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Anotace diplomové práce 

Obsahem mé diplomové práce je stručné zhodnocení technologií pro provedení 

biologické části rekultivace v Severočeské hnědouhelné pánvi. V první části se zabývám 

vývojem sanačních a rekultivačních prací. Následně hodnotím nadložní zeminy a horniny 

z hlediska jejich vhodnosti k rekultivačním procesům. Další část je věnována jednotlivým 

typům biologické rekultivace. Především se zaměřuji na technologické postupy rekultivace 

lesnické, zemědělské, hydrické a ostatní. V závěrečné části mé práce řeším technicko-

ekonomické a ekologické přínosy pro území Slatinice a Komořansko. Důraz je kladen na 

porovnání ekonomického přínosu přirozené sukcese při 5%, 10% a 20% takto 

rekultivované plochy. 

Klíčová slova: rekultivace, postupy, SHP, ekonomika, sukcese 

  



Summary 

The purpose of the thesis is a brief evaluations and assessment of technologies for 

the implementation of biological reclamation in North Bohemian brown coal basin. The 

first part is focused on the development of remediation and reclamation procedures. In next 

part are evaluated overlying soils and rocks from the point of view of their usability for 

reclamation processes. Next part deals with the different types of the biological 

reclamation. It is primarily focused on technological processes of the reclamation, forestry, 

agricultural, hydrological and other types. The final part of the thesis is focused on the 

technical-economic and environmental benefits for the Slatinice and Komořanská areas, 

with emphasis on comparison of the economic benefits of natural succession application on 

5%, 10%, and 20% of the reclaimed area. 

Keywords: reclamation, processes, SHP, economics, succession 
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ÚVOD 

Severočeská hnědouhelná pánev patřila v minulosti a dodnes ještě patří k oblasti 

s největší produkcí hnědého uhlí v ČR. Po 150 letech intenzivní těžby, která dosáhla 

vrcholu v roce 1984, kdy bylo vytěženo 74,653 milionů tun hnědého uhlí, dochází 

k postupnému útlumu. S tím je spojen konec těžby a uzavření řady lomů. Nejvíce velkých 

lomů ukončilo svou činnost v 90. letech, což bylo důsledkem pádu komunistického režimu 

a nastolení nové energetické politiky nově zvolené demokratické vlády. 

S koncem těžby je spojena rekultivace tohoto území, které bylo postiženo 

hnědouhelnou těžbou. Rok 1956 a vydání zákona č. 48 o ochraně zemědělského půdního 

fondu, který nařizuje provozovatelům dolů plánovat a na své náklady provádět rekultivace 

pozemků je klíčovým milníkem v této činnosti. 

Od tohoto roku bylo doposud rekultivováno zemědělským, lesnickým, hydrickým 

či ostatním způsobem 60,09 km
2
 plochy. Podle současně platných ekologických limitů 

však zbývá ještě minimálně 122,51 km
2
 plochy, která musí být některým způsobem 

rekultivace obnovena. 

Cílem mé práce je srovnání variant klasických typů rekultivace a rekultivace 

sledovaného území s použitím ekologických způsobu rekultivace jakými jsou spontánní a 

řízená sukcese. Bude rovněž vyhodnocen ekonomický a ekologický přínos takto 

provedených opatření. Pro své kalkulace jsem vybral pouze nově zakládané rekultivace až 

do vyuhlení neboť rekultivace dokončené již sukcesní území zahrnují, nebo byla v 

rekultivačním procesu tato území zničena. 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SHP 

V této kapitole si nejprve přiblížíme, jak probíhal geologický vývoj od prvohor až 

po spodní oligocén třetihor, kdy byla ukončena uhlonosná sedimentace. Následně si 

vymezíme území SHP a nakonec si představíme historii těžby uhlí a rekultivace ploch 

zasažených těžbou. 

1.1. Geologický vývoj  

Vznikem a vývojem SHP se zabývala celá řada geologů. Průzkum prováděli jak 

na přirozených, tak především na umělých odkryvech horninových vrstev. Také využívali 

znalosti z regionálních geologických průzkumů a samozřejmě studium vrtných jader. 

Na základě těchto průzkumů víme o geologické stavbě tohoto regionu poměrně 

řadu faktorů a to, i přestože jej tvoří různorodé celky a jednotky, které jsou rozdílné jak 

geologickým stářím, tak svým původem. 

Krušnohorské krystalikum, které tvoří podloží pro všechny ostatní jednotky, je 

nejstarší dochovanou jednotkou. Toto krystalikum spadá do krystalika Českého masivu a 

jeho vývoj byl ukončen ve svrchních prvohorách zhruba před 300 milióny let. Tvoří jej 

především různé druhy rul, které se tvořily přeměnou starších předprvohorních a 

staroprvohorních usazenin.[1] 

V mladších prvohorách spadala SHP z regionálního hlediska do rozsáhlého celku 

mladoprvohorních usazenin oblasti středočeského permu. Pro toto období jsou 

charakteristické především hnědočervené jílovce, slepence a pískovce. 

Po období, kdy docházelo především k sedimentaci hornin, následovalo období 

eroze starších hornin vlivem velkého sucha. Tento jev nebyl jen na našem území, ale byl 

jevem celoplanetárním. Během tohoto období, které v naší oblasti trvalo zhruba 100 

miliónů let, došlo k srovnání reliéfu krajiny. 

Před 130 milióny let došlo nejspíš k prvnímu většímu zvrásnění alpsko-karpatské 

oblasti. Děje se tak v počátku období svrchní křídy. Území dnešní severočeské 

hnědouhelné pánve je vlivem poklesu celé zaplavené mořem, vyjma několika hřbetů na 

Bílinsku a Teplicku. Moře nedosahovalo hloubky větší jak 200 m, proto vzniklé 

suchokřídové sedimenty mají mělko vodní ráz. Ty nejstarší, jejichž mocnost dosahuje na 

Mostecku od 10 m do 20 m, tvoří pískovce. Až později docházelo k slínovcové 
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sedimentaci. Ještě dnes dosahují slínovcové sedimenty na některých místech mocnosti až 

250 m. Jedno z takových míst se nachází mezi Teplicemi a Ústím nad Labem.[1] 

 

Obrázek 1 - Geologická mapa centrální části pánve [7] 

Koncem období křídy dochází k ústupu moře a celá oblast se stává na dlouhou 

dobu souší. Starší třetihory se pak vyznačují erozí hornin a z toho plynoucího srovnávání 

reliéfu krajiny. V období mezi spodním a svrchním oligocénem, zhruba před 40 milióny 

let, došlo ke snížení terénu. Vznikala mělká jezera a s jistotou můžeme říct, že Krušné hory 

ještě neexistovaly. Charakteristickými horninami, které v tomto období vznikaly 

zvětráváním, jsou křemence a kaolíny. 

Zhruba před 25 milióny let na rozhraní starších a mladších třetihor začalo opět 

docházet k intenzivním horotvorným pohybům v alpsko-karpatském masivu. Došlo 

k opětovnému zdvihu celého regionu. Tyto pohyby byly doprovázeny intenzivní 

tektonickou činností, která se odehrávala především na území dnešního Českého středohoří 

a Doupovských hor. Z této doby pak pocházejí usazeniny vulkanického původu. Nejstarší 

jsou čedičové horniny. Mladší, které jsou většinou, až v jejich nadloží jsou bezolívnické 

horniny.[1] 

Vznik uhlotvorných vrstev se datuje do období před 20 milióny let. V této době 

vznikaly rozsáhlé pánevní deprese, které se postupně plnily vodou a vznikala mělká jezera. 

Postupným změlčováním a stárnutím pánevních jezer nastává hlavní uhlotvorné období. 

V tomto období připomínalo subtropické klima, fauna a flora dnešní bažinné pralesy na 

Floridě.[1] 
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V rašeliništích docházelo k tlení bujné vegetace, k jejímu postupnému usazování a 

následnému vzniku uhelných slojí o mocnosti 25 až 30 metrů. Tento vývoj je 

charakteristický například pro dnešní lom Československé armády. 

Uhelná sedimentace však probíhala i odlišným způsobem, v takzvaných 

náplavových kuželech. K tvorbě těchto sedimentů docházelo na styku velkých řek a jezer. 

Takovou to oblastí je např. oblast lomu Bílina. 

V této oblasti docházelo k střídání dílčích sedimentačních prostředí, což má za 

následek časté přerušování uhelné sedimentace a vznik rozčleněných uhelných slojí ve více 

lávkách. Ukázkovým příkladem tohoto procesu je lom Vršany. 

Opětovné zvýšení hladiny pánevního jezera mělo za následek ukončení uhlonosné 

sedimentace a vznik terciárních vrstev sedimentů, zejména pak jílů a jílovců.[1] 

1.2. Historie těžby 

Na severu Čech má těžba a zpracování dlouholetou tradici. První zmínky 

o dolování a dobývání hnědého uhlí se objevují již v 15. století. O uhelné těžbě jako takové 

však můžeme začít hovořit až tak od druhé poloviny 19. století. Rozvoj nastal zejména ve 

spojení s výstavbou železnic a nástupem moderní techniky. Především pak parními těžními 

stroji a čerpadly vody, která byla schopna dosahovat velkých výkonů. 

Následkem toho dochází ke koncentraci těžby a z toho plynoucímu zakládání 

prvních těžařských společností. V této době byla těžba realizována hlubinným způsobem. 

Na rekultivace náročnější lomové dobývání se začalo ve větším měřítku rozvíjet 

až o několik desítek let později, konkrétně počátkem třicátých let a druhé světové války. 

Největší rozvoj dobývání hnědého uhlí lomovým způsobem však datujeme do období od 

roku 1965 až do roku 1985. V této době rostla neustále poptávka po hnědém uhlí. Na 

základě toho muselo dojít k modernizaci zastaralé technologie sloužící k těžbě, za moderní 

technologické celky první a druhé výkonové řady s dálkovou pásovou dopravou.[7] 

Převážná část ložisek hnědého uhlí se nacházela a dodnes ještě nachází na území 

Severočeské hnědouhelné pánve (SHP). SHP je geomorfologický celek v Podkrušnohorské 

oblasti Krušnohorské subprovincie. Rozkládá se na území okresů Chomutov, Most, 

Teplice a Louny. Od severu je lemován městy Klášterec nad Ohří, Kadaň, Chomutov, 

Jirkov, Litvínov, Teplice, Krupka a Ústí nad Labem. Proti nim jsou pak města Most a 

Bílina. Na jihu se pak mezi Doupovskými horami a Českým středohořím pánev rozšiřuje 
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až za město Žatec. Pánev vznikala ve spodním oligocénu třetihor a rozprostírá se na 

celkové rozloze 1420 km
2
, z toho je zhruba 850 km

2 
uhlonosných. Tyto sloje vznikaly ve 

spodním miocénu.[7] 

Mezi náhorní části Krušnohorského masivu a údolím pánve je výškový rozdíl od 

250 metrů do 900 metrů. Pro tuto oblast jsou charakteristickými klimatickými poměry 

nízké průměrné roční srážky, zhruba jen 500 milimetrů a naopak vysoký průměr ročních 

teplot ovzduší, kolem 8
0
C.[7] 

Mocnost hnědouhelné sloje dosahuje v průměru 25 metrů, ve střední, nejbohatší 

části dokonce až 40 metrů, ojediněle se vyskytly i mocnosti kolem 60 metrů. Nejedná se 

však o jednolitý celek. Severočeskou hnědouhelnou pánev můžeme přirovnat k podzemní 

řece, která se postupně dělí do několika menších říček, aby pak mohlo dojít k jejich 

opětovnému spojení v jednu řeku. Největší množství nejkvalitnějšího hnědého uhlí se 

nachází ve středním a severním úseku pánve. To znamená na Mostecku a dál pak směrem 

od Duchcova k Chabařovicím.[7] 

V oblasti SHP bylo za posledních 150 let vytěženo intenzivní velkoprůmyslovou 

těžbou vice jak 3,5 miliardy tun hnědého uhlí. Hlubinná těžba byla prováděna zejména 

v oblasti s nejhlouběji uloženými slojemi, kde hloubka uložení někde dosahovala až 

450 m. Jedná se o centrální mostecko-bílinskou oblast pánve, ale i o území teplicko-

ústecké oblasti. Území při výchozech uhelné sloje jihozápadně od Chomutova, západně a 

východně od města Mostu, severně od města Bíliny, severozápadně od Teplic, jihozápadně 

a severně od Ústí nad Labem byla vyuhlena lomovým dobýváním.[7] 

Dalo by se říct, že v současné době jsme zhruba v polovině těžařských možností 

SHP, ale opak je pravdou. Na základě přijetí rozhodnutí o útlumu hornictví českou vládou 

v roce 1991 a následném vydání usnesení o územně ekologických limitech těžby č. 

331/91 Sb. se pomalu blížíme ke konci těžby. Pokud však dojde k přehodnocení priorit 

vlády v oblasti energetické koncepce, může tvrzení platit, protože usnesení o limitech 

blokuje v SHP 3,259 miliardy tun geologických zásob hnědého uhlí. Alespoň částečná 

korekce limitů by umožnila zvýšit objem vytěžitelných zásob o 356 až 807 miliónu tun. 

Při dnešní situaci nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku, kdy je uhlí na trhu 

přebytek, musíme spíše počítat s variantou útlumu těžby. Na základě těchto informací a 

prognóz můžeme konstatovat, že SHP se nachází v závěrečné fázi douhlování. Proto je 
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potřeba, aby byly důkladně připravovány návrhy na závěrečnou sanaci zbytkových jam 

velkolomů, na rekultivaci, revitalizaci a resocializaci. 

1.3. Bývalé a současné doly a lomy na území SHP 

Pro získání ucelené představy o tom jak docházelo k přeměně krajiny vlivem 

těžby, je potřeba znát některé statistické údaje. V roce 1973, kdy vznikl ucelený historický 

přehled důlních závodů, tehdy Československé socialistické republiky, uvádí pro revír Ústí 

nad Labem, Teplice, Duchcov, Most a Chomutov číslo 1627. Toto číslo nám oznamuje, 

kolik hlubinných dolů bylo provozováno v období od roku 1860 až do roku 1970.  

Obdobná statistická čísla existují i pro lomové provozy. Pro území SHP se v roce 

1972 zastavilo na čísle 189 lomů. Tyto lomy byly provozovány a postupně uzavírány 

v období od roku 1860 až do roku 1972. 

Vrcholným rokem těžby hnědého uhlí v této oblasti se stal rok 1984. V tomto roce 

bylo docíleno hrubé těžby 74,653 mil. tun. Z toho bylo vytěženo lomovým způsobem 

dobývání 70,307 mil. tun a hlubinou těžbou 4,346 mil. tun. V tabulce č. 1 je znázorněn 

podíl jednotlivých dolů při maximální těžbě hnědého uhlí v roce 1984.[7] 

Tabulka 1 - Maximální těžba hnědého uhlí v SHP v roce 1984 [7] 

způsob těžby důl těžba 1000 t poznámka 

hlubinný 

Centrum 800 v roce 2005- 467 tis. tun 

Vítězný únor-Hlubina 174 uzavřen 1984 

Gottwald-Alexander 447 uzavřen 1992 

Julius III 517 uzavřen 1991 

Kohinoor 1574 uzavřen 2002 

Žižka 834 uzavřen 1992 

celkem 4346 X 

lomový 

Obránců Míru 1794 uzavřen 1994 

Jan Šverma 9460 v roce 2005-2364 tis. tun 

Čs. Armády 5104 v roce 2005-5166 tis. tun 

Maxim Gorkij-Bílina 8748 v roce 2005-9040 tis. tun 

Prunéřov-Nástup 1866 uzavřen 1986 

Merkur 9181 uzavřen 1998 

Březno-Libouš 11452 v roce 2005-13208 tis. 

tun 

Ležáky 2146 uzavřen 1988 

B.Šmeral-Slatinice 5425 uzavřen 1986 

Most 7025 uzavřen 1999 

Vršany 4543 v roce 2005-8111 tis. tun 

Chabařovice 3564 uzavřen 1997 

celkem 70307 X 

Těžba SHP celkem 74653 X 
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Z tabulky č. 1 je vidět jak se během půl století změnil poměr v metodách 

dobývání hnědého uhlí. V roce 1945 byl podíl lomové těžby 50%. Koncem 70-tých let 

dosahoval více jak 90% a v roce 1984, tedy v roce doposud rekordní těžby dosahoval 

94%.[7] 

S nárůstem lomové těžby však nastal jeden velký problém. Zatímco hlubinné 

dobývání se na povrchu projevuje jen mírnou deformací, či vytvářením propadlin. Lomové 

dobývání nám celou krajinu od základu mění. Na jedné straně vznikem zbytkových jam po 

lomové těžbě a na druhé vznikem převýšení původního okolního terénu z vnějších 

výsypek. Pro dokreslení představy o jaké množství se v průběhu let jednalo, uvádím pár 

údajů, na kterých je vidět množství přesunu skrývky v průřezu šedesáti let, viz. tabulka č. 

2.[1] 

Tabulka 2 - Počet lomů a nárůst objemu skrývky [1] 

pánev údaj 1945 1960 Polovina 80. let 2005 

SHP 
Počet lomů 25 26 12 5 

Skrývka mil. m
3 

10,3 97,1 223,0 110,0 

Přesunem tak velkého množství skrývky a hloubením jam, vznikala zcela 

zdevastovaná krajina, které se později začalo říkat „měsíční krajina severních Čech“. 

V dnešní době je již samozřejmostí, že rekultivace pozemků je závěrečnou fází těžebního 

procesu. K tomuto stavu, ale vedla dlouhá cesta, během které uběhlo přesně sto let. Je 

pravdou, že již v roce 1854 byl vydán horní zákon č. 146, kde byly stanoveny jak náhrady 

za důlní škody, tak povinnost uvedení pozemků do stavu sloužícího k původním účelům. 

Přelomovým se však stává až rok 1956. V tomto roce vstupuje v platnost zákon č. 48 

o ochraně zemědělského půdního fondu. Tento zákon ukládá těžařským společnostem, 

souběžně s těžbou plánovat a na náklady dolů provádět rekultivace pozemků. První 

ucelený podklad o postupu rekultivací, tzv. Generel rekultivací SHP byl zpracován v roce 

1959 a to společností Báňské projekty Teplice. [11] 

1.4. Historie rekultivačních prací 

Realizace první rekultivace na území SHP se datuje do roku 1909, kdy bylo 

zrekultivováno 448 ha pozemků. Další větší projekt se uskutečnil v roce 1929, kdy bylo 

upraveno 1 369 ha plochy, zejména po hlubinné těžbě. Ještě na počátku 50. let dosahovaly 
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rekultivované plochy desítky, maximálně stovky hektarů. Během let objemy ploch neustále 

rostly, až dosáhly k 31. 12. 2002 výměry 12 390 ha.[7] 

Největší nárůst předávání ploch zasažených důlní činností do rekultivačního cyklu 

nastal v 90. letech po vydání vládních usnesení č. 331, 444 a 490/91 o územně 

ekologických limitech těžby. Na základě tohoto usnesení byl ukončen provoz celé řady 

vnějších výsypek, ale především svou činnost ukončily lomy Obránců míru, Most-Ležáky, 

Merkur a Chabařovice.[17] 

Velkým hnacím motorem rekultivačních prací se stalo i vládní usnesení č. 272/02 

na jehož základě byla zpracována tzv. ,,Koncepce“ která přidělila na rekultivace 6000 ha 

pozemků 56% z „patnácti vládních miliard“. Zbylé peníze jsou vyhrazeny na řešení 

rekultivace podkrušnohorských hnědouhelných pánví až do konečného douhlení. [18] 

Doposud je realizováno 60,09 km
2
 rozlohy rekultivací. Pokud nebudou prolomeny 

ekologické limity z roku 1991, zbývá k zahlazení po důlní činnosti území o rozloze 

122,51 km
2
. Posledním provozovaným lomem by měl být lom Vršany, kde je těžba 

plánována až do roku 2050, z čehož plyne, že rekultivační proces v severozápadních 

Čechách nebude ukončen dříve jak v roce 2060. Vývoj posledních měsíců ale ukazuje, že 

ani to nemusí být konečné datum.[11] 

1.4.1. Podíl jednotlivých druhů rekultivace 

Požadavky na způsob provedení rekultivace se během let postupně měnily.  

V padesátých letech bylo prioritou extenzivní ozeleňování jednoduchými 

zemědělskými rekultivacemi, kdy nebyla používána ornice. Dělo se to hlavně na 

poddolovaných územích a to především zalesňováním nenáročnými průkopnickými 

dřevinami. Úprava stanoviště byla minimální. 

Šedesátá léta se vyznačoval důkladnější úpravou pozemků s využitím ornice, 

která byla zachráněna před započetím těžby. K lesnické rekultivaci byl využíván pestřejší 

sortiment melioračních, přípravných a cílových dřevin. 

V sedmdesátých letech se začalo využívat nejen zachráněné ornice, ale i 

melioračně hodnotných substrátů a spraší. Tímto způsobem se vytvářely nové ekotopy. 

Léta osmdesátá přinesla cílenou tvorbu zemědělských, lesních a vodních 

ekosystémů. Tyto léta přinesla pro Mostecko i rozvoj sociálně efektivních rekultivací. 

Z celé škály projektů můžeme jmenovat rekreační plochu vzniklou po rekultivaci bývalého 
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lomu Vrbenský, dnes známou jako Matylda. Nebo také autodrom Most, který byl postaven 

na výsypce téhož lomu. 

Devadesátá léta lze označit jako léta ekologizace. V těchto letech dostává před 

zemědělskou rekultivací přednost rekultivace lesnická, která je propojením souboru 

lesních, vodních a zemědělských ekosystémů. Jednou z dominantních akcí tohoto desetiletí 

je realizace souboru činností v celém prostoru lomu Ležáky. Dnes spíše známou pod 

názvem jezero Most.[7] 

Na obrázku č. 2 a č. 3 je vidět jak se změní poměr rekultivovaných ploch 

po úplném ukončení báňské činnosti v severozápadních Čechách. Jestliže byl poměr 

zemědělské rekultivace v roce 1989 vůči ostatním způsobům 60% k 40%, tak v roce 2060 

bude ploch předaných k zemědělskému využití už jen 20%.[1] 

 

Obrázek 2 - Podíl dokončených rekultivací od roku 1952-1989 [1] 

 

Obrázek 3 - Podíl dokončených rekultivací po ukončení báňské činnosti [1] 
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2. NADLOŽNÍ ZEMINY A HORNINY, JEJICH VYUŽITÍ PŘI 

REKULTIVAČNÍCH PROCESECH 

Pro správné zvolení postupů provádění rekultivace je nutné znát složení 

nadložních zemin a hornin. Na základě zjištěných dat z geologického a pedologického 

průzkumu je navržena a provedena otvírka lomu. 

Jedním z úkolů otvírky je provedení selektivního odklizu nadložních hornin. Ty 

jsou pak deponovány na výsypky. 

Nejvzácnější a nejdůležitější vrstvou, která se následně využívá při rekultivačních 

pracích, je vrstva ornice a vrstva zúrodnitelných hornin. Tyto vrstvy se ukládají na předem 

určené deponie. Ty pak musí být po celou dobu uložení chráněny před přítokem povrchové 

vody, erozí a také před zaplevelením. Graf č. 3 nám ukazuje vývoj selektivity skrývky 

ornice a zúrodnitelných zemin v SHP. 

 

Obrázek 4 - Vývoj selektivního odklizu ornice a skrývkových zemin v SHP [7] 

K odklizu ornice se nejčastěji používají lopatová rýpadla, která jsou vhodná 

zejména pro svou pohyblivost a manévrovatelnost. Jednou z dalších výhod je i schopnost 

těžby z úrovně pod vlastním pojezdem. 

Vyskytuje-li se vrstva ornice o mocnosti alespoň dvou metrů, je možno 

k selektivnímu odklizu využít i rýpadel technologických celků 2 a 3. V případě, že tomu 

tak není, využívá se TC 2 a TC 3 až při těžbě následujících vrstev. 
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Pro těžbu skrývky v nejspodnějších etážích, kde se nachází zemina zcela 

nevhodná pro selektivní odkliz, lze využít i korečková rypadla, která mají větší rozpojovací 

sílu, ale neumožňují selektivitu těžby. U takto vytěžené zeminy se již nepočítá s jejím 

dalším využitím pro rekultivace. Mezi tyto nadložní zeminy patří např. žluté jíly, jíly 

s uhelnými příměsemi nebo jílovito-písčité hlíny, které pak zakládáme do výsypek. 

Další skupinu tvoří štěrky a štěrkopísky. Ty mohou být v budoucnu použity jako 

podsypový materiál plochých drénů, nebo komunikací. V tomto případě pak provádíme 

ukládku na samostatné depónie.[3] 

2.1. Klasifikace nadložních hornin a výsypkových zemin 

Pro rekultivační účely vytvořil Knabe W., první klasifikaci nadložních hornin a 

výsypkových zemin již v roce 1952. Podle jeho publikace byly výsypkové zeminy 

rozděleny do pěti skupin: 

I. Velmi dobré - pro zemědělství dobře použitelné 

II. Dobré - pro zemědělství použitelné 

III. Uspokojivé - dobře použitelné pro lesnictví 

IV. Špatně - ještě ozelenitelné, avšak bez hospodářských výnosů 

V. Velmi špatné- s fytotoxickou příměsí, které znehodnocuje i ostatní zeminy 

Z této klasifikace vycházeli i autoři ,,Klasifikace nadložních zemin v SHR“ 

Semotán J. a Jonáš F. Ty tuto klasifikaci z části převzali a částečně doplnili. K její aplikaci 

došlo v rámci Generalu rekultivací SHR v roce 1959, kdy bylo provedeno rozsáhlé 

zhodnocení a průzkum nadložních hornin z hlediska použitelnosti k rekultivaci. Podle této 

klasifikace jsou nadložní zeminy rozděleny do pěti tříd. [3] 
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I. třída  

Horniny a zeminy velmi vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou 

rekultivaci: ornice černozemí, ornice degradovaných černozemí, ornice černozemí smonice 

a spraše. 

II. třída 

Horniny a zeminy vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou rekultivaci: 

ornice hnědých půd a hnědozemí, lužní půdy, sprašové hlíny a sprašoviny. 

II-III. třída 

Šedé terciální jíly a cyprisové jíly. 

III. třída 

Horniny a zeminy vhodné k lesnické rekultivaci: v Mostecké pánvi jsou to šedé 

montmorilloniticko-illiticko-kaolinitické jíly a šedé kaoliniticko illitické jíly, 

na Sokolovsku pak zelenavě šedé až šedozelené cyprisové jíly a cyprisové šedomodré až 

modro šedé jíly. 

IV. třída 

Zeminy a horniny vhodné k ozelenění, po melioraci i k zalesnění: jíly s menší 

uhelnou příměsí, nebo mineralogicky extrémně chudé terciérní písky. 

V. třída 

Zeminy a horniny fytotoxické: jílové nebo písčité substráty pocházející 

z kontaktních poloh s uhelnou slojí, výklizový materiál s vysokým obsahem sirníků železa, 

jako je např. pyrit a markazit.[3] 

2.2. Pedologické vlastnosti nadložních zemin a hornin 

V Severočeské hnědouhelné pánvi tvoří nadloží hnědouhelných slojí z 80 % 

zeminy a horniny z třetí a čtvrté třídy. Tedy jíly až jílovce s proměnným zastoupením 

jílových minerálů, fyzikálních jílů, obsahem organických látek nekoloidní a koloidní 

povahy a v neposlední řadě i vlastnosti cementačních tmelů. Všechny tyto vlastnosti 

ovlivňují odolnost proti chemickému zvětrávání či rozplavování.  

Převážně šedé miocenní jíly mají lupkovité zpevnění a v případě přítomnosti illitu 

zvětrávají rychleji, než když převažuje přítomnost kaolinitu. Příznivější půdní prostředí se 

vytváří jen tehdy, když dochází k zvětrávání z lupkovité struktury na deskovitou. 
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Ve většině případů jsou však počáteční fyzikální vlastnosti nepříznivé. Reakce a sorpční 

vlastnosti šedých jílů jsou znázorněny v tabulce č. 3. [3] 

Tabulka 3 - Reakce a sorpční schopnost šedých jílů [3] 

Mineralogický typ jílu Reakce (pH) Sorpční schopnost T 

( m mol . 100 g-1) v H2O v KCl 

KMI, IKM, KIM 7,2 – 7,8 7,0 – 7,3 25 – 40 

MIK 7,1 – 7,4 6,7 – 7,0 25 – 35 

KI 7,2 – 7,9 6,8 – 7,5 15 – 20 

IK 7,1 -  7,9 6,4 – 7,6 8 – 15 

V SHP jsou zastoupeny také silně vazké a slité homogenní horniny. Mezi ty 

řadíme žluté a žlutohnědé nadložní jíly. Svým mineralogickým složením jsou hodně 

podobné šedým jílům a z hlediska chemických vlastností jsou srovnatelné. Jejich 

hydrofyzikální a fyzikální půdní vlastnosti, jsou k rekultivaci nevhodné. Po uložení 

na výsypku se jejich vlastnosti nemění ani po delším časovém intervalu. Půdní struktura je 

celistvá s nevyhovující infiltrační schopností. [2] 

Do IV. třídy spadají písky, štěrkopísky, písčitohlinité a hlinitopísčité zeminy, 

které tvoří cca 10 % z podílu skrývkových hmot v SHP. Tyto zeminy mají velmi nízké 

sorpční vlastnosti. Podle uložení nad uhelnou slojí je jejich půdní reakce slabě alkalická, 

nebo kyselá. Obsah fosforu i draslíku je nízký. 

Pátou třídu hornin a zemin, která se vyskytuje v těžebních prostorech lomů 

na území SHP, tvoří horniny minerálně deficitní neboli horniny fytotoxické. Převažují 

písčité jíly a jílovité písky, které se nacházejí ve spodních řezech s uhelnou příměsí. Patří 

sem i limonitizovaný pískovec, porcelanity, uhlí, siderit a pyrit. Všechny tyto zeminy a 

horniny charakterizuje nízký obsah veškerých živin.  

   Necelých 10% skrývky tvoří zeminy a horniny II. a III. třídy, tedy ty, co jsou 

vhodné k rekultivačním účelům. Jsou to spraše, sprašové hlíny, bentonity, slinité a 

přepálené horniny.[3] 

Ve starších čtvrtohorách, neboli v pleistocénu vznikaly horniny usazené úlomkovité 

nezpevněné, které známe pod pojmem spraše. Jejich až 70 % hmoty prachových částic 

velikosti 0,01 – 0,05 mm tvoří křemenec, maximálně 35 % podílu jsou jílnaté částice a 

do 10 % respektive do 15 % může být obsažen práškový písek nebo uhličitan vápenatý 

CaCO3. Spraše jsou zeminy okrové až tmavě hnědé barvy, měkké a pórovité. Ty, které se 

nacházející na území SHP se od typických spraší liší nižším obsahem prachových částic a 

vyšším obsahem fyzikálních jílů, tedy částic menších jak 0,001 mm. Sorpční schopnosti se 
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pohybují na hranici hodnocení středního až vysokého a jsou dány obsahem jílových 

minerálů. Obsah hořčíku a draslíku dosahuje středních hodnot, naopak obsah fosforu a 

humusu je většinou na nízké úrovni. Na základě těchto hodnot můžeme konstatovat, že 

spraše SHP jsou vhodné zejména k provedení rekultivace lesnické, ale jejich použití 

k zemědělské rekultivaci je bez použití překryvu ornicí velmi omezené. Rozhodneme-li se 

i přesto použít spraše k zemědělské rekultivaci, musíme počítat s prodloužením 

biologického cyklu na 8 až 10 let.[3] 

Nejrozšířenějšími sedimenty regionu, jejichž vznik se datuje rovněž do pleistocénu, 

jsou sprašové hlíny. Obsahují méně jak 3 % karbonátů a stejně jako pravé spraše mají větší 

obsah fyzikálních jílů než sprašové hlíny z jiných oblastí. Jsou to zeminy silně vododržné, 

bezstrukturní a mírně pórovité. Využívají se zejména pro lesnickou rekultivaci. V tabulce 

č. 4 jsou znázorněny chemické a půdní vlastnosti těchto zemin.[5] 

Tabulka 4 - Chemické a ostatní půdní vlastnosti sprašové hlíny [3] 

Vlastnosti Stav Hodnocení stavu (obsahu) 

mineralogické složení křemen, kaolinit, illit CaCO3, 

montmoriollonit 

v substrátu má výrazné zastoupení 

křemen, kaolinit a illit 

zrnitostní složení hlinitá-jílovitohlinitá (písčitá, 

jílovitá hlína) 

střední-těžká (těžká zemina) 

půdní reakce vým. (pH KCl) 7,2 – 7,5 slabě alkalická až alkalická 

organické látky 0,1-0,5 % velmi nízký 

kationtová vým. kapacita (KVK) 13 – 16 mmol/100 g střední 

sorpční nasycení (V) 90 – 100 % úplně nasycená 

uhličitany (CaCO3) 0,3 – 3,0 % slabě vápnitá 

přijatelný fosfor (P) 5 – 15 mg/kg nízký a vyhovující 

přijatelný draslík (K) 100 – 300 mg/kg dobrý až velmi vysoký 

přijatelný hořčík (Mg) 200 – 2000 mg/kg vysoký až velmi vysoký 

přijatelný vápník (Ca) 3500 – 9000 mg/kg velmi vysoký 

Další horninou jsou slínovce. Jejich význam spočívá hlavně v jejich využití při 

úpravě protierozních vlastností texturálně heterogenních výsypkových zemin. Jejich 

využití je nejmarkantnější na lomu Bílina, kde je potřeba úpravy písčitých a fytotoxických 

zemin. Slínovce a slíny jsou převážně středně až silně vododržné a mírně až slabě pórovité. 

Jejich horší půdní vlastnosti proti sprašovým hlínám jsou dány vysokým obsahem 

kalcitu.[5] 

Horninami, které mají nejvšestrannější využití při rekultivacích, jsou bentonity. 

Jedná se o montmoriollonitické jílovce terciérního původu, které se uplatňují při úpravě 

fyzikálních, chemických a protierozních vlastností výsypkových hmot. Dojde-li 
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k promísení s výsypkovými zeminami, mají schopnost je nakypřit, stejně jako zadržet 

vodu. V SHP se těží na lokalitě v Braňanech a v Rokli u Kadaně.[5] 

2.3. Ostatní hmoty používané při úpravě půdních vlastností 

výsypkových zemin 

K úpravě půdních vlastností výsypkových zemin neslouží jen nadložní horniny a 

zeminy, ale také se využívají organické odpady a průmyslové komposty. Při dodržení 

určitých podmínek je možno odpady organického původu použít přímo, nebo po dalším 

technologickém zpracování. Pak plní nejen funkci protierozní či úpravy vodního režimu 

půdy, ale jsou především významným zdrojem humusu v půdě. 

Základním způsobem je přímé využívání organického odpadu. Při této technologii 

probíhá proces humifikace a mineralizace, který se podobá procesu probíhajícímu např. 

v lese. Využívá se částí rostlin, ale i meziproduktů ovlivněných průmyslovým zpracováním 

výchozí suroviny. Tato technologie je velmi progresivní, finančně nenáročná a zároveň 

nám pomáhá vyřešit otázku ekologického ukládání odpadu na skládkách.[3] 

V dnešní době se nejvíce uplatňuje využití celulózových kalů, dřevního odpadu a 

samozřejmě také kůry. Pro tyto materiály je charakteristický vysoký obsah organických 

látek (80 – 90 %). Poměr C : N je 120 – 160 což značně omezuje přímou aplikaci. 

Tento odpad je zejména vhodný k úpravě půd s nepříznivým vodním režimem a 

špatnými protierozními vlastnostmi. Hlavně díky svým fyzikálním vlastnostem, které 

proces kompostování neovlivní, je možné jejich použití ve vysokých dávkách. Obsahují 

velký podíl gravitačních velmi hrubých pórů, mají vysokou nasáklivost a pórovitost. Lze je 

využit jak samostatně tak jako různé směsi s upraveným či neupraveným poměrem 

C : N.[3] 

Pro rekultivaci se využívá jako mulčovací materiál pro potřeby protierozního 

zabezpečení svahů o vysokém sklonu a velmi malé pravděpodobnosti výskytu srážkové 

vody. Při tomto způsobu použití, lze odpady využívat i celoplošně. Při požadavku na 

vytvoření mulče o mocnosti 8 až 10 cm je potřeba zhruba 1 000 t.ha
-1

.  Časová účinnost 

takto provedených opatření se odvíjí od toho, zda použijeme kůru případně dřevní štěpku, 

pak můžeme očekávat dlouhodobý efekt, který trvá minimálně 6 let. Naopak použijeme-li 

výhradně celulózových kalů, bude účinek hydrofyzikální mulče podstatně nižší.[3] 
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Metodou u které se předpokládá omezená plošná aplikace, je využití mulčovacího 

materiálu pro omezení evapotranspirace po provedené výsadbě sazenic. Při této technologii 

se aplikuje hmota buď v pásech, nebo jen kolem sazenic. Mocnost mulče by měly být opět 

alespoň 8 – 10 cm. Pozitivně nám ovlivňuje úpravu vodního režimu hlavně v období beze 

srážek, ale zároveň zabraňuje tvorbě trhlin nebo puklin u texturálně těžkých zemin.[3] 

Přímé využívání organických odpadů s upraveným poměrem C : N je technologií, 

která využívá všechny předchozí uvedené odpady, ale s upraveným poměrem C : N. 

K úpravě poměru nám slouží biokaly, průmyslová hnojiva nebo běžná statková hnojiva. 

Po této úpravě slouží jako významný meliorační sorbent, který se promísí s upravenou 

výsypkovou zeminou. Takto upravená zemina má lepší poměr humusu, sorpce, půdní 

reakce, vododržnosti, infiltrace i pórovitosti.[3] 

Poslední metoda využívá kompostovaných organických odpadů. Tato metoda je 

již v dnešní době vysoce propracovaná a dokáže využívat hnojivé odpady různého původu. 

Při tomto biologickém procesu vzniká z různých surovin s odlišnými fyzikálními 

vlastnostmi a odlišným chemickým složením za vhodných kompostovacích podmínek 

humus. Humus vzniká v půdě za normálních podmínek velmi pomalu, ale tato metoda je 

schopna tento proces nejen urychlit, ale zároveň dokáže proces i usměrňovat. Nevýhodou 

je vyšší finanční náročnost, ale tu nám kompenzuje možnost zpracování odpadů 

s hygienickými i chemickými vlastnostmi, které neumožňují jejich přímou aplikaci do 

půdy. Lze použít různorodé materiály, které mají rozdílný obsah organických látek, mají 

hygienicky nevyhovující parametry nebo jsou zatíženy rizikovými prvky. Z hlediska 

obsahu živin je nejcennějším materiálem např. hnůj, trus či slepičí podestýlka. Další 

bezproblémové materiály jsou: kůra, dřevní štěpka, celulózové kaly.[3]   

Využití těchto organický hnojiv je podobné předchozím metodám, ale je 

ekonomicky náročnější. Z tohoto důvodu se tato metoda většinou využívá při rekultivaci 

zemědělské, kde je potřeba mnohem menšího množství překrytí, zhruba 40 - 100 t.ha
-1

. Pro 

lesnickou rekultivaci využíváme spíše první a druhou metodu, u které je poměr překrytí až 

400 t.ha
-1

.  
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3. STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

REKULTIVAČNÍCH PRACÍ 

Způsoby rekultivace nám zásadně ovlivňují proces vytváření půdy z nadložních 

hornin a zemin, které byly původně uložené nad ložiskem. Výsledkem je vznik 

antropogenního půdního typu. V první fázi vývoje má největší vliv na půdotvorný proces 

člověk, který rozhoduje o mnoha půdotvorných faktorech (vodní režim, fyzikální a 

hydrofyzikální vlastnosti, hloubka, mikroklima, reliéf, vegetaci, způsobu hospodaření). 

Rekultivaci můžeme provádět dvěma způsoby. Prvním způsobem je přímá 

rekultivace. Je to způsob biologické rekultivace zemin uložených na povrchu výsypek. 

Tyto zeminy jsou buď kvartérního stáří, tedy zrnitostně těžké spraše, sprašové hlíny, 

svahoviny, nebo zeminy stáří terciálního, což jsou především šedé jíly. Tyto nadložní 

zeminy a horniny jsou vhodné zejména pro rekultivaci lesnickou, kdy je potřeba jen 

celoplošná příprava zemin a v některých případech i úprava nepříznivých půdních 

vlastností. Pro rekultivaci zemědělskou se tento způsob využívá v současnosti jen zřídka. 

Když už se použije, tak je nutné dodržení biologického cyklu v rozmezí 8 až 12 let.  

Během tohoto cyklu jsou kladeny velké nároky na dotaci půdy vysokým množstvím 

minerálních i organických hnojiv. Přesto je však vytvořená půda texturálně těžká, její 

fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti jsou špatné a zpracování obtížné.[5] 

Druhým způsobem je rekultivace nepřímá. Při tomto způsobu 

dosáhneme vytvoření antropogenní půdy převrstvením technicky upraveného povrchu 

výsypky ornicí. Optimální výška překryvu je 0,5 m, ale určitě musí být alespoň 0,2 m. 

Někdy se využívá i modifikace dvojvrstevných překryvů. První vrstvu tvoří např. spraše, 

sprašové hlíny, bentonity a slíny o mocnosti 0,2 až 0,4 m. Druhou vrstvu o mocnosti 0,3 m 

tvoří opět ornice. Před aplikací jakékoliv vrstvy se z důvodu lepšího hydrofyzikálního 

propojení doporučuje povrch výsypky prokypřit.[5] 

3.1. Technologické postupy lesnické rekultivace výsypkových 

zemin 

V severočeské hnědouhelné pánvi se při lesnické rekultivaci výsypek nejčastěji 

využívá přímé rekultivace. Je-li výsypkový materiál tvořen písčito jílovitou hlínou, 

prachovitou hlínou, nebo jílovitou hlínou vznikají antropozemě aerenické. V některých 
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lokalitách je potřeba i při lesnické rekultivaci využít antropozemní překryv. Takovým 

místem je v SHP Důl Bílina. Na tomto dole je potřeba provést převrstvení substráty 

s lepšími zrnitostními a jinými vlastnostmi, než má většina substrátů bez výrazného 

prohumóznění. K tomuto účelu se využívají převážně sprašové hlíny, které jsou jinak 

v SHP používány spíše k rekultivaci zemědělské. Dále se využívají bentonity, slínovce 

popřípadě směsi texturálně různorodých svahovin. Tím jak se blíží konec těžby je potřeba 

počítat s antropozeměmi terasovitými, které budou vznikat úpravou svahů zbytkových jam 

po ukončené těžbě uhlí. 

3.2. Rekultivace fytotoxických a texturálně heterogenních zemin 

Fytotoxické zeminy jsou ve většině případů heterogenní směsi hornin již uhelné 

sloje. Mají různý podíl jílů, písků, porcelanitů, pyritu, syderitu a vysoký obsah zvětralého 

uhlí. Pro tyto substráty jsou charakteristické chemické, fyzikální a protierozní půdní 

vlastnosti. Z hlediska zrnitosti jsou to hlinitopísčité až hlinité, silně pórovité, středně 

vododržné, silně provzdušněné zeminy. Mají většinou vysoký obsah síry a jsou vysoce 

aciditní. 

Jestliže se tyto zeminy dostanou na povrch výsypky je potřeba přistoupit 

k dodatečnému převrstvení zúrodnitelnými zeminami o mocnosti minimálně 1,0 m. Jestliže 

k tomuto jevu dojde jen na menší ploše, ponecháváme tento prostor vlivu přirozené 

sukcese. K převrstvení využíváme sprašové hlíny, štěrkopísky, svahoviny a šedé jíly. 

Texturálně heterogenní zeminy tvoří v SHP značný podíl nadložních hornin. Patří 

sem písky, štěrkopísky, zájílené písky a jimi tvořené substráty. Pro tyto horniny jsou 

charakteristické tyto vlastnosti: středně vododržné, slabě provzdušněné, slabě až mírně 

pórovité a většinou značně zhutnělé. Půdní reakce těchto substrátů se odvíjí od primárního 

uložení nad uhelnou slojí. Proto může být jak alkalická, tak kyselá. Stejně tak je velký 

rozsah v obsahu organických látek, od látek bezkarbonátových  po slabě vápnité. Obsah 

živin je nízký, stejně jako sorpční vlastnosti. Tyto zeminy se používají zejména k lesnické 

rekultivaci. Před samotným zalesněním je však potřeba provést úpravu nepříznivých 

půdních vlastností. K tomu nám slouží čtyři technologie.[5] 

První způsob využívá převrstvení zúrodnitelnými zeminami o minimální mocnosti 

0,3 m. Využívají se zejména sprašové hlíny. 



Bc. Miroslav Prokeš: Zhodnocení  technologií pro provedení biologických rekultiv. prací 

2015  19 

Druhá metoda je založena na promísení výsypkových zemin. Promísení se 

provádí orbou nebo půdní frézou. Opět se využívají sprašové hlíny, ale také slínovce a 

bentonity. Tyto sorbenty se zapracovávají do hloubky až 0,4 m a množství se pohybuje 

v rozmezí 1000 - 2000 t.ha
-1

.[2] 

Promísení výsypkových zemin pomocí orby nebo půdních fréz, s dostupnými 

organickými odpady - komposty je třetí využívaná technologie. Dávka melioračních 

sorbentů se pohybuje zhruba kolem 400 t.ha
-1

. V případě, že je potřeba upravit protierozní 

vlastnosti výsypky, zapracovávají se sorbenty do hloubky 0,15 m. V případě, že je potřeba 

upravit i chemické půdní vlastnosti, vytváříme profil až do hloubky 0,3 m.[2] 

Upravujeme-li výsypky, kde jsou sklony svahu větší jak 14 %, jsme značně 

omezeni ve využití technologií. Jelikož možnost promísení je skoro nemožná, využívá se 

k zlepšení zejména protierozních vlastností překrytí povrchu výsypky slínovci o mocnosti 

0,3 m. 

3.3. Rekultivace šedých a vypálených jílů 

Šedé jíly jsou nejvyužívanější výsypkovou horninou pro lesnickou rekultivaci 

v SHP. Potvrzují to i údaje, které uvádějí 70 až 80% podíl z celkového objemu 

skrývkových nadložních hornin. Největší zastoupení mají jíly kaoliniticko-illitické a 

illiticko-kaolinitické, které mohou být bez příměsi, ale i s příměsí montmoriollonitu. To, co 

předurčuje tyto horniny k rekultivačním účelům, je jejich obsah fyzikálního jílu, tedy jílu 

s obsahem částic menším jak 0,001 mm. Největší obsah tohoto jílu v oblasti SHP vykazují 

horniny na Chomutovsku, směrem na východ obsah částic I. kategorie pomalu klesá. 

Střední hodnoty obsahu těchto částic jsou vykazovány na Mostecku a nejmenší pak 

v Ústecké oblasti. Charakteristické vlastnosti takto vytvořených antropozemí jsou: silná až 

velmi silná vododržnost, dle momentálního stavu nabobtnání jílových minerálů 

neprovzdušněné až středně provzdušněné a středně až silně pórovité. Z hlediska 

chemických vlastností jsou to substráty poměrně příznivé, obsah organických látek 

dosahuje středních hodnot a sorpční schopnost je střední až vysoká. Mají vysoké zásoby 

fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku.[5] 

Všechny zde uvedené půdní vlastnosti nám ukazují, že tyto zeminy lze k lesnické 

rekultivaci využít bez dalších větších zásahů a nákladů. Hlavní a dá se říct, že i jediný 

problém se u těchto zemin vyskytuje ihned po zalesnění, kdy dochází k zhoršení 
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fyzikálních vlastností povrchu. Tento problém lze odstranit aplikací mulčovacího materiálu 

přímo k sazenicím. Pro úpravu počátečních půdních vlastností se využívá zejména 

technologie celoplošné aplikace kompostů. Dávka může dosáhnout až 200 t.ha-1
, kdy se 

k zapravení do hloubky půdního profilu maximálně 0,2 m využívá půdních fréz.[5] 

K lesnickým rekultivačním účelům se využívají také antropozemě, které obsahují 

vyšší obsah porcelanitů. Jsou to především šedé jíly, které byly původně uloženy nad 

uhelnou slojí, kde byly vystaveny zemním požárům. Jejich využitelnost spočívá v jejich 

nižší vododržnosti. Dalšími vlastnostmi jsou: heterogenita, střední až silná pórovitost, 

střední až silná provzdušněnost, nízký obsah organických látek, střední sorpční schopnosti, 

nízký obsah přijatelných živin a půdní reakce slabě kyselá. 

K úpravě vlastností těchto substrátů se využívají technologie převrstvení 

dostupnými zúrodnitelnými zeminami, např. šedými jíly nebo sprašovými hlínami 

o minimální mocnosti 0,3 m. Další možností je aplikace šedých jílů, sprašových hlín nebo 

bentonitů v dávce 1000 - 2000 t.ha
-1

, které zapracujeme pomocí půdních fréz do hloubky 

0,4 m. Půdní frézy využívá i poslední technologie, která aplikuje kompost v dávce až 

400 t.ha
-1

do hloubky půdního profilu 0,2 m.[5] 

Na obrázcích č. 5, 6 a 7 je znázorněno, jak ovlivňuje kvalita použité nadložní 

zeminy přírůstek u jednotlivých dřevin. Obrázek č. 5 znázorňuje průměrnou výčetní 

tloušťku dřevin, obrázek č. 6 celkovou výšku rostlin a obrázek č. 7 relativní růstovou 

vitalitu u deseti nejzákladnějších dřevin využívaných k lesnické rekultivaci. 
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Obrázek 5 - Průměrná výčetní tloušťka dřevin [2] 

Tabulka 5 - Průměrná výčetní tloušťka dřevin [2] 

dřevina 

 

stanoviště 

A 

nadložní šedé jíly 

stáří porostu 33-38 let 

B 

nadložní směsné 

výsypkové zeminy 

texturálně těžší 

stáří porostu 33-38 let 

C 

nadložní směsné 

výsypkové zeminy 

texturálně lehčí 

stáří porostu 15-18 let 

tloušťka (cm) tloušťka (cm) tloušťka (cm) 

modřín opadavý (1) 17,9 12 6,8 

javor klen, mléč (2) 14,7 13,3  

jasan ztepilý (3) 12,3 10,5 4 

olše lepkavá, šedá (4) 13 12,2 5,6 

jilm vaz (5) 12,7   

lípa srdčitá (6) 13,8 13  

borovice lesní (7) 17,2  8 

bříza bělokorá (8) 13,1 14,3 6,5 

dub červený (9) 15,2  4,3 

dub letní (10) 14,8 13,8  
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Obrázek 6 - Celková výška dřevin [2] 

Tabulka 6 - Celková výška dřevin [2] 

dřevina 

 

stanoviště 

A 

nadložní šedé jíly 

stáří porostu 33-38 let 

B 

nadložní směsné 

výsypkové zeminy 

texturálně těžší 

stáří porostu 33-38 let 

C 

nadložní směsné 

výsypkové zeminy 

texturálně lehčí 

stáří porostu 15-18 let 

výška (m) výška (m) výška (m) 

modřín opadavý (1) 14,8 10,9 7,7 

javor klen, mléč (2) 10,9 9,5  

jasan ztepilý (3) 10,9 8,8 5,1 

olše lepkavá, šedá (4) 9,1 9,7 5,2 

jilm vaz (5) 9,4   

lípa srdčitá (6) 9,3 8,7  

borovice lesní (7) 13  6,5 

bříza bělokorá (8) 10,1 10 7,3 

dub červený (9) 13,9  5,6 

dub letní (10) 10 8,9  
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Obrázek 7 - Relativní růstová vitalita [2] 

Tabulka 7 - Relativní růstová vitalita [2] 

dřevina 

 

stanoviště 

A 

nadložní šedé jíly 

stáří porostu 33-38 let 

B 

nadložní směsné 

výsypkové zeminy 

texturálně těžší 

stáří porostu 33-38 let 

C 

nadložní směsné 

výsypkové zeminy 

texturálně lehčí 

stáří porostu 15-18 let 

el.odpor (k Ú) el.odpor (k Ú) el.odpor (k Ú) 

modřín opadavý (1) 12,3 12 16,4 

javor klen, mléč (2) 12,2 15,5  

jasan ztepilý (3) 14,3 15,6 21 

olše lepkavá, šedá (4) 13,8 13,3 13,1 

jilm vaz (5) 12,7   

lípa srdčitá (6) 8,2 9,5  

borovice lesní (7) 14,1  17,8 

bříza bělokorá (8) 16 15,1 23 

dub červený (9) 13,3  18 

dub letní (10) 10,8 13,9  
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4. Zhodnocení používaných technologií a návrh 

nejvhodnějších technologií pro provedení biologické 

části rekultivačních prací v SHP 

V následující kapitole se zaměřím na konkrétní opatření, která jsou nutná provést 

při zakládaní lesních porostů, zemědělských a vodních ploch. Na zásady správného 

ošetřování, hnojení nebo tvorbu porostních směsí pro rekultivaci lesnickou. Nakonec se 

budu věnovat realizaci nejvhodnějších osevních postupů pro zemědělskou rekultivaci a 

úpravám nutným k úspěšnému zvládnutí hydrické rekultivace. 

4.1. Postupy při zakládání lesních porostů 

Proces zalesňování nadložních zemin a hornin je obtížný vzhledem k extrémním 

podmínkám, které v počátku na stanovištích panovaly. Vývoj použitých dřevin je velmi 

obtížný a dle lesního zákona jsou takto vznikající lesy zařazeny do lesů ochranných, jinak 

také lesů zvláštního určení. Jejich hlavní funkcí je úprava hydrických a klimatických 

poměrů. Také mohou plnit funkci sociální, kdy tvoří lesy příměstské, nebo mají funkci 

estetickou, zdravotní a omezující vodní erozi. 

K vytvoření funkčního lesa na antropogenních půdách je důležité zaměřit se na 

vhodnou skladbu dřevin. Skladba se odvíjí od druhu a složení výsypkových zemin a rovněž 

od uspořádání porostních směsí. Musíme vycházet ze znalostí místní oblasti a původního 

složení dřevin. Nejčastěji se využívají dřeviny, které mají široké ekologické využití a jsou 

schopny se dobře vyrovnat s podmínkami na devastovaném území. Mají schopnost růstu 

v extrémních půdních podmínkách, dokážou se vyrovnat jak se zhoršenými imisemi, tak 

s okusem od zvěře. Pro vývoj půdního substrátu je důležitý i bohatý a kvalitní opad listové 

biomasy a hloubka prokoření půdy. 

4.2. Tvorba porostních směsí 

Při tvorbě porostních směsí na výsypkách se vychází ze dvou základních způsobů 

provedení. Prvním je zakládání nesmíšených neboli stejnorodých porostů. Tímto způsobem 

nám vznikají monokultury, které jsou na výsypkách buď topolové (topol osika) nebo 

olšové (olše lepkavá a šedá). Tuto metodu využíváme jen tam, kde převažují nepříznivé 
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půdní podmínky, a do budoucna počítáme s podsadbou cílových dřevin. Lze jí využít i 

na místech, kde je možno počítat s přirozeným náletem lesnicky významnějších dřevin. 

Dnes již je tento způsob používán jen výjimečně.[3] 

Druhým dnes převážně využívaným způsobem zalesňování antropozemí je tvorba 

smíšených porostů. V SHP se z 80 % používají listnaté dřeviny, zbylých 20 % pak tvoří 

jehličnany. Míšení dřevin můžeme provádět jednotlivě, hloučkovitě a skupinově.[2] 

 Jednotlivý způsob míšení dřevin je z biologického hlediska nejoptimálnějším 

způsobem, je však velmi náročný na pěstební péči a dosadbu stejných druhů dřevin 

do porostní směsi. Vychází ze střídavé výsadby hlavní a pomocné dřeviny. 

Hloučkovitý způsob míšení dřevin je z hlediska následné pěstební péče jednoduší 

a umožňuje evidenci růstové vitality dřevin, stejně jako zjednodušení dosadby. Princip této 

metody spočívá ve výsadbě jednoho hlavního druhu dřeviny na výměře 0,03 - 0,06 ha 

o průmětu koruny stromu a většinou i dřevin pomocných, které se ve směsi mísí 

roztroušeně. 

Skupinový způsob míšení dřevin využívá opět jednoho druhu hlavní dřeviny, 

která se vysazuje v řadách pomocných dřevin vysazovaných v hloučcích, řadách nebo 

míšení v roztroušené směsi. Tento způsob je zejména vhodný pro velké plochy, kde se 

vyžaduje jednoduchá pěstební péče, evidence a dosadba dřevin.[2] 

Skupinový způsob smíšení Hloučkovitý způsob smíšení Jednotlivý způsob smíšení  

X X O X X O X X O X X  X X X X X O X X O X X   O X O X O X O X O X O  

X X O X X O X X O X X  X X X X X O X X O X X  X O X O X O X O X O X 

X X O X X O X X O X X  X X X X X O X X O X X  O X O X O X O X O X O 

X X O X X O X X O X X  X X X X X O X X X X X  X O X O X O X O X O X 

X X O X X O X X O X X  X X O X X O X X X X X  O X O X O X O X O X O 

X X O X X O X X O X X  X X O X X O X X X X X  X O X O X O X O X O X 

X X O X X O X X O X X  X X O X X O X X X X X  O X O X O X O X O X O 

X X O X X O X X O X X  X X O X X O X X X X X  X O X O X O X O X O X 

X X O X X O X X O X X  X X O X X O X X O X X  O X O X O X O X O X O 

X X O X X O X X O X X  X X O X X O X X O X X  X O X O X O X O X O X 

X X O X X O X X O X X  X X O X X X X X O X X  O X O X O X O X O X O 

X X O X X O X X O X X  X X O X X X X X O X X  X O X O X O X O X O X 

X X O X X O X X O X X  X X O X X X X X O X X  X O X O X O X O X O X 

Důležitým faktorem, který nám také ovlivňuje úspěšnost zakládání lesních 

porostů, je správně zvolená hustota sadby sazenic. Počet vysázených sazenic se odvíjí 

od požadavku na pěstební práce, racionalizaci zalesňování, dále se využívají dlouholeté 

znalosti z praxe a také je nutné vycházet z požadavků funkčnosti, kterou bude les 
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v budoucnu mít. V SHP se pohybuje počet sazenic na 1 ha
-1

 v rozmezí 6 500 – 10 000 ks. 

Na první pohled je to vcelku velký rozsah, který se však odvíjí od použití sponu. Nejčastěji 

se využívá pravidelný čtvercový spon, který nejvíce umožňuje stejnoměrný vývoj všech 

sazenic. Další využívané spony jsou trojúhelníkový a obdélníkový. Pro stanovení počtu 

sazenic u těchto tří metod je možné využít těchto vzorců[3]:  

Pravidelný spon čtvercový       (4.1) 

Pravidelný spon trojúhelníkový  * 1,155   (4.2) 

Pravidelný spon obdélníkový      (4.3) 

Kde:  M značí počet sazenic,  

  P je výměra plochy 

  a.b je spon, tedy vzdálenost sazenic. 
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4.3. Zakládání a ošetřování lesních kultur 

Většina uměle vytvořených lesních porostů je zakládána sadbou, výjimečně síjí či 

kombinací těchto způsobů. Síje se provádí jen u dřevin, které mají silně vyvinuté a hluboké 

kořeny (dub), nebo dřevin, u kterých je získání většího množství semen ekonomicky 

nenáročné a zároveň snadné (jilm, javor, bříza). Máme pět základních technik síjí. 

Bodovou síji (dub), kdy se např. 2 až 3 žaludy ručně vkládají ,,pod motyku“. Špetkovou 

síji, kdy několik semen vyséváme ručně do rozrušené zeminy. Misková síje využívá větší 

počet semen, která se vysévají do plošek 50 x 50 cm. Metodu, která k výsevu využívá 

secích strojů se říká pruhová metoda, kdy semeno vyséváme po celé ploše, říkáme 

plnosíje.[5] 

Ekonomicky náročnější, ale mnohem úspěšnější jsou metody prováděné pomocí 

výsadby sazenic. Vůbec nejpoužívanější metodou výsadby na výsypkách SHP je jamková 

sadba. Jak samotný název napovídá, musíme u této metody vyhloubit jamku alespoň 

o rozměrech 25 x 25 x 20 cm, nebo takovou která je přizpůsobena velikosti kořenového 

systému. Sazenici potom vložíme do této jamky, kde nesmí být voda, hloubka a poloha 

sazenice odpovídá tomu, jak rostla ve školce a nakonec zajistíme její utěsnění v zemině. 

Tato metoda je vhodná zejména na stanoviště s těžkou, zabuřnělou nebo štěrkovitou půdou 

u vyspělých sazenic. Při dodržení správného postupu je její efektivita velmi vysoká.[3] 

Pro zeminy texturálně lehčí lze použít metodu štěrbinové sadby. Vhodnými 

dřevinami pro tento způsob sadby jsou borovice a dub, které mají vyvinutý kořenový 

systém. K výsadbě lze využít i sázecí stroje, které vytvářejí štěrbinu a po vložení sazenice 

jí uzavírají. Jestliže metodu použijeme i na půdách těžkých, musíme počítat s nárůstem 

nákladů, protože je potřeba individuálního ošetření každé sazenice, především pak úpravy 

terénu kolem ní.[2] 

V případě, že je potřeba provést přesadbu již vzrostlých stromů, které mají 

nahradit uschlý strom z původní výsadby, je třeba dodržet řadu opatření. Nejdůležitější je 

správné upevnění v zemině a zavlažování. Závlaha v době vegetačního období by měla být 

4 až 7 dávek což je zhruba 120 l na jednu sazenici. S dostatkem vody v půdě souvisí i 

termín výsadby všech sazenic. Za ideální čas pro výsadbu je považováno období podzimu, 

kdy dochází k nejmenším výkyvům zásob vody v půdě.[2]  

Pro správný vývoj lesních kultur je nutná i správná ochrana a ošetřování, které je 

nutné provádět od samého začátku výsadby až do konce zajištění kultury. Mezi tato 
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opatření patří ožínání, okopávání, úprava tvaru dřevin, přihnojování, ochrana před škůdci a 

vylepšování kultur. 

Vylepšování kultur je z hlediska výsledku provedení lesnické rekultivace velmi 

důležitý prvek. Zabraňuje vzniku mýtin, nebo vzniku mezer mezi sazenicemi. Z hlediska 

účelnosti se provádí, když úhyn sazenic dosahuje 10% a víc, nebo když dojde k úhynu 

na jednom místě. Při dosadbě je potřeba použít původní druh dřevin, výjimku tvoří rychle 

rostoucí dřeviny (topol, olše, modřín), které se použijí v případě, že původní výsadba 

dosahuje výšky, která nově dosazené sazenice potlačuje. Dojde-li k úhynu velkého 

množství sadby, musíme nejprve zjistit důvod a teprve pak provést dosadbu. 

Pro správný vývoj a růst sazenic je nutné provádět kypření a okopávání, které 

zabraňuje působení buřeně a upravuje půdní vlhkost. Provádí se většinou jen jednou a to 

během prvních tří let od výsadby, kdy porost dosáhne výšky 0,8 - 1 m. Růstu buřeně lze 

zabránit i ožínáním, které je nutné provádět dvakrát v roce a to na jaře (květen) a pak v létě 

(červenec), s tímto ošetřováním se končí po pěti letech od výsadby. Dalším opatřením, 

které se využívá u většiny lesnicky rekultivovaných ploch, je přihnojování kultur. Dle 

potřeby, kterou je třeba odborně posoudit, ho provádíme buď jen ve druhém roce, nebo je-

li v půdě nedostatek živin tak i ve čtvrtém. Většinou tak upravujeme obsah fosforu a 

dusíku v půdě.[3] 

Na výsypkách v SHP je nutná i ekonomicky náročná ochrana sadby před zvěří. 

Ochranu proti vytloukání tvoří jak oplocenky dřevěné tak z drátěného pletiva. Výška obou 

oplocenek musí být alespoň 2 metry. Součástí těchto opatření je i ochrana proti okusu, 

která se dává na spodek sazenic. Tato ochrana je do výšky 50 cm a je buď plastová, nebo 

z králičího pletiva. Před okusem lze dřeviny chránit i řadou chemických přípravků 

(aversol, lavanol, morsuvin, nivus), nástřik nebo nátěr se provádí jednou ročně až do pěti 

let od výsadby. Chemické přípravky se využívají i při ochraně před hraboši, protože i ty 

v případě přemnožení dokážou na nově vysázené výsypce napáchat velké škody. Používají 

se tyto přípravky volid, rodex, protox, stutox atd. Úprava, která se provádí až mezi 6 – 8 

rokem od výsadby, spočívá v odstranění silných bočních větví nebo úpravy terminálu 

sazenic. Veškerý postup ošetřování a ochrany lesních kultur je shrnut do tabulky č. 8.[2] 
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Tabulka 8 - Časový harmonogram ošetřování a ochrany lesních kultur [2] 

Rok Běžná pěstební péče Odlišnosti v pěstební péči 

1 Základní výsadba dřevin - při přeměně druhové 

skladby porostů 

 

- při výsadbě odrostků 

dřevin 

 

- při celoplošném 

mulčování 

organickými 

hmotami 

 

- při zakládání 

příměstské zeleně 

 

- v porostech 

z náletových dřevin 

(řízená sukcese)  

Okopávka 1x 

Vyžínání 2x 

Nátěr proti okusu 

2 Vylepšování výsadby 

Okopávka 1x 

Vyžínání 2x 

Přihnojení 

Nátěr proti okusu 

3 Vylepšování výsadby 

Okopávka 1x 

Vyžínání 2x 

Nátěr proti okusu 

4 Vyžínání 2x 

Nátěr proti okusu 

5 Vyžínání 2x 

Nátěr proti okusu 

6-8 Úprava tvaru dřevin 

4.4. Technologické postupy zemědělské rekultivace výsypkových 

zemin 

Základním cílem zemědělské rekultivace je navrácení půdy do půdního fondu. 

Jedná se především o půdu, která byla před zahájením těžby využívána k zemědělskému 

obdělávání. Využívají se zejména plochy, které navazují na stávající zemědělskou půdu 

nebo je rekultivovaná plocha rovná či mírně ukloněná. 

Při zemědělské rekultivaci uplatňujeme dva způsoby úpravy výsypkových zemin. 

Rekultivaci přímou, tedy bez překrytí ornicí a rekultivaci nepřímou. Rekultivace přímá se 

vzhledem k nedostatku kvalitní zeminy v současnosti skoro nevyužívá. Jestliže se již 

rozhodneme tímto způsobem výsypky rekultivovat, využíváme sprašové hlíny a svahoviny. 

Musíme však počítat, že takto vytvořené antropozemě budou texturálně těžké a jejich 

protierozní a fyzikální vlastnosti jsou méně příznivé a jako takové jsou obtížně 

zpracovatelné. Tento způsob se dnes uplatňuje jen v případě trvalého zatravnění. 

Nepřímá rekultivace je založena na převrstvení technicky upraveného povrchu 

ornicí. Mocnost překryvu se pohybuje od 0,3 do 0,5 m. V současnosti se v SHP nejčastěji 

využívá varianta překryvu humusovým horizontem o mocnosti 0,5 m, který nám umožní 

vznik kvalitní hlubokohumózní antropozemě. V případě, že máme nedostatek ornice, je 
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možné využít dvojvrstvého překryvu, který lze uplatnit v různých podobách. Nejvíce se 

využívá způsob převrstvení výsypky sprašovými hlínami o mocnosti 0,2 – 0,3 m, které 

následně převrstvíme ornicí stejné mocnosti. Nejen v SHP, ale v celé ČR se při vytváření 

antropických půd, nejčastěji využívá metoda nepřímé rekultivace s využitím humusových 

horizontů.[5] 

4.4.1. Osevní postupy využívané pří zemědělské rekultivaci 

Vzhledem k tomu, že poptávka po zemědělsky rekultivovaných plochách pro 

zemědělskou produkci se v poslední době neustále snižuje, je potřeba hledat nové možnosti 

jejího využití a zároveň je nutné hledat ekonomicky únosnější osevní postupy. Abychom 

předešli zhoršení půdních vlastností a následné devastaci rekultivovaných půd je potřeba 

včasného zahájení rekultivačních postupů. Doporučuje se zejména dvou a tříletý osevní 

postup. U těchto postupů používáme převážně trávy a jeteloviny, které spotřebovávají 

méně živin a je možné je využít při dvou sečích jako biomasu. 

Dvouletý přípravný agrocykl je využíván převážně u výsypek, které byly 

převrstveny ornicí o mocnosti 0,5 m, a tříletý cyklus se využívá na výsypkách 

kombinovaných překryvů. V tabulce č. 9 je uveden příklad jedné z možností míšení při 

dvou a tříletém cyklu.[5] 

Tabulka 9 - Orientační složení jetelotravních směsí [5] 

Osevní postup Varianta Složení směsi 

dvouletý 

1. 
jetel bílý (35%), jetel švédský (35%), jílek 

vytrvalý (15%), víčenec setý (15%) 

2. 
úročník lékařský (70%), ovsík vyvýšený 

(15%), srha laločnatá (15%) 

tříletý 

1. 

jetel bílý (10%), jetel švédský (10%), 

štírovník růžkatý (20%), bojínek luční (30%), 

jílek anglický (30%) 

2. 

Jetel švédský (20%), štírovník růžkatý (20%), 

kostřava červená (10%), kostřava luční (10%), 

jílek italský (10%), ovsík vyvýšený (10%), 

srha laločnatá (20%)  
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Dále je při zemědělské rekultivaci možno realizovat pětiletý nebo osmiletý 

rekultivační osevní postup. U pětiletého cyklu se v prvním roce vyseje krycí plodina 

s podsevem vojtěšky nebo jetelotrávy, v druhém a třetím roce vojtěška či jetelotráva, 

ve čtvrtém ozimá obilovina a v pátém roce pak lukovinoobilovina a bob nebo okopanina či 

řepka ozimá. Pro osmiletý cyklus máme možnost výběru z několika variant, jednou z nich 

je například:  1. rok - krycí plodina s podsevem vojtěšky 

 2. – 4. rok – vojtěška 

 5. rok – obilovina 

 6. rok – okopanina 

 7. rok – silážní kukuřice 

 8. rok – krycí plodina s podsevem víceleté pícniny 

Po ukončení rekultivačního cyklu musí zemina vykazovat slabě kyselou půdní 

reakci, poměr C:N max. 1:15, mírnou až střední humozitu, alespoň 60 % stupeň sorpční 

nasycenosti, obsah rizikových prvků se nesmí dostat nad hranici povolenou ve vyhlášce 

č.13/94 Sb. a zásoba P, K, Mg dosahuje alespoň spodní hranice kategorii pro střední 

zásoby.[5] 

4.5. Úpravy hydrické a ostatní 

V současné době představuje hydrická rekultivace jen malý zlomek úprav 

z celkového zahlazení následků po báňské činnosti, ale je zde předpoklad a někde již 

existují i plány, které počítají se strmým nárůstem ploch, které budou tímto způsobem 

rekultivovány. Jezera, která vzniknou na místě zbytkových jam, se stanou významnou 

zásobárnou vody a také budou utvářet celkový ráz krajiny. 

Mezi hlavní předpoklady úspěšného provedení hydrické rekultivace patří zajištění 

těsnění dna jezera a propustných nadložních horizontů, zajištění stability navazujících 

svahů a kvality vody. Na správné těsnění dna jezera je kladen velký důraz, protože 

zabraňuje míšení slojových a jezerních vod. Jestliže by došlo k promíchání těchto vod, 

došlo by k zhoršení kvality, které by mohlo být nevratné. K zajištění dobré kvality vody je 

potřeba mít kvalitní zdroj vody, dostatečný objem a rychlost napouštění a dostatečnou 

hloubku jezera.[2] 

Hydrickou rekultivaci nepředstavují jen zatopené zbytkové jámy, ale i uměle 

vytvářené rybníky, které pomáhají udržet rozvoj fauny a flory na rekultivovaných 
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plochách. Při jejich zakládání se využívá přirozeného vývoje a lokálních depresí. 

Přirozenou cestou vznikají rovněž močály, které se vyskytují zejména v místech 

po hlubinné těžbě. V rekultivačních projektech je pak nutno s těmito místy počítat. 

Ostatní rekultivace jsou zastoupeny plochami, které plní roli funkční a rekreační 

zeleně. Jedná se o takové uskupení, které nepřesáhne plošnou výměru 0,3 ha a nemá 

charakter lesního porostu. Spadají do ní rovněž takové úpravy jako je vytváření 

sportovních a rekreačních ploch, parků, sadovních úprav nebo úprav okolí skládek a 

průmyslových objektů. V případě úpravy sportovních a rekreačních ploch je nutné úpravy 

podřídit okolí a k oddělení travnaté plochy od okolí se využívají dřeviny domácího 

původu. Olše, jasan, jilm nebo dub mají funkci větrolamů, doprovodných porostů a 

zpevňování břehů podél vodních toků a nádrží.  
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5. TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÝ PŘÍNOS 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

V poslední části diplomové práce se budu zabývat porovnáváním klasických 

způsobů rekultivace sledovaných území s rekultivací, kde je určitá část rekultivované 

plochy ponechána přirozené sukcesy. Tento proces budu sledovat v oblasti Komořanska a 

Slatinic. Budu zde porovnávat ekonomický přínos, při ponechání přirozené sukcese na 5%, 

10% a 20% rekultivované plochy. Rovněž budu zjišťovat ekologický přínos těchto 

opatření. 

5.1. Výchozí stav Komořansko a Slatinice 

5.1.1. Komořansko  

Celkové řešení předpokládá řízené napouštění zbytkové jámy alespoň na kótu 

180 m n. m. Vzhledem k historickému geomorfologickému uspořádání území je 

nejlogičtějším a nejpřirozenějším řešením gravitační svedení krušnohorských potoků 

původně tvořících komořanskou pánev do zbytkové jámy. O tom, nakolik je tato možnost 

reálná při respektování či spíše optimalizaci požadavků ostatních uživatelů území, by měly 

co nejdříve rozhodnout kompetentní územně - správní orgány. 

Samotná rekultivace ploch, které nebudou zatopeny, je realizována především 

lesnickým způsobem, kde je kladen důraz na funkčnost vytvářené krajiny a také 

na ekologii. Rekultivaci lesnickou můžeme rozdělit na kategorii ostatní veřejné zeleně, u 

které se především vytvářejí plochy rekreační a estetické, kde je poměr přírodní louky a 

zalesněné plochy 1 : 2.  Větší význam má však vznik lesů hospodářských, které plní funkci 

hospodářskou a půdoochrannou. Vznik orné půdy, nebo jinými slovy rekultivace 

zemědělská není na tomto území navrhovaná. Důvodem je nedostatek kvalitní ornice a 

zároveň vzdálenost od venkovských osídlení. Vzhledem k tomu, že na tomto území 

vznikne velké jezero, je velká část rekultivace navrhována v pojetí vzniku sportovně 

rekreačních ploch.[13] 

5.1.2. Slatinice  
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Souhrnný plán rekultivací z roku 1997 pro lom Vršany, počítá se zatopením 

zbytkové jámy vodou. Takto vzniklé jezero má stanovenou kótu napouštení do výšky 

hladiny 210 až 215 m n. m. Hlavním problémem u této varianty je nedostatek kvalitní vody 

pro napouštění. Plán počítá s využitím vod, které budou přesměrovány z obtoku výsypky 

Slatinice a Malé Březno, tento zdroj je však nedostatečný a v další fázi bude nutné 

přistoupit k čerpání vody. K tomuto účelu je plánováno využít průmyslového vodovodu, 

který bude přivádět vodu z řeky Ohře. Po napuštění jezera na kótu 215 m n. m. bude obsah 

vody v jezeře dosahovat 73,6 mil. m
3
. Z toho 38,7 mil. m

3
 bude muset být čerpáno z Ohře, 

což se odrazí v ekonomické stránce procesu. 

Geografická poloha, přírodní podmínky a v neposlední řadě i dostatek ornice a 

zúrodnitelných zemin předurčuje část tohoto území využít k zemědělské rekultivaci. 

Dalším předpokladem je báňskou činností vytvořený reliéf a i to, že území bylo dříve 

zemědělsky využíváno. Plocha pro zemědělské rekultivace má dosáhnout 340 ha a má být 

rozdělena pásy vysoké zeleně do jednotlivých honů o velikosti 15 a 45 ha. Toto oddělení 

zvyšuje jednak ekologickou stabilitu, ale zároveň má i protierozní účinky. Lesnická 

rekultivace bude realizována na ploše okolo 1 266 ha.[13] 

Tabulka 10 - Sumarizace nově zakládaných rekultivací po roce 2012 až do vyuhlení [13] 

Typ 

rekultivace/území 
Zemědělská Lesnická Hydrická Ostatní Celkem 

Komořansko 0 715 700 71 1486 

Slatinicko 342 1266 404 142 2154 

5.2. Rekapitulace typů rekultivačních zásahů 

Rekultivace zemědělská zahrnuje: 

Výchozí krok, tj. skrývání v případě rekultivace nepřímé a dále vlastní osevní 

práce provedené ve tří až osmiletém cyklu. Zahrnuje vláčení, sečení, smykování, organické 

hnojení, kejdování, hloubkovou orbu, postřik herbicidem, drcení slámy, sklizeň. (Všechny 

tyto prvky jsou uvedeny jen jako příklad, tedy nevyjadřují chronologický ani 

technologický sled, stejně jako nevyjadřují použití jednotlivých osiv). Ekonomicky 

významným vstupem je překryv ornicí, nákup osiva a chemického hnojení. Faktor, který je 

v tomto procesu rizikovým, je působnost přírodních vlivů.  
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Rekultivace lesnická zahrnuje: 

Pedologický výzkum a následně 4 technologické etapy, kde 1. a 4. etapa je časově 

definována, zatímco 2. a 3. etapa se časově prolíná v několika letech.  

1. etapa: jamková ruční výsadba 

2. etapa: ošetřování vysázené kultury (okopávání, ožínání, chemická ochrana proti 

okusu zvěří) 

3. etapa: vylepšování a doplňování cílovými dřevinami 

4. etapa: výchova porostu a předání „zajištěné kultury“ (podle stavu porostu bude 

po ukončení decennia tj. v jedenáctém roce provedena prořezávka kultur) 

Podobným způsobem jako u předchozí rekultivace, kde převládala činnost 

zemědělská, jsou v tomto případě činnosti závislé převážně na lesnické práci. Ta se 

ve většině případů provádí manuálním způsobem. Z ekonomického hlediska se vyznačuje 

nižšími náklady a nižší energetickou náročností. Hlavní položku finančních nákladů tvoří 

zajištění sazenic pro výsadbu a doplňování, pedologický výzkum a materiál k chemickému 

ošetření. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje lesnickou rekultivaci, je časová 

náročnost, Realizace je víceletá.  

Rekultivace hydrická zahrnuje: 

Vodní plochy vznikají dvěma způsoby. Jednak odvodněním výsypkových ploch, 

nebo zatopením zbytkových jam. K odvodňování je potřeba provést sanační odvodnění 

k čemuž se využívá drénů a kamenných odvodňovacích žeber. Do první skupiny spadá i 

budování kanálů a přítokových koryt, které souvisí jednak s překládkou toků, stejně jako 

převedením vod s cílem obnovy vodního režimu. V případě zatápění zbytkových jam se 

provádí: 

- tvarování zbytkové jámy 

- úprava generálních svahů, jednotlivých řezů a etáží 

- řešení vod v podpovodí zbytkové jámy 

- činnosti související s ochranou svahů proti podmývání 

- ochrana proti možným záparům a ohňům před zatopením 

- zabezpečení potřebné kvality vody 

Výše popsané body zahrnují celou řadu technických činností a opatření 

prováděných podle specifiky jednotlivých projektů. Náročnost ekonomické stránky je dána 

vysokou technickou náročností rekultivace hydrické. Pro dokonalé zvládnutí této 
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rekultivace je nutné zastoupení mnoha profesí, což navyšuje nároky na čerpání mzdových 

prostředků, stejně jako spotřeba energií (např. pohonných hmot), použití techniky 

skladování materiálu. Samostatnou kapitolu tvoří náklady na vodu, kterou jsou zbytkové 

jámy zatápěny.  

Rekultivace ostatní: 

Jsou specifické projekty, které řeší využití ploch převážně jako rekreační zeleň, 

příměstskou zeleň, rekreační a sportovní plochy, úpravu průmyslových objektů a skládek 

apod.  

Podle různých autorů lze náklady na provedení jednotlivých typů rekultivace 

za odpovídající zásahy vyčíslit následujícím způsobem. 

Tabulka 11 - Porovnání nákladů na jednotlivé druhy rekultivace dle různých zdrojů [10] 

Podklad/ 
druh 
rekultivace 

A 
(1000 Kč/ha) 

B 
(1000 Kč/ha) 

C 
(1000 Kč/ha) 

D 
(1000 Kč/ha) 

E 
(1000 Kč/ha) 

F 
(1000 Kč/ha) 

Rekultivace 
zemědělská 

 111,3 - 1168,1 
 

800,- 900,- 935,3 1646,7 
100 - 300 

(400 - 1100) 

Rekultivace 
lesnická 

 199,0 - 991,3 700 - 1150,- 1100-1350,- 529,3 1195,6 
300 - 600,- 

(600 - 1400) 

Rekultivace 
hydrická 

1970,8 - 7754,- 1300 -2400,- 1800,- 3311,5 1148,3 1900 - 7800,- 

Rekultivace  
ostatní 

315,9 - 2879,7 900,- 1200,- 1675,4 560,- 300 - 2800,- 

Spontánní 
(řízená) 
sukcese 

     10 - 50,- 

A) Současný stav zahlazování důsledků hornické činnosti formou sanací a 

rekultivací včetně některých problémů spojených s touto činností.[12] 

B) Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou 

činností (průměrné ceny v Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.)[8]  

C) Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou 

činností (průměrné ceny v Severočeských dolech, a.s.)[8]  

D) Přehled všech rekultivací k 31. 12. 2006 (rekultivace ukončené v letech 2001 -

 2006) (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 2007) 

E) Přehled všech rekultivací k 31. 12. 2006 (údaje o rekultivacích započatých v r. 

2000 a dále) (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 2007) 

F) Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích na 

území dotčených těžbou nerostných surovin [9]  
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Obrázek 8 - Krabicový graf rozpětí realizačních cen druhů rekultivací různých autorů 

Popis a vysvětlení krabicových grafů na příkladu cen zemědělské rekultivace ve 

výše uvedeném zobrazení.  

Krabicové grafy vždy zobrazují neparametrickou statistiku a lépe popisují stav, 

než pouze průměr, který může být posunut na jednu či druhou stranu podle výskytu 

maximálních hodnot. Ceny zemědělské rekultivace ve výše uvedeném grafu lze popsat 

následujícím způsobem: minimální a maximální hodnota v grafu označená křížkem 

dosahuje hodnoty 111 300 Kč respektive 1 529 340 Kč na ha zemědělsky rekultivované 

plochy. První decil (zobrazení spodním vousem) ve výši 342 260 Kč znamená, že 10 % 

cen za zemědělskou rekultivaci leží pod touto hodnotou a 90 % je tvořeno hodnotami 

vyššími. První kvartil (spodní čára krabice) ve výši 800 000 Kč vyjadřuje hodnotu, 

pod kterou leží 25 % hodnot a nad níž leží 75 % hodnot. Střední hodnota (čára uprostřed) 

pak vyjadřuje, že 50 % čísel leží pod hodnotou 935 300 Kč a 50 % nad touto hodnotou. 

Třetí kvartil (horní čára krabice) ve výši 1 168 100 Kč zobrazuje hodnotu, pod níž leží 

75% hodnot a 25 % nad touto hodnotou. Devátý decil (úsečka horního vousu) pak 

hodnotou 1 529 340 Kč vyjadřuje, že 90% cen rekultivace zemědělské půdy leží pod touto 

a 10 % nad touto cenou. Čtverečkem je pak v grafu vyjadřován průměr, který je v tomto 

případě 951 300 Kč a zde je blízký střední hodnotě. Tyto ceny pak byly využity pro 
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výpočet realizačních cen pro rekultivace v Komořanské a Slatinické oblasti mostecké části 

SHP. 

Tabulka 12 - Realizační náklady v mil. Kč na různé typy rekultivace Komořanské oblasti 

mostecké části SHP 

Podklad/ druh 

rekultivace 

zeměd. 

min 

zeměd. 

max 

les. 

min 

les. 

max 

vodní 

min 

vodní 

max 

ostatní 

min 

ostatní 

max 

spont.  

min 

spont. 

max 

Komořany 

ha 

0  715  700  71  0  

A (mil. Kč/ha) 0 0 142 709 1 380 5 428 22 204 0 0 

B (mil. Kč/ha) 0 0 501 822 910 1 680 0 64 0 0 

C (mil. Kč/ha) 0 0 787 965 0 1 260 0 85 0 0 

D (mil.Kč/ha) 0 0 0 378 0 2 318 0 119 0 0 

E (mil. Kč/ha) 0 0 0 855 0 804 0 40 0 0 

F (mil. Kč/ha) 0 0 429 1 001 1 330 5 460 21 199 10 50 

Tabulka 13 - Realizační náklady v mil. Kč na různé typy rekultivace Slatinické oblasti 

mostecké části SHP 

Podklad/ druh 

rekultivace 

zeměd. 

min 

zeměd. 

max 

les. 

min 

les. 

max 

vodní 

min 

vodní 

max 

ostatní 

min 

ostatní 

max 

spont. 

min 

spont. 

max 

Slatinice ha 342  1 266  404  142  0  

A (mil. Kč/ha) 38 399 252 1 255 796 3 133 45 409 0 0 

B (mil. Kč/ha) 0 274 886 1 456 525 970 0 128 0 0 

C (mil. Kč/ha) 0 308 1 393 1 709 0 727 0 170 0 0 

D (mil. Kč/ha) 0 320 0 670 0 1 338 0 238 0 0 

E (mil. Kč/ha) 0 563 0 1 514 0 464 0 80 0 0 

F (mil. Kč/ha) 137 376 760 1 772 768 3 151 43 398 10 50 
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V tabulkách uvedené ceny na budoucí či krátkou dobu probíhající rekultivace 

do vyuhlení byly zvoleny proto, že pouze u těchto rekultivací lze počítat s možnou změnou 

zpracovaného rekultivačního generelu ve prospěch spontánní či řízené sukcese.  

5.3. Řízená (spontánní) sukcese  

Obnova území po přírodních, ale zejména antropogenních zásazích, může 

probíhat i formou přirozené (spontánní) sukcese, která vede k vytváření přírodě bližším 

ekosystémům. Oproti klasickým způsobům rekultivace můžeme na jedné straně počítat se 

zvýšením biologické diverzity a celkové přírodní hodnoty a na straně druhé s úsporou 

finančních prostředků. Hlavním problémem je délka obnovy a z toho plynoucí možnost 

zapojení do kulturní krajiny, zvláště tam, kde je poměrně vysoká hustota obyvatelstva. 

Předtím než se rozhodneme využít přirozené sukcese, musíme zhodnotit stav přírodních 

procesů a případných rizik, zda je ekosystém schopen návratu do požadované (referenční) 

podoby cestou samovolné sukcese a je-li doba k přirozené obnově přijatelná. 

Řízená sukcese: 

Po té co je ukončen báňský provoz a než započne jedna z klasických typů 

biologické rekultivace, vznikají na opuštěných plochách místa, na kterých probíhá 

přirozená sukcese. Tyto biotopy se po drobných technických a biologických úpravách 

mohou stát krajinotvorným prvkem, který může navázat či doplnit některé z klasických 

forem rekultivace, zemědělské nebo lesnické. Přirozené sukcese se využívá zejména tam, 

kde jsou již vymodelovány prvky, které v případě drobných terénních úprav území rozčlení 

a dotvoří, zejména v návaznosti na svahové části, či budoucí záměr rekreační zóny.[14] 

Jak ve svojí práci uvádí Gremlica et. al. (2011) lze v klasických rekultivačních 

postupech počítat se zastoupením sukcesních území do 20%. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné ceny za jednotlivé typy 

rekultivací v Komořanském a Slatinickém prostoru mostecké část SHP podle stávajícího 

generelu. 
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Tabulka 14 - Výměra plánovaných rekultivací v ha a jejich průměrné ceny v mil. Kč 

v Komořanském prostoru mostecké části SHP 

Komořany zemědělská lesnická vodní ostatní 

výměra ha 0 715 700 71 

Průměr cen v mil. Kč 0 725,7 2 083,5 93,3 

Tabulka 15 - Výměra plánovaných rekultivací v ha a jejich průměrné ceny v mil. Kč 

ve Slatinickém prostoru mostecké části SHP 

Slatinice zemědělská lesnická vodní ostatní 

výměra ha 342 1266 404 142 

Průměr cen v mil. Kč 325,3 1 285,1 1 202,5 186,9 

V následujících grafech jsou pak uvedeny úpravy, které budou zahrnovat variantu 

zohledňující zastoupení 5%, 10%, a 20 % přirozené či řízené sukcese na analyzovaném 

území.  

 

Obrázek 9 - Realizační náklady v mil. Kč s různým zastoupením sukcese ve stávajících 

typech rekultivací na Komořansku 
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Obrázek 10 - Realizační náklady v mil. Kč s různým zastoupením sukcese ve stávajících 

typech rekultivací na Slatinicku 

Celkové úspory nákladů realizace se zastoupením 5%, 10% a 20% využití 

spontánní či řízené sukcese jsou uvedeny v tabulce č. 16. 

Tabulka 16 - Vypočtená úspora finančních prostředků při uplatnění různých podílů 

spontánní či řízené sukcese v mil. Kč na analyzovaném území 

lokalita zastoupení sukcese 5% 10% 20% 

Komořany 
úspora v mil. Kč 

142,9 285,8 571,6 

Slatinice 146,8 293,5 587,0 

Celkem  289,7  579,3 1 158,6 

Využitím přirozené či řízené sukcese lze teoreticky na analyzovaném území 

dosáhnout významné ekonomické úspory. Ta je v nejnižší variantě se zastoupením 

sukcesních území do 5 % 289,7 mil. Kč, při zastoupení 10% pak činí úspora 579,3 mil. Kč 

a ve variantě se zastoupením sukcesních území 20% činí úspora dokonce 1 158,6 mil. Kč.  

Otázkou je zda by bylo možné dosáhnout změny již zpracovaného generelu a zda 

lze na vnitřních výsypkách počítat s vývojem sukcesních společenství, která by byla 

předpokladem pro vznik cenných biotopů, pro které se právě s přirozenou či řízenou 

sukcesí počítá.  
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ZÁVĚR 

Optimálním řešením je, podle podmínek daných rozlohou a charakterem těžbou 

narušených území, vhodně kombinovat klasické technické a biologické rekultivace 

s přírodě blízkými způsoby obnovy.  

Rekultivační postupy se musí přizpůsobit aktuálnímu stavu lokalit, zejména jejich 

částí s cennými nově vzniklými biotopy, v nichž se vyskytují ohrožené či zvláště chráněné 

druhy hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Cílovým stavem rekultivací 

využívajících přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesi jsou trvalé travní 

porosty s dřevinami řídce rostoucími mimo les. Jsou využitelné k odpovídajícímu 

dlouhodobě udržitelnému zemědělskému obhospodařování nebo přírodě blízké kvalitní 

různověké lesní porosty odpovídající nadmořským výškám, zeměpisným polohám, místní 

morfologii terénu i specifickým podmínkám rekultivovaných lokalit využitelné i k 

hospodářským účelům založeným na udržitelném lesnickém hospodaření. Tyto plochy 

mohou sloužit i ke krátkodobé rekreaci, relaxaci a k některým sportovním aktivitám.  
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Tabulka 17 – Vzorové rekultivační osevní postupy [3] 

VZOROVÉ REKULTIVAČNÍ OSEVNÍ POSTUPY 

Rok Plodina 

Osmiletý 

1. Varianta 

1. Krycí plodina s podsevem vojtěšky 

2. – 4. Vojtěška 

5. Obilovina 

6. Okopanina 

7. Silážní kukuřice (luskovinoobilní směs) 

8. Krycí plodina s podsevem víceleté plodiny 

2. Varianta 

1. Luskovinoobilní směska 

2. Krycí plodina s podsevem jetelotrávy 

3. – 4. Jetelotráva 

5. Obilovina 

6. Ozimá řepka 

7. Obilovina 

8. Krycí plodina s podsevem vojtěšky 

Pětiletý 

1. Varianta 

1. Krycí plodina s podsevem vojtěšky 

2. Vojtěška 

3. Vojtěška 

4. Ozimá obilovina 

5. Luskovinoobilní směska nebo bob 

2. Varianta 

1. Krycí plodina s podsevem jetelotrávy 

2. Jetelotráva 

3. Jetelotráva 

4. Ozimá obilovina 

5. Okopanina nebo ozimá řepka 

Tříletý 

(70 % jetelovin, 30 % travin 

1. – 3. Jetel bílý (35 %), jetel švédský (35 %), jílek vytrvalý (15 %), vičinec setý (70 

%), ovsík vyvýšený (30 %), úročník lékařský (70 %), srha laločnatá (30 %) 

Dvouletý 

(40 % jetelovin, 60 % travin) 

1. - 2. Jetel bílý (10 %), jetel švédský (10 %), štírovník růžkatý (10 %), bojínek luční 

(5 %), jílek anglický (5 %), jílek italský (10 %), kostřava červená (10 %), 

kostřava luční (10 %), ovsík vyvýšený (10 %), srha laločnatá (10 %) 

  



 

 

Tabulka 18 - Způsoby rekultivace antropogenních půd [3] 

 


