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Summary:  
 The current miningactivity of brown coal at the SHR is parallel with the 

extensive recultivation aktivity. One of more signnificant metod of the technic 

recultivation of landscape is the using of the fertilizable earth. They are the mined 

earths which war left during the mining activity, in first part it is the deposited earth 

( the arable land, the loess ) for the next recultivation using, in second part delay 

earths beyond the mining area ( the overburden ). My work summarises results of 

the measuring and calculations at the selected mining areas in northwest Czech, 

where is the biggest centre of the brown coal. 
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Anotace : 

 Dosud probíhající těžbu hnědého uhlí v SHR provází rozsáhlá rekultivační 

činnost. Jednou z významných metod technické rekultivace je použití 

zúrodnitelných zemin. Jde o zeminy vytěžené při odkrývání uhelného ložiska 

v důsledku těžební činnosti, dílem deponované (ornice, spraše) pro následné 

využití při rekultivaci,dílem zakládané za těžebním prostorem (skrývka). Tato 

práce shrnuje poznatky měření a výpočtů ve vybraných těžebních lokalitách na 

území severozápadních Čech, kde se nalézá největší ložisko hnědého uhlí. 
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1. ÚVOD 
 

Severočeská hnědouhelná pánev je největším ložiskem hnědého uhlí 

v České republice. V centrální části pánve dobývají uhlí dvě velké těžební 

společnosti – Vršanská uhelná a Litvínovská uhelná a.s. (povrchový důl Vršany a) 

a Severočeské doly, a.s. Chomutov (povrchové doly Bílina a Libouš). Obrovské 

objemy přemísťovaných zemin pochopitelně vedly a do značné míry i dnes vedou 

ke značným škodám na krajině. Proto je důležitou součástí práce těžebních 

společností rekultivace rozsáhlých oblastí poškozených velkolomovou těžbou 

hnědého uhlí. Specifikou severočeské hnědouhelné pánve je těžba na třech 

geologicky značně odlišných lokalitách, což vyžaduje i dosti odlišnou metodiku 

jejich rekultivace.  

 V případě povrchového dolu Bílina a v menší míře i povrchového dolu  

Vršany je hlavním problémem výskyt skrývkových zemin ze souvrství uhelných 

slojí. Jde o zeminy s vysokým podílem písčité frakce, pro které jsou však typické 

velmi vysoké obsahy uhelné hmoty (cca 5%) a síry (cca do 3%), což způsobuje 

extrémně kyselou půdní reakci. Pokud se vyskytnou na povrchu výsypkové 

lokality, vytvářejí fytotoxickou plochu, jejíž rekultivace vyžaduje specifické postupy. 

Zeminy  objevující se na lokalitě Libouš   jsou z hlediska rekultivační využitelnosti 

příznivější, přesto se však zde, především na lokalitě Libouš, vyskytují zeminy s 

extrémně vysokým podílem jílové frakce, které ve svrchním horizontu 

rekultivovaných lokalit vytvářejí sterilní plochy. Požadavky na jejich rekultivaci jsou 

však zcela odlišné, nežli je tomu v případě fytotoxických ploch na povrchových 

dolech  Bílina a Vršany.  

 Z pestré a převážně složité geologie těžebních lokalit vyplývá i pestré 

spektrum zemin s velmi rozmanitými vlastnostmi, které se objevují ve svrchním 

horizontu rekultivovaných vnějších i vnitřních výsypek povrchových dolů.  Z toho 

plyne i náročnost rekultivace a význam tvorby antropogenních půdních profilů.  

 Jednou ze základních metod technické rekultivace je aplikace 

zúrodnitelných zemin, která si stanovuje jako cíl charakterizovat hlavní 

zúrodnitelné zeminy severočeské pánve, zhodnotit její lokality a možnost aplikace 

na různé typy výsypkových zemin. 
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2.   CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ OBLASTI 
2.1  Geologická situace povrchového dolu Bílina 

  Těžba Dolů Bílina se rozvíjí na jižním okraji SHP mezi obcemi Duchcov, 

Mariánské Račice a Libkovice. V současnosti vytváří velký povrchový důl, který 

postupuje v porubní frontě delší než 5 km směrem k západu a sleduje uhelnou sloj 

v hloubkách 80 až 120 metrů. 

Dobývací prostor Dolů Bílina je situován na východě mostecké části SHP. 

Na geologické stavbě ložiska se podílí krušnohorské krystalinikum, teplický ryolit, 

svrchní křídy, neovulkanity a terciérní pánevní komplex, který tvoří : 

• bazální vrstvy 

• spodní písčito-jílovité vrstvy 

• hlavní uhelná sloj 

• svrchní písčito-jílovité vrstvy  –    jílovitý nadslojový horizont 

- deltový písčitý horizont 

- jezerní jílovitý horizont 

• kvartér 

Předmětem rekultivačního  hodnocení  jsou  vrstvy  ležící  v nadloží  uhelné sloje a 

výjimečně též ve slojovém souvrství.   

Horniny kvartéru  (ornice, hlíny, sprašové hlíny, spraše, štěrky) 

  Mocnost kvartérních zemin  se na těžební lokalitě pohybuje přibližně 

v rozmezí 0 – 10 m. Na rekultivovaných lokalitách se vyskytují jen výjimečně. Je to 

dáno jednak jejich zanedbatelným objemem oproti terciérním zeminám, dále pak 

faktem, že ornice, sprašové hlíny, spraše a v některých případech i štěrky jsou 

selektivně skrývány a dále efektivně využívány.  

Ornice je  přímo využitelná pro zemědělskou rekultivaci, takže je při těžbě 

skrývkových zemin selektivně deponována. Její zásoby jsou v předpolí dolu Bílina 

dobré. Tato kategorie zúrodnitelných zemin představuje nejcennější půdotvorné 

substráty kvartérního geologického původu, které by měly být využívány výhradně 

pouze pro zemědělské rekultivační účely. Ornice je zpravidla zrnitostně 

vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje v rozmezí 30% - 50%.  
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Je pro ní charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu, stop živce, kalcitu a 

ojediněle montmorillonitu. 

Polohy spraší a sprašových hlín dosahují v současnosti v předpolí dolu 

Bílina mocnosti 1 - 2 m. Kvalita i zásoby spraší se na lokalitě v poslední době 

zhoršují, převládají sprašové hlíny. Pravé spraše se vyskytují minimálně. Tento typ 

zemin je ve velkých objemech využíván jako rekultivační aditivum, zejména při 

lesnické  rekultivaci. Sprašové hlíny tvoří nejrozšířenější kategorii kvartérních 

půdních substrátů, která se v současné době využívá. Od pravých spraší se liší 

zejména nižším obsahem CaCO3, zrnitostním složením a zastoupením jílových 

minerálů (převažuje kaolinit). Texturálně těžší sprašové hlíny (převažuje podíl 

jílovitých částic) se vyznačují již nepříznivými fyzikálními i hydrofyzikálními 

půdními vlastnostmi. Ve většině případů se jedná o zeminy jílovitohlinité, slabě 

alkalické, slabě vápnité (1-3% CaCO3), popřípadě i zcela odvápněné. Za nízký lze 

označit obsah přijatelného fosforu i organické hmoty. V zrnitostním složení spraší 

převažuje podíl prachových částic nad jílovitými. Půdní reakce je slabě alkalická, 

obsah CaCO3 se vždy pohybuje nad 5%. Sorpční schopnost horniny je střední  až 

vysoká v závislosti na výskytu jílových minerálů. Pro spraše je charakteristické 

zastoupení křemene, kaolinitu, illitu,  kalcitu a stopových obsahů montmorillonitu.  

Nadložní šedé kaoliniticko-illitické jílovce (nadložní vrstvy, libkovické souvrství) 

Tyto zeminy reprezentují libkovické souvrství dolu Bílina. Vyskytují se pod 

patou kvartéru. Tento horninový typ tvoří zejména jíly, jílovce až prachovité jílovce 

hnědé až šedohnědé barvy. Má zpravidla neutrální půdní reakci, v mineralogickém 

složení převládá křemen, kaolinit a illit. Obsah kalcitu je nízký. Oproti kvartéru 

vykazují horší vlastnosti (zejména sorpční schopnosti), lze je však přímo využít pro 

lesnickou rekultivaci. Doporučuje se aplikace kompostu. 

Šedé písčité jílovce a prachovce (horniny delty a nadslojového horizontu) 

Tvoří nejvýznamnější skrývkový horizont dolu Bílina. Jde především o 

písčité jílovce až jílovité písky. Zeminy jsou výrazně hrubozrnné. Z 

mineralogického hlediska se objevuje křemen, z jílových minerálů převažuje 

kaolinit nad illitem, karbonáty se vyskytují jen vyjímečně. Celkově je obsah jílových 

minerálů nízký. Horniny se vyznačují neutrální až slabě alkalickou půdní reakcí, z 

přijatelných živin lze označit za nízký obsah fosforu, sorpční schopnost půdy je 
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nízká až střední. Fyzikální i hydrofyzikální půdní vlastnosti těchto zemin jsou sice 

po vytěžení příznivé, ale časově velmi proměnné. V poměrně krátké době u nich 

dochází k výraznému zhoršení uvedených půdních charakteristik. Vyskytne - li se 

tento zeminový typ v půdním profilu při povrchu rekultivované lokality, je potřebná 

jeho rekultivační úprava. Aplikace kompostu se doporučuje vždy, aplikace dalších 

rekultivačních aditiv pak v případě vysokého podílu písčité složky. 

Písky (horniny delty) 

Jejich zdrojem jsou četné čočky písků v jílovcích a prachovcích deltové 

sedimentace. Z hlediska fyzikálních i chemických vlastností mohou být značně 

heterogenní, často obsahují  i značný podíl jílovitých příměsí. V případě obsahu 

výraznějšího podílu prachových částic jde o kuřavkové písky, které mají extrémně 

nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti. Zabarvení písku v původním stavu bývá 

značně proměnlivé. V minerálním složení výrazně převládá křemen. Mají velmi 

nízký obsah přijatelných živin, velmi nízkou sorpční schopnost půdy, jsou 

bezkarbonátové a ve většině případů neobsahují toxické příměsi. Půdní reakce se 

pohybuje v rozmezí neutrální až silně kyselá (v případě poloh vyskytujících se nad 

uhelnou slojí). Při výskytu písku ve svrchním horizontu rekultivované lokality je 

vždy nutná aplikace kompostu a dalších rekultivačních aditiv. 

Sterilní písčité až uhelné jílovce a písky s uhelnou hmotou (skrývkové zeminy  

uhelné sloje) 

Jde o skrývkové zeminy slojových vrstev. Na dole Bílina se objevují 

v podstatném množství. Většinou se jedná o heterogenní směs zemin texturálně 

lehčích písčitohlinitých až písčitých s příměsí porcelanitů a s vysokým podílem 

uhelné hmoty, limonitizovaného pískovce, pyritu, a místy i sideritu. Vyznačují se 

nízkým obsahem přijatelných živin (fosfor, draslík) a silně kyselou půdní reakcí. 

Větrání zastoupených uhelných příměsí podmiňuje jejich extrémně nepříznivé 

hydrofyzikální půdní vlastnosti i chemické vlastnosti. Jde o sterilní až fytotoxické 

zeminy,  v případě jejich výskytu ve svrchním horizontu rekultivovaných lokalit je 

nutné převrstvení rekultivačním aditivem.  
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2.2    Geologická situace povrchového dolu Libouš 

 

 Dobývací prostor Dolů Nástup Tušimice se nachází v chomutovské a 

mostecké části SHP. Na geologické stavbě ložiska se podílejí krušnohorské 

krystalinikum, křídové horniny a terciérní pánevní komplex, který tvoří : 

• bazální vrstvy 

• vulkanodetritické vrstvy 

• podložní vrstvy 

• spodní písčito-jílovité vrstvy hlavní uhelná sloj 

• nadložní souvrství 

• kvartér 

Hlavním   strukturním  jevem  v severním  okrajovém   zlomovém   pásmu je  

Krušnohorský hlubinný zlom,  probíhající  ve  směru   Z – V   (s cca 150 odklonem 

k SV). 

Předmětem rekultivačního hodnocení jsou vrstvy ležící v nadloží uhelné sloje.  

Kvartérní zeminy   (ornice, hlíny, sprašové hlíny) 

V dobývacím prostoru Dolů Nástup Tušimice se jedná zejména o ornici, 

jílovité hlíny, spraše a štěrky.  

Ornice je zpravidla zrnitostně vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se 

pohybuje v rozmezí 30% - 40%. Je pro ni charakteristické zastoupení křemene, 

kaolinitu, illitu, stop živce, kalcitu, a ojediněle i montmorillonitu.   

Terciérní žluté jíly (nadložní vrstvy) 

Vyskytují se především pod kvartérním pokryvem v oblasti I. a II. 

skrývkového řezu. Jsou zpravidla homogenní, silně vazké a slité. Vzhledem 

k extrémně nepříznivým fyzikálním vlastnostem a vodnímu režimu nejsou pro 

rekultivační využití vhodné. V jejich mineralogickém složení převládá kaolinit, 

montmorillonit, křemen a illit.  Z hlediska chemismu jsou obsahují minimum 

karbonátů, půdní reakce bývá slabě alkalická až slabě kyselá, sorpční schopnost 

je zpravidla vysoká. Za nízký lze považovat obsah fosforu, obsah draslíku bývá 

většinou na úrovni hodnocení středního, a obsah hořčíku na úrovni hodnocení 

vysokého. Ze zrnitostního hlediska je lze považovat za extrémně jemnozrnné a 
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tedy pro rekultivační účely nevhodné. Jejich hydrofyzikální půdní vlastnosti  se 

nemění ani po delším období po založení  na povrch výsypkového tělesa. 

Vytvářejí trvale slitou půdní strukturu s nepříznivými infiltračními schopnostmi.  

Terciérní šedé jíly a jílovce (nadložní vrstvy) 

Objevují se především pod kvartérním pokryvem v oblasti I. a II. 

skrývkového řezu. Tvoří hlavní složku v heterogenních výsypkových směsích na 

lokalitách Dolů Nástup Tušimice. Při větrání vytvářejí v povrchových vrstvách 

výsypkových těles zpravidla lístkovité struktury jejichž povaha  je dána minerálním 

složením a povahou minerálních tmelů. Při převaze sideritu dochází působením 

vody k hydrolýze a oxidaci za vzniku hydroxidů železa, což se projevuje procesem 

hnědnutí v povrchové vrstvě výsypek a rychlejším rozpadem zemin do lístkovitých 

struktur. Současně dochází k postupnému uvolňování přijatelných živin, což je 

z hlediska rekultivací příznivé. Vývoj fyzikálních vlastností rekultivovaných zemin 

závisí především na rychlosti rozpadu lístkovité struktury. Často hrozí vznik 

částečně slité povrchové vrstvy a výrazné snížení její vodopropustnosti. 

Z hlediska chemismu obsahují minimum karbonátů (občas se objevuje 

příměs sideritu), půdní reakce bývá slabě alkalická až slabě kyselá, sorpční 

schopnost je zpravidla vysoká. Za nízký lze považovat obsah fosforu, obsah 

draslíku bývá většinou na úrovni hodnocení středního a obsah hořčíku na úrovni 

hodnocení vysokého. Ze zrnitostního hlediska je lze považovat za spíše 

jemnozrnné a pro rekultivační účely využitelné.  

Jak dokumentuje výše uvedené hodnocení, skrývkové zeminy Dolů Nástup 

Tušimice jsou z hlediska mineralogického složení a chemismu pro technickou 

rekultivaci velmi vhodné. Podstatné rozdíly existují v zrnitostním složení. Zatímco 

zeminy kvartéru a větší části terciéru mají zrnitostní složení výhodné, žluté jíly se  

jeví jako extrémně jemnozrnné.  
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2.3 Geologická situace povrchových dolů Vršany  

 

Zájmové území Vršanské uhelné spadá převážně do mostecké části 

Severočeské hnědouhelné pánve. Z geologického hlediska jde o území velmi 

pestré a složité. Od jihu se zde projevuje  vyznívání vývoje žatecké delty 

potlačením uhelné sedimentace, od západu sem zasahuje charakteristický vývoj 

chomutovské části pánve a od severu již mizí typický charakter pánevního 

komplexu Mostecka s jednotnou slojí. 

Oblast je ovlivněna přínosem písků v oblasti žatecké delty a je pro ni 

charakteristický přechod od jednotné sloje do vývoje s oddělenou jednou slojí 

nebo třemi až čtyřmi samostatnými uhelnými lávkami. To je důsledkem 

vzájemného styku dvou odlišných sedimentačních prostředí vyššího řádu. Jde o 

prostředí: 

a) jezerní – je charakterizované jednotným vývojem hnědouhelné sloje 

b) jezerně-deltové – je charakterizované rozštěpením hnědouhelné sloje lávky 

oddělené jílovito-písčitým meziložím. Intenzita rozštěpení přitom narůstá 

směrem od severu k jihu až jihozápadu. Stejným směrem klesá uhlonosnost 

komplexu sedimentů severočeské pánve. 

Z hlediska stratigrafického členění jsou na území zastoupeny následující 

stratigrafické jednotky : 

- proterozouikum 

- permokarbon 

- svrchní křída 

- terciér -    neovulkanity 

pánevní sedimenty 

- kvartér 

Horniny kvartéru   (ornice, hlíny, sprašové hlíny) 

V oblasti Vršanské uhelné jde zejména o ornici a  sprašové hlíny. Ty jsou výborně 

využitelné pro rekultivační účely, takže dochází k jejich selektivní těžbě. Vyskytují 

se při povrchu terénu a v I. skrývkovém řezu lomu Vršany.  
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Sprašové hlíny tvoří nejrozšířenější kategorii kvartérních půdních substrátů, 

která je v současné době využitelná pro potřeby lesnických rekultivací. Od pravých 

spraší se liší zejména nižším obsahem CaCO3, zrnitostním složením a 

zastoupením jílových minerálů (převažuje kaolinit). Texturálně těžší sprašové hlíny 

(převažuje podíl jílovitých částic) se vyznačují již nepříznivými fyzikálními i 

hydrofyzikálními půdními vlastnostmi. Ve většině případů se jedná o zeminy 

jílovitohlinité, slabě alkalické, slabě vápnité (1-3 % CaCO3), popřípadě i zcela 

odvápněné. Za nízký lze označit obsah přijatelného fosforu i organické hmoty. V 

zrnitostním složení spraší převažuje podíl prachových částic nad jílovitými. Půdní 

reakce je slabě alkalická, obsah CaCO3 se vždy pohybuje nad 5%. Sorpční 

schopnost horniny je střední  až vysoká v závislosti na výskytu jílových minerálů. 

Terciérní žluté jíly (nadložní vrstvy) 

Na lokalitách Vršanské uhelné a Litvínovské uhelné nejsou časté, vyskytují 

se prakticky výhradně v nadloží 1. sloje na lomu Vršany. Jsou zpravidla 

homogenní, silně vazké a slité. Vzhledem k extrémně nepříznivým fyzikálním 

vlastnostem a vodnímu režimu nejsou pro rekultivační využití vhodné. V jejich 

mineralogickém složení převládá kaolinit, montmorillonit, křemen a illit.  Z hlediska 

chemismu jsou bezkarbonátové, půdní reakce bývá slabě alkalická až slabě 

kyselá, sorpční schopnost je zpravidla vysoká. Za nízký lze považovat obsah 

fosforu, draslík bývá většinou na úrovni hodnocení středního a obsah hořčíku na 

úrovni obsahu vysokého. Ze zrnitostního hlediska je lze považovat za extrémně 

jemnozrnné (s vysokým obsahem fyzikálního jílu) a tedy pro rekultivační účely 

nevhodné. Jejich hydrofyzikální půdní vlastnosti  se nemění ani po delším období 

po uložení na povrch výsypky.  Vytvářejí trvale slitou půdní strukturu 

s nepříznivými infiltračními schopnostmi.  

Terciérní šedé jíly a jílovce (nadložní vrstvy) 

Na lokalitách Vršanské uhelné a Litvínovské uhelné  jsou časté. Nevyskytují 

se pouze na lokalitě Vršany. Díky tomu tvoří významnou složku v heterogenních 

výsypkových směsích na lokalitách Vršanské uhelné. Při větrání vytvářejí tyto 

horniny v povrchových vrstvách výsypkových těles zpravidla lístkovité struktury. 

Jejich další větrání je dáno minerálním složením a povahou minerálních tmelů. Při 
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převaze sideritu dochází působením vody k hydrolýze a oxidaci za vzniku 

hydroxidů železa, což se projevuje procesem hnědnutí v povrchové vrstvě 

výsypek a rychlejším rozpadem hornin do lístkovitých struktur. Současně dochází 

k postupnému uvolňování přístupných živin, což je z hlediska rekultivací příznivé. 

Vývoj fyzikálních vlastností rekultivovaných zemin závisí především na rychlosti 

rozpadu lístkovité struktury. Často hrozí intenzivní zhutnění a výrazné snížení 

vodopropustnosti. 

Z hlediska chemismu jsou prakticky bezkarbonátové (občas se objevuje 

příměs sideritu), půdní reakce bývá slabě alkalická až slabě kyselá, sorpční 

schopnost je zpravidla vysoká. Za nízký lze považovat obsah fosforu, draslík bývá 

většinou na úrovni hodnocení středního a obsah hořčíku na úrovni obsahu 

vysokého. Ze zrnitostního hlediska je lze považovat za spíše jemnozrnné a pro 

rekultivační účely využitelné.  

Šedé písčité jílovce a prachovce (horniny delty) 

Tvoří nejvýznamnější skrývkový horizont dolu Vršany. Jde především o 

písčité jílovce až jílovité písky. Horniny jsou výrazně hrubozrnné. Z 

mineralogického hlediska se objevuje křemen, z jílových minerálů převažuje 

kaolinit nad illitem, karbonáty se vyskytují jen výjimečně. Celkově je obsah jílových 

minerálů nízký. Horniny se vyznačují neutrální až slabě alkalickou půdní reakcí, z 

přijatelných živin lze označit za nízký obsah fosforu, sorpční schopnost půdy je 

nízká až střední. Fyzikální i hydrofyzikální půdní vlastnosti těchto zemin po 

vytěžení a nasypání jsou sice příznivé, ale časově velmi proměnné. V poměrně 

krátké době u nich dochází k výraznému zhoršení uvedených půdních 

charakteristik. Vyskytne - li se tento horninový typ v půdním profilu při povrchu 

rekultivované lokality, je potřebná jeho rekultivační úprava. Aplikace kompostu se 

doporučuje vždy, aplikace dalších rekultivačních aditiv v případě vysokého podílu 

písčité složky. 

Písky (horniny delty) 

Jejich zdrojem jsou četné písečné čočky svrchního meziloží lomu Vršany.  

Jsou zde poměrně hojné. Z hlediska fyzikálních i chemických vlastností mohou být 

značně heterogenní, často obsahují  i značný podíl jílovitých příměsí. V případě 
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obsahu výraznějšího podílu prachových částic jde o kuřavkové písky, které mají 

extrémně nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti. Zabarvení písku v původním 

stavu bývá značně proměnlivé. V minerálním složení výrazně převládá křemen. 

Mají velmi nízký obsah přijatelných živin, velmi nízkou sorpční schopnost půdy, 

jsou bezkarbonátové a ve většině případů neobsahují toxické příměsi. Půdní 

reakce může být neutrální až silně kyselá (v případě poloh vyskytujících se nad 

uhelnou slojí). 

Fytotoxické zeminy (meziložní vrstvy) 

  Na lokalitách Vršanské uhelné a Litvínovské uhelné  poměrně vzácné. Jde 

o horniny slojového souvrství. Na lomu Vršany se vyskytují zejména ve spodním 

meziloží.  Ve většině případů se jedná o heterogenní směs hornin texturálně 

lehčích písčitohlinitých až písčitých s příměsí porcelanitů a s vysokým podílem 

uhelné hmoty, limonitizovaného pískovce, pyritu, a místy i sideritu. Vyznačují se 

nízkým obsahem přijatelných živin (fosfor, draslík) a silně kyselou půdní reakcí. 

Větrání zastoupených uhelných příměsí podmiňuje jejich extrémně nepříznivé 

hydrofyzikální půdní vlastnosti i chemické vlastnosti. 

 

2.4 Další ložiska zúrodnitelných zemin v oblasti severočeské  pánve 

 Ložisko slínovců Radovesice 

Jedinou těženou lokalitou slínovců v oblasti SHP jsou slínovce křídového 

stáří tvořící geologický povrch erozního údolí v podloží Radovesické výsypky. 

Navzdory horším vlastnostem oproti spraším byly použity při rekultivaci 

Radovesické výsypky. Těžba slínovců totiž probíhala v bezprostřední blízkosti 

výsypky, což podstatně snížilo náklady. Jde zatím o jedinou aplikaci v oblasti SHP.  

Slíny a slínovce využívané při rekultivaci jsou tvořeny směsí kalcitu, 

křemene, illitu a kaolinitu. Zrnitost je ovlivněna obsahem kalcitu a u čerstvých 

slínovců tvoří značný podíl štěrk střední až hrubý. Obsah kalcitu kolísá v rozmezí 

40-55 %. Půdní reakce ve vodním výluhu bývá zpravidla slabě zásaditá, hodnoty 

sorpční kapacity a přijatelných živin jsou nízké. 

Těžba na ložisku Radovesice byla již ukončena a lokalita je v současnosti 

přesypána výsypkou. Dostatečné zásoby slínovce, které budou využity při 
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technické rekultivaci výsypky Radovesice a vnitřní výsypky dolu Bílina, jsou 

umístěny na deponii Radovesice. 

Ložisko bentonitů Střimice – Černý vrch  

 Jediná významná ložiska bentonitu v oblasti SHP jsou soustředěna v okolí 

Braňan. Hlavní těžba suroviny pro provozovnu v Obrnicích byla vázaná na ložisko 

Černý vrch situované na náhorní plošině nad údolím řeky Bíliny mezi Obrnicemi a 

Braňany.  Další významnější lokalitou je Rokle u Kadaně.  

Surovina z braňanského ložiska byla použita při jediné masivní aplikaci 

bentonitu pro rekultivaci výsypky Střimice. V historii českých rekultivací šlo o první 

významné použití rekultivačního aditiva. 

Bentonity lze definovat jako montmorillonitické jílovce. V mineralogickém 

složení převládá montmorillonit, obvyklou příměs představuje kaolinit a křemen, 

stopově se objevuje illit, siderit a živce. Bentonity se vyznačují vysokou sorpční 

kapacitou, jejich rekultivační využitelnost je vynikající. Jejich aplikace při 

rozsáhlých rekultivačních akcích je však v současné době prakticky vyloučena 

vzhledem k vysokým finančním nákladům. 

Ložiska oxihumolitů  

Jedinou zemědělsky využitelnou doprovodnou surovinou ze souvrství 

uhelných slojí jsou v SHP oxihumolity. Polohy oxihumolitu byly zjištěny na 

lokalitách Mostecké uhelné a.s. (Vršany) a Severočeských dolů, a.s. (Libouš, 

Merkur). Největší význam však má stále historické ložisko Václav u Duchova, 

těžené Doly Bílina. 

Humitany získávané ze suroviny mají v zemědělství velký význam jak 

samostatně, tak i ve směsi s dalšími hnojivy. V rámci technické rekultivace se však 

nemohou uplatnit s ohledem na relativně vysokou cenu při obrovském objemu 

používaných aditiv. 

V poslední době naopak stále roste význam směsi granulovaných 

odpadních krátkých celulózových papírenských vláken s menším podílem  

biologických kalů a    kůry ze suchého odkornění. Uvedené směsi jsou využívány 

jako základní organické hnojivo před výsadbou rekultivačních dřevin, mají i 

výborné protierozní účinky.   
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  Terciérní jílovce ve skrývkových řezech těžebních lokalit 

Terciérní jílovce nejsou jako zúrodnitelné zeminy využívány, vlastnosti 

některých typů jsou však poměrně příznivé. Jde o jílovce libkovických vrstev na 

dole Bílina, nadložní vrstvy na lokalitě ČSA a nadložní vrstvy (s výjimkou 

svrchních 10 - 20 m pod hlavou souvrství) lokality Libouš. 

Další okrajově využitelné horniny 

 V poslední době se na trhu objevují hnojiva, jejichž základní složkou jsou 

mleté vulkanity Českého středohoří. V podstatě jde o doprovodnou surovinu 

získávanou v kamenolomech při těžbě těchto hornin.  

Výhodou těchto hnojiv je především vysoký obsah některých přijatelných 

živin (hořčík, draslík), pro který se výhledově mohou dobře uplatnit při revitalizaci 

degradovaných půd Krušných hor. Jejich případné uplatnění při tvorbě půdních 

profilů ze zemin severočeské pánve však může být pouze doplňkové. Důvodem 

jsou absence organické složky, nulový protierozní účinek a relativně vysoká cena.  
Další horninou s  velkým potenciálem pro rekultivační využití jsou zeolity. 

Donedávna byly pouze ozdobou muzejních sbírek a předmětem zájmu sběratelů. 

Tento pohled byl však v posledních letech pozměněn a zeolity se stávají rovněž 

vysoce důležitou surovinou. Pro vysoký obsah živin a vynikající sorpční schopnosti 

jsou stále důležitější ve filtrační technice, v  zemědělství i  při rekultivaci a 

revitalizaci krajiny. 

Vzhledem k velkému počtu lokalit zeolitů v širším okolí SHP je účelné jejich 

celkové posouzení, zejména z hlediska reálného materiálového využití.  

V Českém středohoří jsou známé stovky lokalit zeolitů, z nichž některé mají 

značný mineralogický význam.  Ani jedna z těchto lokalit však podle současných 

ekonomických kritérií nemá charakter ložiska. Lokality tvoří obvykle činné 

kamenolomy, kde je cílovým užitkovým nerostem příslušný vulkanit. 

Průzkumné práce zaměřené speciálně na zeolity v SHP prakticky 

neprobíhaly, mineralogické složení sedimentů je však relativně dobře známé, 

zejména na základě výsledků průzkumů skrývkových zemin povrchových dolů s 

cílem stanovení jejich geomechanických vlastností a rekultivační využitelnosti.   
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3. METODIKA TERÉNNÍCH A LABORATORNÍCH PRACÍ 
 

Výzkumné práce byly zahájeny shrnutím dostupných podkladů o 

rekultivovaných lokalitách včetně výsledků dřívějších laboratorních analýz vzorků 

zemin. 

3.1 Metodika terénních prací a odběrů vzorků 

      První etapou vlastního výzkumu bylo systematické mapování vlastností zemin 

nacházejících se ve svrchním horizontu výsypkových lokalit, odběr vzorků a výběr 

pokusných ploch v lokalitách určených k rekultivaci. V rámci terénního mapování a 

makroskopických popisů zemin v těchto lokalitách byly odebírány vzorky pro 

laboratorní analýzy.  

Rekognoskace terénu byla prováděna pomocí půdních vpichů sondovací 

tyčí do hloubky 0,6 m půdního profilu každé zkoumané výsypky. Stanovení počtu 

vpichů na 1 ha  záviselo na heterogenitě výsypkové zeminy, obvykle však byl  

prováděn jeden vpich na čtverec 50 x 50 m.  Po vyhodnocení této části 

průzkumných prací byla stanovena  charakteristická místa pro zhotovení kopaných 

půdních sond o minimální hloubce  0,6 m.  

Odběr půdních vzorků byl prováděn z obnažené stěny půdní sondy a to 

pouze z horizontů, které se makroskopicky odlišovaly (zrnitostně, barevně).  

Množství odebrané zeminy pro jeden vzorek bylo 1 - 1,5 kg, v případě zastoupení 

skeletu v zemině nad 20 % se zvyšovalo na 3 - 5 kg. Místa odběru byla 

zaznamenávána do pracovní mapy. Při odběru vzorků byla vždy prováděna 

fotodokumentace. Na vzorcích se hodnotily vlastnosti mineralogické, fyzikálně-

mechanické, chemické a pedologické. Zvláště velký důraz byl kladen na zjištění 

případných škodlivin, zejména toxických stopových prvků a škodlivin, vzniklých 

větráním uhelné hmoty. 

 Výběr laboratorních zkoušek a analýz jejich výsledků byl stanoven 

v rozsahu osvědčených metodik dlouhodobě v SHP používaných při rekultivačních 

činnostech. 
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3.2    Metodiky laboratorních analýz 

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušební laboratoří 

1078 akreditovanou ČIA dle ČSN  EN 150/IEC 17025 na základě interních 

metodických postupů vycházejících z příslušných norem. 

Stanovení zrnitosti  

Základní fyzikálně-mechanickou zkouškou zemin z hlediska rekultivačního využití 

je stanovení zrnitostního složení vzorků. Při zjišťování zrnitostního složení vzorků 

byla využívána kombinace hustoměrné zkoušky a sítového rozboru. Po rozdružení 

vzorků máčením se stanovily  hmotnostní podíly jednotlivých frakcí na sítech 12 

mm, 10 mm, 9 mm, 8 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm a 0,1 mm. Pro 

frakci pod 0,05 mm byl  použit laserový granulometr CILAS 1064 Liquid 
Hodnocení obsahu rizikových stopových prvků 

Vytváření antropogenních půd je provázeno rizikem možné kontaminace 

škodlivými látkami, které by mohly vést až k jejich znehodnocení. Proto bylo nutné 

věnovat i této problematice pozornost. Analyticky se obsah rizikových prvků v 

půdách stanovuje převážně jako celkový obsah ve výluhu lučavky královské. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé  podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), uvádí  

maximálně přípustné  hodnoty rizikových prvků (údaje v mg.kg-1 v sušině). 

Hodnocení petrologických vlastností vzorků   

Po odběru vzorků byl prováděn jejich makroskopický geologický popis, 

případně i fotodokumentace. U všech hodnocených vzorků byla provedena  

rentgenová strukturální analýza na difraktometru D 5000 Siemens. Rentgenové 

difraktogramy byly snímány na PC datastanici Sicomp PC-32 D pomocí soustavy 

programů Diffrac AT. U zkoumaných vzorků se tak získalo kvalitativní spektrum 

vzorku v práškovém stavu v rozsahu 2-800 2 θ pro informaci o hlavních 

zastoupených minerálech. 

Stanovení půdní reakce 

Půdní reakce v hodnotách pH patří k nejvýznamnějším charakteristikám 

půdy. Na tom, jestli je půda kyselá, neutrální nebo alkalická, do značné míry závisí 

např. rozpustnost různých sloučenin, síla vazby výměnných iontů a aktivita 

různých mikroorganismů. Půda je polydisperzním systémem s určitou sorpční 
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schopností, proto je vždy část vodíkových iontů (nebo iontů OH- ) přítomna v 

půdním roztoku a část je poutána pevnou fází. Aby bylo možné odlišit různé vazby 

těchto iontů, které se budou rovněž odlišně chovat a prakticky projevovat, rozlišuje 

se reakce aktivní a výměnná .  

Stanovení obsahu CaCO3 

Karbonáty  jsou důležitou složkou minerálního podílu půdy a jejich 

přítomnost značně ovlivňuje všechny půdní vlastnosti. Výrazná je jejich pufrovací 

schopnost, vliv na půdní koloidy (koagulace) a na tvorbu kvalitního humusu.  V 

půdách se vyskytují převážně ve formě CaCO3, podstatně méně je zastoupen 

MgCO3. V podmínkách SHP jsou karbonáty, zejména CaCO3, silně vyplavovány a 

proto se musí do půdy pravidelně dodávat.  

Stanovení obsahu a kvality oxidovatelného uhlíku a humusu 

Půdní organická hmota je soubor všech neživých organických látek, 

nacházejících se v půdě nebo na jejím povrchu. Pod pojmem humus se rozumí 

široká škála organických látek v různých stádiích přeměn, smíšených nebo 

nesmíšených s minerálním podílem. Pokud jde o množství, je humusových látek v 

půdách podstatně méně než látek minerálních, jejich význam pro úrodnost půd je 

však rozhodující. Půdní organická hmota ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy.  

V podmínkách SHP je zvláště důležité nezaměňovat oxidovatelný uhlík a 

humus s organickou uhelnou hmotou, jejíž působení je naopak fytotoxické. Obsah 

oxidovatelného uhlíku byl  zjišťován u všech odebraných vzorků.  

Sorpční schopnost půdy 

Sorpční schopnost půdy je definována jako zvýšení koncentrace látky na 

fázovém rozhraní ve srovnání s okolním prostředím. Jedná se o důsledek 

nevyvážených sil na povrchu sorbentu. Mezi hlavní mechanismy sorpce patří 

sorpce mechanická, fyzikální, fyzikálně-chemická, chemická a biologická. 

Na sorpci půdy se podílejí jak složky organické, tak anorganické. Protože 

jejich příspěvek k celkové sorpci je těžko rozlišitelný, zjišťuje se tzv. sorpční 

komplex, který je charakterizován kationtovou výměnnou kapacitou. Ta je 

označována symbolem KVK,  (starší, stále užívané označení T)  a udává se v 

mmol/100g nebo mmol/1000 g.  

Sorpční komplex je obvykle charakterizován následujícími hodnotami: 
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S = celková suma bazických kationtů (mmol/100g) 

T = celková sorpční kapacita (mmol/100g) 

V = stupeň nasycení bazickými kationty (%) 

100⋅=
T
SV         [3] 

Sorpční kapacita ovlivňuje většinu fyzikálně-chemických a dalších vlastností půdy.  

 

Stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha III 

Půda se extrahuje kyselým roztokem, který obsahuje fluorid amonný pro 

zvýšení rozpustnosti různých forem fosforu, vázaných na železo a hliník. V roztoku 

je dále dusičnan amonný, který příznivě ovlivňuje desorpci draslíku, hořčíku a 

vápníku. Hodnota pH vyluhovacího roztoku se upravuje kyselinou octovou a 

dusičnou.   Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost živin v půdě pro rostliny. 

Koncentrace hořčíku a vápníku v extraktu se stanoví metodou atomové absorpční 

spektrometrie po odstranění rušivých vlivů přídavkem lanthanité soli. Koncentrace 

draslíku se stanovovala metodou plamenové fotometrie a koncentrace fosforu se 

stanovovala spektrofotometricky po reakci s molybdenanem amonným v kyselém 

prostředí jako molybdenová modř. Obsahy přijatelných živin byly stanoveny u 

všech odebraných vzorků.  

Stanovení obsahu dusíku a síry 

 Dusík je důležitý biogenní prvek významný pro úrodnost půdy. Proto byl 

zjišťován u ploch, kde bylo cílem navržení optimální metodiky rekultivace. Zvýšené 

obsahy síry mají naopak na rekultivační využitelnost půdy výrazně negativní vliv. 

Hodnoty celkových obsahů síry byly v případě potřeby zjišťovány u zemin  

z předpokládaných fytotoxických ploch. 
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4. VYHODNOCENÍ 
 

Pro stanovení optimální metodiky tvorby půdních profilů je nutná dobrá 

znalost dostupných rekultivačních aditiv, která lze zapravit do povrchu 

rekultivovaných lokalit.  

 Zeminy využitelné pro rekultivační účely se nacházejí zejména v kvartérních 

vrstvách, objevují se však také ojediněle v souvrství uhelných slojí (oxihumolity) a 

častěji v jeho podloží. V terciérním nadložním souvrství je jejich výskyt méně 

významný. Pro jejich racionální využití je důležité, aby se vyskytovaly 

v horizontech selektivně dobývaných jako skrývka.  

 Nejvýznamnějšími zeminami využívanými  pro rekultivační účely jsou 

ornice, spraše a sprašové hlíny, slínovce a bentonity.  Podstatně menší je význam 

organických hmot, s výjimkou kompostů, jejichž význam stále roste. 

 
4.1  Povrchový důl  Bílina 

 

4.1.1 Vyhodnocení vlastností ornice a spraší 

Ornice 

Ornice tvoří v zájmovém území nespojité polohy zpravidla o mocnosti 0,2 – 

0,45 m. Je přímo využitelná pro zemědělskou rekultivaci, takže je při těžbě 

skrývkových hornin selektivně deponována. Svými vlastnostmi se nijak podstatněji 

neliší od ornice z jiných lokalit. Tato kategorie zúrodnitelných zemin představuje 

nejcennější půdotvorné substráty kvartérního geologického původu, které by měly 

být využívány výhradně pro zemědělské rekultivační účely.Výsledky analýzy 

směsného vzorku ornice, vyskytující se v zájmovém území, udává následující 

přehled. 

typické zrnitostní složení 

Ornice je zpravidla zrnitostně vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje 

v rozmezí 30% - 50%.  

 typické mineralogické složení 

Pro ornici je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu, stop živce, 

kalcitu, ojediněle montmorillonitu. 
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     typické chemické složení 

     půdní reakce ve vodním výluhu (pH)     6,45 

     obsah kalcitu (CaCO3)       2,11% 

     obsah dusíku (N)       0,18% 

     obsah oxidovatelného uhlíku (Cox)     2,26% 

     obsah síry (S)        0,02% 

     obsah přijatelného fosforu (P)      11 mg/kg 

     obsah přijatelného draslíku(K)      455 mg/kg 

     obsah přijatelného hořčíku (Mg)     912 mg/kg 

     S – suma bazických kationtů       20 mmol/100g 

     T – sorpční kapacita       20 mmol/100g 

     V – nasycení bazickými kationty     100% 

Metodika výpočtu kubatur ornice  a vlastní výpočet 

Při výpočtu kubatury rekultivačních zemin byly na základě dohody 

s pracovištěm přípravy území a rekultivací (PPÚR) Dolů Bílina  respektovány tyto 

podmínky: 

-  oddělení hornin jednotlivých horizontů  

- výpočet pomocí objemového modelu ATLAS DMT 

- provedení výpočtu pro jednotlivá území ročního postupu POPD (linie byly 

dodány pracovištěm přípravy území a rekultivací PPÚR) v letech 2007 – 2009 pro 

lokality Doly Bílina – předpolí a Doly Bílina - Pokrok 

Při výpočtu kubatur byl vzat v úvahu aktuální stav odtěžení zúrodnitelných 

zemin na jednotlivých plochách. Po konzultaci s pracovníky PPÚR nebyla u ornice 

určena minimální bilanční mocnost, u spraší a sprašových hlín pak byl zvolen 1 

metr.  

Výpočet vycházel z metodiky vypracované autorem doktorské práce v roce 

1998,  zpracované a aktualizované databáze souřadnic vrtů a výškových 

souřadnic hlav a pat jednotlivých zvolených horizontů. Data ze zájmového území 

výpočtu zásob byla zpracována na PC v geologickém modelu ATLAS – verze 

2.2.0. Program je produktem firmy ATLAS DMT. Jde o integrované vybavení, které 

umožňuje uživatelům modelovat geologickou stavbu tělesa. Vstupní data toho 
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programu vycházejí ze sítě vrtů o souřadnicích  X, Y, Z v systému JTSK. Takto 

zpracovaný soubor vrtů představoval vstupní soubor dat pro geologický model GM 

– v 5.0. Po vygenerování vstupních dat byl vytvořen model geologické stavby 

kvartéru pro hodnocené území, na kterém byl proveden výpočet objemu pro 

jednotlivé vrstvy kvartéru  v požadovaných liniích. [ 4 ]   

Kubatury ornice byly výše uvedeným postupem vypočteny pro plochy 

s výskytem ornice. Výsledky udávají výpočtové tabulky č. 1 a č. 2. uvedené 

v příloze. 

Pracovní výpočtové plochy jsou ohraničeny ročními postupy POPD a územími bez 

ornice (plochy P35 a P36 v lokalitě Pokrok byly z výpočtu vyloučeny, ornice se na 

nich nevyskytuje). 

Celkový objem ornice činí v lokalitě Doly Bílina–předpolí 195 306 m3 a v lokalitě 

Doly Bílina – Pokrok 366 717  m3 .  

Spraše a sprašové hlíny 

Spraše a sprašové hlíny  tvoří v zájmovém území nespojité polohy o 

mocnosti do 2 m, převážně však do 1 m. V podmínkách lokalit Dolů Bílina jsou 

velmi často využívány jako rekultivační aditivum při lesnické i zemědělské 

rekultivaci. Při vyhledávání jejich akumulací a následné selektivní těžbě nelze 

prakticky oddělit spraše od sprašových hlín.  

Sprašové hlíny tvoří nejrozšířenější kategorii kvartérních půdních substrátů, 

která je v současné době využitelná pro potřeby lesnických rekultivací. Od pravých 

spraší se liší zejména nižším obsahem CaCO3, zrnitostním složením a 

zastoupením jílových minerálů (převažuje kaolinit). Texturálně těžší sprašové hlíny 

(převažuje podíl jílovitých částic) se vyznačují již nepříznivými fyzikálními i 

hydrofyzikálními půdními vlastnostmi. Ve většině případů se jedná o zeminy 

jílovitohlinité, slabě alkalické, slabě vápnité (1-3% CaCO3), popřípadě i zcela 

odvápněné. Za nízký lze označit obsah přijatelného fosforu i organické hmoty. 

Spraše tvoří rekultivačně vysoce využitelné zeminy kvartérního 

geologického původu. V zrnitostním složení spraší převažuje podíl prachových 

částic nad jílovitými. Půdní reakce je slabě alkalická, obsah CaCO3 se vždy 

pohybuje nad 5%. Sorpční schopnost horniny vykazují střední až vysokou v 
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závislosti na výskytu jílových minerálů. Obsah přijatelných živin (tj. fosforu, 

draslíku a hořčíku) i organické hmoty je srovnatelný se sprašovými hlínami. 

Výsledky analýzy směsného vzorku spraše a sprašové hlíny, vyskytující se 

v zájmovém území, udává následující přehled. 

 typické zrnitostní složení 

Spraše a sprašové hlíny jsou zpravidla zrnitostně vyrovnané, prachová frakce 

převládá nad jílovou. 0bsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje v rozmezí 35% - 

55%. U sprašových hlín předpolí Dolů Bílina se v některých případech vyskytuje 

vyšší podíl jílové složky, což zrnitostní složení nepříznivě ovlivňuje.  

 typické mineralogické složení 

Pro spraše je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu,  kalcitu a 

stopových obsahů montmorillonitu. 

 typické chemické složení 

     půdní reakce ve vodním výluhu (pH)     7,25 

     obsah kalcitu (CaCO3)       4,78% 

     obsah dusíku (N)       0,08% 

     obsah oxidovatelného uhlíku (Cox)     1,11% 

     obsah síry (S)        0,01% 

     obsah přijatelného fosforu (P)      5 mg/kg 

     obsah přijatelného draslíku(K)      267mg/kg 

     obsah přijatelného hořčíku (Mg)     845mg/kg 

     S – suma bazických kationtů       14 mmol/100g 

     T – sorpční kapacita       14 mmol/100g 

     V – nasycení bazickými kationty     100% 

Metodika výpočtu kubatur spraší a sprašových hlín a vlastní výpočet 

Při výpočtu kubatury rekultivačních zemin byly na základě dohody s PPÚR Doly 

Bílina  respektovány tyto podmínky : 

-          oddělení hornin jednotlivých horizontů  

- výpočet pomocí objemového modelu ATLAS DMT 

- provedení výpočtu pro jednotlivá území ročního postupu POPD (linie byly 

dodány PPÚR) v letech 2007 – 2009 pro lokality Doly Bílina – předpolí dolu Bílina. 
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Při výpočtu kubatur byl vzat v úvahu aktuální stav odtěžení těchto zemin na 

jednotlivých plochách. Pro výpočet kubatur spraší a sprašových hlín bylo třeba 

nejprve ohraničit v prostoru zájmového území plochy s výskytem těchto zemin 

 o minimální mocnosti 1 m. Pomocí databáze vrtů z předpolí dolu Bílina a 

geologického modelu byly takto vytipovány 3 plochy.  

Pro výpočet byly tyto plochy rozděleny liniemi ročních postupů POPD. 

Výsledné, výpočtově stanovené objemy jsou uvedeny v příloze, tabulka č. 3. 

Celkový objem spraší a sprašových hlín ve 3 plochách vytypovaných v zájmovém 

území  na základě kritéria jejich minimální mocnosti 1 m je 82 952 m3.  

4.1.2  Vyhodnocení rekultivační využitelnosti skrývkových zemin 

Základní chemicko – pedologické vlastnosti skrývkových hornin v předpolí dolu 

Bílina  a možnost jejich rekultivační využitelnosti v přehledu uvádí  tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Rekultivační využití zúrodnitelných  zemin  povrchového dolu Bílina 

lokalita stratigrafický 
horizont 

charakter 
horniny 

rekultivační 
využitelnost 

povrchový 
důl Bílina 

kvartér ornice Výborná využitelnost. Používány při 

zemědělské rekultivaci lokalit DB. 

Zejména jde o výsypky Radovesice, 

Pokrok a vnitřní výsypku dolu Bílina. 

kvartér spraše a 

sprašové hlíny 

Velmi dobrá využitelnost. Používány při 

lesnické rekultivaci lokalit DB. Zejména 

jde o výsypky Radovesice, Pokrok a 

vnitřní výsypku dolu Bílina. 

libkovické 

souvrství 

šedé  jílovce Dobrá využitelnost. Nejsou selektivně 

dobývány, při výskytu na povrchu 

výsypky však umožňují přímou 

lesnickou rekultivaci bez nutnosti 

aplikovat další zúrodnitelné zeminy 

(zejména výsypka Pokrok).  
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4.2. Povrchový důl Libouš 

 
4.2.1 Vyhodnocení vlastností ornice a spraší 
 

ornice 

  Ornice a sprašové hlíny jsou výborně využitelné pro rekultivační účely, 

dostatečné jsou však pouze zásoby ornice, výskyt spraší je jen výjimečný. 

Kvartérní zeminy se vyskytují  při povrchu terénu a v I. skrývkovém řezu. 

Ornice tvoří v předpolí těžebních lokality Libouš  zpravidla  nespojité polohy   

o mocnosti 0,10 – 0,40 m, vyšší  mocnosti jsou spíše výjimečné. Tato kategorie 

zúrodnitelných zemin představuje nejcennější rekultivační aditivum kvartérního 

geologického původu, které by mělo být využíváno výhradně pouze pro 

zemědělské rekultivační účely. Pro rekultivace území Dolů Nástup Tušimice je 

v současnosti využívána výhradně ornice z předpolí povrchového dolu Libouš a z 

vnějších výsypek. Spraše a sprašové hlíny nejsou zde selektivně skrývány a 

využívány. Jejich výskyt je zde zanedbatelný. 

typické zrnitostní složení 

Ornice je zpravidla zrnitostně vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje 

v rozmezí 30 - 40%. 

typické mineralogické složení 

Pro ornici je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu, stop živce, 

kalcitu, ojediněle montmorillonitu 

typické chemické složení 

půdní reakce ve vodním výluhu ( pH )  5,76 

obsah kalcitu ( CaCO3 )    1,33% 

obsah dusíku ( N )     0,12% 

obsah oxidovatelného uhlíku ( Cox )  2,26% 

obsah síry ( S )     0,03% 

obsah přijatelného fosforu ( P )   13 mg/kg 

obsah přijatelného draslíku ( K )   457 mg/kg 

obsah přijatelného hořčíku ( Mg )   920 mg/kg 

S – suma bazických kationů   25 mmol/100g 
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T – sorpční kapacita    24 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationy   99% 

Kubatury ornice byly výše uvedeným postupem vypočteny pro plochy s výskytem 

ornice ( popsáno v kapitole Doly Bílina ).  Tyto výpočty byly vytvořeny pouze 

modelově, bez konkrétního požadavku těžební společnosti.Výsledky udává 

tabulka č. 5 uvedená v příloze. Celkový objem ornice  v plochách vytypovaných 

v zájmovém území  na základě kritéria jejich minimální mocnosti 0,30 m je  

390 309,80 m3.  

4.2.2 Vyhodnocení rekultivační využitelnosti skrývkových zemin 

Základní chemicko – pedologické vlastnosti skrývkových zemin v předpolí dolu 

Libouš přehledně dokládá  následující tabulka č.6. 

Tabulka č.6 :  Rekultivační využití zúrodnitelných  zemin  povrchového dolu Libouš 

 

lokalita stratigrafický 
horizont 

charakter 
horniny 

rekultivační 
využitelnost 

povrchový 
důl Libouš 

kvartér ornice Výborná využitelnost. Používány při 

zemědělské rekultivaci lokalit dolu 

Libouš. Zejména jde o výsypky Březno, 

Merkur  a vnitřní výsypku dolu Libouš.  

nadložní 

vrstvy  

šedé  jílovce Dobrá využitelnost. Nejsou selektivně 

dobývány, při výskytu na povrchu 

výsypky však umožňují přímou 

lesnickou rekultivaci bez nutnosti 

aplikovat další zúrodnitelné zeminy. 

Zejména jde o výsypky Březno, Merkur  

a vnitřní výsypku dolu Libouš. 
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4.3 Povrchový důl Vršany  

 

4.3.1 Vyhodnocení vlastností ornice a spraší 

Ornice 

Ornice je  přímo využitelná pro zemědělskou rekultivaci, takže je při těžbě 

skrývkových hornin selektivně deponována. Její zásoby jsou v předpolí dolu 

Vršany dobré.Tato kategorie zúrodnitelných zemin představuje nejcennější 

půdotvorné substráty kvartérního geologického původu, které by měly být 

využívány výhradně pouze pro zemědělské rekultivační účely. 

typické zrnitostní složení 

Ornice je zpravidla zrnitostně vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje 

v rozmezí 40 - 50%. 

typické mineralogické složení 

Pro ornici je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu, stop živce, 

kalcitu. 

typické chemické složení 

půdní reakce ve vodním výluhu ( pH )  3,23 

obsah kalcitu ( CaCO3 )    1,60% 

obsah dusíku ( N )     0,15% 

obsah oxidovatelného uhlíku ( Cox )  2,76% 

obsah síry ( S )     0,05% 

obsah přijatelného fosforu ( P )   18 mg/kg 

obsah přijatelného draslíku ( K )   473 mg/kg 

obsah přijatelného hořčíku ( Mg )   950 mg/kg 

S – suma bazických kationů   23 mmol/100g 

T – sorpční kapacita    23 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationy   100% 

 

Kubatury ornice byly výše uvedeným postupem vypočteny pro plochy s výskytem 

ornice. Tyto výpočty byly vytvořeny pouze modelově, bez konkrétního požadavku 

těžební společnosti.Výsledky udává tabulka č. 7. Celkový objem ornice  v 
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plochách vytypovaných v zájmovém území  na základě kritéria jejich minimální 

mocnosti 0,30 m je 144 299,7 m3.  

Spraše a sprašové hlíny 

Polohy spraší a sprašových hlín dosahují v současnosti v předpolí dolu 

Vršany mocnosti 1 - 2 m, místy až 8 m. Kvalita i zásoby spraší jsou na lokalitě 

nejlepší v oblasti SHP, objevují se zde vedle sprašových hlín i pravé spraše.  

Surovina je ve velkých objemech využívána jako rekultivační aditivum, zejména při 

lesnické  rekultivaci. Výsledky analýzy směsného vzorku spraše a sprašové hlíny, 

vyskytující se v zájmovém území, udává následující přehled. 

typické zrnitostní složení 

spraše a sprašové hlíny jsou zrnitostně vyrovnané, obsah frakce pod 0,01 mm se 

pohybuje v rozmezí 50-60%. V zrnitostním složení spraší převažuje podíl 

prachových částic nad jílovitými. 

typické mineralogické složení 

pro spraše je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu,  kalcitu a 

stopových obsahů montmorillonitu.  

typické chemické složení 

půdní reakce ve vodním výluhu ( pH )  6,58 

obsah kalcitu ( CaCO3 )    1,60% 

obsah dusíku ( N )     0,06% 

obsah oxidovatelného uhlíku ( Cox )  1,23% 

obsah síry ( S )     0,01% 

obsah přijatelného fosforu ( P )   3 mg/kg 

obsah přijatelného draslíku ( K )   276 mg/kg 

obsah přijatelného hořčíku ( Mg )   800 mg/kg 

S – suma bazických kationů   12 mmol/100g 

T – sorpční kapacita    12 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationy   100% 

 

Kubatury spraší a sprašových hlín byly výše uvedeným postupem vypočteny pro 

plochy s výskytem spraší. Tyto výpočty byly vytvořeny pouze modelově, bez 

konkrétního požadavku těžební společnosti.Výsledky udává v příloze tabulka č. 8. 
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Celkový objem spraší  v plochách vytypovaných v zájmovém území  na základě 

kritéria jejich minimální mocnosti 1 m je 176 500 m3.  

4.3.2 Vyhodnocení rekultivační využitelnosti skrývkových zemin 

Základní chemicko – pedologické vlastnosti skrývkových zemin v předpolí dolu 

Vršany přehledně dokládá  následující tabulka. 

 

Tabulka č. 9: Rekultivační využití zúrodnitelných  zemin  povrchového dolu Vršany 

 

lokalita stratigrafický 
horizont 

charakter 
horniny využitelnost 

povrchový 
důl Vršany 

kvartér ornice Výborná využitelnost. Používány při 

zemědělské rekultivaci lokalit oblasti 

Vršan. Jde zejména o vnitřní výsypku 

dolu Vršany.  

kvartér spraše a 

sprašové hlíny 

Velmi dobrá využitelnost. Používány při 

lesnické rekultivaci oblasti Vršan. Jde 

zejména o vnitřní výsypku dolu Vršany. 
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5. ZÁVĚR 

 

Geneze mé diplomové práce spočívá v konkrétním požadavku povrchového 

dolu Bílina, se kterým se obrátil na Výzkumný ústav hnědého uhlí v Mostě. Šlo o 

posouzení zásob a kvality zúrodnitelných zemin. Na to navázala obdobná práce 

na dalších těžebních lokalitách severočeské pánve.  

Má participace na řešení problému spočívala v terénních pracích tzn. 

sondážích, odebírání vzorků, též  jsem prováděla zkoušky zrnitosti jednotlivých 

zemin. Dále jsem se podílela na výpočtu kubatury deponované ornice,  

sprašových hlín a spraší, jakožto nejvýznamnějších aditiv pro rekultivační činnost. 

Výsledkem bylo celkové posouzení kvality a zásob jednotlivých lokalit 

zúrodnitelných zemin v oblasti severočeské pánve. 

  Jak z mé práce vyplývá, problematika v každé lokalitě vyžaduje jiný 

specifický postup, neboť při ukázkovém srovnání několika okolních těžebních 

území je zřejmé, že jejich stratigrafické horizonty  se výrazně liší. Jako prakticky 

využitelné zúrodnitelné zeminy skrývkových řezů jednotlivých těžebních lokalit byly 

zjištěny ornice (předpolí povrchových dolů Bílina, Vršany a Libouš), spraše a 

sprašové hlíny (předpolí povrchových dolů Bílina a Vršany) a hnědé nadložní jíly 

(skrývkové řezy povrchových dolů Bílina a Libouš). V rámci rekultivačních prací 

jsou zásoby ornice využívány výhradně pro převrstvení povrchu terénu při 

zemědělské rekultivaci. Ostatní hodnocené zúrodnitelné zeminy jsou využívány 

pro zlepšení parametrů svrchního horizontu výsypkových lokalit před lesnickou 

rekultivací (zapravení do povrchu i převrstvení). 

Rekultivace těžbou narušeného území se stala  nedílnou součástí těžební 

činnosti. Z výsledků práce plyne nutnost diferencovaného přístupu k jednotlivým 

lokalitám založenému na důsledné analýze průzkumných prací a promyšlené 

koncepci budoucího využití lokalit. Jen tak lze odlišit lokality optimální pro přímou 

biologickou rekultivaci od lokalit, na nichž je nutná zásadní úprava svrchního 

horizontu. 

 Dosažené výsledky současně dokumentují, že při znalosti charakteru 

přemístěných hornin a všech přírodních vztahů v území se daří nalézt řešení 

podstatně omezující negativní dopady na ekologii území. Díky rozsáhlým 
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průzkumným pracím a diferencovanému přístupu k jednotlivým lokalitám se 

výsypky dolů postupně organicky začlení do krajiny pod Krušnými horami.  
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