiv se hodnotí již u porostů určených pro výrobu 

osiv, ale také u samotného výnosu semen [4]. 

 

 

 

 



Monika Hajná: Metodika travního osetí při zemědělské rekultivaci 

2014            20 

 

3. EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

3.1 Ekonomické aspekty 

Ceny za jednotlivé směsi a hnojiva jsou brány pro potřeby této vypracované práce 

jako základní, ale především jako orientační. Jsou poskytnuty od společnosti zabývající se 

výrobou travních směsí. Cenu je možno ovlivnit odběrem velkého množství či celoročním 

odběrem. Je možné poskytnout slevu na zboží či dopravu zdarma atd., to vše jsou faktory 

ovlivňující cenu [4]. 

Ceny za vybrané zelené hnojení: 

- Směs zeleného hnojení „směs 1“     25,- Kč/kg 

- Směs zeleného hnojení „směs 2“     23,- Kč/kg 

- Směs zeleného hnojení „směs 3“     84,- Kč/kg 

- Směs zeleného hnojení „směs 4“     99,- Kč/kg 

Ceny za vybrané travní směsi: 

- Travní směs lučního porostu     86, - Kč/kg 

- Travní směs pastevního porostu – „směs 1 (pastevní)“  103,- Kč/kg 

- Travní směs pastevního porostu – „směs 2 (jetelotravní)“ 87,- Kč/kg 

- Travní technická směs (biomasa)    108,- Kč/kg 

- Travní směs do sucha      97,- Kč/kg 

- Travní směs do stínu      97,- Kč/kg 

- Travní technická směs      86,- Kč /kg 

Ceny za vybrané obilniny: 

- Pšenice ozimá       11,90 Kč/kg 

- Pšenice špalda       11,50 Kč/kg  

- Žito ozimé        27,90 Kč/kg 

- Ječmen jarní       11,50 Kč/kg 

- Oves setý         9,60 Kč/kg 

- Kukuřice         8,00 Kč/kg 

Uvedené ceny jsou včetně moření, obalů a dopravy. 
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Ceny za vybrané hnojiva: 

- Draselné hnojivo       14,50 Kč/kg 

- Dusíkaté hnojivo       34,30 Kč/kg 

- Fosforečné hnojivo      24,20 Kč/kg[4] 

3.2 Ekologické aspekty 

Území postiženou těžbou – ekologické hledisko 

Z průmyslového hlediska velké poškození krajiny způsobuje těžební činnost, kdy 

největší dopad má lomová těžba. Způsobuje dlouhodobou nebo trvalou proměnu 

krajinného prostředí. 

Vliv hornictví na LITOSFERU 

 Výškové i prostorové zvýraznění členitosti terénu. 

 Mění se reliéf – vodní eroze, svahové sesuvy, abraze, morfogenetická 

dynamika. 

 Mění se horninové prostředí. 

Vliv hornictví na HYDROSFÉRU 

 Ovlivňuje podzemní i nadzemní části hydrografické soustavy. 

 Vliv na kvalitu – nečistoty, kaly, chemické znečištění, změna pH. 

 Vliv na kvantitu – vysoušení nebo naopak zavodnění terénu. 

Vliv hornictví na BIOSFÉRU 

 Vliv ekosystému se projevuje se postupně v celém dobývacím prostoru i na 

vnější výsypce. 

 Znehodnocení ekotopu a biotopu.  

Vliv hornictví na ATMOSFÉRU 

 Přeměna reliéfu způsobí mikroklimatické změny v území postiženou těžbou. 

 Přehřívání ovzduší a snížení vlhkosti. 

 Únik chemikálii a nečistot do ovzduší. 
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Vliv hornictví na PEDOSFÉRU 

 Dochází k degradačním projevům zamokřením a vysoušením v okolí. 

 Degradace orniční půdy uložené mimo dobývací prostor [1]. 

 

Vzhledem k tomu, že všeobecně dochází pomocí rekultivací k znovuobnovení 

devastované plochy po těžební činnosti, tvoří rekultivace důležitý ekologický význam. 

Zemědělská rekultivace je potom jednou z nejvýznamnějších a nejvíce aplikovaných 

metod, jelikož při povrchovém lomovém dobývání došlo převážně k devastaci právě 

zemědělských ploch. A právě trávy a obilniny aplikované při zemědělské rekultivaci, tvoří 

důležitou složku ekologického a životního aspektu.  

Trávy podle hojnosti a plošného podílu v krajině vykazují značný význam na 

celkovou vegetaci. Mají zřetelnou stavbu s klasickým členěním na kořen, stonek a listy, 

díky tomu obsahují velké množství zeleného barviva a jsou příznivě fotosyntetická. Mnohé 

trávy mají důležitou roli jako suroviny pro technickou výrobu např. pro výrobu papíru, ale 

také poskytují potravu zvířatům, která jsou zdrojem potravy člověku. 

Nepostradatelnou složku rostlinné potravy je však obilí, které představuje základy 

lidské výživy. Bez výnosných obilnin není možné zajistit výživu lidstva, už jen v běžné 

formě chleba nebo dalších konzumních prostředků např. slad a cereálie [5]. 
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4. METODIKA TRAVNÍHO OSETÍ 

Pro zemědělskou rekultivaci jsou využívány plochy na výsypkách, které jsou 

rovné případně s mírným svahem, ucelené a plošně rozsáhlé. Způsob zemědělské 

rekultivace závisí především na druhu získané zeminy, hloubce nerovností vytvořených při 

sypání a množstvím a kvalitou ornice, která je vyzískána pro převrstvení. 

4.1 Jakostní třídy zemin 

 I. zeminy vhodné pro zemědělskou rekultivaci 

Jedná se zejména o zeminy vegetačního profilu, ale také o zeminy hlouběji 

uložené. 

- černozemního původu 

- degradované černozemě 

- hnědozemě 

- slinovatky 

- spraše 

- sprašové hlíny 

- odvápněné jílovité zeminy sprašového původu 

 II. zeminy použitelné pro zemědělskou rekultivaci 

Jedná se zejména o zeminy vegetačního profilu, ale také o zeminy hlouběji 

uložené. 

- mělké ornice s vyšším obsahem skeletu 

- ornice na dříve devastovaných plochách 

- svahové hlíny 

- sprašové hlíny 

- ostatní kvartérní sedimenty (jezerní a rybniční bahno) 

- šedé nadložní jíly neutrální až alkalické reakce šupinatého charakteru, jíly 

s vyšším obsahem primárního minerálu montmorillonitu a různým 

obsahem illitu a kaolinitu, případně strukturní jíly až cyprišové jílovce) 

- písky hlinité 
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 III. zeminy vhodné pro lesnickou rekultivaci 

Jedná se zejména o zeminy vegetačního profilu, ale také o zeminy hlouběji 

uložené. 

- hnědé zbarvené humózní lesní půdy s reakcí slabě kyselou až neutrální 

- mírně podzolované lesní půdy 

- neobhospodařované skeletové půdy (velmi omezený výskyt)  

- šedé nadložní, meziložní a podložní jíly neutrální až slabě alkalické 

reakce, sorpčně nasycené, živinami velmi chudé až středně zásobené; 

s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi, uléhavé, dostatečně vlhké, málo 

vzdušné 

- cyprišové jíly až jílovce 

- štěrky hlinité (většinou s větším obsahem skeletu) 

 IV. zeminy ještě schopné zalesnění a ozelenění s omezeným hospodářským 

výsledkem 

Do této třídy vhodnosti nepatří žádné zeminy vegetačního profilu, pouze zeminy 

hlouběji uložené. 

- písky hrubozrnné  

- štěrky písčité (štěrkopísky převážně terciérního stáří) 

- jíly těžké fyzikální povahy (žluté jíly, amorfní jíly) 

- zeminy s příměsí uhlí 

 V. zeminy fytotoxické, které neumožňují růst rostlin 

Do této třídy patří zeminy, které by se neměly objevit na povrchu výsypek či 

odvalů ani by nemělo docházek k mísení s jinými zeminami.  

- třetihorní (pliocenní) písky 

- přepálené horniny včetně tzv. porcelanity [1] 
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V souvislosti na jakostní třídy umístění zemin na povrchu výsypek je možné 

devastované plochy se zemědělským využitím rekultivovat následovně. 

 přímá zemědělská rekultivace – zeminy I. a II. jakostní třídy 

 nepřímá zemědělská rekultivace, převrstvení ornicí vrstvou mocnosti 0,3 – 0,5 

m – zeminy III. a IV. jakostní třídy 

 nepřímá zemědělská rekultivace, před samotným převrstvením ornicí upravit 

plochu v minimální vrstvě 0,1 – 0,2 m – zeminy V. jakostní třídy [2] 

4.2 Zemědělská rekultivace přímým způsobem 

Zemědělská rekultivace přímým způsobem je převážně aplikována na půdotvorné 

povrchy tvořené v I. a II. jakostní třídě (obr. 3), které mají mineralogické a organické 

složení vhodné pro tento způsob rekultivace, bez potřeby převrstvení jinou kulturně 

obohacenou vrstvou půdy.  V závislosti na jakosti a kvalitě zeminy se volí osevní postupy 

v jednotlivých hospodářských letech, stručný postup viz příloha č. 2.  

Biologické fázi rekultivace předchází technická etapa, kde jsou provedeny terénní 

úpravy. Obsahují pouze snesení a odstranění kamenného lože, smykování půdotvorného 

povrchu a provedení orby [1], [8].  

 

 

Obr. 3 - zemina I. a II. třídy jakosti [10] 



Monika Hajná: Metodika travního osetí při zemědělské rekultivaci 

2014            26 

 

0. Hospodářský rok 

Terén tvořený půdotvorným substrátem zemin I. a II. třídy jakosti se rozruší do 

hloubky 0,6 m podrýváním zemními stroji. Na rozryté ploše se provede hnojení v první 

fází průmyslovými hnojivy vyráběnými z kanalizačních kalů a z různých látek 

anorganického a organického původu. Pro vytvoření ideálního kulturního prostředí zemin 

proběhne druhá fáze hnojení chlévským hnojem [8].  

1. Hospodářský rok 

V tomto agronomickém cyklu je vyseta plodina zlepšující vlastnosti zeminy. Před 

samotným setím je provedena tzv. předseťová jarní příprava. Dojde k povrchové úpravě 

plochy s úpravou a dokonalým rozdrobením větších či menších hrud zeminy. Provede se 

smykování půdy opakováním dvakrát za sebou. Těsně před setím semene se třikrát za 

sebou uválí povrch opakovaným vláčením ježkovými válci s následným kypřením, aby po 

zasetí semen do půdy nedošlo k příliš hlubokému uložení. Na upraveném a připraveném 

povrchu dojde k osetí směsí zeleného hnojení, konkrétně „směs 1“ a „směs 2“ (viz odst. 

2.1 Zelené hnojení, Druhy a složení zeleného hnojení). Setí směsi se provádí pravidelným 

řádkovým setím se střední roztečí řádků ve vzdálenosti 10 – 15 cm a v množství směsi: 

„směs 1“ zeleného hnojení – 190 kg/ha  

„směs 2“ zeleného hnojení – 240 kg/ha 

Předpokládané a orientační náklady za směs zeleného hnojení činí „směs 1“ – 4. 

750,-/ha a „směs 2“ - 5. 520,-/ha. 

Osivo se aplikuje secím strojem s klasickým výsevem. Po zasetí jsou sesbírány 

kameny a následuje úprava půdy válením a převláčením lehkými branami. Při růstu 

nedochází k omezení semene, ale hrozí nebezpečí zhoršeného vzrůstu rostlin a možného 

zaplevelení.  

Následně dojde k prohnojení půdy kompostem společně s hnojivy obsahující 

Ledek.  

V letních měsících dojde k sečení sekačkami a poté provedení sklizně [8]. 
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2. Hospodářský rok 

V druhém hospodářském roce je v jarních měsících aplikováno hnojení s obsahem 

Ledku. Po zasetí směsi zlepšující kvalitu půdních vlastností („směs 1“ nebo „směs 2“ 

zeleného hnojení) dojde k úpravě povrchu půdy válením a vláčením lehkými branami. Po 

uplynutí období růstu dojde odstranění úrody, což znamená sečení vzrostlých rostlin 

s následující sklizní rostlinné směsi. Nakonec dojde k hnojení superfosfátovým 

prostředkem [8]. 

3. Hospodářský rok 

Osevní postup ve třetím agrocyklu probíhá obdobně jako v předchozím 

hospodářském roce. V průběhu období vegetace je provedené hnojení a sklizeň zeleného 

hnojení. S tím rozdílem, že je provedeno diskování rostlinné směsi opakovaně dvakrát za 

sebou a následně je provedeno zaorání zelené hmoty [8].  

4., 5., 6. Hospodářský rok 

Zemědělské práce ve čtvrtém, pátém a šestém agrocyklu jsou provedeny 

zopakováním osevního postupu i použitím sejného strukturního složení směsi jako 

v prvním, druhém a třetím hospodářském roce [8].  

7. Hospodářský rok 

Po ukončení zimního období, bráno ze zemědělského hlediska, jsou nejprve 

provedeny terénní úpravy povrchu dvakrát provedeným smykováním a dvakrát 

opakovaným vláčením ježkovými válci. Na upravené a přichystané půdní ploše je 

provedeno setí travní směsi. Před zahájením samotného setí je nutné zajistit dokonalé 

promíchání směsi a při setí je nutné vytvořit stejné a co nejkvalitnější vegetační podmínky. 

Samotné setí je prováděno v ranních jarních měsících, způsobem setí provedeným 

nepravidelně na široko. Pro travní směsi je důležité dodržovat stejnosměrnou a správnou 

hloubku setí. Nejvhodnější je 5 – 15 mm mělkým způsobem s pravidelným rozmístěním 

osiva. Některá travní semena mají obilky se zalomenými osinami nebo jsou ochmýřena, 

proto vysévání provedeno adaptérem s kartáčovým výsevním ústrojím, které se připojuje 

na běžný secí stroj. Současně s vyséváním v jednom sledu s ostatními trávami. Travní směs 
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je rozptýlena dle druhu skladby 55 – 70 kg/ha. Předpokládané ceny za směsi jsou vyčísleny 

na 5. 100 Kč/ha - 6. 500,-/ha. 

Podle prostředí zemního materiálu se volí druh a skladba travní směsi. V tomto 

případě se jedná o zeminu I. a II. třídy jakosti, kde je ve většině případu uvažováno o 

budoucím lučním a pastevním porostu uvedeno v kap. 2.2 Travní směsi, odst. 2.2.2 

Druhová skladba. 

Důležitým opatřením je včasné přihnojení čerstvě vzrostlého porostu lehce 

přijatelnou formou dusíkatých hnojiv. V případě přehnojení travních směsí dochází u trav 

zvýšená tendence k chorobám a snižuje schopnost přezimování. 

Po vzrůstovém a vegetačním prostředí dojde k posekání běžným sekacím 

zařízením [8], [11]. 

8. Hospodářský rok 

V osmém hospodářském roce je na začátku jarního období provedeno hnojení 

s obsahem dusičnanů. Je nutné provést doplnění travních směsí. V místech, kde je řídký 

kořenový systém nebo vůbec žádný. Setí se provede secím ústrojím způsobem provedení 

na široko. Po uplynutí zatravňovacího období plochy dojde ke sklizni.  

Opět dojde k hnojení půdy dusičnany a v podzimním období dojde podle druhu 

budoucího využití ploch buď k druhé sklizni, ponechání zatravnění do luční podoby nebo 

ke spasení pastvin zvířaty [8].  

4.3 Zemědělská rekultivace nepřímým způsobem 

Zemědělské rekultivaci nepřímým způsobem předchází technická etapa, při které 

jsou provedeny terénní úpravy na celkové rekultivované ploše a nanesena ornice.  

S terénními pracemi dojde k úpravě svahů s maximálními sklony 1:2 – 1:6. 

V celém obvodu plochy dojde na jednotlivých plošinách k zahlazení nerovností od desítek 

cm do jednoho metru. Minimálních výškových rozdílů je dosaženo úpravou a srovnáním 

zemními stroji.  



Monika Hajná: Metodika travního osetí při zemědělské rekultivaci 

2014            29 

 

 Pokud je rekultivovaná plocha tvořena zemními materiály v III. a IV. třídy jakosti 

(obr. 4) musí dojít k převrstvení kulturně obohacenou půdou. Ornice je nanesena ve vrstvě 

o mocnosti 0,3 – 0,5 m.  

Pokud je rekultivovaná plocha tvořena zemními materiály v V. třídě jakosti musí 

dojít ke zřízení podkladní vrstvy o mocnosti 0,1 – 0,2 m. Na připravenou vrstvu se teprve 

nanese ornice o mocnosti 0,5 m [8].  

 

Obr. 4 - zemina III. a IV. třídy jakosti[vlastní] 

0. Hospodářský rok 

V rámci předcházejících terénních úprav byla navezena půda s vyhovujícím 

kulturním složením (obr. 5). Na orniční ploše dojde k provedení úpravy půdního povrchu 

strojní mechanizací, upřednostňovaný je kombinátor. Z prostoru orniční půdy se odstraní 

velké či větší ztvrdlé zemní hroudy a nežádoucí kamenivo. 

Další etapou nultého hospodářského roku je kvalitní prohnojení půdy. Nejprve 

průmyslovým hnojivem vyráběným z kanalizačních kalů z čistíren odpadních hmot 

případně získaných z různých látek anorganického i organického původu. Jako druhá fáze 
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hnojení se použije chlévský hnůj, což je směs tekutých i tuhých výkalů hospodářských 

zvířat. 

Z důvodu zvýšení kvality půdy a zajištění účinku hnojení se provede orba 

hlubokým způsobem 0,25 – 0,30 m [8]. 

 

Obr. 5 - navrstvená ornice [vlastní] 

1. Hospodářský rok 

V prvním hospodářském roce dojde k osetí zeleného hnojení, které zajistí celkové 

zkvalitnění vlastnosti půdy. Složení směsi zeleného hnojení jsou zvoleny jako „směs 3“ a 

„směs 4“ uvedeny v odst. 2.1 Zelené hnojení, Druhy a složení zeleného hnojení. 

Na začátku hospodářského roku po ukončení zimního období z hlediska 

zemědělského se provede tzv. jarní příprava půdy. Dojde k rozdrobení větších a 

zpevněných hrud půdy, půdního škraloupu a urovnání povrchu. Úprava se docílí dvakrát za 

sebou provedeným smykováním a třikrát za sebou opakovaným uválením povrchu 

vláčením ježkovými válci, díky tomu se semena směsi zeleného hnojení nezasejí příliš 

hluboko. Opět bude odstraněno ze svrchní plochy půdy kamenivo a provedeno vláčení. 
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Na připraveném orničním povrchu dojde k samotnému setí směsi zeleného 

hnojení v množství 

 „směs 3“ zeleného hnojení – 13 - 15 kg/ha 

 „směs 4“ zeleného hnojení – 15 - 18 kg/ha. 

Předpokládané a orientační náklady za směs zeleného hnojení se pohybují u 

„směsi 3“ od 1. 100,-/ha do 1. 300,-/ha a u „směsi 4“ od 1. 500,-/ha do 1.800,-/ha.  

Setí se provede čistým výsevem bez založení porostu do krycí plodiny. Čistý 

výsev se provádí v jarním termínu aplikací a není omezen konkurenční krycí plodinou. U 

tohoto způsobu je nevýhodou možnosti náročnějšího vzrůstu rostlin a větší 

pravděpodobnost zaplevelením.   

Nejpříznivější období na setí z hlediska budoucího vzrůstu a výnosu, teplejších a 

stabilnějších klimatických podmínek je období koncem dubna. Samotné setí směsí 

zeleného hnojení se provede secí metodou řádkováním se vzdáleností řádků 12,5 cm. Směs 

se aplikuje pomocí secího stroje s redukovaným výsevním ústrojím, které se používá 

v případě drobného osiva. Hloubka umístění semen je u „směsi 3 „ 3 cm a u „směsi 4“ 1 – 

1,5 cm. Pro zajištění rychlého a kvalitního vzrůstu rostlin dojde k fosforečnému a 

draselnému hnojení.  

Po zasetí se většinou neprovádí vláčení, pouze se provede jednou válení povrchu. 

V letním období nejčastěji v měsíci srpnu, kdy rostlinstvo zeleného hnojení 

dosáhne plného vzrůstu ještě před květem, se provede sklizeň sekáním a následně 

rozřezáním sklízecí mlátičkou. Zelená hmota vzrostlých rostlin se pomocí mulčovacího 

stroje rozmulčují. Celá plocha pokrytá rozmělněnou zelenou směsí se přihnojí 

průmyslovými hnojivy. Finálními pracemi je provedená hluboká orba celé rekultivované 

plochy [8]. 
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2. Hospodářský rok 

Počáteční práce druhého hospodářského roku spočívají v opakování povrchových 

terénních úprav, dvakrát za sebou opakovaným smykováním a následně dvakrát 

prováděným vláčením ježkovým válci. Na upravené a připravené půdní ploše podle 

budoucího využití je aplikována travní směs předem dané druhové skladby nebo dojde 

k přípravě půdy osetím obilninami.  

Co se týče travních směsí, musí být před samotným setím řádně promíchány a 

musí být setí provedeno takovou zvolenou technologii, aby došlo k pravidelnému a 

dokonalému rozmístění semen. Důvodem je zajištění vytvoření téměř stejných a co 

nejkvalitnějších vegetačních podmínek. Samotné setí se provede začátkem jarního období 

s univerzální možností výsevu, jelikož je nutné provést husté setí plodin. Secí metodou se 

použije nepravidelně na široko s dodržením stejnosměrné a stejné hloubky setí. Optimálně 

se seje do hloubky 5 – 15 mm s pravidelným rozmístěním osiv mělkým způsobem. Některá 

travní semena mají obilky se zalomenými osinami nebo jsou ochmýřena, proto vysévání 

provedeno adaptérem s kartáčovým výsevním ústrojím, které se připojuje na běžný secí 

stroj. Travní směs je rozptýlena dle druhu skladby 55 – 70 kg/ha. Předpokládané ceny za 

směsi jsou vyčísleny na 5. 900 Kč/ha – 7. 600,-/ha [8].  

Po zasetí dojde opět k válení půdy. Podle typu a prostředí zemního materiálu se 

volí druh a skladba travní směsi. V tomto případě se jedná o zeminu III. až V. třídy jakosti 

s převrstvením podkladní vrstvy a orniční půdy, kde je uvažováno o budoucím technickém 

porostu s použitím jako palivo pro biomasu uvedeno v kap. 2.2 Travní směsi, odst. 2.2.2 

Druhová skladba. V tomto případě dojde v letních měsících před obdobím kvetení rostlin 

k posečení a rozřezání. Vzniklá zelená hmota se mulčovačem rozmulčuje a půda se 

přihnojí přípravkem s obsahem dusíku [8]. 

Další možností je v druhém hospodářském agrocyklu provést přípravu a 

zkulturnění orniční plochy pro osetí obilninou. Na orniční ploše s plánem vysetí obilnin je 

provedena aplikace druhého roku zeleného hnojení z důvodu získání kvalitního 

podorničního humusu. Postup osevní metody postupuje obdobně jako v předchozím 

prvním hospodářském roce. V průběhu vegetačního vývoje rostlin je provedeno hnojení a 

v plném vzrůstu rostlin je provedena sklizeň. Vytvořená rostlinná směs je diskovaná 

opakovaně dvakrát za sebou a zelená hmota je zaoraná [8].     
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3. Hospodářský rok 

Na začátku jarních měsíců třetího hospodářského roku je provedeno hnojení směsí 

s dusičnany. Následně je travní plocha přiseta a doplněna v místech se řídkým kořenovým 

systémem nebo vůbec žádným. Travní směsí jsou použity stejného složení a skladby jako 

v roce předchozím. Po zavedení porostu do vegetace před prvním sečením se povrch 

zatravněné plochy ošetří chemickým prostředkem. Po uplynutí plně zatravňovacího období 

dojde ke sklizni.  

Druhou variantou je ve třetím hospodářském osetí obilninou. Před zahájením setí 

obilných zrn jsou provedeny terénní úpravy dvakrát opakovaným smykováním a vláčením 

bran, tím je plocha orniční půdy připravena k osetí.  

Zrna obilnin musí být pouze velmi kvalitní, zdravá a uznaná osiva dle požadavků 

dané zákonem či vyhláškou. Je důležité dodržet agrotechnický termín samotného setí, což 

je včas začátkem jarních měsíců ihned, jak stav orniční půdy, klimatické a podnební 

podmínky umožní aplikaci bez poškození zrn. Setí obilnin se aplikuje secí metodou 

řádkováním s řádky ve vzdálenosti 12,5 cm a hloubkou umístění zrn obilnin 2 – 3 cm a 

v množství v rozmezí 140 – 210 kg/ha v závislosti na zvolené rostlině uvedeno v kap. 2.3 

Obilniny, odst. 2.3.1 Jednotlivé druhy obilnin. Předpokládané a orientační náklady za 

obilniny se pohybují u od 1. 900,-/ha do 2. 800,-/ha.  

Na setí obilných zrn se použije secí stroj s redukovaným výsevním ústrojím, který 

se používá při aplikaci drobných osiv. Na zaseté obilniny se nanesou směsi hnojiv 

s obsahem dusíku, fosforu a draslíku. 

Ihned po zasetí se provede válení a po uchycení a vzejití malých rostlin se 

provede vláčení branami. 

Po určité době, v závislosti na velikosti vzrůstu rostlin, se na jednotlivé rostlinky 

obilnin nanese prostředek s obsahem vhodných herbicidů a insekticidů.    

V letních měsících, kdy jednotlivé obilniny plně a kvalitně dozrají, se provede 

sklizeň zemědělským strojem kombajnem.  

V podzimním období je provedena orba hlubokým způsobem a opět provedeno 

výživové fosforečné a dusíkaté hnojení [4], [8]. 
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4. Hospodářský rok 

Ve čtvrtém hospodářském roce dojde po uplynutí zimního období začátkem 

jarních měsíců k provzdušnění zatravněné plochy. Vegetační období rostlin a sklizeň 

travních rostlin je obdobný jako v předchozím agrocyklu. 

Osevní postup obilnin ve čtvrtém agronomickém cyklu je také obdobný jako 

v předchozím roce. Volba druhu obilnin je změněna dle vhodné předplodiny v kap. 2.3 

Obilniny, odst. 2.3.1 Jednotlivé druhy obilnin. Vhodnost zařazení jednoho druhu obilniny 

není dříve než 4 – 6 let [8].  
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ZÁVĚR 

Zemědělské rekultivace mají značnou tradici. S prvotními plány a projekčními 

činnostmi se začalo již v 60. letech minulého století. Nejprve se jednalo o realizaci malých 

či středních akcí, v pozdějších letech nastoupily rekultivace velkého rozsahu. Z historie 

rekultivací vyplývá, že se opírá o dlouholetou praxi. Dobou a vývojem bylo napsáno na 

téma zemědělská rekultivace mnoho publikací a literatury, ale cílem této práce je konkrétní 

zaměření na aplikaci travních a obilních osetí při zemědělské rekultivaci. Snahou je shrnutí 

informací týkajících se travních a obilních osetí s ohledem na prostředí v jakém je 

rekultivace provedena, jakou jakostní třídou zeminy je rekultivovaná plocha tvořena a 

z toho vyplývající způsob zemědělské rekultivace přímým a nepřímým způsobem. 

Každému finálnímu osetí jak obilninou či travní směsí předchází vytvoření kulturního 

půdního prostředí. Konečná podoba a způsob provedení zemědělské rekultivace se odráží 

také ve finančním hledisku, což je jedním z důležitých faktorů při plánu a samotné 

realizaci. Je samozřejmě finanční rozdíl při provádění přímým způsobem, kdy oproti 

osmiletému hospodářskému cyklu postačí pouze čtyřletý agrocyklus. Jiné ekonomické 

hledisko je také při vytvoření zemědělsky využívané plochy osetím obilnin a její následnou 

péčí nebo aplikací travních směsí a vytvoření funkčních a technických ploch.     

 Ve vypracované diplomové práci není žádný konkrétní a uzavřený výsledek, 

protože úkolem bylo vyhotovení metodiky travních osetí a osevních postupů při 

zemědělské rekultivaci. Jedná se o zjednodušený a souhrnný návod, který by sloužil jako 

podklad pro projektanta při vyhotovení plánu a vypracování projekčních podkladů 

zemědělských rekultivací, ale také pro zhotovitele při realizaci samotné zemědělské 

rekultivace. Ve své podstatě výsledkem je vhodnost a výhodnost použití této metodiky.   
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