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Anotace diplomové práce:

Lignit byl v០dy dobýván pro energetické vyu០ití v prᛰmyslu a domácnostech. 

A០  koncem 20. století se na lignit zaაalo pohlí០et jako na pᖐírodní látku, která svými 

vlastnostmi a schopnostmi nachází uplatnᆰní v mnoha neenergetických odvᆰtvích. Lignit díky 

svému slo០ení a obsahu velkého mno០ství huminových látek je úspᆰᘐnᆰ vyu០íván v oblastech 

zemᆰdᆰlství a ekologie. V oblastech ekologie lignit plní funkci sorbentu nebezpeაných látek a 

polutantᛰ, které byly do prostᖐedí zaneseny. V zemᆰdᆰlství se lignit uplatᒀuje pro své  

akumulaაní, zásobovací, regulaაní a ochranné vlastnosti, které pᖐíznivᆰ pᛰsobí na zdraví, rᛰst a 

výnos plodin, ale také sni០uje potᖐebu pou០ití hnojiv, co០ vede k menᘐím nákladᛰm.

Annotation of graduation theses:

Lignite was always mined for industrial and household energy use. Lignite became regarded as 

a natural substance at the end of the 20th century when it was found to have qualities and 

applications in non-energy. Lignite is successfully used in agriculture and ecology thanks to 

its composition and contents of humic substances. Lignite in ecologyfulfils the function of 

absorbents of hazardous pollutants and substances, which were brought into the enviroment.

Lignite in agriculture is used for its accumulative, supplying, regulating and protective quality, 

which affects positively on the health, growth and yield of crops and also reduces the need to 

use fertilizers, that lead to lower costs.

Die Annotation der Diplomarbeit:

Der Lignit wurde immer für die energetische Ausnutzung in der Industrie und im Haushalt 

gefordert. Zu Ende des 20.Jahrhunderts begann der Lignit für Naturstoff zu halten, der durch 

seine Eigenschaften und Fähigkeiten die Durchsetzung in vielen unenergetischen Bereichen 

findet. Der Lignit wird dank seiner Struktur und Inhalt einer großen Menge von Huminstoffen

in der Landwirtschaft und Ökologie erfolgreich ausgenutzt. In den Gebieten der Ökologie erfüllt 

die Funktion des Absorbens der gefährlichen Stoffen und Schmutzstoffen, die in die Umwelt 

eingetragen wurden. In der Landwirtschaft macht sich der Lignit dank seinen Akkumulations-, 

Versorgungs-, Regulierungs- und Schutzeigenschaften nützlich, die einen günstigen Einfluss auf 

Gesundheit, Wachstum und Ertrag der Nutzpflanzen, aber auch vermindert der Bedarf an 

Düngemittel, was zu niedrigeren Kosten führt.
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1. Úvod
Tématem diplomové práce je lignit a jeho ekonomické vyu០ití. Práce nás 

seznámí s jeho vlastnostmi a slo០ením. Dále se zamᆰᖐuje na stávající vyu០ití lignitu

a to i v oblasti  zemᆰdᆰlství, ekologie a prᛰmyslu. 

Jednotlivé kapitoly popisují vlastnosti, zpracování a vyu០ití lignitu.V kapitole 

tᖐetí je lignit specifikován z hlediska fyzikálnᆰ-chemického, pᖐiაem០ jednotlivé slo០ky 

jsou detailnᆰ popsány. Dále je v práci pᖐedstaven zpᛰsob tᆰ០by a zpracování lignitu 

v jihomoravských lignitových dolech. Kapitola აtvrtá se vᆰnuje kontaminaci pᛰd a vod 

toxickými látkami, jejich následný vliv na okolní ekosystém a celé ០ivotní prostᖐedí. 

V této kapitole jsou uvedeny pᖐíklady degradace pᛰdy zpᛰsobené rᛰznými látkami 

აi prostᖐedím, které აlovᆰk svou აinností zapᖐíაinil. Kapitola pátá se týká vyu០ití 

vlastností lignitu v zemᆰdᆰlství, ekologii a prᛰmyslu se zamᆰᖐením na jednotlivé oblasti 

pou០ití lignitu jako je sorpce toxických látek z prostᖐedí, pou០ití lignitu v oblasti 

zemᆰdᆰlství, zejména pᖐi zúrodᒀování nebo revitalizaci degradované pᛰdy. Poslední 

აást diplomové práce se zabývá energetickým vyu០itím lignitu a jeho negativními 

dopady na ០ivotní prostᖐedí zapᖐíაinᆰné nevhodným materiálovým slo០ením pro takové 

u០ití. 
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2. Cíl diplomové práce

Cílem diplomové práce je zhodnotit stávající energetické vyu០ití lignitu

a dokázat neefektivnost u០ití této pᖐírodní látky tomto odvᆰtví. Dále provést rozbor 

nových mo០ností vyu០ití lignitu jako je jeho pᖐirozená sorpce toxických látek 

nebo schopnost revitalizace degradované pᛰdy a navrhnout efektivní ekonomické 

ᖐeᘐení, jak vyu០ívat tuto pᖐírodní surovinu v oblasti prᛰmyslu, zemᆰdᆰlství a ekologie. 
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3. Lignit

Lignit mᛰ០eme definovat jako geologicky nejmladᘐí typ uhlí. Jeho vznik 

se odhaduje jako mezistupeᒀ vzniku hnᆰdého uhlí a raᘐeliny, co០ lignitu dává specifické 

vlastnosti zpᛰsobené jeho materiálovým slo០ením. 

3.1 Definice lignitu jako materiálového systému

Lignit patᖐí do skupiny kaustobiolitᛰ (tabulka 1) a díky svému relativnᆰ 

mladému stáᖐí obsahuje hmotu, s rᛰzným stupnᆰm prouhelnᆰní pᛰvodní fytomasy [1]. 

Jedná se o morfologicky a molekulárnᆰ polydisperzní systém obsahující:

- velké mno០ství vody obsa០ené ve volném objemu jako: póry, mikrotrhliny, 

mezibunᆰაné prostory mateᖐské hmoty a také vodu fyzikálnᆰ vázanou 

na oxidované uhlíkaté struktury,

- komplex  cyklano-aromatických slouაenin, 

- makroskopické slo០ky náhodného pᛰvodu a výskytu,

- partikulární minerální útvary slouაenin kᖐemíku, ០eleza a dalᘐích prvkᛰ.

Geologické stáᖐí lignitu (tabulka 2) je pᖐíაinou jeho kvalitativních vlastností,

mezi které patᖐí vysoký obsah huminových látek. Huminové látky dávají lignitu 

pᖐirozenou sorpაní schopnost, ale také doká០í revitalizovat rᛰznᆰ degradované pᛰdy [2].

Tabulka 1. Chemické slo០ení nejაastᆰji pou០ívaných tuhých paliv.

Materiál Uhlík(%) Vodík(%) Kyslík(%) Dusík(%) Obsah H2O(%)

dᖐevo 43 5 37 0,1 75-99

raᘐelina 47 5 32 0,8 75-85

lignit 25-45 3 11 0,8 50

hnᆰdé uhlí 60-70 5 18 1,4 30-50

აerné uhlí 75-80 4 5 1,3 3-15

antracit 94 3 2 1 1-3

koks 85 2 2 0,5 3
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Tabulka 2. Pᖐibli០ný აasový prᛰbᆰh vzniku tuhých paliv.

materiál raᘐelina hnᆰdé uhlí აerné uhlí

doba 3-35 tisíc let 5-30 mil. let 260-380 mil. let

období აtvrtohory tᖐetihory pozdní druhohory-prvohory

Stáᖐí lignitu je v mezistupni mezi raᘐelinou a hnᆰdým uhlím.

Fyzikální model lignitu:

Lignit (obrázek 1) pᖐedstavuje slo០itý makromolekulární komplex. Skládá    

se pᖐedevᘐím z polyelektrolytᛰ jako jsou huminové kyseliny, polysacharidᛰ, 

polyaromátᛰ, uhlíkatých ᖐetᆰzcᛰ modifikovaných sirnými a dusíkatými skupinami, 

které obsahují kyslíkaté აlánky spojené s hlavním ᖐetᆰzcem [3]. Fyzikální model lignitu 

se აlení na:

- vláknité, destiაkové a rᛰznᆰ prostorovᆰ symetrické i nesymetrické slo០ky 

o rᛰzném stupni prouhelnᆰní,

- mikro a makrodisipace pᖐímᆰsí,

- volný vnitᖐní objem zahrnující: mikrotrhliny, kapiláry, vakuoly.

Obrázek 1. Fotografie jihomoravského lignitu. 



13

3.2 Elementární a strukturální slo០ení  lignitu

Pᖐesné chemické slo០ení lignitu dosud není známo, pᖐedevᘐím z dᛰvodu 

koloidního charakteru uhelné hmoty. Slo០ení uhelné hmoty se liᘐí podle místa výskytu. 

Lignit se skládá z velkého mno០ství látek, které mᛰ០eme rozdᆰlit do nᆰkolika skupin 

dle jejich povahy. Ka០dá skupina zahrnuje látky pᖐibli០ného chemického slo០ení 

a charakteru urაitých vlastností [1]. Mezi základní skupiny patᖐí:

1) rostlinné zbytky

2) huminy

3) huminové kyseliny

4) bitumen ( uhelný nebo montánní vosk z lignitu, raᘐeliny a uhlí )

Rostlinné zbytky se vyskytují zejména v raᘐelinᆰ a hnᆰdém uhlí. Kromᆰ voskᛰ 

a pryskyᖐic jsou to i zbytky celulózy, hemicelulózy, lignin a pektinových látek. 

Se zbytky celulózy co០ je základ bunᆰაných stᆰn rostlinných tkání se setkáváme hlavnᆰ 

v raᘐelinᆰ a hnᆰdém uhlí. Obsah celulózy zpravidla závisí na stáᖐí a hloubce masy.

Hemicelulózy jsou to látky podobné celulóze, ale mnohem lépe hydrolyzovatelné. 

Vᆰtᘐina polysacharidᛰ, které se ᖐadí do hemicelulózy mají lineární ᖐetᆰzce. 

Hemicelulózy s ligninem tvoᖐí celulózovou stavbu bunᆰაných stᆰn rostlin.

Lignin je souაást dᖐeva skládající se z fenylpropanových jednotek. Lignin se nachází 

v raᘐelinách  a hnᆰdém uhlí. Tato látka je pomᆰrnᆰ chemicky stálá a jeho obsah závisí 

na prouhelnᆰní masy, ale zpravidla bývá 10 – 35%

Pektinové látky jsou pravdᆰpodobnᆰ mateაnou substancí lignitu. Bᆰhem prouhelnᆰní 

probíhají tyto pochody:

Pektin → lignin → აervené produkty lignitu → huminové kyseliny → huminy.



14

Huminové látky jsou organické hmoty, které se nalézají na zemském povrchu 

a pᖐedstavují slo០itý komplex heterogenních slouაenin. Tyto organické hmoty lze 

rozdᆰlit do dvou základních skupin [4]:

a) nehuminové látky

slouაeniny lehce napadnutelné mikroorganismy a mají krátkou ០ivotnost. Mezi 

nehuminy patᖐí proteiny, peptidy, aminokyseliny, tuky, vosky, pryskyᖐice a jiné 

nízkomolekulární látky.

b) huminové  látky

patᖐí mezi nejrozᘐíᖐenᆰjᘐí pᖐírodní organické slouაeniny vyskytující se na  zemském 

povrchu. Jsou obsa០eny v pᖐírodních vodách, sedimentech, pᛰdách, raᘐelinᆰ, lignitu 

a hnᆰdém uhlí. Huminové látky jsou heterogenní slouაeniny, pro které neexistuje 

jednotný strukturní vzorec, jejich slo០ení toti០ závisí na stáᖐí, pᛰvodu, stupni 

prouhelnᆰní organické substance, materiálu atd. 

Vznik huminových  látek se tradiაnᆰ nazývá huminifikace (obrázek 2) 

a je souborem mnoha biochemických reakcí.

Obrázek 2. Humifikaაní cesty v pᛰdách upraveno podle Stevenson (1994).
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Huminifikaაní procesy mᛰ០eme rozdᆰlit do dvou základních skupin [4]:

a) degradaაní cesta humifikace, která pᖐedpokládá pozvolnou pᖐemᆰnu 

rostlinných biopolymerᛰ na humin, který mᛰ០e být také degradován na huminové 

kyseliny a fulvokyseliny. Bᆰhem mikrobiální degradace jsou labilní makromolekuly 

plnᆰ rozlo០eny a vyu០ity, ale stabilnᆰjᘐí souაásti biopolymerᛰ jako napᖐ. lignin, kutin, 

suberin a melanin zᛰstávají zachovány a mohou tvoᖐit základní kostru huminových 

látek. Jako první se vytváᖐí humin, který je zároveᒀ základním materiálem humifikace.

Oxidaაní degradací huminu vznikají huminové kyseliny se stejnou molekulovou 

hmotností jako humin, ale s vyᘐᘐím obsahem funkაních skupin (karboxylové, 

karbonylové a hydroxyl - skupiny). Dalᘐí degradace produkuje fulvokyseliny,                   

se sní០enou molekulovou hmotností a jeᘐtᆰ vyᘐᘐím obsahem funkაních skupin.

b) kondenzaაní cesta pᖐedpokládá, ០e biopolymery jsou nejprve rozlo០eny na menᘐí 

molekuly a០ na monomery a z nich pak vzniká kondenzací základ huminových látek[4]. 

Nejznámᆰjᘐí jsou dvᆰ abiotické kondenzace viz. pᖐíloha 1:

- Polyfenolová teorie

- lignitová teorie. 

Huminové kyseliny:

Po stránce chemické (tabulka 3) se huminové kyseliny chovají jako relativnᆰ 

silné, které jsou schopny rozkládat minerální soli a vyvíjet vodík pᖐi reakci s kovem. 

Jsou to amorfní látky, vzniklé rozpadem rostlinných zbytkᛰ a jejich základní prvkové 

slo០ky jsou C, H, O. Huminové kyseliny jsou hlavní souაástí hnᆰdých uhlí, raᘐeliny 

a v malém mno០ství i v აerném uhlí, vyskytují se jak ve volné, tak i vázané formᆰ 

na rᛰzné kovy, napᖐ. Fe, Al. Slo០kami huminových kyselin jsou huminová kyselina, 

fulvokyselina a hymatomelanová kyselina. Tyto kyseliny mají hydrofobní,  i hydrofilní 

oblasti, a proto mohou být absorbovány na povrchu mnohých აástic. Huminové 

kyseliny mají vliv procesy jako je rozpustnost, koagulaაní schopnost a rᛰst krystalᛰ. 

Dále mají  acidobazické vlastnosti v ᘐiroké oblasti pH  a mnoho fyzikálnᆰ-chemických 

vlastností jako je agregaაní schopnost i povrchovᆰ aktivní chování [5]. 
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Tabulka 3. Charakteristika huminových látek ( Blume 1990).

Vlastnosti Fulvokyseliny Humátomelánové kyseliny Huminové kyseliny Humíny

Barva ០lutohnᆰdá hnᆰdá Tmavᆰ hnᆰdá-აerná აerná

Obsah C% 43-52 58-62 50-60 58-62 do 60

Obsah N% 0,5-2 4-5 3-5 5-8 -

Molekulová hmotnost 800-900 narᛰstající……...………….…a០ do 100 000 rᛰzné

Vnitᖐní vazby slabé……………………………………………………………………silné

Funkაní skupiny Více jak 25%...................................cca 25 %........................................ménᆰ jak 25%

Kyselost silná…………………………………………………..……………..…nízká

Pohyblivost vysoká ……..………………………………………………………….nízká

Výskyt kyselé pᛰdy v pᛰdách bohaté na ០iviny

Molekulová struktura huminových kyselin: 

Huminové kyseliny (obrázek 3) jsou slo០ité heterogenní smᆰsy a jejich slo០ení 

závisí na mnoha faktorech jako je zdroj, metoda extrakce, stupni prouhelnᆰní a dalᘐích 

parametrech. Z toho namᆰᖐené vlastnosti jsou komplexem vlastností definující daný 

systém [6]. V souაastné dobᆰ existuje mnoho teoretických  modelᛰ  huminových 

kyselin. 

Obrázek 3. Huminová kyselina 35 000x zvᆰtᘐená.
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Jeden z modelᛰ navrhl Flaig v roce 1960 [7]. Nedostatkem jeho návrhu je malý poაet

–COOH skupin (obrázek 4 ). 

Obrázek 4. Flaigᛰv model huminové kyseliny.

Novᆰjᘐí model navrhl Dragun, ale  stále je zde postrádáno vᆰtᘐí poაet –COOH skupin 

vázaná na aromatická jádra (obrázek 5 ).

Obrázek 5. Dragunᛰv model huminové kyseliny.

Stevensonᛰv model huminové kyseliny ji០ obsahuje volné i vázané fenolické –OH 

skupiny, chinonové struktury, kyslík a dusík, spojovací vazebné jednotky i skupiny

–COOH rᛰznᆰ rozmístᆰných po aromatických jádrech (obrázek 6)
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Obrázek 6. Stevensonᛰv model huminové kyseliny.

Modelová struktura fulvokyseliny  (obrázek 7).

Obrázek 7. Modelová struktura fulvokyseliny upraveno podle Weber (2007).

Huminové kyseliny a fulvokyseliny mají zásadní vliv na strukturu pᛰd a úrodnost, 

proto០e usnadᒀují tvorbu organicko-minerálních slouაenin s kovy a mikroelementy, 

které se snáze a aktivnᆰ dostávají do bunᆰk rostlin [6,8]. Dᛰle០itá vlastnost huminových 

látek je tvorba stabilních pᛰdních struktur, které poskytují potᖐebný prostor pro vodu 

a kyslík. 

Cukr

Peptid
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3.3 Tᆰ០ba jihomoravského lignitu a jeho zpracování

3.3.1 Tᆰ០ba jihomoravského lignitu

Tᆰ០ba jihomoravského lignitu zaაala ji០ v 19. století, kde byl vyu០íván 

jako palivo pro tamní továrny a dráhu. Velký rozvoj tᆰ០by lignitu nastal v tᖐicátých 

letech 20. století, kdy se zaაaly stavᆰt dᛰlní zaᖐízení po celé vídeᒀské pánvi jako jsou 

doly v Ratíᘐkovicích, Dubᒀanech, Hodonínᆰ… viz. pᖐíloha 2. Období nejintenzivnᆰjᘐí 

tᆰ០by lignitu nastalo za minulého re០imu, kde roაní tᆰ០ba pᖐesahovala 2 mil. tun a byla 

jím zásobována elektrárna Hodonín vაetnᆰ oblastních továren. Tᆰ០ba jihomoravského 

lignitu probíhá v tzv. vnitroaplínské pánvi vídeᒀské (obrázek 8). Období vzniku tᆰchto 

zásob uhelných slojí se odhaduje do mladᘐích tᖐetihor, a proto jihomoravský lignit není 

dostateაnᆰ prouhelnᆰný a obsahuje velké mno០ství rostlinných zbytkᛰ. Odhadované 

mno០ství lignitu v této pánvi je asi 200 mil. tun a roაní tᆰ០ba აiní asi 0,6 mil. tun za rok 

[9]. Tᆰ០ba probíhá hornickou აinností a აinnostmi provádᆰnými hornickým zpᛰsobem  

dle zákonᛰ Ⴠeské republiky [10] viz. pᖐíloha 3.

Tyto აinnosti obsahují: 

c) vyhledávání a prᛰzkum lo០isek vyhrazených nerostᛰ 

d) otvírka, pᖐíprava a dobývání vyhrazených nerostᛰ

e) úprava a zuᘐlechᙐování vydobytých nerostᛰ

f) in០enýrsko-geologický prᛰzkum 

g) podzemní práce provádᆰné hornickým zpᛰsobem, zejména hloubení jam 

a ᘐachtic, ra០ení ᘐtol a tunelᛰ, jako០ i jiných podzemních prostorᛰ o objemu 

nad 500 m3

h) zᖐizování a zajiᘐᙐování dᛰlních dᆰl

i) zᖐizování a provozování výsypek 

j) zajiᘐᙐování a likvidace starých dᛰlních dᆰl.
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Obrázek 8. Lignitové naleziᘐtᆰ v Ⴠeské republice.

័itavská pánev

Jihoაeská pánev  

Vídeᒀská pánev

3.3.2 Zpracování lignitu 

Mezi první úpravy lignitu, které zvyᘐují jeho kvalitu, patᖐí drcení a následné 

tᖐídᆰní podle velikosti აástic. Ka០dá takto vytᖐídᆰná frakce mᛰ០e mít své specifické 

vlastnosti a mo០nosti pou០ití. Pᖐi drcení a mletí lignitu vzniká systém organického 

substrátu, který mᛰ០e být oddᆰlen od anorganické doprovodné slo០ky. Dalᘐí zpracování 

vytᆰ០eného lignitu je jeho drcení s termicky simulovanou desintegrací v poli teplotního 

gradientu. Vlivem rozdílného izobarického koeficientu tepelné rozta០nosti, mᛰ០e být 

desintegrace stimulována pulzaაní zmᆰnou teploty, nebo úაinkem teplotního gradientu. 

Tato metoda bývá vyu០ívána pᖐi drcení lignitu a následné separaci na organickou  

a anorganickou slo០ku. Separace mᛰ០e probíhat ji០ pᖐi teplotním spádu pᖐevyᘐující  

40 oC na fázovém rozhraní [11]. 
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3.3.3 Elementární slo០ení jihomoravského lignitu

Lignit pᖐedstavuje slo០itý systém a jeho slouაeniny mᛰ០eme rozdᆰlit do nᆰkolika 

základních skupin [1,4]. 

1) rostlinné zbytky ( celulóza, hemicelulóza, pektinové látky, lignin atd.)

2) huminy

3) huminové kyseliny

4) bitumen ( uhelný nebo montánní vosk z lignitu, raᘐeliny a uhlí )

Tyto základní skupiny slouაenin jsou popsány v kapitole 3.2.

Hlavní slo០ky jihomoravského lignitu (tabulka 4) nám ukazují procentuální zastoupení 

jednotlivých აástí lignitu tᆰ០eného ve spoleაnosti Lignit Hodonín.s.r.o. [9].

Tabulka 4. Slo០ení jihomoravského lignitu.

Látka %

H2O 48-50

H 2,15

C 25,91

O 10.92

S-celková 0,81

S-organická 0,48

S-pyritová 0,27

N 0,32

halogenidy 0,01

hoᖐlavina 39,1-40,3

popel 11,6-13,2
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Jihomoravský lignit byl v០dy tᆰ០en jako palivo pro prᛰmyslové odvᆰtví, 

nebo jako palivo v domácích topeniᘐtích. Tento trend trval a០ do devadesátých let 20. 

stolení, kdy se na tento pᖐírodní produkt zaაalo pohlí០et i z jiných úhlᛰ, jako je jeho vliv 

na ekologii a schopnosti, které mohou aktivnᆰ sorbovat rᛰzné látky z pᛰd a vod 

nebo jeho schopnosti pᖐi tzv. znovuo០ivení poᘐkozených pᛰd. Proto následující kapitola 

je vᆰnována problematice kontaminace pᛰd a vod rᛰznými elementy a jejich následný 

vliv na ០ivotní prostᖐedí.
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4. Kontaminace pᛰd a vod a jejich vliv na ០ivotní prostᖐedí

V této kapitole se zabýváme látkami, které zatᆰ០ují ០ivotní prostᖐedí nebo mohou 

zapᖐíაinit degradaci pᛰd a následnᆰ i poᘐkodit celý ekosystém. Jedná se o látky 

organického, ale i anorganického slo០ení jako jsou:

- tᆰ០ké kovy 

- pesticidy

- ropné produkty 

- uhlovodíky

- bifenyly

- polutanty

- velké obsahy látek, které znehodnocují danou lokalitu atd.

Abychom mohli co nejlépe urაit hodnoty kontaminace ០ivotního prostᖐedí a jeho mo០ný 

vliv na ០ivé organismy, musíme nejprve mᆰᖐit a vyhodnotit obsahy veᘐkerých 

cizorodých prvkᛰ v dané lokalitᆰ. Vyhodnocování a mᆰᖐení vᘐech cizorodých slo០ek 

០ivotního prostᖐedí v urაité lokalitᆰ se provádí monitoringem viz pᖐíloha 4. 

4.1 Tᆰ០ké kovy 

Podle svᆰtových zdrojᛰ, energetika s hutnictvím a motorizmem jsou hlavními 

zdroji emisí ᘐkodlivých látek do ovzduᘐí [12]. Spalováním fosilních paliv se emise 

dostávají do ovzduᘐí a následnými imisními spady i do ០ivotního prostᖐení. Tyto imisní 

spady obsahují velké mno០ství stopových prvkᛰ vაetnᆰ skupiny rizikových prvkᛰ, 

jako jsou tᆰ០ké kovy. Dalᘐím zpᛰsobem vpravování tᆰ០kých kovᛰ do ០ivotního prostᖐedí 

je stále nekontrolované zᖐizování აerných skládek a následné výluhy tᆰchto rizikových 

prvkᛰ do pᛰd a vod. Mezi nejvíce sledované, ale také nejrizikovᆰjᘐí prvky patᖐí: Pb, Cr, 

Cd, Hg, V, Be, Ni, As, Co, Cu, Zn.
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Podle zákona ა. 156/98 Sb. o hnojivech, provádí ústᖐední kontrolní a zkuᘐební ústav 

zemᆰdᆰlský, v rámci agrochemického zkouᘐení pᛰd, i sledování obsahᛰ rizikových látek 

a rizikových prvkᛰ v zemᆰdᆰlských pᛰdách  (tabulka 5)

Rozsah a zpᛰsob tohoto sledování stanovuje Ministerstvo zemᆰdᆰlství.

Tabulka 5.Rozbory pᛰd dle platných agrochemických kritérií. (dle vyhláᘐky 13/94 sb.).

Poაet vzorkᛰ

Prvek Celkem

analyzováno
Nadlimitní

Nadlimitní

(v %)

Be 16450 40 0,49

Cd 36980 797 11,62

Co 20009 65 2,01

Cr 37007 216 1,90

Cu 33254 215 0,96

Hg 29092 142 0,78

Ni 32739 211 2,06

Pb 37012 239 1,28

V 18445 275 9,44

Zn 33258 119 1,34

Tabulka 5 nám uvádí kolik procent pᛰdy v Ⴠeské republice je zasa០eno nadlimitními 

hodnotami tᆰ០kých kovᛰ, které mohou nepᖐíznivᆰ pᛰsobit na rostlinné a ០ivoაiᘐné 

organismy. 
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ᘀkodlivé úაinky emisí na ០ivoაichy:

Zvíᖐata i lidé jsou citlivá na atmosférická zneაiᘐtᆰní. Pᛰsobení ᘐkodlivin je buჰ 

pᖐímé nebo druhotné. K pᖐímému pᛰsobení dochází pᖐi vdechování zneაiᘐtᆰného 

vzduchu nebo pᖐímým kontaktem ᘐkodliviny s orgány ០ivoაicha. Nepᖐímé pᛰsobení

je záva០nᆰjᘐí, neboᙐ se tímto zpᛰsobem se ᘐkodliviny dostávají do organismu 

s potravou. ᘀkodlivé látky se v rostlinách kumulují adsorpcí ze vzduchu, 

nebo koᖐenovým systémem z pᛰdy. Jejich dávka je potom daleko vyᘐᘐí ne០ pᖐi pᖐímém 

pᛰsobení. Tᆰ០ké kovy se hromadí (akumulují) a tím i naruᘐují funkce ០ivotnᆰ dᛰle០itých 

orgánᛰ a ០láz, napᖐ. srdce, mozku, ledvin, kostí atd. Tᆰ០ké kovy vytlaაují nutriაní 

minerály z míst, v nich០ mají plnit biologické funkce. Pᖐíznaky, které souvisejí 

s vysokými koncentracemi tᆰ០kých kovᛰ v tᆰle, jsou [13]:

Hliník - Alzheimrova choroba, chudokrevnost (anémie), osteomalacie (mᆰknutí kostí 

a následná kᖐivice), bolesti svalᛰ, osteoporóza, nefritida (zánᆰt ledvin), dysfunkce jater, 

bolesti ០aludku, kolitida (zánᆰt tlustého stᖐeva), hyperaktivita, psychóza, peptický vᖐed, 

zácpa, dysfunkce ledvin, bolesti hlavy, pyróza (pálení ០áhy). 

Arzén - kᖐehké nehty, máto០nost, zmatenost, bolesti hlavy, dermatitidy, Raynaudᛰv 

syndrom, svalová slabost, rakovina kᛰ០e, pálení dlaní a chodidel, struma, srdeაní 

selhání, hypertenze (vysoký krevní tlak). 

Kadmium - únava, hypertenze, anémie zpᛰsobená nedostatkem ០eleza, rozedma 

(emfyzém), ztráta აichu, revmatická artritida, sní០ená funkce plic, ztráta vlasᛰ, 

osteoporóza, ledvinová (renální) hypertenze, osteoartritida, zánᆰty, hyperlipidémie 

(nadbytek tukᛰ v krvi), kardiovaskulární choroby. 

Mᆰჰ - artritida, sklerodermie, ekzémy, schizofrenie, deprese, autismus, hoᖐká chuᙐ 

v ústech, anémie, kornatᆰní tepen (arteroskleróza), neuromuskulární dysfunkce, 

dysfunkce jater. 
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Olovo - závratᆰ, ztráta pohlavní touhy (libida), epilepsie, zánᆰt ledvin (nefritida), zácpa, 

neplodnost, dyslexie, impotence, osteoartritida, nespavost, revmatická artritida, dna, 

osteoporóza, roztrouᘐená skleróza (skleróza multiplex), hyperaktivita, encefalitida, 

menstruaაní potí០e, únava, podrá០dᆰnost, nervozita, úzkost, svalová slabost, zhorᘐená 

funkce nadledvin, vysoký krevní tlak (hypertenze). 

Rtuᙐ - vypadávání vlasᛰ, migrény, zarudnutí, schizofrenie, nespavost, nervozita, 

závratᆰ, ztráta pamᆰti, podrá០dᆰnost, úzkost, ospalost, deprese, ztráta chuti 

k jídlu, ubývání hmotnosti.

Nikl - dysfunkce ledvin, koronární dysfunkce, diabetes (cukrovka), rakovina plic, 

zánᆰty kᛰ០e (dermatitidy), anorexie. 

4.2 Pesticidy 

Pesticidy patᖐí mezi tzv. organické polutanty, které svou povahou mohou 

poᘐkozovat zdraví a vývoj rostlin i ០ivoაichᛰ. Mezi ty nejᘐkodlivᆰjᘐí patᖐí, ale bohu០el 

jeᘐtᆰ stále hojnᆰ pou០ívané tyto základní skupiny organických polutantᛰ [14]:

a) polyaromatické uhlovodíky

b) polychlorované bifenyly

c) persistentní organochlorové pesticidy a jiné.

Rozdᆰlení pesticidᛰ:

Pesticidy jsou chemikálie, které jsou souhrnnᆰ oznaაené jako výrobky pou០ívané 

na ochranu u០itkových organismᛰ, materiálᛰ,  potravin i lidského zdraví pᖐed 

organismy, které se pᖐemno០ily nebo se vyskytují v místech, kde nám ᘐkodí. Pesticidy 

dᆰlíme dle jejich specifické funkce [14]:
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fungicidy – látky proti houbám a jejich spórám 

baktericidy – látky hubící bakterie 

algicidy – látky hubící ᖐasy. 

insekticidy – látky k hubení ᘐkodlivého hmyzu 

zoocidy – látky proti ᘐkodlivým ០ivoაichᛰm

herbicidy – látky k potlaაení rᛰstu ne០ádoucích rostlin 

akaricidy -látky patᖐící k insekticidᛰm s úაinkem na roztoაe 

Po aplikaci tᆰchto látek na rostliny se tyto látky vlivem deᘐtᆰ dostávají 

do pᛰdního systému a následnᆰ i do systému ᖐíაního. Pesticidy se v pᛰdᆰ ukládají 

a jsou postupnᆰ odebírány koᖐenovým systémem do rostlin, odkud se buჰ pᖐímo 

nebo pᖐes ០ivoაiᘐnou výrobu dostávají a០ k აlovᆰku. U nᆰkterých látek bylo zjiᘐtᆰno 

velké mno០ství vedlejᘐích úაinkᛰ, jako jsou úაinky na ostatní organismy. Pesticidy 

აasto úაinkují nejenom na samotný druh organismu, jen០ mají hubit, ale i na ostatní 

organismy, které jsou pro zemᆰdᆰlskou აinnost u០iteაné. Pesticidy mají také pᖐímo 

ne០ádoucí úაinky jako je toxicita, mutagenita, karcinogenita atd. Dalᘐí nepᖐíznivý 

úაinek pesticidᛰ má vliv na celkové negativní ovlivnᆰní ០ivotního prostᖐedí, 

které postihuje აasto i území mimo rozsah jejich pᛰvodní aplikace. Celá ᖐada pesticidᛰ 

je schopná dlouhodobé perzistence v pᛰdᆰ, kde se mᛰ០e i chemicky mᆰnit v látky, 

které mohou mít vyᘐᘐí toxicitu ne០ pᛰvodní látka. Tyto toxické látky mohou být 

následnᆰ zaneseny i na místa znaაnᆰ vzdálená od místa pou០ití, kde mᛰ០ou znaაnᆰ 

poᘐkodit ekosystém dané oblasti a zapᖐíაinit vyhubení respektive pᖐemno០ení urაitého 

organismu. Toxické úაinky pesticidᛰ na organismus:

Karcinogenní úაinky - vznik nádorᛰ a rakoviny v organismu.

Mutagenní úაinky – zmᆰny v bílkovinných ᖐetᆰzcích mají za následek degenerace 

organismu, nebo ០ivoაiᘐného plodu.

Teratogenní úაinky – negativnᆰ zasahují do vývoje embrya.

Strumigenní úაinky – vliv na záva០ná onemocnᆰní ᘐtítné ០lázy a následnou distribuci 

jódu do organismu.
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4.3 Ostatní látky

Mezi ostatní látky, které ohro០ují ០ivotní prostᖐedí patᖐí ropné produkty. Svými 

vlastnostmi poᘐkozují celý ekosystém, v nᆰm០ doᘐlo k zamoᖐení. Ropné produkty 

páchají velké ᘐkody a to jak v pᛰdním, tak vodním systému. Pᛰdy a vody zasa០ené 

ropnými produkty zᛰstávají kontaminované velmi dlouhou dobu. Samoაisticí 

schopnosti jsou vlivem vlastností ropných produktᛰ velmi omezené. I nepatrné 

mno០ství ropy doká០e chuᙐovᆰ a pachovᆰ znehodnotit velké vodní plochy, ale hlavnᆰ 

vytvoᖐit nepatrnou olejovou vrstvu na hladinᆰ vody. Ta následnᆰ brání kyslíkové 

a tepelné výmᆰnᆰ. Ropné produkty negativnᆰ pᛰsobí na ni០ᘐí ០ivoაichy, 

jako je plankton, larvy a jiné, které jsou jednou z nejdᛰle០itᆰjᘐích slo០ek v potravním 

ᖐetᆰzci a úhyn tᆰchto ០ivoაichᛰ zapᖐíაiní i úhyn ostatních vyᘐᘐích ០ivoაichᛰ.

Velkým problémem pro ០ivotní prostᖐedí je degradace pᛰd. Degradace zaაíná 

postihovat stále vᆰtᘐí mno០ství  zemᆰdᆰlské pᛰdy svᆰta a mezi ty nejzáva០nᆰjᘐí patᖐí 

desertifikace a zasolování.

Zasolování je zpᛰsobeno ᘐpatným zavla០ováním zemᆰdᆰlské pᛰdy vodou, 

která má velký obsah solí, pᖐípadnᆰ se sᛰl mᛰ០e dostávat do kontaktu s pᛰdou imisními 

spady vlivem emisního zneაiᘐtᆰní v dané lokalitᆰ. Tyto zdroje emisí mᛰ០eme rozdᆰlit 

na pᖐirozené a antropogenní [15,16]. 

Pᖐirozené zdroje:

- pᖐirozené vymývání chloridᛰ obsa០ených v horninách deᘐtᆰm, rozsáhlá naleziᘐtᆰ 

chloridu sodného atd. 

- moᖐe a oceány pᖐirozenᆰ obsahují obrovská mno០ství rozpuᘐtᆰných chloridᛰ, 

sodného i draselného. Chloridy se tak dostávají do atmosféry unáᘐením kapiაek 

slané vody z moᖐské hladiny vᆰtry. 

- jistá mno០ství chloridᛰ se také dostávají do atmosféry v rámci vulkanické აinnosti 

a pᖐirozených lesních po០árᛰ. 
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Antropogenní emise:

- spalování uhlí (Spalování uhlí pᖐedstavuje nejvýznamnᆰjᘐí antropogenní zdroj 

chloridᛰ)

- prᛰmyslové procesy, kde jsou chloridy vyu០ívány (chemický prᛰmysl, výroba 

chlorovaných plastických hmot – napᖐíklad PVC) 

- prᛰmyslové procesy, kde chloridy vznikají jako odpady (jde napᖐíklad 

o metalurgii, pokovování nebo elektrotechniku)

- potravináᖐství – solení produktᛰ, odpady z potravináᖐského prᛰmyslu – solné 

roztoky, zbytky potravin (ménᆰ významný zdroj)

- ᘐpatnᆰ zajiᘐtᆰné skládky odpadᛰ a elektrárenských popílkᛰ

- chlorid sodný z posypu silnic. 

Zasolování pᛰd a vod je problémem, kterému musí být vᆰnována velká pozornost.  

Mᛰ០e vést k úhynu ០ivoაichᛰ a rostlin dále ke zmᆰnám ve druhovém slo០ení 

ekosystémᛰ. Dopady na ០ivotní prostᖐedí látek této skupiny jsou závislé na jednotlivém 

chloridu, respektive na kationu (kovu) který obsahuje. Existují i vysoce toxické chloridy 

napᖐ.  chlorid kademnatý.

Dalᘐí látky, znehodnocující vlastnosti pᛰd patᖐí rᛰzné pᖐímᆰsi, nebo velký podíl slo០ek, 

které neobsahují dostateაné mno០ství ០ivin, nebo dostatek organické hmoty. 

Tento nedostatek ០ivin nebo organické hmoty má za následek nedostateაný vývin 

koᖐenového systému u rostlin, které nejsou schopny z pᛰdy აerpat potᖐebné mno០ství 

០ivin a vody. Pᖐi nedostateაném mno០ství rostlin a jejich koᖐenových systémᛰ, nastává 

i druhotná degradace pᛰd, jako jsou sesuvy pᛰd, nebo její odplavování. Znehodnocující 

slo០ky pᛰd patᖐí zejména písky a jemu podobné slo០ky, které svými vlastnostmi brání 

udr០ování vláhy აi ០ivin. Tyto typy degradace pᛰd jsou celosvᆰtovým problémem 

a odhaduje se, ០e pᖐes 2,5 mil. kilometrᛰ აtvereაních zemᆰdᆰlských pᛰd je takto 
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zniაeno, nebo jsou vá០nᆰ ohro០ené [13]. Mezi nejაastᆰjᘐí degradace pᛰd patᖐí 

desertifikace, která má za následek prudkou redukci biologické produktivity a kvality 

pᛰdy, které vedou a០ k pouᘐtním podmínkám. Tímto zpᛰsobem se rozsáhlé oblasti orné 

pᛰdy postupnᆰ mᆰní na pouᘐtᆰ a to má za následek ovlivnᆰní lokálního ០ivotního 

prostᖐedí, co០ mᛰ០e pᖐerᛰst a០ v globální zmᆰny klimatu. Pᖐi tomto tempu niაení 

zemᆰdᆰlských pᛰd vlivem degradace a rᛰstu svᆰtové populace se v brzké dobᆰ mᛰ០e 

stát, ០e hladomory budou stále bᆰ០nᆰjᘐí a budou ohro០ovat stále více lidí na planetᆰ

V kapitole 4  jsou uvedeny mo០nosti ovlivnᆰní აi poᘐkození kvality pᛰdního 

a vodního systému rᛰznými látkami, nebo slo០kami. Toto poᘐkozování slo០ek ០ivotního 

prostᖐedí mᛰ០e zapᖐíაinit zhorᘐení kvality celého ekosystému vაetnᆰ zdraví აlovᆰka 

a ovlivnit tak budoucí vývoj vᘐech ០ivých rostlin a organismᛰ na této planetᆰ. V páté 

kapitole je navr០eno ᖐeᘐení jak tyto negativní následky lidské აinnosti na ekosystém 

zmírnit pomocí vlastností lignitu a dokázat, ០e není výhodné tento produkt jen spalovat, 

nýbr០ ho pou០ít právᆰ k úაelᛰm odstranᆰní tᆰchto ne០ádoucích ekologických aspektᛰ. 



31

5. Vyu០ití vlastností lignitu

Lignit je látka, která má mnoho vlastností. Pᖐedevᘐím je specifický ve vyu០ití 

v oblasti ekologie, zúrodᒀování zemᆰdᆰlských pᛰd, pouᘐtí a polopouᘐtí. Tyto pᖐednosti 

má za následek velký obsah huminových látek, které lignit obsahuje. Vyu០ití lignitu 

mᛰ០eme rozdᆰlit do následujících skupin. 

a)   lignit jako sorbent ne០ádoucích látek

b) lignit jako látka pᖐi zúrodᒀování zemᆰdᆰlských pᛰd, pouᘐtí a polopouᘐtí

c) lignit jako palivo

Pᖐi tᆰ០bᆰ lignitu a v jeho následném vyu០ití, musíme poაítat nejenom se vᘐemi 

provozními náklady, ale i dopady na ០ivotní prostᖐedí, které pᖐi tᆰ០bᆰ, zpracování a jeho 

vyu០ití vznikají a mají pᖐímý აi nepᖐímý vliv na celkový ekosystém v dané oblasti.

5.1 Lignit jako sorbent 

Lignit obsahuje velké mno០ství huminových látek, které dávají lignitu spoustu 

unikátních schopností, jako je i sorpce. Podle firemní dokumentace obsah huminových 

látek v organické slo០ce lignitu mᛰ០e být 40-50%. Mnoho publikací uvádí lignit pouze 

jako látku k pᖐípravᆰ sorbentu. Pᖐíprava takového sorbentu je ekonomicky i აasovᆰ 

nároაná a provádí se karbonizací (tepelnou aktivací) lignitu. Jsou ale i publikace, 

které studují lignit pᖐírodní, nebo jen minimálnᆰ upravený. Sorbce lignitu mᛰ០e být 

vyu០ita v mnohých oblastech prᛰmyslu a ekologie, mezi které patᖐí:

- úpravárenství vod

- odstraᒀování tᆰ០kých kovᛰ z rᛰzných zdrojᛰ

- pou០ití v oblasti kontaminace z ropných produktᛰ  

- zachycování organických i anorganických polutantᛰ

- zachycování oxidᛰ dusíku ze vzduchu 

- redukce pᛰdní salinity atd.
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Na pᖐírodní lignit v oblasti sorpce mᛰ០eme pohlí០et jako na ekonomicky a úაinnostnᆰ 

výhodnᆰjᘐí produkt ne០ je aktivní uhlí a jemu podobné látky (tabulka 6).  

Srovnání úაinností pou០itých sorbovacích látek na niklu (Ni) [9]:

Tabulka 6. Srovnání sorbovací schopnosti rᛰzných sorbentᛰ na niklu (Ni). 

Látka Úაinnost v %

Dᖐevᆰné uhlí 1,6

Upravené piliny 27,2

Aktivní uhlí 55,1

Lignit 98,4

5.1.1 Lignit pᖐi sorpci tᆰ០kých kovᛰ

Lignit respektive jeho huminové látky mohou zásadnᆰ imobilizovat volné ionty 

mnoha tᆰ០kých kovᛰ a tím sni០ovat jejich toxicitu. Tyto vazby tᆰ០kých kovᛰ k lignitu 

jsou pomᆰrnᆰ pevné, a tak odpadá nutnost likvidace pou០itého sorbentu. Huminové 

látky mají schopnost sorbovat tᆰ០ké kovy vytváᖐením komplexᛰ s funkაními skupinami 

(–COOH; –C=O; –OH) vázanými na povrchu huminových kyselin [17]. Podle firemní 

dokumentace lignit doká០e sorbovat celou ᖐadu tᆰ០kých kovᛰ jako jsou:  Cd, Cr, Pb, Zn, 

Cu, Hg a jiné. Nᆰkteré kovy obsa០ené v pᛰdách mohou vyvolávat აetné ne០ádoucí 

úაinky popsané v kapitole 4. Efektivita  lignitu pᖐi sorpci zále០í na mnoha faktorech, 

které mᛰ០ou ovlivnit kvalitu samotného procesu. 

Faktory ovlivᒀující sorpci ve zdroji zneაiᘐtᆰní:

- mno០ství obsahu toxické látky 

- vlhkost 

- teplota

- pH

- materiálové slo០ení 

- velikost frakce sorbentu

- hloubka vpravování sorbentu

- mno០ství pou០itého sorbentu 

- obsah huminových látek v sorbentu atd.
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Díky tᆰmto ovlivᒀujícím faktorᛰm na proces sorpce, musí firma, která sorbent nabízí 

nejprve vyhotovit monitoring zdroje zneაiᘐtᆰní (pᖐíloha 3). Po vyhodnocení monitoringu 

dané oblasti zneაiᘐtᆰní, firma navrhne zpᛰsob a mno០ství aplikace lignitu. 

Lignit v porovnání s jinými sorbenty tᆰ០kých kovᛰ má velké ekonomické zvýhodnᆰní, 

proto០e jeho náklady na úpravu jsou oproti jiným sorbetᛰm minimální. Pokud budeme 

lignit srovnávat ohlednᆰ jeho sorbovacích schopností, tak díky  svému velkému obsahu 

huminových látek doká០e vysorbovat velké mno០ství látek jako jsou tᆰ០ké kovy. 

Srovnání sorpce lignitu a produktu firmy Merck (tabulka  7). 

Tabulka 7. Srovnání sorbentᛰ (mol/g)3 dle Pekaᖐ(2003).

látka Al Cd Cr Cu Fe Pb Zn

Lignit 3,57x10-4 2,18x10-4 2,26x10-4 1,45x10-4 4,79x10-3 1,64x10-4 1,44x10-4

UhlíMerck - 3,7x10-5 - 1,42x10-4 - 2,35x10-4 7,5x10-5

V tabulce 7 vidíme, ០e pᖐírodní lignit má podobné a v urაitých typech kovᛰ lepᘐí 

sorbonací schopnosti, ne០ upravený a komerაnᆰ prodávaný sorbovací pᖐípravek. 

Sorpაní schopnosti lignitu závisí na mnoha faktorech a ty z nejdᛰle០itᆰjᘐích 

je velikost frakce, kterou k sorpci pou០íváme a obsah huminových látek v sorbentu. 

Rozdílnost sorpაní schopnosti rᛰzných frakcí jsou uvedeny v tabulce 8. Obsah 

huminových látek pᖐímo závisí na schopnosti vázat na sebe urაité látky nebo prvky. 

Jako dᛰkaz uvedu tabulku 9, která uvádí rozdíl sorbovací schopnosti neupraveného 

lignitu který obsahuje okolo 40% huminových látek a sorpci pᖐímo na huminových 

kyselinách [17].  

Tabulka 8. Rozdílné sorbované mno០ství na urაitých frakcích.

Velikost frakce(mm) Ni (mol/g)3 Cu (mol/g)3

0,2-0,3 3,69x10-4 5,42x10-4

0,3-0,4 5,09x10-4 8,51x10-4

0,4-0,5 7,56x10-4 9,15x10-4

Tabulka 9. Vliv obsahu huminových látek na sorpci dle Pekaᖐ(2003).

Látka Ni (mol/g)3 Cu (mol/g)3

Lignit 0,3-0,4 (mm) 5,09x10-4 8,51x10-4

Huminové kyseliny 5,19x10-3 5,30x10-3



34

5.1.2 Lignit pᖐi sorpci ropných produktᛰ

Pro odstranᆰní ropných látek existuje mnoho pᖐípravkᛰ a metod. Mezi ty nejvíce 

pou០ívané pᖐípravky აi metody patᖐí: 

-gravitaაní odluაovaაe

-odluაovaაe na stokové síti

-lamelové odluაovaაe

-odstᖐeჰovaაe

-separace tuhými absorbenty

Nejpou០ívanᆰjᘐími tuhými absorbenty   pro sorpci ropných produktᛰ z hladiny vod jsou: 

raᘐelinové preparáty, preparáty dᖐevᆰné mouაky, aktivní uhlí atd. Raᘐelinové preparáty 

a preparáty dᖐevᆰné mouაky nejsou pᖐíliᘐ výhodné, proto០e po styku s ropnými látkami 

na hladinᆰ, velmi rychle klesnou ke dnu. Proto se tyto látky pou០ívají jako náplavové 

sorbenty. Velmi dobré sorpაní vlastnosti má aktivní uhlí. Aktivní uhlí mᛰ០e být pou០ito 

jak na pevném povrchu, tak na vodní hladinᆰ. Ale pro svou vysokou cenu se obvykle 

nepou០ívá. Pᖐi pou០ití lignitu v oblasti sorpce ropných produktᛰ vedou huminové látky 

obsa០ené v lignitu k biodegradaci zachycených ropných produktᛰ. Lignit mᛰ០eme 

pou០ívat jak na pevném povrchu, tak na vodní hladinᆰ. Porovnání lignitu s aktivním 

uhlím vychází lignit svými sorpაními vlastnosti mnohem lépe a to pohlcením o 35-40% 

více ropných látek [9]. Cena lignitu je také znatelnᆰ ni០ᘐí. Pou០itý lignit mᛰ០eme 

likvidovat ve spalovnách nebo na biodegradaაních polích. Lignit v oblasti sorpce 

ropných produktᛰ pou០ívá Hodonínský hasiაský sbor a vykazuje s ním velké úspᆰchy 

pᖐi აiᘐtᆰní ropných únikᛰ a havárií.

5.1.3 Lignit pᖐi sorpci pesticidᛰ 

Lignit, respektive jeho huminové látky se mohou vázat s celou ᖐadou 

organických látek. Velkou skupinou organických látek tvoᖐí biomolekuly, kam patᖐí  

i velké mno០ství pesticidᛰ, které mohou mít spoustu vedlejᘐích úაinkᛰ popsané 

v kapitole 4. Huminové látky se vá០ou na molekuly pesticidᛰ (obrázek 10) a tím roste 
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jejich molekulová velikost. Tato velikost sni០uje prᛰchodnost rostlinnými membránami 

a výsledkem je sní០ení biokoncentrace toxických látek v rostlinách [18,19]. Menᘐí 

toxicita rostlin vede k ozdravení následného potravinového ᖐetᆰzce.

Obrázek 9. Interakce mezi hydrofobním pesticidem a humnovou látkou dle Ichimura(2007).

Ohlednᆰ tématiky sorpce pesticidᛰ huminovými látkami obsa០ené v lignitu nebylo zatím 

napsáno dostateაné mno០ství literatury. V souაastné dobᆰ probíhají výzkumy na téma 

sorpce pesticidᛰ v mnoha vysokých ᘐkolách a institutech.

5.2 Lignit pᖐi zúrodᒀování pᛰd

Na naᘐí planetᆰ je více jak 2,5 mil. kilometrᛰ აtvereაních pᛰd zniაeno, 

nebo velmi vá០nᆰ ohro០eno nᆰkolika typy degradace (tabulka 10). Pᖐedevᘐím jde 

o desertifikaci, zasolování, nebo poᘐkození pᛰdy rᛰznými toxickými látkami [13]. 

U tᆰchto zniაených, nebo poᘐkozených pᛰd byl naruᘐen proces tvorby huminových 

látek. Tyto látky potᖐebují rostliny k rᛰstu a tvorbᆰ koᖐenových systémᛰ a bez kterých 

pᛰdy vlivem poაasí nadále degradují. Abychom takovou degradaci pᛰd zvrátili, musíme 

huminové látky do zasa០ených pᛰd navrátit. Jednou z mo០ností ᖐeᘐení je aplikace 

lignitu.

Hydrofobní
struktury
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Tabulka 10. Celosvᆰtová degradace zemᆰdᆰlských pᛰd dle Oldmena (1994).

Zemᆰdᆰlská pᛰda bez 

pastvin

Trvalé pastviny Lesy, kᖐovinyKontinent

celkem degradace % celkem degradace % celkem degradace %

Afrika 187 121 65 793 243 31 683 130 19

Asie 536 206 38 978 197 20 1273 344 27

J. Amerika 142 64 45 478 68 14 896 112 13

Stᖐ.Amerika 38 28 74 94 10 11 621 4 1

S.Amerika 236 63 26 274 29 11 621 4 1

Evropa 287 72 25 156 54 35 353 92 26

Austrálie 49 8 16 439 84 19 156 12 8

Svᆰt 1475 562 38 439 84 19 156 12 8

5.2.1 Vlastnosti huminové látky 

Huminové látky produkuje do prostᖐedí ka០dý ០ivý organizmus, aᙐ u០ za svého 

០ivota nebo po smrti a to rozkladem svých tkání. Tyto látky následnᆰ podléhají 

chemickému a biologickému rozkladu za tvorby humusu. 

Humus rozdᆰlujeme na dvᆰ აásti [18]:

Nehumifikovaná აást, která obsahuje témᆰᖐ vᘐechny biochemické slo០ky 

v pᛰvodním materiálu. Jsou to sacharidy, lipidy, proteiny, aminokyseliny 

atd. Tyto látky se mohou nadále rozkládat, nebo být souაástí dalᘐí humifikace.

Humifikovaná აást, je vysokomolekulární látka oznaაovaná jako huminová látka. 

Tyto látky jsou jedny z nejvýznamnᆰjᘐí აástí humusu, proto០e patᖐí k nejaktivnᆰjᘐí 

აásti pᛰdy. Huminové látky rozdᆰlujeme na huminové kyseliny fulvokyseliny, 

a humin popsané v kapitole 3.

Huminové látky se prakticky nachází ve vᘐech slo០kách ០ivotního prostᖐedí a plní svou 

specifickou funkci, bez které by ០ivot na planetᆰ nemohl existovat. 
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Huminové látky v pᛰdᆰ:

Tyto látky se nacházejí v ka០dém typu pᛰdy a pᛰsobí jako hlavní slo០ka humusu. 

Huminové látky se v urაitých pᛰdách nacházení v rᛰzných koncentracích, které závisí 

na klimatických podmínkách, vlhkosti, zpᛰsobu obdᆰlávání, ale také na velikosti 

zneაiᘐtᆰní dané pᛰdy. S mno០stvím huminových látek je pᖐímo spjatá i úrodnost pᛰdy. 

Proto napᖐ. აernozemᆰ (mollisody), které obsahují velké mno០ství tᆰchto látek patᖐí 

mezi ty nejúrodnᆰjᘐí s obsahem uhlíku a០ 6% [20]. Pokud u០ jakoukoliv degradací pᛰdy 

huminové látky zmizí, nebo jsou v nich obsa០eny jen v malých mno០stvích, stává 

se tato pᛰda pro zemᆰdᆰlskou აinnost prakticky nepou០itelná. Je mnoho zpᛰsobᛰ 

jak takovou pᛰdu oᘐetᖐit a znova ji vrátit úrodnost, aby mohla plnit nároky 

pro zemᆰdᆰlskou აinnost. Jedním mo០ným, ale hlavnᆰ úაinným prostᖐedkem 

tzv. znovuo០ivení pᛰdy je aplikace lignitu, který díky svým schopnostem a obsahem 

huminových látek v takové degradované pᛰdᆰ znova navrátí potᖐebné mno០ství tᆰchto 

látek a taková pᛰda se stává znovu ០ivotaschopná. Jihomoravský lignit obsahuje podle 

odborných a firemních publikací 40-50% huminových látek v jeho organické hmotᆰ, 

které mohou být vyu០íty v oblasti zúrodᒀování pᛰd. 

5.2.2 Aplikace lignitu do pᛰd

Lignit obsahuje velké mno០ství huminových a jiných látek, které po aplikaci

do pᛰd pᖐíznivᆰ napomáhají rᛰstu rostlin, ale hlavnᆰ tvorbᆰ vᆰtᘐího a silnᆰjᘐího 

koᖐenového systému. Koᖐenový systém napomáhá zmírnit degradaაní vlivy na pᛰdu

a to vede k posílení celého tamního ekosystému. V kapitole Aplikace lignitu do pᛰd, 

uvedu pᖐíklady aplikace lignitu do rᛰzných pᛰdních systémᛰ a vliv aplikace 

na rostlinstvo. 



38

Aplikace lignitu do zemᆰdᆰlských pᛰd:

Intenzivním vyu០íváním zemᆰdᆰlské pᛰdy dochází vᘐeobecnᆰ na celém svᆰtᆰ 

k vyაerpání pᖐírodního pᛰdního potenciálu a nutnosti doplnit do pᛰdy to, 

co z ní postupnᆰ bylo vyაerpáno, nebo utlumeno. Pro získání velkého a dlouhodobého 

výnosu tedy nestaაí spoléhat jen na biologické mo០nosti zemᆰdᆰlských kultur, 

ale na pᖐípravky, které zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ dají tolik potᖐebných látek a vlastností, aby tyto 

plodiny mᆰly ideální podmínky pro rᛰst. Aplikací lignitu, nebo jeho produktᛰ získává 

pᛰda vlivem velkého mno០ství huminových látek mnoho vlastností, které napomáhají 

rᛰstu rostlinstva. Mezi významné vlastnosti, které jsou prokázány patᖐí [9]:

A) akumulaაní

B) zásobovací

C) regulaაní

D) ochranná

Akumulaაní vlastnosti závisí na aplikaci lignitu perspektivᆰ aplikaci velikosti jeho 

frakcí do pᛰdy. Podle firemní dokumentace, frakce 10-40 mm je v pᛰdᆰ obsa០ena 

i 10 let, kde lignit nadále plní své funkce a pᖐedevᘐím kontinuálnᆰ doplᒀuje huminové 

látky v pᛰdᆰ. Vᆰtᘐí frakce lignitu plní tzv. dlouhodobé zásoby vý០ivových prvkᛰ a látek. 

Menᘐí frakce ( pod 10 mm) jsou prakticky vyu០ity okam០itᆰ a pᛰdnímu systému dodají 

potᖐebné látky ihned po aplikaci a zaorání. 

Zásobovací vlastnosti lignitu je pᖐímo úmᆰrné s obsahem huminových látek 

jako jsou huminové kyseliny a fulvokyseliny (kapitola 3). Ty mají zásadní vliv 

na strukturu pᛰd a s tím spjatou i úrodnost pᛰdy. Dᛰle០itá vlastnost huminových látek 

je tvorba stabilních pᛰdních struktur, které poskytují potᖐebný prostor pro vodu a kyslík 

a tím usnadᒀují klíაení semen a tvorbu koᖐenového systému. Póry v pᛰdᆰ také usnadᒀují 

rychlejᘐí prosakování vody do spodních vrstev pᛰdy, kde se ovlivᒀuje i celková vlhkost 

a tím pádem lepᘐí transport ០ivin ke koᖐenᛰm rostlin. Huminové látky také usnadᒀují 

tvorbu organicko-minerálních slouაenin s kovy a mikroelementy, které se snáze 

a aktivnᆰ dostávají do bunᆰk rostlin.
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Regulaაní vlastnosti lignitu, respektive huminových látek, je vytvoᖐení optimálních 

podmínek pro rostliny jako je vlhkost, teplota, hodnoty pH v pᛰdᆰ, obsahy ០ivin 

v zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ atd. Tyto optimální vlastnosti pᛰdy pᖐímo souvisí i se sní០enou 

potᖐebou hnojení zemᆰdᆰlské pᛰdy a to se pᖐíznivᆰ podepíᘐe v nákladech zemᆰdᆰlcᛰ. 

Ochranné vlastnosti huminových látek je sorpce toxických látek jako jsou tᆰ០ké kovy, 

pesticidy atd.(kapitola 4). Huminové látky zabraᒀují proniknutí tᆰmto nebezpeაným 

toxickým látkám do rostlinných bunᆰk a buჰ pᖐímou nebo nepᖐímou cestou do i tᆰl 

vyᘐᘐích ០ivoაichᛰ, აi lidem.  

Aplikace lignitu do zemᆰdᆰlské pᛰdy pᖐíznivᆰ ovlivᒀuje a napomáhá rᛰstu rostlinstva, 

jako០ i plodin v zemᆰdᆰlské produkci. Nadále sni០uje potᖐebu pou០ití nᆰkterých 

zemᆰdᆰlských pᖐípravkᛰ a hnojiv, co០ mᛰ០e zemᆰdᆰlcᛰm uᘐetᖐit nemalé náklady. Svými 

sorpაními vlastnosti tuto pᛰdu i chrání pᖐed mo០ným výskytem toxických látek [9].

Podle firemní dokumentace se lignit aplikuje v rᛰzných frakcích v optimálním 

mno០ství do 5 tun na hektar a následným zaorání se vpraví do zemᆰdᆰlské pᛰdy. 

Tím se rostlinám poskytne vhodné transportní médium a ០iviny odpovídající jednomu

i více vegetaაnímu období. Výnosy plodin po aplikaci lignitu mᛰ០ou být o 20-25% 

vᆰtᘐí (graf 1 a graf 2).

Graf 1. Výnosy zrna v závislosti na dávce lignitu. 
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Graf 2. Rᛰst hmotnosti palice kukuᖐice v závislosti na dávce lignitu. 
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Pokud budeme srovnávat lignit s organickými hnojivy, zjistíme, ០e ji lignit svými 

vlastnostmi organické hnojiva v mnoha ohledech pᖐevyᘐuje (tabulka 11). Jeho aplikace 

je mnohem ménᆰ nákladná a jednoduᘐᘐí, co០ mᛰ០e zemᆰdᆰlcᛰm uᘐetᖐit nemalé provozní 

i აasové náklady. 

Tabulka 11. Srovnání organických hnojiv a lignitu.

Organická látka Obsah 

H2O  %

Huminové 

látky %

N   

mg/kg

K   

mg/kg

Ca 

mg/kg

Mg 

mg/kg

P    

mg/kg

Chlévská mrva 75 12 0,45 0,45 0,25 0,07 0,15

Chlévský hnᛰj 78 10 0,42 0,38 0,32 0,06 0,15

Kejda 95 2 0,95 0,6 0,12 - 0,06

Lignit 45 45 0,90 0,04 1,94 0,44 0,20
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Aplikace lignitu do lesní pᛰdy:

Funkაnost lesᛰ je podmínᆰna dobrým zdravotním stavem, který je ale v mnoha 

pᖐípadech naruᘐen zhorᘐeným ០ivotním prostᖐedím v dané lokalitᆰ. Imisní spady 

kyselých deᘐᙐᛰ vyvolané emisními látkami z antropogenní აinnosti postupnᆰ okyseluje 

lesní pᛰdu. Okyselení lesní pᛰdy má za následek sní០ení pH pᛰdy a to vede 

k postupnému odplavování vápenatých a hoᖐeაnatých iontᛰ z lesní pᛰdy, 

které jsou nezbytné pro rᛰst stromᛰ. Na místo odplavených vápenatých a hoᖐeაnatých 

iontᛰ nastupují ionty hlinité, které jsou jedovaté pro rostliny, ale obzvláᘐᙐ pro koᖐenový 

systém. To má za následek ᘐpatného vývinu koᖐenového systému a rostliny jsou 

náchylné na jakýkoliv vnᆰjᘐí podmᆰt (vítr, ᘐkᛰdci, sucho atd.). Pokud chceme tento 

ᘐpatný vývoj zastavit, tak musíme lesᛰm vrátit potᖐebné ០iviny a látky 

tzv. kompenzaაním hnojením a lignit je jednou z mo០ných variant. Aplikací lignitu 

do lesní pᛰdy zvrátíme okyselování pᛰdy, proto០e lignit svými sorpაními schopnosti 

odstraní pᖐevá០nou აást tᆰ០kých kovᛰ a polutantᛰ z pᛰdy. Lignit svým slo០ením dodá 

potᖐebné ០iviny v podobᆰ huminových látek a nahradí odplavené vápenaté a hoᖐeაnaté 

ionty (tabulka 11). Aplikací lignitu do lesní pᛰdy se pᖐíznivᆰ ovlivní vlhkost pᛰdy, 

provzduᘐnᆰní, poაet vý០ivných látek a ostatních vlastností pᛰdy popsané v kapitole 5 

a to bude mít za následek zlepᘐení vitality dᖐevin a jejich koᖐenových systémᛰ [9]. Lesy 

se tak stanou silnᆰjᘐími a odolnᆰjᘐími proti antropogenním vlivᛰm a zaაnou lépe plnit 

svou produkაní, ekologickou a environmentální funkci. Optimální mno០ství lignitu 

pro aplikaci do lesních pᛰd zále០í na poᘐkození a mno០ství obsa០ených látek v pᛰdᆰ. 

Firma, která lignit aplikuje musí vytvoᖐit monitoring pᛰdy (kapitola 4), podle kterého 

navrhne optimální dávku. 

Aplikace lignitu do písაité pᛰdy: 

Oráním, nedostateაným hnojením, odvodᒀováním a dalᘐími აinnostmi pozmᆰnil 

აlovᆰk pᖐirozenou strukturu pᛰdy a ovlivnil významnᆰ i její fyzikální vlastnosti, 

chemizmus a hodnoty vý០ivných látek. Stálá snaha zvyᘐovat úrodu nevedla v០dy 

ke zlepᘐení podmínek pro pᆰstování plodin, ale აasto ke zhorᘐení, nebo dokonce 

k degradaci pᛰdního horizontu a ztrátᆰ humusu. Rozsáhlé zemᆰdᆰlské oblasti ohro០uje 

nadmᆰrná pastva, pᆰstování nevhodných plodin nedostateაné hnojení atd. Tyto následky 
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nevhodného chování k pᛰdᆰ nevedou nejenom k erozi, ale také k vysouᘐení povrchové 

vrstvy pᛰdy a odnáᘐení nejen základního stavebního materiálu jako jsou pᛰdní აásteაky 

mateაné horniny, ale i humusové slo០ky. Pᛰda se proto v nᆰkterých აástech planety 

postupnᆰ pᖐemᆰᒀuje v pouᘐᙐ. Pou០itím lignitu mᛰ០eme tento trend zvrátit, pokud 

budeme aplikovat potᖐebné mno០ství lignitu do písაitých pᛰd a prᛰbᆰ០nᆰ tuto pᛰdu 

zavla០ovat. Podle firemní dokumentace lze písაitou pᛰdu tzv. o០ivit aplikací lignitu

0-10 nebo 10-40 mm frakce v mno០ství od 5-20 tun na hektar. Pᖐesné mno០ství 

a velikost frakce lignitu závisí na stupni desertifikace pᛰdy a druhu rostlin, 

které na takové pᛰdᆰ chceme pᆰstovat. 

Aplikace lignitu do pᛰd poᘐkozených zasolováním: 

Aplikace lignitu do pᛰd, které jsou zasa០eny nadmᆰrným zasolením (kapitola 4) 

pᖐináᘐí pᖐekvapivé výsledky v odstranᆰní velkého podílu soli. Bohu០el je aplikace 

lignitu do zasolené pᛰdy ve fázi laboratorního zkouᘐení, proto informace o kvalitᆰ 

a efektivnosti jsou neúplné nebo jsou jen pro interní pou០ití. Z toho dᛰvodu není mo០né 

o problémech se zasolenou pᛰdou a její následné revitalizaci podat bli០ᘐí informace. 

V kapitole 5 je ukázáno, ០e pou០ití lignitu v zemᆰdᆰlství má mnoho prospᆰᘐných 

funkcí a vlastností, které mohou zemᆰdᆰlcᛰm pᖐinést nejenom ekonomický a აasový 

prospᆰch, ale díky své schopnosti sorbovat rᛰzné toxické látky z pᛰdy i pᆰstovat daleko 

zdravᆰjᘐí plodiny, které se podepíᘐí na zdraví vᘐech ០ivoაichᛰ, ale i lidí. 

5.3 Lignit jako palivo

Pokud budeme brát lignit jako palivo pro prᛰmyslové odvᆰtví( elektrárny, 

teplárny atd.), nebo jako palivo v domácnostech, musíme poაítat s mnoha faktory tohoto 

spalováni, jako je výhᖐevnost, emise ᘐkodlivých prvkᛰ do ovzduᘐí, ale i objem 

nespalitelné hmoty, která je dalᘐím vá០ným problémem pᖐi likvidaci, nebo skládkování. 

Tyto nespalitelné zbytky obsahují mnoho cizorodých a ᘐkodlivých látek. Lignit 

pᖐedstavuje geologicky nejmladᘐí typ uhlí a stupeᒀ prouhelnᆰní le០í mezi raᘐelinou

a hnᆰdým uhlím[1]. Právᆰ toto relativnᆰ malé prouhelnᆰní má vliv na kvalitu hoᖐení 
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a tím spjatou výhᖐevností látky (tabulka 12). V porovnáním s jinými fosilními palivy 

lignit znaაnᆰ zaostává a to se podepisuje na potᖐebném mno០ství tohoto fosilního paliva 

pᖐi pou០ití v prᛰmyslu jako jsou elektrárny, nebo teplárny. 

Tabulka 12. Výhᖐevnost a slo០ení nᆰkterých fosilních paliv.

Palivo/slo០ení v % Lignit Hnᆰdé uhlí Ⴠerné uhlí Koks

Obsah vody 49 28,56 11,9 2,70

Obsah popela 12,4 8,31 9,62 9,67

Obsah vodíku 2,15 3,16 3,09 0,16

Obsah uhlíku 25,91 47,11 61,98 84,68

Obsah dusíku 0,32 0,60 1,10 0,91

Obsah kyslíku 10,92 13,11 8,60 0,46

Obsah síry 0,81 0,61 0,44 0,39

Výhᖐevnost MJ/kg-1 9,1 16,93 24,28 28,97

Spalováním jihomoravského lignitu v uhelné elektrárnᆰ Hodonín se zdejᘐí lignit projevil 

jako absolutnᆰ nevhodné palivo a díky tomu se tato elektrárna dostala na pᖐední pᖐíაky 

v hodnocení jako nejᘐpinavᆰjᘐí zneაiᘐᙐovatelé Ⴠeské republiky[21]. Tento pomyslný 

០ebᖐíაek vypracovává organizace hnutí Duha. Dalᘐím aspektem, proა se jihomoravský 

lignit nehodí pro spalování v uhelných elektrárnách აi teplárnách je ten, ០e lignit díky 

malému prouhelnᆰní má velmi malou výhᖐevnost (tabulka 12) oproti jiným fosilním 

palivᛰm, proto je zapotᖐebí velkého mno០ství tohoto paliva. Na výrobu stejného 

mno០ství energie potᖐebuje elektrárna, která pou០ívá jihomoravský lignit 1,5x více 

fosilního materiálu jak ostatní elektrárny co pou០ívají jiný druh paliva. Vᆰtᘐí mno០ství 

paliva zákonitᆰ vede k vᆰtᘐí produkci ᘐkodlivých emisních látek (obrázek 11) a odpadu 

jako je popel, který se velmi tᆰ០ce likviduje. Dle zákonᛰ a naᖐízení Evropské unie

o emisích, musí ka០dá zemᆰ ve spoleაenství redukovat vypouᘐtᆰní emisních látek, 

ale pokud se budou nadále pou០ívat fosilní paliva jako lignit pro prᛰmysl აi domácnosti, 

tak dodr០ování tᆰchto norem bude velmi obtí០né. 
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Obrázek 10. Roაní produkce emisí v uhelných elektrárnách. Obrázek upraven dle აasopisu Ekolist.

Z obrázku 11 lze vidᆰt, ០e elektrárna Hodonín, která jako fosilní palivo pou០ívá 

jihomoravský lignit se výkonovᆰ ᖐadí spíᘐe mezi malé elektrárny, ale produkuje 

obrovské mno០ství emisních látek, které obsahují i velké mno០ství nebezpeაných 

slouაenin jako jsou tᆰ០ké kovy, aromatické uhlovodíky, oxidy síry, dusíku a pod. 

Tyto emisní spady z hoᖐení málo kvalitních fosilních paliv se negativnᆰ podepisují 

v globálním mᆰᖐítku na celoplanetární ០ivotním prostᖐedí a vedou k takovým 

problémᛰm jako je vznik skleníkových plynᛰ a následné oteplování planety. Ve faunᆰ

a flóᖐe vedou ᘐkodlivé emisní látky k poruchám vývoje a plodnosti u mnoha 

០ivoაiᘐných a rostlinných druhᛰ jako០ i u აlovᆰka. 

Hnᆰdé uhlí a obzvláᘐᙐ lignit obsahuje mnoho slouაenin, které znehodnocují kvalitu 

០ivotního prostᖐedí pᖐi spalování a jeho emise vá០nᆰ ohro០ují zdraví rostlin a ០ivoაichᛰ. 

Tyto emise pᖐi spalování lignitu obsahují velké mno០ství tᆰ០kých kovᛰ, oxidᛰ síry, 

dusíku a jiných prvkᛰ vაetnᆰ velkého mno០ství tzv. skleníkových plynᛰ jako je CO2

(tabulka 14). Tabulka 13  nám ukazuje mno០ství ᘐkodlivých látek pᖐi spalování rᛰzných 

typᛰ fosilních paliv. 
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Tabulka 13. Experimentálnᆰ stan. hodnoty mᆰrných emisí v kg/GJ spáleného paliva.

Slo០ka Hnᆰdé uhlí Ⴠerné uhlí Koks

Tuhé emise 3,91 0,54 0,32

SO2 1,61 0,53 0,40

NOX 0,27 0,22 0,24

CO 2,41 5,62 1,52

Organické látky 0,03 0,02 0,01

Celkem 8,25 6,94 2,49

Jak ji០ bylo uvedeno, mezi nejrizikovᆰjᘐí látky a slouაeniny zatᆰ០ující ០ivotní prostᖐedí 

pᖐi spalování uhlí patᖐí tᆰ០ké kovy ( kapitola 4) a polyaromatické uhlovodíky, 

které pᖐedstavují významnou skupinu chemických karcinogenᛰ s vysokým stupnᆰm 

zdravotní rizikovosti. Oba tyto typy polutantᛰ se v emisích pᖐi spalování mohou 

vyskytovat jak v plynném, tak v pevném stavu. Mezi kovy, u nich០ lze pᖐedpokládat 

podstatný podíl emisí v plynné fázi patᖐí hlavnᆰ Hg ale i As. Z nízkomolekulárních 

polyaromatických uhlovodíkᛰ to jsou zejména dvou a០ აtyᖐ jaderné polyaromáty, 

jen០ se vyskytují v emisích v plynné fázi. Jak je patrné z tabulky 13 spalováním 

hnᆰdého uhlí a obzvláᘐᙐ lignitu vzniká velké mno០ství doprovodných látek, které mᛰ០ou 

v dané oblasti vyvolat vyᘐᘐí výskyt kyselých deᘐᙐᛰ (obrázek 12), a tak ohrozit rᛰst 

rostlin a  následnou degradaci pᛰdy a úhyn ០ivoაichᛰ.

Obrázek 11. Vznik kyselých deᘐᙐᛰ dle აasopisu Ekolist.
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Jiným ukazatelem nevhodnosti jihomoravského lignitu pro spalování jsou emise CO2 

(tabulka 14). Tento plyn je jeden z nejagresivnᆰjᘐích tzv. skleníkových plynᛰ, 

které se dostávají do atmosféry vlivem spalování fosilních paliv. V atmosféᖐe tyto plyny 

(tabulka 15) utvoᖐí tzv. pokliაku, která brání vyzaᖐování tepla do kosmu,

a proto se planeta postupnᆰ otepluje [22]. Do budoucna je tento trend velmi nebezpeაný, 

proto០e hrozí roztopení polárních ledovcᛰ co០ povede ke globální katastrofᆰ  

nedozírných následkᛰ.  

Tabulka 14. Emise CO2 pᖐi energetickém vyu០ití fosilních paliv.

Fosilní palivo Výhᖐevnost MJ/Kg-1 Emisní faktor CO2 t/TJ

Antracit 33 98

Koks 27-29 108

Ⴠerné uhlí 23-26 95

Hnᆰdé uhlí 13-17 101

Lignit 8-9 108

Raᘐelina 8 106

Tabulka 15. Nᆰkteré hodnoty vypouᘐtᆰných skleníkových plynᛰ dle Wikopedie.

Skleníkový plyn Zmᆰna od roku 

1800

Ekvivalent CO2 % zastoupení 

vypouᘐtᆰných plynᛰ

CO2 29 1 55

CH4 143 20 15

N2O 11 200 6

Freony ? 7500 24

O3 ? 2000 ?
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V této kapitole je exaktnᆰ dokázáno, ០e jihomoravský lignit sám o sobᆰ není 

vhodný pro spalování v prᛰmyslových odvᆰtvích აi domácích topeniᘐtích, proto០e jeho 

nedostateაné prouhelnᆰní a obsahy rᛰzných látek nedovoluje dosáhnout velkou 

výhᖐevnost a pᖐi hoᖐení se uvolᒀuje mnoho nebezpeაných emisních látek. Pokud 

budeme chtít jihomoravský lignit nadále vyu០ívat pro spalování, musíme tuto látku 

upravit tak, aby jeho emise splᒀovaly pᖐedepsané emisní normy. Jednou z mo០ností

je tzv. peletování lignitu.

Pletací lignitu se rozumí jeho drcení, míchání s rᛰzným druhem biomasy 

a následné lisování do pelet. Biomasa pou០ívána k peletaci (tabulka 16) je organická 

hmota rostlinného pᛰvodu. Je získávána jako odpad ze zemᆰdᆰlské, prᛰmyslové 

აinnosti, jako komunální odpad. Biomasa mᛰ០e být i výsledkem zámᆰrné výrobní 

აinnosti v zemᆰdᆰlství a lesnictví. Biomasu je mo០né vyu០ívat pᖐímým spalováním 

i k výrobᆰ uᘐlechtilých paliv, které podstatnᆰ ménᆰ zatᆰ០ují ០ivotní prostᖐedí ne០ 

klasická paliva (hnᆰdé uhlí, lignit ...). Její výroba je pro ០ivotní prostᖐedí spíᘐe pᖐínosem 

(likvidace odpadᛰ, zalesᒀování nevyu០ité a აasto nevyu០itelné pᛰdy), ne០ dobývání 

fosilních paliv viz. pᖐíloha 5 a pᖐíloha 6.

Vyu០ívaná biomasa:

- rostlinné zbytky ze zemᆰdᆰlské výroby (kukuᖐiაná, obilná, ᖐepková sláma, 

zbytky po likvidaci kᖐovin a lesních náletᛰ, odpady ze sadᛰ a vinic, luk a pastvin)

- Lesní odpady (dᖐevní hmota z lesních probírek, kᛰra, vᆰtve, paᖐezy, koᖐeny, 

palivové dᖐevo, manipulaაní odᖐezky, klest). 
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Tabulka 16. Druhy biomasy pou០ívané k peletizaci lignitu.

Druh paliva Obsah vody % Výhᖐevnost MJ/kg Objemová hmotnost kg/m3

Polena 10 16,4 375

Dᖐevní odpad 10 16,4 170

Dᖐevní ᘐtᆰpky 30 12,18 210

Sláma obilovin 10 15,50 120

Sláma kukuᖐice 10 14,40 100

Lnᆰné stonky 10 16,9 140

Sláma ᖐepky 10 16,0 100

Podle firemní dokumentace peletací lignitu s biomasou se pᖐi energetickém vyu០ití 

sni០uje obsah emisních látek tak, ០e splᒀují pᖐedepsané emisní normy. Pᖐesné hodnoty 

emisí nejsou zatím publikované, proto០e peletizace lignitu je zatím ve fázi zkouᘐení. 

Optimální slo០ení pelet bývá v pomᆰru 70% lignitu a 30% biomasy. Peletováním lignitu 

s biomasou se mᆰní i výhᖐevnost (tabulka 17). 

Tabulka 17. Výhᖐevnost tuhých paliv a lignitových pelet.   

Palivo Výhᖐevnost MJ/kg-1

Lignit 9,1

Pelety (lignit, biomasa) 12-14

Hnᆰdé uhlí 17

Ⴠerné uhlí 24.4

Pokud budeme v budoucnu nadále lignit vyu០ívat pro energetické vyu០ití, tak jedinou 

mo០ností je peletizace lignitu s biomasou. Tyto pelety nejsou takovou zátᆰ០í pro ០ivotní 

prostᖐedí jako samotný lignit a výhᖐevnost u pelet je daleko vyᘐᘐí. 

Nicménᆰ energetické vyu០ití lignitu není vhodné ᖐeᘐení, proto០e lignit má mnoho jiných  

kladných vlastností k vyu០ití, které mohou být daleko prospᆰᘐnᆰjᘐí. 
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6. Závᆰr 

Lignit je pᖐírodní látka, která nabízí ᖐadu mo០ností vyu០ití. Velký obsah 

huminových látek umo០ᒀuje jeho vᆰtᘐí uplatnᆰní v mnoha odvᆰtvích zemᆰdᆰlství, 

ekologie a prᛰmyslu. 

Diplomová práce je rozdᆰlena na tᖐi celky. První აást je lignitu vᆰnována jako 

materiálovému systému z pohledu fyzikálnᆰ-chemického slo០ení. Zároveᒀ je zde popsán 

zpᛰsob jeho tᆰ០by a zpracování v jihomoravských lignitových dolech. 

Druhá აást diplomové práce struაnᆰ popisuje negativní dopad kontaminace 

toxickými a jinými látkami na ០ivotní prostᖐedí. Jsou zde uvedeny nᆰkteré druhy 

toxických látek a polutantᛰ, jako០ i jejich pᖐímý vliv na celý ekosystém vაetnᆰ აlovᆰka. 

Tᖐetí აást diplomové práce se pᖐímo zabývá vyu០ití lignitu v oblastech ekologie, 

zemᆰdᆰlství a prᛰmyslu, kde jsou tyto negativní dopady kontaminace pomocí lignitu 

zmírnᆰny nebo úplnᆰ odstranᆰny. V první podkapitole, vᆰnované ekologii, jsou uvedeny 

mo០nosti sorpce nebezpeაných látek, které mohou negativnᆰ ovlivnit zdraví vᘐech 

organismᛰ. Zde je zamᆰᖐen pohled na sorpci lignitu respektive sorpci jeho huminových 

látek na tᆰ០kých kovech, pesticidech a ropných produktech. Ve srovnání s jinými 

sorpაními látkami lignit vyniká velkou sorbovací schopností a z hlediska ekonomického 

je výhodná i jeho cena, která je nᆰkolikanásobnᆰ ni០ᘐí.

V druhé  podkapitole jsou uvedeny mo០nosti vyu០ití lignitu v zemᆰdᆰlské 

აinnosti. Výjimeაnost vlastností lignitu se uplatní zejména pᖐi zúrodᒀování 

zemᆰdᆰlských pᛰd respektive v jeho uplatnᆰní pᖐi dodávání vý០ivných látek. Díky své 

sorbაní schopnosti má i ochranné vlastnosti. Vlivem velkého obsahu huminových látek 

v lignitu jsou rostliny silnᆰjᘐí a zdravᆰjᘐí, co០ má za následek vᆰtᘐí produkci plodin. 

Lignit a jeho vyu០ití v zemᆰdᆰlských pᛰdách vede k ni០ᘐí potᖐebᆰ hnojení 

a to se pozitivnᆰ promítne do nákladᛰ zemᆰdᆰlcᛰ. Dalᘐí velkou pᖐedností lignitu 

v oblasti zemᆰdᆰlství je jeho schopnost revitalizace pᛰdy zasa០ené urაitou degradací 

jako je zasolení nebo desertifikace pᛰdy. 

Poslední podkapitola je vᆰnována nevhodnosti energetického vyu០ití lignitu. 

Lignit sám o sobᆰ je velmi málo prouhelnᆰný. Pᖐi spalování produkuje mnoho 
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nebezpeაných emisních látek a popela. Výhᖐevnost lignitu je oproti jiným 

kaustobiolitᛰm podprᛰmᆰrná a to se negativnᆰ odrá០í v nutnosti jeho vyᘐᘐí spotᖐeby.  

Pokusy peletování lignitu s látkami biomasy, sice zlepᘐuje jeho emisní a energetické 

vlastnosti, ale i takto peletovaný lignit v energetice zaostává za ostatními kautobiolity. 

Pokud jsou seაteny veᘐkeré vlastnosti a schopnosti lignitu, tak jednoznaაnᆰ vychází 

neenergetické vyu០ití a to v oblastech ekologie აi zemᆰdᆰlství. Takové neenergetické 

vyu០ívání lignitu se pozitivnᆰ podepíᘐe nejenom na výnosech plodin a spotᖐebᆰ hnojiv, 

ale i na zdravotním stavu celého tamního ekosystému. 
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Vysvᆰtlivky:

Kaustobiolity – hoᖐlavé organogenní sedimenty

revitalizace – znovuo០ivení

substance – látka, hmota

transformace – pᖐemᆰna

biopolymery – bio makromolekula

humifikace – rozklad látek v pᛰdᆰ

abiotické – neorganické

sorpce, sorbovat, sorbent – pohlcovat, vstᖐebávat, pohlcovaა

desertifikace – rozᘐiᖐování pouᘐtᆰ

antropogenní – lidská აinnost

degradace – sní០ení, pokles

biodegradace – organický pokles

environmentální – týkající se ០ivotního prostᖐedí

kondenzace – srá០ení

poly – vícenásobný

acidobazické – týkající se kyselého i zásadité prostᖐedí

polydisperzní – soustava აástic obsahující mnoho rᛰzných velikostí

polyelektrolyt – pevný nebo kapalný vodiა
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Pᖐílohy:

Pᖐíloha 1

Abiotické kondenzace[23].

Polyfenolová teorie:

Lignitová teorie:
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Pᖐíloha 2

Mapa jihomoravských lignitových slojí [9].

Obrázek 12 Mapa jihomoravských lignitových slojí dle geofondu ჀR.
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Pᖐíloha 3

Legislativa.

Zákon 44/1988 Sb. o ochranᆰ a vyu០ití nerostného bohatství

Zákon 61/1988 Sb. o hornické აinnosti, výbuᘐninách a o státní

Zákon 62/1988 Sb. o geologických pracích

Vyhláᘐka 22/1989 Sb. Vyhláᘐka o bezpeაnosti a ochranᆰ zdraví pᖐi práci a bezp. 

provozu pᖐi hor. აinnosti v podzemí.

Pᖐíloha 4

Monitoring.

Monitoring Obsahuje:

- Poskytování informací o stavu a vývoji základních produkაních a ekologických 

vlastností pᛰd, vod a ovzduᘐí  pro orgány státní správy. 

- V subsystému kontaminovaných ploch jsou vyhodnocovány pᖐíაiny kontaminace

a sledovaná rizika pᖐestupᛰ potenciálnᆰ toxických látek. 

- Výsledky jsou vyhodnocovány za úაelem hodnocení a validace analytických metod. 

- Výsledky jsou vyhodnocovány za úაelem poskytování materiálᛰ pro roაenky 

a statistické pᖐehledy. 

V systému monitoringu jsou provádᆰny tyto analýzy: 

a. soubor fyzikálních charakteristik 

b. aktivní a výmᆰnná pᛰdní reakce 

c. obsah pᖐístupných ០ivin - P, K, Mg stanovený rᛰznými metodami 

d. obsah mikroelementᛰ (B, Mo, Mn, Zn, Cu) 

e. obsah organické hmoty (Cox ) 

f. obsah rizikových prvkᛰ (Pb, Cr, Cd, Hg, V, Be, Ni, Co, Cu, Zn) 
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g. obsah organických kontaminantᛰ 

h. obsahy rizikových prvkᛰ v rostlinách a ០ivoაiᘐích na vybraném souboru 

pozorovacích ploch

i. vybrané vlastnosti mikrobiální biomasy

Pᖐíloha 5

Vyu០itelnost biomasy v ჀR [9].

Tabulka 18. Mno០ství energeticky vyu០itelné biomasy v Ⴠeské republice.

Druh paliva Mil. tun

Odpadní a palivové dᖐevo 1,7

Obilní a ᖐepková sláma 2,5

Rychlorostoucí dᖐeviny a energetické plodiny 1

Komunální odpad 1,5

Spalitelný odpad z prᛰmyslové výroby 1

Celkem 7,7

Pᖐíloha 6 

Prostor pro skladování nᆰkterých tuhých paliv [9].

Tabulka 19. Orientaაní údaje o velikostech skladovacích prostor pro skladování nᆰkterých paliv.

Palivo Hmotnost kg/m3 Skladovací prostor m3/MWh
Palivové dᖐíví - polena 320 - 450 0,6 – 0,8
Palivové dᖐíví - odᖐezky 210 - 300 0,9 – 1,2
ᘀtᆰpka 270 - 380 1,3
Raᘐelina 350 - 400 0,8
Sláma 80 - 100 3
Dᖐevᆰné brikety 800 - 1100 0,25 – 0,3
Hnᆰdé uhlí 650 - 780 0,41
Ⴠerné uhlí 770 - 880 0,17


