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Anotace 
 Cílem této bakalářské práce je shrnutí problematiky rekultivace skládek v její 

teoretické rovině. V první části práce je uveden přehled související legislativy. Následující 

kapitola s názvem Charakteristika rekultivace obsahuje základní rozdělení druhů 

rekultivace a také faktory, které je třeba při plánování zohlednit. Dále je zde vysvětlení 

základních pojmů, stručná historie skládkování a rekultivací a také pohled na rekultivace 

z ekonomického hlediska. Poslední důležitou kapitolou je Technologie rekultivace, která 

rozděluje a popisuje jednotlivé rekultivační fáze včetně činností, které se během nich 

provádějí.  

 Klí čová slova: rekultivace, rekutivační fáze, skládka, stará ekologická zátěž, sanace, 

devastace krajiny 

Summary 
The aim of this bachelor's thesis is to sum up the issue of recultivation of the waste 

dumps on a theoretical level. The first part of the thesis presents an overview of related 

legislation. The following chapter named Characteristics of Reclamation contains a basic 

division of recultivation types and also the factors necessary to take into account during 

planning. Then there is the explanation of basic terms, a brief history of waste disposal and 

recultivation, and also recultivation from an economic point of view. The last important 

chapter is Recultivation Technologies, which divides and describes separate phases of 

recultivation, including activities performed during them. 

Keywords: recultivation, recultivation phases, dump, old environmental burden, 

decontamination, landscape devastation  
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Seznam použitých zkratek: 

BRO - biologické rozložitelné odpady 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 

ČR - Česká republika 

ČSN - Česká technická norma (původně Československá norma) 

EU - Evropská unie 

MZd - Ministerstvo zdravotnictví 

MZe - Ministerstvo zemědělství 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

ŽP - životní prostředí 
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1 ÚVOD 

Skládkování odpadů je v České republice dosud nejrozšířenějším způsobem 

nakládání s odpadem. Ukládání odpadů na skládky je stále finančně nejvýhodnější, i když 

z hlediska ekologie tomu tak není, protože skládky představují pro životní prostředí 

ekologickou zátěž. Až do 90. let 20. století se na celém území zakládaly a provozovaly 

skládky naprosto neřízeně a prakticky neexistovala kontrola jejich vlivu na životní 

prostředí. Pokud by tento trend pokračoval, mohlo by naše přírodní prostředí utrpět 

nenapravitelné škody. 

Dvě třetiny veškerého odpadu na skládkách tvoří komunální odpad z domácností, 

který se snažíme snižovat tříděním odpadů. Správným roztříděním umožníme jeho 

recyklaci a následné využití. Další část odpadů tvoří biologicky rozložitelné odpady (BRO) 

a čistírenské kaly, které pocházejí ze zemědělské, lesnické produkce a zpracovatelského 

průmyslu. Nejvýhodnější je tyto odpady kompostovat za účelem vytvoření biologického 

hnojiva – kompostu. 

Skládkováním odpadů je poškozena půda, kterou řadíme mezi hlavní přírodní 

bohatství společnosti. Je potřebná pro zabezpečení výživy obyvatelstva a zvířat, nezbytná 

pro růst rostlin, proto je důležité obnovovat poškozenou půdu a tím pečovat o půdní fond. 

Využíváme poznatků a technologie vědy a výzkumu, které nám umožňují dokonalejší 

poznání vlastností půdy, její úrodnost a produkční schopnost. V tomto smyslu se nejvíce 

osvědčila rekultivace, která nám umožňuje zúrodnit poškozenou půdu a využívat ji nadále 

pro zemědělské, lesnické a jiné využití. 
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2 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

Problematiku rekultivace skládek popisuje celá řada právních předpisů (zákony, 

vyhlášky a nařízení vlády). Při rekultivaci musíme splnit základní požadavky na čistotu 

životního prostředí, na ochranu zdraví obyvatelstva a další aspekty. 

Vyjmenované předpisy jsou rozděleny na tyto základní okruhy: 

• životní prostředí 

• ochrana půdního fondu a lesního hospodářství 

• vodní hospodářství 

• ochrana ovzduší 

• ochrana přírody 

• geologie a hornictví 

• integrovaná prevence znečištění 

Subjekt, který provádí rekultivaci, musí mít povolení k této činnosti podle zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Podle 

§ 14 odst. 2 téhož zákona k provozování zařízení (rekultivace) však není nutný souhlas 

příslušného krajského úřadu v případě, že dochází k využívání odpadů, které splňují 

požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Při nakládání s těmito odpady nesmějí být 

porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, tzn. 

rozhodnutí stavebního úřadu o využití území.  

V příloze vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany 

zemědělského půdního fondu je uveden obsah plánu rekultivací půdy, který tvoří: 

• Technická část (množství skrývaných zemin a způsob jejich využití, cíl 

rekultivací, způsob terénních úprav pozemků, úpravy vodního režimu, 

meliorační opatření, problematika komunikací, atd.) 

• Biologická část (meliorační osevní postup, cíl rekultivace, intenzita hnojení) 

• Časový postup technické a biologické rekultivace 

• Rozpočet nákladů na rekultivaci 

• Mapové podklady 
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Výčet podstatných zákonů a vyhlášek, které musí být respektovány, vychází 

z podkladů internetových stránek MŽP. [1]  

2.1 Zákony 

Životní prostředí: 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů 

Odpadové hospodářství: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (úplné 

znění) 

• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon 

o obalech) – úplné znění 

Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství: 

• Zákon č. 334/1992 Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

• Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 

dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa 

a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 

• Zákon č. 289/1995 Sb., Parlamentu České republiky o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon)  

Vodní hospodářství: 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Ochrana ovzduší: 

• Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 

pozdějších předpisů 

Ochrana přírody: 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Geologie a hornictví: 

• Zákon č. 44/1988 Sb., Federálního shromáždění o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) 

• Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

Územní plánování a stavební řád: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Integrovaná prevence znečišťování: 

• Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí a o změně některých zákonů 

• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci) 

Další: 

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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2.2 Vyhlášky 
• Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

• Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

• Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. 

• Vyhláška MZe č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných 

půdně-ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MZe č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav 

a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení 

do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 

• Vyhláška MŽP č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení 

rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí. 

• Vyhláška MZe č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování 

a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. 



 

2010   6 

   

    

• Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů a rozvoje lesů a o 

vymezení hospodářských souborů a vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním 

hospodářském plánování. 

2.3 Normy ČSN 
Technické požadavky na skládky odpadů, včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření 

a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li následujícím technickým normám: 

• ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování 

a výstavbu skládek  

• ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek  

• ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze 

skládek 

• ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek  

• ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek a  

• ČSN 83 8036 skládkování odpadů – Monitorování skládek. 

• ČSN 838039 skládkování odpadů – Provozní řád skládek 

3 CHARAKTERISTIKA REKULTIVACE 

Rekultivace je obecně jednou z forem krajinného plánovaní, kterým dochází k 

obnově půdy poškozené lidskou činností. Velké poškození půdy vzniká při těžbě 

nerostných surovin, kdy je v podstatě pozměněna pedosféra, zdevastovaná celá hydrická 

síť, odstraněna veškerá fauna a flora. Další poškození (ovšem na menších plochách) tvoří 

skládky odpadů, odkaliště a složiště. Cílem rekultivací je tedy přeměna zdevastované 

plochy tak, aby se v ni vytvořil plně soběstačný ekosystém. Rekultivovaná krajina má být 

ekologicky vyvážená, efektivně produktivní, zdravotně a hygienicky nezávadná, esteticky 

a rekreačně působivá a využitelná pro další rozvoj krajiny. [2] 



 

2010   7 

   

    

3.1 Historie a vývoj skládkování a rekultivace odpa dů 
První zmínky o rekultivacích pocházejí z 20. let dvacátého století, v této době se 

kladl důraz na ochranu přírody. Po nástupu totalitního režimu v roce 1948 došlo  

k potlačení zájmu o životní prostředí. V 50. letech se prováděly pouze jednoduché 

rekultivace bez použití ornice. Skrytá ornice se opětovně začala využívat v 60. letech  

a u lesnických rekultivací mnoho typů dřevin. Efektivnost rekultivace se začíná rozvíjet 

v 80.letech, tvoří se lesnické a zemědělské ekosystémy. [2] 

Do 90. let vznikaly pouze nekontrolované a živelné skládky. V roce 1991 byl 

vytvořen a přijat zákon o odpadech (č. 238/1991 Sb.) a jeho prováděcí předpisy, kterým se 

zpřísnila pravidla pro ukládání odpadů na skládkách, začaly se formovat nové technicky 

uzavřené skládky se souhlasem okresních úřadů. Postupně se zahlazují černé skládky a od 

poloviny roku 1996 jsou technicky nezabezpečené skládky zakázány. V roce 2002 byl 

přijat nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v souladu s předpisy EU. Byly 

novelizovány rovněž příslušné normy.  

V posledních letech se snažíme předcházet vzniku odpadů a hledáme nejlepší možná 

využití, než tyto odpady uložíme na skládku. Tímto se výrazně snížilo množství skládek 

v ČR. V roce 1991 byl odhad počtu skládek kolem 15 000 a k roku 1996 se toto číslo 

snížilo na 1301 skládek legalizovaných v souladu se zákonem. V roce 1997 už je 

v provozu jen 386 technicky zabezpečených skládek a pro rok 2004 je to 298 skládek  

a z toho 33 slouží pro nebezpečný odpad. Rekultivační práce jsou v roce 2003 ukončeny na 

720 skládkách, pokračují u 305 skládek a nebyly dosud prováděny u 33 skládek. [13) 

3.2 Definice pojm ů 
V této části uvádím základní výčet pojmů, které se týkají rekultivace skládek nebo 

s ni úzce souvisí a navazuji s nimi v další části práce. 

Skládka se definuje jako prostor, kde se ukládají odpady. Je to tedy technické 

zařízení určené k ukládání určitých druhů za daných technických a provozních pravidel 

při průběžné kontrole vlivu na životní prostředí. [3] 

Odkaliště je přírodní či uměle vytvořený prostor na zemském povrchu, který slouží 

pro trvalé nebo občasné uskladnění převážně hydraulicky ukládaného kalu. [3] 
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Složiště je recentní útvar vzniklý z odpadních látek při průmyslovém zpracování 

uhlí, rud nebo barevných kovů (popílek, struska), dopravených na místo určení suchou 

cestou. [3] 

Odpad je movitá věc, které se chce majitel zbavit nebo podle předpisů vzniká 

povinnost se jí zbavit z hlediska ochrany životního prostředí. Rozlišují se dvě kategorie 

odpadů: odpady ostatní (O) a odpad nebezpečný (NO), který má jednu nebo více vlastností 

nebezpečných pro zdraví člověka nebo pro životní prostředí (např. výbušnost, hořlavost, 

toxicita, infekčnost, žíravost, následná nebezpečnost). [3] 

Rekultivace znamená snahu o obnovení biologických funkcí v krajině významně 

proměněné lidskou činností, zejména těžbou, případně nové využití krajiny člověkem. Jde 

o soubor postupů, které mají za úkol zahladit negativní antropogenní zásahy do přírody. 

Jedná se o úpravu území postiženého těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy, výsypky) 

nebo jinou dočasnou lidskou činností. [4] 

Devastace krajiny je uvědomělý nebo neuvědomělý zásah člověka, který intenzivně 

narušuje geomorfologický charakter a biologickou rovnováhu krajiny. [5] 

Nepřímá rekultivace – a) zemědělská rekultivace s převrstvením ornice. b) metoda 

zakládání lesních porostů z vyvážené druhové skladby, avšak až po předchozí biologické 

přípravě výsypkových zemin (pěstováním přípravných porostů). [5] 

Přímá rekultivace – a) zemědělská rekultivace bez překryvu ornice. b) způsob 

zakládání lesních porostů, při kterém lze použít tradičních způsobů zalesňovaní; uplatňuje 

se na výsypkových stanovištích jen v omezené míře a předpokládá půdní materiály 

s vysokou produkční schopností. [5] 

Rekultivační cíl – způsob konečného využití plochy nepříznivě dotčené hornickou 

nebo ostatní průmyslovou činností v souladu se základními nástroji územního plánování. 

[5] 

Rekultivační cyklus – soubor opatření technické a biologické povahy. Časově 

ohraničuje rekultivační činnost na ploše, na níž byla devastace vyvolána hornickou činností 

od zahájení prací až do ukončení. [5] 
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 Stará ekologická zátěž – za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou 

kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo 

nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např.  

o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenyly, chlorované a aromatické uhlovodíky, 

těžké kovy apod.) Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž 

pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminované 

lokality mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, 

průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných 

látek, bývalé vojenské základny, nebo území postižená těžbou nerostných surovin. [6] 

3.1 Druhy rekultivace 
Rekultivace skládek můžeme rozdělit podle dvou základních členění – podle úprav, 

které se během rekultivace provádějí, nebo podle budoucího využití půdy. 

3.1.1 Členění podle úprav 
Využíváme dva základní typy rekultivací, které se podle úprav dělí na: 

• technickou rekultivaci 

• biologickou rekultivaci 

Za technickou rekultivaci se považuje: 

• úprava povrchu tělesa skládky (odstranění balvanů, kamenů, cizích předmětů 

a úprava svahů) 

• uzavření a rekultivace skládky 

• odvedení srážkových vod mimo prostor skládky drenážním systémem 

• odplynění skládky 

• monitoring vlivů na životní prostředí 

• vybudování příjezdových a obslužných komunikací 
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Obrázek 1 – technické rekultivace [11] 

 

Skládky podle vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu dělíme do následujících skupin: 

1. S-IO – inertní odpad  

2. S-OO – ostatní odpad  

Tato skupina se dále nově dělí na 3 podskupiny: 

• S-OO1 – na skládky je uložen biologicky rozložitelný odpad nebo 

odpady z azbestu 

• S-OO2 – skládky, které slouží k uložení ostatního odpadu nebo odpadu  

s nízkým obsahem biologických rozložitelných látek 

• S-OO3 – ukládání ostatního odpadu s velkým obsahem biologicky 

rozložitelných látek 

3. S-NO – nebezpečný odpad 

Do biologické rekultivace se zahrnují: 

• biologická a agrotechnická opatření začínající návozem ornice až po sklizeň 

zelené hmoty  

o sběr kamení 
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o úprava fyzikálních, chemických, vodních a mikrobiologických vlastností  

v půdním substrátu 

o orba a příprava půdy pro setí 

o ošetření a hnojení porostů 

o sklizeň zelené hmoty 

Zrekultivovaná půda by měla vyhovovat záměrům pro další využití a měla by být 

kvalitní z hlediska obsahu humusu, dobrých technologických vlastností pro potřeby 

obdělávání, či poměrného obsahu živin, vápníku a draslíku. Rovněž se provádí kontrola 

množství cizorodých látek, zejména těžkých kovů.  

 

Obrázek 2 – biologická rekultivace [11] 

V biologické rekultivaci využíváme těchto rekultivačních substrátů: 

• ornice – je to úrodná vrstva půdy, používáme nejčastěji skrývkovou ornici. 

• čistírenské kaly – využití kalů jako zemědělských substrátů je regulováno 

vyhláškou č. 382/01 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě. Pokud mezní hodnoty koncentrací rizikových látek v půdě jsou 

překročeny, nemůže být čistírenský kal využit a je s ním nakládáno jako 

s odpadem. 

• papírenské kaly – vznikají při výrobě celulózy a papíru, na rozdíl od 

čistírenských kalů nejsou zatíženy hygienickými riziky ani cizorodými látkami.  

• komposty – obsahují rostlinné živiny a stabilizované organické látky pro 

zlepšení funkce půdy. Kvalita kompostů je obvykle v České republice 
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hodnocena dle ČSN 465735 Průmyslové komposty, hodnoty z níž přejímá 

vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva č. 474/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, podle které jsou uváděny do oběhu, registrovány u Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

• rybni ční a říční sedimenty – jedná se o písky a štěrkopísky, které vznikají 

výsledkem přírodních procesů v povodí, obsahují velké množství organické 

hmoty. Velká část může být kontaminována komunálními odpady 

a jinými zdroji znečištění. Množství aplikační dávky do půdy rozhodneme podle 

míry koncentrace sedimentu.  

• popílek a produkty odsíření – můžeme ho využít jako organický substrát 

zejména při rekultivaci těžkých jílových zemin, popel překrýváme vysokou 

vrstvou zeminy a přidáme kejdu, čímž snížíme prašnost. 

• rašelina – přidává se do písčité půdy, protože zvyšuje její vlhkost a zlepšuje její 

strukturu. Nejvíce se používá v zahradnictví, zvyšuje kyselost půdy. 

• vápniny – upravují pH po rekultivaci půdy. 

Hodnocení zdravotní nezávadnosti rekultiva čních materiál ů  

Pro materiály nebo výrobky, které používáme pro rekultivaci je nutné uvádět jejich 

technické údaje, místo a technologii odpadu, složení výrobku, možnosti použití a případná 

rizika pro zdraví člověka. Součástí hodnocení jsou také testy na ekotoxicitu, 

vyluhovatelnost a celkový obsah škodlivých látek. Hodnocení rekultivačního materiálu se 

řídí ve smyslu Nařízení vlády č. 178/97 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.  

Při biologické rekultivaci se nejvíce osvědčily meliorační a zpevňovací dřeviny 

(MZD) . Mezi nejdůležitější vlastnosti MZD patří odolnost proti přebytkům vody, větrům, 

mrazu, suchu. Meliorační dřeviny ve svém počátečním vegetačním stádiu rychle rostou, 

vytvářejí příznivé mikroklima v porostech a navíc mají schopnost obohacovat půdu 

živinami. [7] [8] 
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3.1.2  Členění podle druhu využití p ůdy 
Již během skládkování je nezbytné vytvořit podmínky pro navržený způsob 

rekultivace, její začlenění do krajiny a využití zrekultivované plochy půdy v souladu  

s územně plánovací dokumentací pro výrobní, ekologické a rekreační účely. 

Biologické rekultivace skládek, odkališť a složišť se dělí na: 

• zemědělskou 

• lesnickou  

• sadovnickou 

• ostatní [3] 

Zemědělské rekultivace se používají k obnovení poškozené půdy vlivem 

skládkování. Je vhodné využití rovného či mírně skloněného terénu. Jsou známy dva 

způsoby zemědělské rekultivace: 

• Přímé bez překrytí ornicí – jedná se o rekultivaci zemin uložených na povrchu 

výsypek, patří sem spraše, sprašové hlíny a svahoviny. 

• Nepřímé rekultivace – umělé převrstvení povrchu výsypky vytvořeným 

horizontem (ornicí). 

Touto rekultivací vznikají zemědělské plochy (louky, pastviny) s extenzivním 

využitím pro chov dobytka a pole pro pěstování energetických plodin. Energetické plodiny 

se v zásadě dělí na: 

• jednoleté - brambory, řepku, kukuřici, cukrovou řepu, obilniny, mák, len setý 

atd. 

• víceleté a vytrvalé nedřevnatějící - ozdobnice čínská, křídlatka hrotovitá, 

sachalinská a japonská, vojtěška setá atd. 

V půdě je podmínkou kontrolovat podlimitní obsah nežádoucích látek zejména 

toxických, proto není zemědělská rekultivace skládek, složišť a odkališť příliš vhodná. [9] 

Zemědělské rekultivace a jejich funkce na antropogenních půdách charakterizuje 

schéma č. 1. 



 

2010   14 

   

    

 

Schéma 1 – funkce zemědělských rekultivací [9] 

Lesnické rekultivace mají důležitý význam pro krajinu, protože plní 

funkci klimatickou, vodohospodářskou a hygienickou. Výsledkem této rekultivace je les 

nebo plantáž dřevin. V úvahu připadá lesnické využití na skládkách nadúrovňových, před 

výsadbou sazenic se půda biologicky oživí výsevy melioračních rostlin, hnojením 

a zaoráváním. 

Celkový postup rekultivace závisí na podmínkách stanoviště, typu porostu, náročnost 

na péči, schopnost regenerace po mechanickém poškození, teplot a vlhkosti. Kvalita 

rekultivované plochy se na různých místech mění,.mají sníženou pórovitost. Rozdíly jsou 

v obsahu živin a humusu. Před vlastní výsadbou dřevin se doporučuje příprava půdy 

pěstováním např. komonice bílé nebo štírovníku po dobu dvou let. Při lesnické rekultivace 

je důležitý výběr vhodných typů dřevin, které můžeme rozdělit na několik základních typů: 

1. hospodářské dřeviny – borovice lesní a černá, jasan ztepilý, javor klen, modřín 

opadavý, dub červený 

Funkce

Produkční Mimoproduk ční

Potravinářská Nepotravinářská

Zvýrazňující funkce
ekologické

Konvenční
plodiny

Alternativní
plodiny

Obiloviny
Okopaniny

Pícniny

Ovocné sady
Vinice
Louky

Pastviny s
intenzivním
využíváním

Tech. a energetické
plodiny a dřeviny

Řepka
Slunečnice

Konopí
Šťovík

Rychle rostoucí
dřeviny

Alternativní
plodiny

(zelený úhor)

Louky
Pastviny s

extenzivním
využíváním

Environmentální

Biodiverzita rostl. druhů
Zlepšení životního

prostředí
Protierozní funkce
Ochrana krajiny



 

2010   15 

   

    

2. přípravné (meliorační dřeviny) – jeřáb obecný, bříza pýřitá, trnovník akát, topol 

osika, vrba jíva, ptačí zob, bez černý 

3. meliorační i hospodářské dřeviny – olše lepkavá a šedivá, javor mléčný  

a tatarský, lípa srdčitá a širokolistá, jírovec maďal, třešeň ptačí [3] [9] 

Systematické rozdělení a funkce lesnických rekultivací nám ukazuje toto schéma: 

 

Schéma 2 – funkce lesnických rekultivací [9] 

Les plní ve vztahu k lidské populaci celou řadů funkcí. V závislosti na faktorech se 

potřeba plnění funkcí mění podle oblastí a místa, ve kterém se les nachází. Lesy rozdělíme 

do několika základních kategorií: 

1. lesy ochranné 

2. lesy zvláštního určení 

3. lesy rekreační 

Lesy ochranné se vyznačují svoji půdotvornou funkcí, což znamená obohacování 

zemin o organickou hmotu a tvorbu fyziologického profilu. Protierozní funkce je důležitá 

pro omezení vodní a větrné eroze. Základem hydrické funkce je vsakovat vodu pomocí 

kořenového systému a zvyšovat její zásoby. Klimatotvorná funkce urovnává extrémní 

klimatické podmínky, nejvíce vlhkostní a teplotní režim. 

Lesnické
rekultivace

Lesy
ochranné

Lesy zvláštního
určení

Parkové
úpravy

Plnění funkce
lesa

Mimoproduk ční
funkce

Plnění funkce
lesa

Mimoproduk ční
funkce

Ostatní
plocha

Mimoproduk ční
funkce

Nepříznivé
stanoviště
Odvaly a
výsypky

Prudké svahy
Strže, sutě a

písky

Půdotvorné
Protierozní
Hydrické

Environmentál.

Veřejný zájem
Imisně

poškozené
PHO
Obory

Lázeňské a
rekreační

Půdotvorné
Protierozní
Hydrické

Environmentá-
lní

Rekreační
Krajinotvorné

Diverzita

Příměstské
plochy
Parky

Sadové úpravy
Funkční a rekr.

zeleň
Skupinové
výsadby

Krajinotvorba

Společenský
zájem

Rekr. a spor.
využití

Krajinotvorné
Úprava ploch

v okolí
komunikací
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Lesy zvláštního určení nemají produkční charakter, ale vytvářejí mnoho významných 

funkcí důležitých pro životní prostředí. 

Lesy rekreační jsou novým typem účelového lesa. Tyto lesy dělíme do 4 základních 

skupin: parkové lesy, parky, lovecké prostory a doprovodná zeleň kolem vodních ploch. 

[10] 

Sadovnickou rekultivací vytvoříme okrasný park nebo lesní park ozeleněním 

uzavřené skládky. Budujeme ji v oblasti lidských sídel a slouží nám potom  

k rekreaci obyvatel. Technologický postup spočívá ve výsadbě dřevin a zatravnění plochy. 

Při vysazování sazenic je dobré vytvářet skupinové výsadby, střídat jejich výšky a používat 

takové druhy, které jsou nenáročné na střídání klimatických podmínek. 

Lesní park se zřizuje na uzavřených skládkách nebo odkalištích, při jeho zakládání 

dodržujeme pravidla zahradní architektury, používáme pro výsadbu i některé typy 

okrasných dřevin. Mělo by být zalesněno 70% plochy a 30% plochy zatravněno. Jsou 

vybudovány lesní cestičky, travnaté plochy, lesní louky se skupinami stromů a keřů. 

Mimořádným způsobem rekultivace může být zoologická zahrada, která pak plní 

funkci kulturní i rekreační. 

Okrasný park při jeho tvorbě se plně uplatňují zásady zahradní architektury, je nutno 

vypracovat speciální projekt se zahradním architektem. Poměr zatravněné plochy je 70% 

a 30% je zalesněné. Dává se přednost jehličnanům a esteticky působivým dřevinám. [3] 

Ostatní rekultivací vytváříme funkční a rekreační zeleň. Při navrhování 

krajinotvorného řešení není volen klasický způsob rekultivace, ale snažíme se zejména  

o rozptýlení zeleně neboli roztroušení po celé délce plochy. Členíme je podle účelu využití: 

• ostatní veřejná zeleň: parky, příměstská zeleň 

• ostatní komunikace: parkovací plochy 

• rekreační a sportovní plochy: hřiště a stadiony 

• rekreační a ubytovací plochy: kempy 

• kulturní a osvětové plochy: skanzeny a zoologické zahrady 

• pro podnikatelské aktivity: komerční využití [9] 
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Schéma 3 – ostatní rekultivace [9] 

3.2 Ekonomika 
Rekultivace skládek jsou spojeny s velmi vysokými náklady, ale nemají 

z ekonomického hlediska prakticky žádné přímé výnosy. Jejich dlouhodobý přínos obvykle 

spočívá pouze v mimoprodukčních funkcích, takže jej nelze vyčíslit. Provoz skládky 

přináší jejich provozovatelům nesporný zisk, ovšem jejich následná likvidace je 

z ekonomického hlediska nevýhodná, finančně nákladná, a proto musí být legislativně 

ošetřena a kontrolována státem a správními celky. 

Každý provozovatel skládky je podle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. povinen 

udržovat finanční rezervu na vázaném účtu pro účely financování rekultivace či sanace  

a následnou péči (doba je stanovena individuálně, minimum je 30 let). Výše rezervy závisí 

na množství uloženého odpadu, sazba je 100 Kč za tunu nebezpečného a komunálního 

odpadu a 35 Kč za tunu ostatního odpadu. 

Některé druhy rozsáhlých rekultivací, zejména rekultivace starých ekologických 

zátěží, u kterých není jasný původce (nebo již neexistuje), jsou financovány z rozpočtů 

státu. O odstraňování ekologických škod se stará Fond národního majetku ČR v úzké 

Ostatní
veřejná zeleň

Pro
podnikatelské

aktivity

Jiné plochy
Kulturní a
osvětové
plochy

Rekreační a
sportovní

plochy

Ostatní
komunikace

Ostatní
rekultivace Rekreační a

ubytovací
plochy



 

2010   18 

   

    

spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Nápravná opatření vydává Česká inspekce 

životního prostředí. Rozhodnutí ČIŽP o nápravných opatřeních je nutnou podmínkou  

k uhrazení nákladů na odstranění ekologické zátěže z prostředků Fondu národního 

majetku. [3] 

3.3 Faktory ovliv ňující volbu zp ůsobu rekultivace 
Pro volbu správného způsobu rekultivace je důležité se zaměřit na celou řadu 

hledisek, které rekultivaci ovlivňují. Můžeme je rozdělit na: 

• ekologické 

• sociálně – ekonomické 

• územně technické 

V rámci ekologického hlediska by rekultivované území mělo vytvořit harmonický 

i ekologický vyvážený celek za účelem plnění funkce zdravotně nezávadného životního 

prostředí. Tohoto požadavku lze dosáhnout vhodnou volbou tvorby reliéfu, správně 

zvolenými úpravami kvality rekultivovaných půd. Dále je důležitá vhodná tvorba struktury 

nově vybudovaných ekosystémů a jejich optimální poměr zastoupení do role producentů, 

konzumentů a reducentů. [10] 

Ekologické faktory 

 Tyto faktory ovlivňující rekultivaci můžeme rozdělit na konstantní a variabilní. 

Významnou roli mají faktory: 

• geografická poloha – tvoří se rozdílné světelné a srážkové poměry, které 

ovlivňují růstové podmínky a vegetační dobu. 

• nadmořská výška – se stoupající nadmořskou výškou se zvyšuje četnost srážek 

a zmenšuje se teplota. 

• reliéf terénu – je ovlivněn zejména faktory expozice, svažitosti, členitosií  

a inklinace. Důležitou roli hraje také výškový vztah k okolí. Reliéf terénu 

limituje obsah a formu živin přístupných v půdě. 

o expozice se vyznačuje délkou stínu a dobou záření. Vyšší intenzita 

tepelného i světelného záření se projevuje na jižní a západní straně 
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sklonu svahů a její účinek je spojen s prouděním vzduchu  

v přízemních vrstvách atmosféry a vysoušením daného místa. 

Relativně malé účinky záření vykazují severovýchodní svahy, což se 

projevuje obvykle menší teplotou a vyšší vlhkostí. 

o svažitost – je důležité stabilizovat vzniklé svahy, výsypky a odvaly  

k ochraně před možností vzniku vodní eroze. 

o členitost území – závisí na horninách a jejich uložení a také rozhodně 

na pochodech vyvolanými vlivy geologickými, pedologickými, 

hydrologickými aj., které souvisí také se skládkováním. 

o inklinace je sklon půdy nebo náklon svahu. 

• pedosférické faktory – zeminy a horniny vhodné pro rekultivační účely jsou na 

základě terénního průzkumu a laboratorních analýz rozděleny do pěti tříd. 
o I. třída – zeminy a horniny velmi vhodné jako půdotvorné substráty 

pro zemědělskou rekultivaci 

o II. třída – zeminy a horniny vhodné jako substráty pro zemědělskou 

rekultivaci 

o III. třída – zeminy a horniny vhodné k lesnické rekultivaci 

o IV. třída – zeminy a horniny vhodné po melioraci k zalesnění, nebo 

po překryvu i pro zemědělskou rekultivaci 

o V. třída – zeminy a horniny fytotoxické, k rekultivaci nevhodné 

• hydrosférické faktory – brána v úvahu plocha povodí, režim a chemismus 

povrchových vod a jejich hloubka, vzlínání, průsak, a znečištění vod. 

• atmosférické faktory – klima každé oblasti je vytvářeno slunečním svitem, 

teplotou vzduchu, ovlivňují ho také příslušné srážky, vlhkost vzduchu a výpar, 

rychlost a směr větru a také případný stav znečištění ovzduší. 

• biosférické faktory – jsou závislé na vegetačních faktorech: na sluneční 

energii ve formě světla a tepla, na vodě a minerálních živinách přijímaných 

z půdy.  

• antropoekologické faktory – zahrnují úroveň a strukturu dopravy, průmyslové 

výroby, strukturu osídlení počtem obyvatel včetně jejich aktivit. [5] 
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Sociáln ě-ekonomické faktory  

V tomto směru musíme zvážit z ekonomického hlediska efektivní způsob provedení 

rekultivace, který souvisí s aplikací příslušných technologií a technik rekultivačních prací. 

Poté následuje využití rekultivovaného území spojené s racionální tvorbou ekonomicky 

efektivní rekultivované krajiny. Tato tvorba vyplývá z vhodného využití charakteristických 

a určujících vlastností rekultivovaného celku, tak abychom použili co největší plochu 

území i s jejími potencionálními možnostmi. Např. území, které budeme chtít využívat  

k zemědělským účelům, by mělo být ekologicky ucelené, mechanizačně přístupné  

a odpovídající pro tvorbu efektivně úrodné půdy atd. Pro využití krajiny k rekreačním 

účelům se využívá dynamiky reliéfu, odlehlosti od průmyslových středisek a výběr 

vhodných typů přírodních společenstev. 

Při výběru rekultivačního cíle je třeba přihlížet i k sociálně-ekonomickým 

požadavkům a řídit se ucelenými programy hospodářského a sociálního rozvoje v dané 

oblasti. [10] 

Územně technické faktory  

Jsou obsaženy v územně plánovací dokumentaci, která se skládá z územní prognózy, 

územních plánů a územních projektů. Územní prognóza připravuje a prověřuje 

možnosti dlouhodobého rozvoje území a zpracovává se na období delší než 20 let. Územní 

plánování se řídí podle přesně daných a předem vytyčených směrnic k racionálnímu 

využití území. Bere v úvahu ekonomické, ekologické a hospodářské faktory rozvoje a také 

urbanismus, který je dílčí disciplínou v územním plánování. Jedná se většinou o lidský  

a architektonický přístup. Územní projekt vychází především z cílů a úkolů plánu a řeší 

zejména způsoby využití ploch, způsoby zástavby a stanoví podmínky časové koordinace. 

Je zpracováván zpravidla na období kratší než 10 let. [10] 

4 TECHNOLOGIE REKULTIVACE 

Každý projekt rekultivace skládky sestává z celé řady činností za využití celé řady 

technologií. Průběh rekultivace lze rozčlenit do několika fází, přičemž v každé z nich jsou 
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realizovány určité úkony vyžadující specifické metody a postupy vyžadující znalosti 

z celého spektra oborů. 

Z organizačního hlediska se na rekultivacích skládek podílejí následující složky: 

• Investorská složka: subjekt, jež má ze zákona povinnost skládku udržovat a po 

ukončení provozu zlikvidovat, nese hlavní zodpovědnost za celý projekt a za 

splnění všech legislativních požadavků, zajišťuje financování. 

• Projektová složka: zjišťuje nezbytná opatření a provádí jejich plánování, 

vypracovává projektovou dokumentaci (přípravná fáze). Jedná se o vysoce 

specializovanou a nárazovou činnost, proto bývá zajištěno formou outsourcingu. 

• Realizační složka: provádí fyzicky vlastní rekultivaci (realizační fáze). 

• Vnější vztahy: řeší vzájemnou koordinaci všech složek s dalšími organizacemi, 

které se na rekultivaci podílejí (např. stavební dozor, různé vědecko-výzkumné 

týmy apod.) a také s úřady, které zastávají rozhodující a dozorčí funkci. [10] 

Proces rekultivace se prolíná celým životním cyklem skládky. Všechny činnosti při 

provozu skládky by měly zohledňovat budoucí nutnost uzavření a rekultivaci. Celý průběh 

je složen ze 4 základních fází, které jsou od sebe časově odděleny. 

4.1 Přípravná fáze  
Při plánování rekultivace se vychází z rekultivačních záměrů v územně plánovacích 

podkladech a z územně plánovací dokumentace, která obsahuje územní plán obce 

a regulační plán. Než začneme s rekultivací skládky, nejdříve si vypracujeme obecný 

metodický postup, který musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Po vypracování a předložení těchto plánů vydá orgán 

územního plánu závazné uzemní rozhodnutí. Následně se zpracuje projektová 

dokumentace, která obsahuje zejména technologické postupy spojené s bezpečnosti práce, 

technologie provedení, způsoby kontroly dodržování norem pro čistotu půdy, vody 

a ovzduší. Vypracuje se také časový a prostorový postup rekultivace, orientační propočet 

finančních nákladů a informace o historii vzniklého objektu a klimatických podmínkách. 

[3] 
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Mimo jiné se zpracuje analýza rizik, která je velmi důležité pro stanovení priorit 

nápravných opatření. Skládá se např. s posuzování rizik horninového prostředí (zemin, 

půdního vzduchu, podzemní vody) a stavebních konstrukcí skládek odpadů. V této fázi se 

také rovněž vyjadřují připomínky veřejnosti a různých ochranářských institucí k zamýšlené 

výstavbě a opatření, získávají se finanční prostředky. [11] 

Tato fáze plní funkci preventivní a optimalizační. 

4.2 Provozn ě technologická fáze 
Jde o období provozu skládky, ve kterém je nutné provádět taková opatření 

technického směru, aby docházelo co nejnižší devastaci krajiny a vytvářely se vhodné 

podmínky pro následnou rekultivaci. V této fázi může například být instalováno 

odplyňovací zařízení. [5] 

4.3 Realizační fáze 
Tato fáze je spojena již z vlastní rekultivací. 

• technická rekultivace – zabezpečené, nezabezpečené skládky 

• biotechnická rekultivace – lesnická, zemědělská, sadovnická 

 Technická rekultivace 

Tato fáze zahrnuje uzavření skládky, zhutňování uložených odpadů, hrubé terénní 

úpravy pro vytvarování, zarovnání povrchu skládky a zatěsnění skládky podle toho, zda 

byla skládka zabezpečena či nikoliv. 

Technická rekultivace zabezpe čené skládky 

Uzavření skládky zabraňuje kontaminaci okolí skládky. Je to poslední etapa 

skládkování a zároveň první úkol technické části rekultivace. Tvoří ji souhrn technických 

prací a preventivních opatření prováděných na tělese skládky. Provádí se v následujících 

krocích:  

• úprava tvaru tělesa skládky 
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• izolace odpadů 

• ochrana izolačních vrstev 

• monitoring vlivů na okolní prostředí [12] 

Skládku po ukončení její činnosti upravujeme podle druhu a množství odpadu  

s ohledem na stabilitu tělesa a povrchu skládky. Provádíme hrubé terénní úpravy, pro které 

využíváme zejména stroje na rozpojování zemin (trhací soupravy, kompresory), buldozery, 

stroje na zpevňování zemin nezbytné pro zhutnění půdy. Řídíme se podle územně 

plánovacích pokynů, zájmu ochrany přírody a podle požadavků na další využívání povrchů 

uzavřené skládky. Uložené a zhutnělé odpady se upraví do požadované formy a potom se 

zatěsní shora. 

 

Obrázek 3 - zhutňování odpadů kompaktorem [16] 

K zatěsnění využíváme třech vrstev: vyrovnávací, těsnící a ochranné. 

Vyrovnávací vrstvu tvoří 0,25m tenká vrstva propustného jemnozrnného materiálu, 

kterou pokládáme na zhutnělý povrch odpadu. 

 Těsnící vrstvu zemní nebo vytvořenou z folie mají skládky skupiny S-OO, můžeme 

využít také bentonitové matrace. Zemní těsnící vrstva musí mít minimálně tloušťku 0,6m, 

a je složena ze tří zhutnělých vrstev po 0,2m. Tato vrstva je navržena tak, aby chránila 
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skládku před vysycháním a rozpukáním. Pro skládky typu S-NO používáme zemní 

i foliové vrstvy nebo jejich kombinace. Zemní vrstva musí mít rovněž tloušťku 0,6m 

vytvořenou po 0,2m hutněných vrstvách. Při použití těsnění dvěma 

fóliovými vrstvami musí mezi nimi být minerální mezivrstva. 

Ochrannou vrstvou je 1m silná rekultivační vrstva zeminy, která je na povrchu 

tvořena minimálně 0,3m silné vrstvy ornice. 

Pro odvedení srážkových vod mimo prostor skládky slouží odvodňovací vrstva 

z propustného materiálu o mocnosti minimálně 0,3m, kterou tvoří drenáž. Tvar uzavřené 

skládky musí být navržen tak, aby respektoval její stabilitu, je důležité správně navrhnout 

navýšení, sklon skládky větší než 3% a počítat se sedáním terénu 

v souvislosti s množstvím a výškou uložení odpadu. 

Jestliže je na skládce uložen biologicky rozložitelný odpad, musí být navrženo 

odvádění skládkového plynu přes nepropustné podloží. K tomuto účelu se využívá zařízení 

k jímání plynu nebo se plyn ve skládce odvětrává. [3] 

 

těsnění (geotextilie, fólie) údaje v mm 

Obrázek 4 – příklad uzavření skládky skupiny S-IO těsnící fólií [3] 
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bentonitóvá matrace 

 

údaje v mm 

Obrázek 5 – příklad uzavření skládky S-NO těsnění bentonitovou matrací [3] 

 

Po ukončeném skládkování odpadů a provedené technické rekultivaci se vypracuje 

nový provozní řád skládky, který bude obsahovat: 

• základní informace o provozovateli 

• celkové údaje o uloženém odpadu a technologii ukládaní 

• údaje o případném odplynění skládky 

• odběry vzorků v časových intervalech z monitorovacího systému 

Celková dokumentace uzavřené skládky se skládá tedy z již zmíněného provozního 

deníku, dokumentace skutečného provedení skládky a dokumentace skutečného zakrytí 

skládky. 

Rekultivace nezabezpe čené skládky 

U nezabezpečené skládky je nutné před vlastní rekultivací nejdříve provést veškeré 

kroky, aby bylo odstraněno současné znečištění (sanace) a zabránilo se dalšímu znečištění  

i v budoucnu (izolace). 

Sanace 

Sanačním řešením se technicky odstraňují a likvidují kontaminovaná místa, která 

mají negativní dopad na ŽP. Jde často o velmi náročný úkol, který může trvat i několik 

desítek let. Technika provedení sanace starých zátěží má 3 etapy: 
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1. průzkum lokality a studie zvolené sanační technologie 

2. realizace sanační technologie 

3. vlastní rekultivace 

Průzkumem lokality se zjišťuje míra, charakter a rozsah znečištění jednotlivých 

složek ŽP (vody, půdy, ovzduší, potravin) vlivem škodlivin z ekologické zátěže (černé 

skládky). Provádějí se terénní zkoušky, geodetická měření, vrtné práce, odběry vzorků, 

jejich analýzy a konečné vyhodnocování dat. Také se zaměřuje na ekologická rizika 

poškození zdraví lidí a ekosystémů formou vypracování rizikové analýzy, kde se posuzuje 

především riziko úniku (emise, výtoky), riziko zdravotní škodlivosti, riziko průniku  

a rozšíření v životním prostředí, riziko spolehlivosti výpočtů a riziko fónové (geneticky 

podmíněný součet všech působících prvotních a druhotných rizik, úrovni zdravotní péče, 

životosprávy apod.). 

Sanační technologie lze rozdělit na následující kategorie: 

• in situ – provádí se přímo v kontaminovaném místě 

• ex situ – zasažená půda je vytěžena a následně ošetřena 

o on site – zpracování na místě pomocí mobilního technologického 

zařízení 

o off site – půda je odvezena na místo zpracování mimo skládku 

Sanačních technologií je velké množství a fungují na různých principech: 

• termicky (spalování, tepelné ošetření, ...) 

• chemicky (oxidace/redukce, extrakce, ...) 

• fyzikálně (vymývání/praní půdy, extrakce vzduchem, ...) 

• biologické (mikrobiální degradace) 

Izolace 

Jde o omezení mobility látky za pomoci izolační vrstvy tak, aby se znečištění 

nerozšiřovalo do okolí. Izolační prvek přitom nemusí nutně být zcela nepropustný. Izolační 

vrstvy lze rozdělit do následujících dvou kategorií: 

• Vertikální vrstvy – obvykle se používají tyto postupy: 
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o Těsnící zářezy – vyhloubení zemního zářezu a vyplnění směsí na bázi 

bentonitu a dalších přísad, někdy i s jinými odpady či původní 

zeminou) 

o Injekční clony – vznikají injekcí kapaliny, sorbčního materiálu či 

emulze; je více postupů, které se využívají i v dalších odvětvích 

o Hydraulická bariéra – pomocí několika vrtů kolem zasaženého místa 

se sníží hladina spodní vody pod úroveň kontaminované zeminy, čímž 

se znemožní migraci škodlivin. 

• Horizontální vrstvy – využívá se existujících vrstev nepropustné horniny, nebo 

položené izolační vrstvy obvykle z plastu, asfaltu, jílu atd. 

Na obrázku 5 jsou schematicky znázorněny všechny typy izolace: vertikální vrstva 

(1), hydraulická bariéra (2) a horizontální vrstva ve formě nepropustné horniny (3). [3] 

 

 

Obrázek 6 – rekultivace skládek, sanace skládek [15] 

Znemožnění výtoku kontaminované spodní vody zavedením hydraulického spádu 

zvenčí dovnitř, jehož se dosáhne ohrazením skládky vertikální těsnící stěnou a trvalým 

odčerpáváním průsakové vody v prostoru skládky. 1 – těsnící stěna, 2 – odčerpávání 

průsakové vody, 3 – předpokládána těsnící geologická formace, 4 – hladina spodní vody, 5 

– hydraulický spád zvenčí dovnitř. 
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Rekultivace 

Technickou rekultivací musíme zejména zabránit vnikání povrchové a srážkové vody 

a unikání plynu. Skládky podle množství vývinu plynu lze rozdělit: 

• skládky inertních materiálů 

• skládky s malou pravděpodobností vzniku skládkového plynu 

• skládky se silnou pravděpodobnou tvorbou skládkového plynu 

Skládky inertních materiálů, kde se nevyvíjí plyn se uzavírá navezením rekultivační 

zeminy ve výšce 0,5m. 

 Staré skládky s malou pravděpodobností vývinu skládkového plynu se uzavírají 

stejně jako zabezpečené skládky S-IO. 

Mladé skládky, ve kterých ještě neproběhly všechny biochemické procesy se 

uzavírají jako zabezpečené skládky S-NO. [3] 

 

 

Obrázek 7 – uzavření nezabezpečené skládky s malou pravděpodobností vývinu 

skládkového plynu [3] 
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Obrázek 8 – uzavírání nezabezpečené skládky s vývinem skládkového plynu [3] 

Biotechnická rekultivace    

Po ukončení provedených prací technické rekultivace následuje biotechnická část, 

kde se pro skládky odpadů volí především tyto způsoby: 

• lesnické (ozelenění a dřevní porosty) 

• zemědělské (louky, pastviny, zahrady) 

• sadovnické (sady,vinice) 

Lesnická rekultivace 

Tyto technologie rekultivací se provádějí na skládkách, odvalech  

a výsypkách, které jsou nevhodné pro zemědělské použití. První etapa této rekultivace 

spočívá ve vytipování ploch vhodných pro zalesnění. Další část spočívá v úpravě 

devastované plochy, zarovnání povrchu a v odstranění nežádoucích překážek bránící 

provedení rekultivace. V poslední části probíhá výsadba dřevin.  

Hlavním cílem přípravy půdy je dosáhnout lepších chemických a fyzikálních 

vlastností půdy, uchycení a lepší růst sazenic. Potom následuje zatravnění plochy, plochu 

zatravňujeme v dodatečném předstihu před výsadbou, je to jeden z nejběžnějších postupů 
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přípravy půdy. Využíváme zejména lesnických strojů, zemědělských fréz a pluhů. Ruční 

(jamková) příprava půdy se používá minimálně. 

Nejvýhodnějším způsobem je použití přípravných dřevin, je to však velmi časově 

náročný způsob jehož konečnou fází jsou lesní společenstva. Technologie vysévání porostů 

je závislá na parametrech sadebního materiálu, na velikosti a stáří sazenic a podmínkách 

sadební plochy. Pro zalesňování potřebujeme zhruba 5000 až 10 000 prostokořenových 

sazenic na hektar. Pro výsadbu odrostků potřebujeme 500 až 25 000 kusu na hektar. 

Dřeviny se vysazují zejména ve skupinách na jaře nebo na podzim, výměra je 

v rozmezí od 25m2 do 0,25 ha. Vysazuje se ve většinou ve sponu 0,5×0,5:1×1m u keřů  

a 2×2:4×4m u stromů. Než začneme s výsadbou připravíme si jamky odpovídající kořenům 

sazenic, sazenice sestřihneme hladkým řezem, zasadíme a přišlápneme. Nakonec 

zavlažíme vodou. 

Následně je důležitá péče o porosty cca 5 až 10 let, zabezpečení ochrany sazenic před 

škůdci a plevelem, zajistit živiny přihnojováním, popřípadě ošetřování dřevin 

ochrannými prostředky. 

 

Schéma 4 – technologie lesnických rekultivací [9] 
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Zemědělská rekultivace 

Tento typ rekultivace se využívá jen u úrovňových skládek. V technické fázi 

provedeme terénní úpravy, zajistíme výstavbu systému příjezdových komunikací. 

Následně se naveze ornice a plochy se osejí rekultivačními osevními postupy. Důležité je 

následné hnojení organickými a průmyslovými hnojivy. [3] 

Schéma 5 – technologie zemědělských rekultivací [9] 

Sadovnická rekultivace 

Tento druh rekultivace se zaměřuje na ozelenění zrekultivované plochy. Pozornost je 

soustředěna na následující činnosti: 

• Výsadba dřevin a keřů  

• Zatravnění 

Výsadba dřevin a keřů 

Postupy pro výsadbu dřevin jsou podobné, jako u lesnické rekultivace, větší 

zastoupení zde má výsadba keřů. Při výběru je vhodné zaměřovat pozornost spíše na 
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nenáročné druhy, zajistit variabilitu výšky stromů, přičemž kořenový systém by neměl 

narušit svrchní těsnící vrstvy. 

Zatravnění 

Nejdříve se půda zkypří a přihnojí a pak následuje vlastní výsev v období začátkem 

jara do konce srpna. Používáme zejména trsnaté a výběžkaté druhy trav. Nejvíce používané 

jsou kostřava červená výběžkatá,  lipnice luční a další druhy travin a bylin. Výsevní norma 

je 1,3 až 1,8kg/100m2. Potom následuje zaválení povrchu a aplikace zálivky v malém 

množství, aby nedošlo k smyvu zeminy a obilek. Erozí narušená místa se dosejí. Rovněž se 

nesmí zapomínat na pravidelné kosení. 

Velmi úspěšný je hydroosev - semena jsou smíchána s výživnou emulzí a 

rozstřiknuta na terén, čímž jsou ochráněna před odvátím a jsou zajištěny vhodné podmínky 

pro jejich klíčení. 

Méně obvyklým způsobem je pokládání travních koberců, které mají sice vhodné 

vlastnosti (přizpůsobení povrchu, ochrana před erozí a další), avšak jsou velmi nákladné. 

[3] 

4.4 Postrekultiva ční fáze 
Po ukončení rekultivace je vhodné usilovat o co nejrychlejší reintegraci 

rekultivované plochy do okolní krajiny, což obvykle znamená důslednou péči o vysazenou 

zeleň (zavlažování, hnojení). I po skončení provozu skládky musí zůstat v provozu 

monitorovací zařízení, které sloužilo pro kontrolu vlivu skládky na životní prostředí, a to 

minimálně na dobu předepsanou v provozním řádu. Provádí se kontrola jakosti 

podzemních, povrchových i průsakových vod, které vytékají ze skládky drenážním 

systémem. Využívá se čerpacích a kontrolních jímek, monitorovacích vrtů atd. Tak 

monitoruje případný vývin, složení a množství skládkového plynu. [14]  
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5 ZÁVĚR 

Prudký rozmach průmyslu v posledních desítkách let spolu nese nejenom rychlé 

zvyšování výroby, ale samozřejmě také spotřeby a následné produkce odpadů. Všechny 

tyto činnosti mají rostoucí vliv na pozemský ekosystém, a bylo tedy třeba přijmout jistá 

opatření, která tento vliv kontrolují a omezují. Teprve v posledních desítkách let se lidstvo 

začíná touto problematikou aktivně zabývat, a nyní se dostáváme do fáze, kdy člověk 

krajinu nejen devastuje, ale naopak také vytváří. Rekultivace skládek je právě jednou 

z takových činností. 

Skládky odpadů samozřejmě nejen výrazně zasahují do krajiny, ale jsou rovněž 

výraznou ekologickou zátěží. Přírodní vazby jsou narušeny a mohou se postupně projevit 

i v širším kontextu. Po rekultivaci však daná oblast začíná opět plnit svou funkci krajiny, 

která v optimálním případě splývá s okolním prostředím. Postupně je zvyšována 

biodiverzita (rostlinná a živočišná rozmanitosti) a vytvořen podklad pro zdravé životní 

podmínky tak, aby byla zvýšena ekologická stabilita území a celá oblast byla ekologicky 

soběstačná. Rovněž je obnoven půdního život navyšováním vrstvy půdy a optimalizací 

jejího složení. Až pak je rekultivovaná plocha znovu zapojena do ekosystému a připravena 

pro další využití.  

Rekultivace skládek je proces, který nezačíná až v momentě ukončení provozu 

skládky, ale již mnohem dříve. Plánování rekultivace je nutno provádět s velkým 

předstihem z důvodu velkého množství faktorů, které ji mohou výrazně ovlivnit. Prvotní 

plánování a průzkumy zasahují do celé řady profesí, od geologie přes toxikologii až po 

medicínu a biologii. Mimo jiné je třeba vzít v úvahu dlouhodobé územní plány, místní 

klimatické podmínky a jejich možný vývoj (například občasné extrémní výkyvy – povodně 

apod.) a další, a stále zachovat náklady na budoucí rekultivaci v únosných mezích. 

Lze vůbec zjistit návratnost vysokých výdajů, které jsou investovány do náročných 

rekultivací? Jednoznačně ne, ostatně cílem ani není zisk ve finanční formě. Pokud se 

ovšem zamyslíme nad faktem, že jediným skutečným bohatstvím člověka je příroda, která 

umožnila jeho existenci a vývoj lidské společnosti až do dnešní podoby, je zřejmé, že je 

nutno zastavit trend zvyšování zátěže ekosystému a průběžně kompenzovat škody, které na 
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něm člověk způsobuje. Rekultivace a další formy obnovy krajiny jsou investice do 

budoucnosti, o jejichž významu nelze diskutovat. Je to možnost, jak lze udržet soužití 

člověka a přírody opravdu dlouhodobě.   
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