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Anotace  

Obnova krajiny, která byla devastovaná těžebními činnostmi a procesy, 

které souvisí s provozem uhelných elektráren při výrobě elektrické energie  

je velmi zdlouhavý a nákladný proces. V této práci je předkládán návrh 

optimální biologické rekultivace odkaliště Třískolupy, který je konečnou fází  

po těžbě hnědého uhlí a ukládání vedlejších energetických produktů.  

Na základě stanovištních podmínek a porovnání nákladů, je zde vybrán 

konkrétní návrh revitalizace území ovlivněné energetickým průmyslem. 

 

Klíčová slova: odkaliště popílku, rekultivace, pěstební péče 

 

Annotation 

The revitalization of the landscape, which was devastated by mining 

procedures and processes connected with the operation of coal power plant,  

is a very time consuming and costly process. This thesis describes the concept 

of optimum biological recultivation of settling basin Třískolupy, which is the final 

stage after the lignite mining and side power products depositing. This 

revitalization concept of the landscape influenced by power industry is based  

on the site conditions and cost comparison. 
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1. Úvod 

Většina z nás se v současném životním tempu vůbec nezastaví  

a nezamyslí nad stavem naší planety. Lidé se ženou za svými úspěchy  

a nedívají se nalevo ani napravo. Ať chceme nebo ne, naše planeta se mění 

zároveň s naším vývojem a v mnoha případech spíše k horšímu. Je proto nutné 

zamyslet se nad tím, co a jak je možné změnit.  

Těžký průmysl tvoří bezesporu největší podíl na devastaci krajiny,  

a proto přistoupily jednotlivé podniky k začlenění rekultivace do svých 

environmentálních cílů. Realizací rekultivace chceme vrátit do poničeného 

místa soběstačný ekosystém. Takto upravené plochy se využívají  

pro zemědělství, lesnictví nebo jako rekreační oblasti. 

V této práci budu řešit problematiku rekultivace odkaliště elektrárny 

Počerady, které je na ploše vyuhleného hnědouhelného dolu Třískolupy.  

Po ukončení důlní činnosti byl důl předán elektrárně, která začala postupně 

vyplňovat vytěžený prostor a tvarovat krajinný reliéf pomocí vedlejších 

energetických produktů (dále VEP) – popeloviny a energosádrovec. 

Cílem mé práce je návrh optimálního způsobu biologické rekultivace 

odkaliště Třískolupy tak, aby byl v souladu s rozhodnutím správních orgánů, 

metodikami a řídící dokumentací ČEZ, bude se shodovat s územně plánovací 

dokumentací a bude respektovat podmínky okolní krajiny. 
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2. Popis současného stavu 

2.1. Produkce vedlejších energetických produktů 

v Elektrárně Počerady 

Elektrárna Počerady leží v severozápadní části České republiky, 

přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec, Most. Výrobní bloky byly 

uváděny do provozu  v letech 1970 – 1977. 

 

Obrázek č.1: Elektrárna Počerady 

 
 Zdroj: [interní zdroj ČEZ] 

 

V současné době se v EPC provozuje pět z původních šesti bloků  

a celkový instalovaný výkon je 1000 MW. 

Palivem v elektrárně je hnědé uhlí, které je do elektrárny dopravováno  

po železnici z povrchových dolů mostecké pánve, převážně z lokality Vršany. 

Parametry uhlí jsou následující: 

 výhřevnost paliva – 9,5 až 12,5 GJ/t, 

 obsah vody – 26 až 30%, 

 obsah popela v původním palivu – 26 až 28%, 

 obsah popela v sušině – 32 až 45%, 

 obsah síry v sušině – 0,8 až 1,8%, 

 zrnitost dodávaného paliva – 0 až 40 mm, 
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 měrná hmotnost paliva – 800 kg/m3. 

 

Výrobní bloky prošly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhlým modernizačním  

a ekologickým programem, který umožnil dosažení lepších technických 

parametrů a s rezervou zabezpečil plnění náročných požadavků nové legislativy 

zaměřené na životní prostředí. 

V elektrárně se dnes provozují moderní technologie, které umožňují 

kromě výroby elektrické energie (jakožto dominantního produktu elektrárny), 

také výrobu celé řady stavebních hmot z původně odpadních produktů. Tohoto 

stavu bylo dosaženo současně s významným omezením veškerých 

produkovaných emisí a odpadů. Vyrobené stavební hmoty jsou pak komerčně 

poměrně dobře využitelné. Je snaha o dosažení takového stavu koloběhu 

veškerých hmot ve výrobním zařízení, při kterém může být elektrárna 

provozována v co nejvyšší míře s bezodpadovou technologií. 

Odpadním produktem celého procesu odsiřování je vlhký 

energosádrovec. Ten je v elektrárně ještě dále zpracováván a kalcinací  

je přeměňován na sádru. Technologické zařízení je uzpůsobeno na dodávku 

sádry ve formě prášku do zásobních sil. 

V elektrárně je dále možný vzniklý energosádrovec po jeho vysušení 

briketovat a dodávat pro použití v cementárenském průmyslu. V cementárnách 

je energosádrovec používán jako náhrada přírodního sádrovce a využívá  

se ho tam jako regulátoru tuhnutí cementu. 

Sádra vyrobená v elektrárně Počerady je používána jako vstupní 

surovina pro výrobu sádrokartonových desek, které se vyrábějí v podniku 

KNAUF, který má sídlo hned vedle elektrárny. Tyto desky se používají  

ve stavebním průmyslu. 

Vyrobený energosádrovec i sádra jsou materiály po všech stránkách 

zcela srovnatelné s přírodními surovinami. 

Z původně hydraulického odpopílkování a odstruskování se od roku 1997 

začalo postupně přecházet na suchý odběr popílku a jeho následné zpracování 

na stabilizát. Stabilizátu se v elektrárně využívá pro tvarové úpravy  

a nepropustné překrytí bývalého uhelného lomu Třískolupy. Dále jej lze využívat 
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pro asanaci, rekultivaci a tvarové úpravy reliéfu krajiny a jako materiálu 

k vytváření náspů silnic a podkladového materiálu pro stavbu vozovek [interní 

zdroj ČEZ, a.s.]. 

Na všechna konkrétní použití vyráběných stavebních hmot má elektrárna 

Počerady uděleny platné certifikáty (viz. přílohy č.4 – č.7). 

2.2. Historie likvidace vedlejších energetických 

produktů v Elektrárně Počerady 

2.2.1. Odkaliště Počerady I - ITÁLIE 

Provoz odkaliště ITÁLIE byl zahájen souběžně se zahájením výroby 

elektrické energie na prvních blocích elektrárny Počerady v roce 1970. 

Odkaliště je lokalizováno v jihozápadním směru od elektrárny s využitím údolní 

deprese Počeradského potoka, která je lokalizována od obcí Blažim  

a Moravěves směrem východním až do údolní nivy původního toku řeky Ohře. 

 

Obrázek č.2: Odkaliště ITÁLIE 

 
Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a.s.] 
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Hydraulické plavení hydrosměsi bylo ukončeno v roce 1990. Koncem 

devadesátých let proběhla technická rekultivace odkaliště a v současnosti 

probíhá na odkališti ITÁLIE biologická rekultivace. Zvolená technologie 

biologické rekultivace naplňuje vydaná nařízení a je konečnou fází vytvoření 

vhodných podmínek pro smíšený lesní porost na ploše již neprovozovaného 

odkaliště. Rekultivace je prováděna tak, aby v budoucnu mohly  

být rekultivované plochy zařazeny jako ostatní plochy [ interní zdroj ČEZ, a.s.]. 

2.2.2. Odkaliště Třískolupy 

Odkaliště využívá zbytkové jámy vyuhleného lomu Třískolupy. Uhlí  

zde těžené bylo pasovou dopravou dodáváno přímo do elektrárny Počerady  

a po jeho vytěžení je prostor využíván k ukládání popela z elektrárny 

hydraulickou cestou. 

V současné době ve smyslu vodoprávní legislativy je odkaliště zařazeno 

do III. kategorie vodních děl (podléhá technicko - bezpečnostnímu dohledu  

– TBD) s povoleným nepravidelným plavením hydrosměsi strusky  

a popílku s kótou ukládání plavením do k. 250,00 m n.m.. Plavení hydrosměsi 

probíhá do centrální části úložného prostoru. Hladina vody je udržována  

na max. k. 253,20 m n.m. 

 

Obrázek č.3: Odkaliště Třískolupy dne 28.3.2011 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obvod odkaliště tvoří v jeho jižní části hrázový systém  

již neprovozovaného odkaliště ITÁLIE. Zbývající obvod je tvořen rostlým 

terénem, výsypkami a ve dvou úsecích popelovými hrázemi. Kóta koruny 

základních hrází je 249 m n.m. Kóta posledních zvyšovacích hrází  

je 253,8 m n.m. resp. 254,2 m n.m. [ interní zdroj ČEZ, a.s.]. 

2.3. Umístění a přírodní poměry odkaliště 

Třískolupy 

2.3.1. Umístění a základní informace 

Odkaliště Třískolupy se nachází ve vzdálenosti cca 2 km západně  

od elektrárny Počerady, v katastrálním území obcí Počerady, Polerady, 

Třískolupy, Blažim a Výškov. 

 

Obrázek č.4: Fotomapa odkaliště Třískolupy 

 
Zdroj: [19]  
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2.3.2. Krajinný ráz 

Odkaliště Třískolupy se rozléhá v Mosteckému bioregionu s jeho 

charakteristikami, z kterých vynikají zejména reliéf pánevní sníženiny v suché  

a teplé oblasti 2. vegetačního stupně, s rozsáhlými antropocenózami 

s expanzivními ruderálními druhy, s osídlením velmi starého data 

s dlouhodobým vlivem na rostlinný a živočišný život, s minimem lesů  

a s rozsáhlými antropogenními útvary. Průměrná nadmořská výška území  

se pohybuje kolem 260 m. 

V krajině převažuje silně pozměněný reliéf výsypek, jam povrchových 

dolů a odkališť doplněný rozsáhlými sprašovými a písčitými plošinami 

s menšími a nízkými ve skupinách řazenými pahorkatinými útvary. Hlavní 

z těchto charakteristik, které v souhrnu spoluvytvářejí nezaměnitelný ráz území 

jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

2.3.2.1. Biogeografické zařazení 

Posuzovaná lokalita leží v Mosteckém bioregionu (1.1), který spadá  

pod hercynskou podprovincii (1), která náleží do provincie středoevropských 

listnatých lesů [1]. 

 

Obrázek č.5: Biogeografické členění ČR 

 

Zdroj: [1]  
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2.3.2.2. Geomorfologie, geologie 

Georeliéf utváří ráz krajiny na regionální, okrskové i místní úrovni. 

Z tohoto důvodu je ze všech přírodních podmínek pro krajinný ráz nejdůležitější. 

Podle geomorfologického členění České republiky je posuzovaná lokalita 

zařazena takto [3]: 

Česká Vysočina (provincie), 

 III Krušnohorská soustava (subprovincie), 

  IIIB Podkrušnohorská podsoustava (oblast), 

   IIIB-3 Mostecká pánev (celek), 

    IIIB-3A Žatecká pánev (podcelek), 

     IIIB-3A-6 Blažimská plošina (okrsek). 

 

Obrázek č.6: Geomorfologické členění ČR 

 
Zdroj: [20]  

Mostecká pánev je tektonická sníženina v severovýchodní části 

Podkrušnohorské podsoustavy, tvořená jezerními a deltovými sedimenty 

třetihorní severočeské pánve. Až 500 m mocnou výplň tvoří tři souvrství, 

starosedelské (bazální), střezovské (vulkanodetrické) a mostecké (produktivní) 

souvrství. Dno přestavuje pahorkatinu s výškovou členitostí  

75-100 m až plochou pahorkatinu s členitostí 30-75 m se zbytky po dříve 

souvislém pokryvu, který byl však erozní činností odnesen a akumulačním 

georeliéfem kvartérních zarovnaných povrchů, říčních teras, kuželů  
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a svahových dolních toků v povodí Ohře a Bíliny. Plochý pánevní reliéf  

je rozčleněn mělkými údolími Ohře a jejích přítoků. Lidskou činností je výrazně 

porušen, a to zejména hnědouhelnými lomy [3]. 

Žatecká pánev je členitá pahorkatina o střední výšce 270,9 m rozléhající 

se v jižní a východní části Mostecké pánve. Je vyplněná převážně miocenními, 

zčásti oligocenními jíly, písky a pískovci, s uhelnými slojemi, vulkanickými, 

svrchnokřídovými a krystalinickými horninami. Většinu území kryjí čtvrtohorní 

usazeniny. 

Blažimská plošina je členitá pahorkatina v severovýchodní části Žatecké 

pánve vytvořená erozně akumulačními procesy Ohře a levých přítoků  

na miocenních jezerních jílech a píscích s uhelnými slojemi.  

Je charakterizována erozně akumulačním povrchem teras Ohře, většinou 

zakrytých sprašovými pokryvy, rozdělenými širokými údolími řídké říční sítě,  

na severovýchodě s drobnými neovulkanickými suky (vyvýšenina, která 

nápadně vystupuje nad okolní terén). Příkřejší svahy jsou porušeny sesuvy. 

Nejvyšším bodem Blažimské plošiny je bezejmenná kóta 321,3 m. Lesy  

a křoviny s borovicí, akátem, jasanem, dubem, topolem se vyskytují ojediněle  

a zejména na strmých svazích. Podél cest a řek se objevují stromořadí. 

V oblasti převažuje orná půda a z antropogeních útvarů jsou výrazné 

hnědouhelné a křemencové lomy, výsypky, pinky a pískovny [3]. 

 

Obrázek č.7: Typologie české krajiny podle reliéfu 

  

Zdroj: [20]  
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Z hlediska reliéfu zde hraje roli i širší krajinný kontext. Na východě  

se objevují geomorfologicky nápadné kužely a kupy Milešovského středohoří  

v Českém středohoří, s výraznými vrcholy Ranského středohoří.  

Na severozápadě se v dálce objevuje velmi výrazný zlomový svah Krušných 

hor. 

Z geologického hlediska je celý Mostecký bioregion tvořen neogenní 

pánví vyplněnou jílovitými a písčitými sedimenty s mocnými slojemi hnědého 

uhlí, místy se vyskytují pískovce a vypálené jíly. Roztroušeně se objevují 

proniky čedičů malých rozměrů. Významně se uplatňují pokryvy, jednak spraše 

až sprašové hlíny, ale také štěrkopískové terasy, které jsou často na povrchu 

zahliněné spraší. Významné byly staré jezerní sedimenty, místy charakteru 

humolitů. Geologický podklad (mateční substráty půd) tvoří převážně křídové 

sedimenty – slíny, místy více nebo méně překryté sprašemi [3; 13]. 

 

Obrázek č.8: Geologická mapa České republiky 

  
 

Zdroj: [20]  
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2.3.2.3. Pedologie a pedologické charakteristiky využitelných materiálů 

pro rekultivaci odkaliště popelovin 

Hlavním půdním zástupcem jsou černozemě v různých variantách,  

od typických černozemí na spraši, po pelické černozemě, hojné smonice  

až pararendziny na těžkých jílových podkladech. Černozemě jsou často 

vyvinuté  

i na zahliněném povrchu štěrkopísků. Hnědozemní černozemě jsou běžné 

zvláště v západní části Mostecké pánve. Černozemě i spraše vykazují vývoj 

odlišný od ostatních bioregionů [1; 7]. 

Na území, kde se nachází lom Třískolupy a odkaliště popílku  

se dle průzkumu zemědělských půd (v lokalitě proveden v roce 1961) 

vyskytovaly černozemně karbonátové a černozemně degradované [7]. 

Černozemně patří k našim nejúrodnějším půdám. Matečným substrátem 

jsou spraše, místy sprašové pokryvy s terasovitým štěrkopískovým materiálem 

v podloží. Půdy jsou většinou středně těžké, mají dobře vyvinutou strukturu, 

dobré sorpční a fyzikální vlastnosti. Tyto půdy jsou dobře propustné pro vodu. 

Karbonátové černozemně se středně hlubokým humusovým forintem  

se vyskytují na rovinách a mírně svažitém terénu. Jde o půdy hlinité  

až jílovitohlinité, které mají příznivé fyzikální a chemické vlastnosti. V okolí 

Blažimi se na spraši vyskytuje černozem degradovaná. U těchto černozemí 

došlo vlivem zvýšeného vsaku srážkové vody k zhoršení podmínek 

humusového pochodu.  

Regozemně černozemní se v území vyskytují jen výjimečně  

na terasovitých uloženinách. Tyto černozemně mají středně hluboký orniční 

horizont písčitohlinitého až hlinitého charakteru, jenž přechází v matečnou 

horninu. Obsah humusu je nízký, fyzikální a chemické vlastnosti nejsou 

příznivé. Černozemní regozemně mají nízkou sorpční kapacitu (nedostatek 

jílnatých částic), voda se proto rychle zasakuje do spodiny, což vede k velké 

výsušnosti půd [7]. 

Pedologické charakteristiky vychází z rozborů vzorků, které byly 

odebrány z deponií zeminy, z kterých bude použita zemina při přípravě 
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stanoviště pro biologickou rekultivaci. V podrobném pedologickém posouzení 

provedeném v roce 2010 Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

byly podrobeny laboratorním zkouškám vzorky odebrané z deponií BEST  

a Bába. Akreditovanou laboratoří ústavu byly určeny vlastnosti zeminy, která  

je uložena na těchto deponiích (viz. příloha č.8). Tyto vlastnosti jsou důležité  

pro výběru dřevin pro biologickou rekultivaci [5; interní zdroj ČEZ, a.s.]. 

 

Obrázek č.9: Půdní mapa České republiky  

  
 

Zdroj: [20]  

2.3.2.4. Hydrologie 

Vodní prvky představují cévní soustavu krajiny, a proto jsou v krajinném 

rázu tak významné. V okolí odkaliště se vyskytují níže popsané vodní toky. 

Počeradský potok pramení u Moravěvsi ve výšce 259 m. V Počeradech 

přijímá Blažimský potok a pokračuje na sever, kde ústí zprava do Srpiny  

u Polerad v 211 m. Patří k povodí Bíliny v povodí Labe. Počeradský potok 

protékající údolím musel být zčásti přeložen mimo území odkaliště (protéká 

zatrubněnou částí v délce cca 1,5 km) a nyní vytéká z obce Blažim. V obci 

Blažim a Výškov jsou drobné rybníčky a nádrže [24; interní zdroj ČEZ, a.s.]. 
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Obrázek č.10: Vodní toky 

 
Zdroj: [20]  

2.3.2.5. Klima 

Dle Quitta (Klimatické oblasti Československa, 1971) náleží Mostecký 

bioregion do teplé oblasti T2 (viz, obrázek č.11). Klimatické podmínky jsou silně 

ovlivňovány reliéfem. Pro výběžek pánve mezi Krušnými horami a Českým 

středohořím jsou typické teplotní inverze nemalého rozsahu projevující  

se mlhami, které prosycenými průmyslovými exhaláty [1]. 

Oblast T2 má nejvyšší průměrné teploty v Čechách. Je charakterizována 

dlouhým létem, teplým a suchým. Velmi krátkým přechodným obdobím s teplým 

až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je suchá, krátká a mírně teplá s velmi 

krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje na úrovni  

8,5 °C, průměrné srážky jsou uváděny na úrovni 565 mm. 

Klimatické poměry oblasti odkaliště jsou charakterizovány průměrnou 

roční teplotou 8-9 C°, s průměrným úhrnem ročních srážek 460 mm. 

Nedostatek srážek je dán  polohou území, které leží ve srážkovém stínu 

Krušných hor [13]. 
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Obrázek č.11: Klimatické oblasti ČR  

    
Zdroj: [20]  

2.3.2.6. Biota 

Dalším prvkem ovlivňující krajinný ráz území jsou tyto biotické podmínky: 

 fytogeografické zařazení, 

 potencionálně přirozená vegetace, 

 vegetační stupeň, 

 lesní vegetační stupeň (LVS), 

 přírodní lesní oblast (PLO), 

 flóra, 

 fauna. 

 

Řešené území náleží k fytogeografické oblasti Termofytikum(oblast 

teplomilné květeny) a dále je zařazeno do fytogeografického okresu 2 – Střední 

Poohří, podokresu 2a – Žatecké Poohří (viz. obrázek č.12). 

V potenciální vegetaci Mosteckého bioregionu převažují teplomilné 

doubravy. Na kyselých podkladech se předpokládá přítomnost acidofilních 

doubrav, snad i s účastí reliktní borovice. Nížiny v Podkrušnohoří měly 

v minulosti rozsáhlé bažinné olšiny. Primární bezlesí bylo asi plošně velmi 

omezené a představovaly je zřejmě některé typy stepní vegetace, vegetace  
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na mokřadech, březích jezer a v okolí vývěrů minerálních pramenů,  

kde se vyskytovaly různé typy rákosin, porosty vysokých ostřic a podobně [1]. 

 

Obrázek č.12: Fytogeografické členění České republiky 

  
Zdroj: [20]  

 

Oblast rekultivace odkaliště Třískolupy náleží k 2. bukodubovému 

vegetačnímu stupni, který zaujímá 13% území v ČR. Tento stupeň je typický 

pro nížiny, pahorkatiny a vrchoviny zpravidla v rozpětí 200-400 m n.m. 

Nepřerušovaně se vyskytuje v teplých klimatických oblastech 

s průměrnými ročními teplotami vyššími než 8,5°C, srážkami kolem  

550-600 mm a délkou vegetační doby 165 dní. Mimo černozemí a hnědozemí  

na spraších se v něm významně vyskytují různé typy kambizemí a luvizemí. 

Typický je společný výskyt teplomilných ponticko-panonských druhů a typických 

druhů středoevropských listnatých lesů. V přirozených lesích převládal dub 

zimní a habr, buk byl přimíšen v podúrovni. V současnosti v tomto stupni 

převládá zemědělská polní krajina. Lesnatost je malá, převládají dubové 

pařeziny s habrem a borové porosty, buk díky staletému výmladkovému 

hospodaření takřka vymizel [9]. 
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Obrázek č.13: Potenciální přirozená vegetace 

 
  

Zdroj: [20]  

 

Vztah mezi klimatem a vegetačními společenstvy vyjadřujeme lesním 

vegetačním stupněm LVS. V okolí budoucí rekultivace se vyskytuje dubový 

lesní vegetační stupeň. 

Řešené území v leží PLO 2b - Mostecká a Žatecká pánev, které  

je součástí PLO 2 - Podkrušnohorská pánev. 

Flóru dnes tvoří převážně expanzívní ruderální druhy, např. třtina 

křovištní, ovsík vyvýšený, doplněné řadou neofytů s obdobným chováním, jako 

je ječmen hřivnatý, slanobýl obecný a zlatobýl obrovský. 

Lesy v současnosti téměř chybí (méně než 5%), pokud existuje stromová 

zeleň, pak je zejména z nepůvodních dřevin. Převažuje zde orná půda, 

zejména na strmých svazích a antropogenních útvarech (deponie zeminy, 

hráze odkaliště) ruderální keřové a stromové porosty, ojediněle se vyskytují lesy 

a křoviny s borovicí, akátem, jasanem, dubem, topolem. Podél cest a vodních 

toků se objevují stromořadí. Většinu ploch pokrývají agrocenózy. Přírodní  

a klimatické podmínky umožňují pěstování nejnáročnějších plodin (cukrovky, 

pšenice, ječmene, vojtěšky a v nivě Ohře i chmel) [1; 9]. 
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Obrázek č.14: Vegetační stupňovitost podle Zlatníka 

 
  

 Zdroj: [9]  

 

Fauna je hercynského původu, s patrnými západními vlivy. Je značně 

snižována, což je způsobeno především nedostatkem lesních společenstev  

a velkoplošnou devastací krajiny. Specifické druhy osídlily i výsypky (linduška 

úhorní, strnad luční). V místech počátečních rekonstrukcí nastupují sukcesní 

stadia, závislá na charakteru a úrovni sukcese rostlinných společenstev.  

Na zbytcích relativně zachovalých stanovišť přežívají teplomilné druhy 

středočeské fauny. Vodní toky jsou zpravidla silně poškozeny. Všechny drobné 

toky náležely do pstruhového pásma, jejich biota je však decimována. 

Specifickým biotopem jsou vodní nádrže a mokřady vzniklé různým způsobem 

(zatopené důlní jámy, odkalovací nádrže). Vodní ekosystémy těchto nádrží jsou 

dosud proměnlivé a nestálé [1; 13]. 
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3. Analýza přípustných variant řešení 

V diplomové práci je řešen návrh optimální biologické rekultivace, která 

navazuje na technickou rekultivaci odkaliště Třískolupy. Plocha určená 

k rekultivaci je 158 ha. 

Vlastní realizace rekultivace začne probíhat po ukončení ukládání popelovin  

a vytvarovaní tělesa do vhodného tvaru kompaktního povrchu. Takto upravené 

plochy budou v rámci technické rekultivace překryty vrstvou vlhčených popelovin  

a následně zeminou. Zemina bude navážena z depónie ornice západně od firmy 

BEST Polerady, z depónií spraší a ornice a deponie zeminy na "Bábě", které  

se nacházejí v prostoru odkaliště Itálie. Dopravní vzdálenosti deponií jsou  

do 1000 m od odkaliště Třískolupy. Zemina bude nakládána na nákladní 

automobily, které zeminu rovnoměrně rozvezou po rekultivované ploše. Navážená 

zemina se technikou upraví na požadovanou mocnost, která je řešena pro každou 

variantu v následujících kapitolách. Hutnění bude prováděno pojezdy mechanizmů 

při navážení a rozhrnování zeminy. Pro rozvážení zeminy budou využity stávající 

obslužné komunikace, které byly vybudovány pro převážení popelovin, které jsou 

plaveny na odkaliště. Tyto komunikace vč. výhyben mají celkovou plochu 4,5 ha,  

a proto budeme při zpracování návrhu biologické rekultivace v této práci počítat 

s 153,5 ha. 

Při výběru návrhu optimálního způsobu biologické rekultivace přihlížíme 

zejména ke stanovištním podmínkám (klima, pedologie), následnému využití ploch 

a také finanční náročnosti vybraného řešení. Je nutno respektovat okolní krajinu, 

aby bylo docíleno vhodného propojení se stávajícím krajinným rázem. Z hlediska 

nákladů nejde jenom o prvotní finanční vklad, ale musíme uvažovat i s následnou 

pěstební péčí a případných nákladů na náhradu uhynulých rostlin, stromů, keřů  

a dalších finančních výdajů (zálivka v období sucha, opatření proti devastaci 

zvěří). 

V následujících kapitolách jsou navrhovány tři varianty řešení biologické 

rekultivace, která navazuje na technickou rekultivaci odkaliště Třískolupy. 

V návrhu je přihlédnuto na probíhající rekultivaci odkaliště ITÁLIE. 
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První varianta je rekultivace provedená lesnickým způsobem a vychází 

z původního návrhu pro územního rozhodnutí a spočívá v převrstvení plochy 

153,5 ha zeminou o mocnosti 0,5 m a následného zalesnění této plochy. 

Druhá varianta je kombinace zalesnění a zatravnění. V této variantě 

navrhuji zanechat mocnost překrytí zatravněných ploch 0,5 m a na plochách 

zalesněných navrhuji upravit mocnost zeminy oproti první variantě na 0,6 m. 

 V třetí variantě je ponechána mocnost překryvné vrstvy 0,6 m pro plochy 

určené pro výsadbu stromů a keřů jako v druhé variantě. Plochy navržené 

pro zatravnění budou překryty zeminou s výškou vrstvy 0,3 m. 

Pro výpočet celkových nákladů pro jednotlivé varianty jsem použil 

jednotkové ceny dle ceníku URS 2008. Vycházím ze zkušeností z výběrových 

řízení, že náklady vzniklé z těchto řízení jsou výrazně nižší, než ceníkové ceny.  

Při těchto výběrových řízení se projevuje konkurenční soutěžení poptaných firem. 

U některých dodávek a prací, jsou použity ceny z konkrétních obchodních 

případů, které byly realizovány mezi ČEZ a smluvními dodavateli rekultivačních 

zakázek (konkrétní činnosti jsou označeny hvězdičkou*). Na základě požadavku 

ČEZ, a.s. z důvodu dodržení obchodního tajemství, není u těchto naceněných 

prací uveden konkrétní dodavatel a lokalita, kde byla tato cena uplatněna. 

Jednotlivé varianty jsou rozpracovány v následujících kapitolách. Každá 

varianta obsahuje: 

 

 Technickou část – návrh řešení překryvné vrstvy zeminy 

 Biologickou část – návrh zakládání porostů a následnou pěstební 

péči. 

 Grafický návrh 

3.1. Varianta č.1 – zalesnění 

Technická rekultivace pro variantu zalesnění odpovídá překrytí plochy  

o rozloze 153,5 ha vrstvou zeminy o mocnosti 0,5 m. Toto bude představovat 

potřebu 767 500 m3 minerálních zemin. Před zahájením odtěžování zeminy  
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z depónií bude proveden rozbor uložených půd a na základě rozboru bude 

stanoven postup odtěžování a ukládání zemin z důvodu zajištění optimálního 

složení vrstvy zeminy pro následnou lesnickou rekultivaci. 

Biologická rekultivace bude provedena plošným zalesněním na ploše  

o celkové výměře 153,5 ha. Takto provedená výsadba bude fungovat jako součást 

protierozní ochrany a zároveň vegetace dřevin vylepší estetický dojem při zapojení 

umělého tělesa do okolí. 

Tabulka č.1: Varianta č.1 - technická rekultivace 

Kód 
položky 
(URS) 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Montáž Cena celkem 

122101404 

Vykopávky v zemníku na 
suchu v hornině tř. 1 a 2 
objem přes 10000 m3 m3 767 500,00 20,00 15 350 000,00 15 350 000   

162301102 

Vodorovné přemístění do 
1000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 767 500,00 41,00 31 467 500,00 31 467 500   

171201101 
Rozhrnutí zeminy včetně 
urovnání m3 767 500,00 12,00 9 210 000,00 9 210 000   

 
Celkem 

    
56 027 500   

 Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Při dlouhodobém deponování zeminy je potlačen přirozený edafon tohoto 

materiálu. Po povezení zeminou a urovnání, bude na ploše aplikováno zelené 

hnojení [5]. 

Následně bude předplodina jako zelené hnojení požnuta, rozmetena  

na místě a zapravena do půdy podmítkou. Zapravením zeleného hnojiva dojde  

ke zvýšení obsahu organických látek v půdním profilu, k úpravě půdního prostředí  

a fyzikálních a chemických vlastností.  

Pro zapravení hnojiva bude použit následující technologický postup  

[5; interní zdroj ČEZ, a.s.]: 

 

 smykování, vláčení, 

 setí, 

 požnutí a rozmetání, 

 podmítka, 

 smykování, vláčení. 
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Druhové složení vysazovaných sazenic lesních dřevin použitých  

při biologické rekultivaci vychází z nepříznivých stanovištních podmínek 

(pedologických, hydrických a klimatických), expozice lokality, ze stanovištních 

nároků jednotlivých dřevin (viz. příloha č.9) a z dosavadních zkušeností 

z probíhajících biologických rekultivací ve srovnatelných podmínkách na jiných 

lokalitách ČEZ, a.s. 

V návrhu rekultivace jsou použity druhově domácí dřeviny  

a to ve skupinových výsadbách s jednotlivým smíšením dřevin cílových 

s dřevinami melioračními. 

 

Obrázek č.10: Schéma míšení dřevin při zalesňování výsypek 

 

Zdroj: [5] 

Zásadně budou použity sazenice pocházející z klimatických podmínek 

blízkých klimatickým podmínkám složiště. Navržené druhové složení porostů  

(viz. tabulka č.2) vychází z faktu, že složiště leží v teplé oblasti, kde původní lesní 

porosty měly charakter dubohabřin a lipových doubrav. Navržené druhové složení 

však zohledňuje i extrémnost stanoviště složiště, a využívá možnost začlenit  

do porostů další druhy dřevin, které mají význam meliorační. Tyto dřeviny mohou 

být v průběhu vývoje z porostů odstraňovány. 

 Výsadba bude  prováděna ve trojúhelníkovém sponu. Navrhuji 

trojúhelníkový spon výsadby 1,2 x 1,8 (dřeviny i keře). Cílový počet sazenic  
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při této výsadbě odpovídá 4.630 ks na 1 hektar. Bude vysázeno celkem  

710 705 ks sazenic (viz. tabulka č.3). 

Pro výsadbu bude použit dvouletý sadební materiál balený či prostokořenný  

(u melioračních dřevin), s důrazem na dodržení agrotechnických lhůt. Parametry 

sadebního materiálu musejí být v souladu s ČSN 48 2115. Dodávaný sadební 

materiál bude vybaven dokumentací dle platné legislativy. 

 

Tabulka č.2: Poměrové složení dřevin 

Cílové 
Dub zimní 15% 

Habr obecný 10% 

Borovice lesní 10% 

Lípa srdčitá 10% 

Javor mléč 10% 

Bříza bělokorá 10% 

Celkem dřeviny cílové 65% 

Meliorační 
Topol osika 10% 

Jeřáb obecný 10% 

Topol kanadský 5% 

Topol černý 5% 

Celkem dřeviny maliorační 30% 

Keře 
Ptačí zob obecný 

Javor babyka 

Modřín opadavý 

Svída krvavá 

Mahalebka obecná                   

Jeřáb muk 

Růže psí 

Zimolez obecný 

Trnka obecná 

5% 

Celkem keře 5% 

  

  Zdroj: [vlastní zpracování] 

U nadzemní části sadebního materiálu se doporučuje výška 36 – 50 cm  

(pro borovice a některé listnáče 26 – 35 cm). Menší sazenice se lépe ujímají  

a mají menší nároky na vláhu v počátcích zakořeňování [interní zdroj ČEZ, a.s.]. 

K úspěšnému ujmutí a prospívání sazenice na stanovišti je nutný dobře 

vyvinutý kořenový systém. Předpokládá se, že krytokořenný sadební materiál 

bude pěstován v sadbovačích povoleného typu na vzduchovém polštáři [6]. 



Lukáš Fric: Návrh optimální rekultivace na odkališti Třískolupy 

2011                                                                                                                                             23 

Pro keře bude použit prostokořenný sadební materiál. Výpěstky musí mít 

minimálně 3 vitální výhony a dobře vyvinutý kořenový systém. Sazenice  

před vlastní výsadbou musíme upravit. Je nutné odstranit suché, odumřelé 

nadzemní i kořenové části. U keřů můžeme příliš dlouhé výhony zakrátit. 

Výsadba bude provedena minimálně jeden rok po povezení zeminou. 

Výsadba bude probíhat pouze v jarních a podzimních termínech. Výsadbu nelze 

provádět v období červen - červenec – srpen, protože v tomto období převládají 

dlouhá sucha. Dle zkušeností bude výsadba probíhat v podzimním termínu 

výsadeb. 

 

Tabulka č.3: Varianta č.1 - sadební materiál 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Dub zimní ks 106606 13,50 1 439 181   

Habr obecný ks 71071 13,50 959 459   

Borovice lesní ks 71071 13,50 959 459   

Lípa srdčitá ks 71071 13,50 959 459   

Javor mléč ks 71071 12,00 852 852   

Bříza bělokorá ks 71071 13,50 959 459   

Topol osika ks 71071 10,00 710 710   

Jeřáb obecný             ks 71071 12,00 852 852   

Topol kanadský            ks 35535 10,00 355 350   

Topol černý              ks 35535 10,00 355 350   

Ptačí zob obecný                  ks 3948 10,00 39 480   

Javor babyka                 ks 3948 10,00 39 480   

Modřín opadavý              ks 3948 10,00 39 480   

Svída krvavá                  ks 3948 12,00 47 376   

Mahalebka obecná                    ks 3948 12,00 47 376   

Jeřáb muk             ks 3948 12,00 47 376   

Růže psí               ks 3948 12,00 47 376   

Zimolez obecný                 ks 3948 12,00 47 376   

Trnka obecná                   ks 3948 12,00 47 376   

Celkem 
 

710705  8 806 825   

 Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Výsadba sadebního materiálu bude prováděna jamkovou metodou  

bez výměny zeminy o velikosti jamek 35 x 35 cm s přihnojením NPK (vícesložkové 

průmyslové hnojivo obsahující zejména dusík, fosfor a draslík, popřípadě i některé 
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stopové prvky). Použité obaly sadebního materiálu musí být v souladu  

se seznamem doporučených obalů, vydaným Výzkumným ústavem lesního 

hospodářství a myslivosti. Při přenosu sadebního materiálu budou dodržena 

všechna ustanovení prováděcí vyhlášky k lesnímu zákonu č. 139/2004 Sb. [5]. 

Kalkulace pro výsadbu je uvedena v tabulce č.4.  

 

  Tabulka č.4: Varianta č.1 - výsadba dřevin 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Smykování brány, vláčení ha 153,50 470,00 72 145   

Předplodina - luskovinobilní směska ha 153,50 2 016,00 309 456   

Luskovinoobilní směska - setí ha 153,50 1 050,00 161 175   

Požnutí předplodiny a rozmetání na 
místě 

ha 153,50 750,00 115 125   

Podmítka ha 153,50 520,00 79 820   

Vláčení ha 153,50 470,00 72 145   

Hnojení NPK - 5g/sazenice kg 3 554,00 25,000 88 850   

Nátěr proti okusu ha 153,50 10 252,00 1 573 682   

Repelent proti okusu ha 153,50 4 004,00 614 614   

Kopání jamek 0,35x0,35 m pro 
výsadbu lesních dřevin v 
nezabuřené hornině tř. 1,2 a 3 

ks 710 705,00 4,75 3 375 849   

Sadba do připravené půdy jamky 
35x35 

ks 710 705,00 2,60 1 847 833 

Okopání kolem sazenic v ploše 
0,5x0,5 m v zemině tř. 3 

ks 710 705,00 8,90 6 325 275   

zálivka(5l/sazenice) vč. dovozu 
vody do 6 km (ihned po výsadbě)* 

ks 710 705,00 4,50 3 198 173   

Celkem 
   

17 834 141   

  Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Následná pěstební péče o výsadby bude prováděna po dobu šesti let. Bude 

prováděno vyžínání buřeně, okopávka plochy cca 50 x 50 cm kolem sazenic, nátěr 

repelenty a přihnojení sazenic. 

Na základě vyhodnocení požadovaného monitoringu výskytu negativních 

činitelů (hlodavců a hmyzích škůdců) mohou být po uvážení nutnosti prováděny 

případné aplikace rodenticidů a insekticidů. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o položku variabilní a ne přímo nutnou k zajištění a vypěstování životaschopných 

mlazin, není vlastní aplikace pesticidů a rodenticidů zpracována jako nákladová 

položka. 
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Na základě každoročního předloženého posouzení a vyhodnocení  

(vč. návrhu opatření) stavu probíhající rekultivace bude provedeno případné 

dosázení uhynulých dřevin. V návrhu je počítáno s maximálním 30% úhynem 

obalovaných sazenic a s jejich náhradou v případě plošného úhynu. 

Po výsadbě bude provedena ochrana dřevin proti škodám způsobeným 

zvěří nátěrem v podzimním období (případné oplocení bude realizováno  

až na základě vyhodnocení stavu rekultivace – není součástí nákladových položek 

této varianty), přihnojení NPK, zálivka ( 5 l na sazenici ) a vyžnutí buřeně  

v ploškách kolem sazenic v roce výsadby. S ohledem na požadované dvouleté 

sazenice bude nutné včasné zajištění sadebního materiálu s dostatečným 

předstihem [5]. Celkové náklady na pěstební péči této varianty jsou uvedeny 

v tabulce č. 5. 

 

 Tabulka č.5: Varianta č.1 - pěstební péče 

Popis MJ Pěstební 
péče(roky) 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

Celoplošné vyžínání buřeně 1x za 
sezonu 

ha 6 153,50 20 000,00 18 420 000   

Okopání sazanic 1x za sezonu ha 6 153,50 19 500,00 17 959 500   

Nátěr proti okusu ha 6 153,50 10 252,00 9 442 092   

Repelent proti okusu ha 6 153,50 4 004,00 3 687 684   

Monitoring výskytu hlodavců  ha 6 153,50 6 660,00 6 133 860   

Monitoring výskytu hmyzích škůdců  ha 6 153,50 3 300,00 3 039 300   

Náhrada sazenic 30% ks - 213 212,00 21,00 4 477 452   

Celkem 
    

58 682 436   

 Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

Náklady na biologickou rekultivaci pro variantu č.1 jsou 85 323 402 Kč,  

na 1 ha je to tedy 555 853 Kč. Celkové náklady na realizaci varianty č.1 budou  

ve výši 141 350 902 Kč. Na 1 ha rekultivované plochy tedy vynaložíme celkem 

920 853 Kč. 

3.2. Varianta č.2 – kombinace zalesnění a zatravnění 

Návrh této varianty je řešen rozdělením do dvou části. První část bude 

rekultivace zemědělská. V této části bude provedena technická rekultivace 
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překrytím plochy o výměře 78,3 ha mocností zeminy 0,5 m. V druhé časti  

je navrhováno provést rekultivaci zalesněním. Plochy o rozloze 75,2 ha určené 

v této variantě k zalesnění, budou překryty vrstvou zeminy o mocnosti 0,6 m. Toto 

bude představovat celkovou potřebu 842 700 m3 minerálních zemin (viz. tabulka 

č.6). 

 

Tabulka č.6: Varianta č.2 - technická rekultivace 

Kód 
položky 
(URS) 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Montáž Cena celkem 

122101404 

Vykopávky v zemníku na 
suchu v hornině tř. 1 a 2 
objem přes 10000 m3 m3 842 700,00 20,00 16 854 000,00 16 854 000   

162301102 

Vodorovné přemístění do 
1000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 842 700,00 41,00 34 550 700,00 34 550 700   

171201101 
Rozhrnutí zeminy včetně 
urovnání m3 842 700,00 12,00 10 112 400,00 10 112 400   

 Celkem     61 517 100   
 Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Založení trvale zatravněné plochy vyžaduje provést taková opatření, 

abychom dosáhly zúrodnění dovezené překryvné zeminy. Jde hlavně o úpravu 

půdní reakce, obsahu humusu, přístupných živin a biologické aktivity. Je proto 

nutné zajistit odběr vzorků promísené zeminy a provést rozbory chemických 

vlastností půdy, které nám umožní stanovit vlastnosti rekultivované zeminy (půdní 

reakce, obsah minerálních a přístupných živin, sorpční kapacity, sorpční 

nasycenost, obsah COx, humusu, celkového dusíku) [5]. 

V půdotvorném procesu mají hlavní úlohu rostliny. To se týká i zlepšování 

fyzikálních, chemických a biologických poměrů v půdě. Vlivem rostlin se v půdě 

vytváří humus a půda se obohacuje dusíkem a ostatními živinami. Čím větší  

je obsah humusu v půdě, tím je na delší dobu zaručena efektivní úrodnost 

překryvných zemin. Pro zajištění úrodnosti navrhuji aplikovat  

v překryvných vrstvách zeminy přihnojení zeleným hnojením [5]. 

 Přihnojení ploch bude provedeno před vlastním osevem a výsadbou dřevin 

v rámci předosevních příprav. Aplikace před vlastním výsevem je prováděna  

pro lepší ujímavost a nastartování rychlejšího vývoje rostlin [5; interní zdroj ČEZ, a.s.]. 
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Vzhledem ke stanovištním podmínkám a ekologickým nároků jednotlivých 

druhů, navrhuji pro zatravnění směs vhodnou pro sušší stanoviště (viz. příloha 

č.10), nenáročnou na obsah živin. Např. kostřava červená, kostřava rákosovitá, 

kostřava ovčí, štírovník růžkatý, lipnice luční, jílek vytrvalý, jetel luční. 

Pro trvalé trávníky na nepříznivých stanovištích lze považovat za optimální 

množství osiva 100 kg/ha. Vlastní výsev se doporučuje provést v jarních měsících 

(duben, květen) nebo od poloviny měsíce srpna do konce září [12]. 

 

Tabulka č.7: Varianta č.2 - sadební materiál dřevin a keřů 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Dub zimní ks 52233 13,50 705 146   

Habr obecný ks 34817 13,50 470 030   

Borovice lesní ks 34817 13,50 470 030   

Lípa srdčitá ks 34817 13,50 470 030   

Javor mléč ks 34817 12,00 417 804   

Bříza bělokorá ks 34817 13,50 470 030   

Topol osika ks 34817 10,00 348 170   

Jeřáb obecný             ks 34817 12,00 417 804   

Topol kanadský            ks 17409 10,00 174 090   

Topol černý              ks 17409 10,00 174 090   

Ptačí zob obecný                  ks 1934 10,00 19 340   

Javor babyka                 ks 1934 10,00 19 340   

Modřín opadavý              ks 1934 10,00 19 340   

Svída krvavá                  ks 1934 12,00 23 208   

Mahalebka obecná                    ks 1934 12,00 23 208   

Jeřáb muk             ks 1934 12,00 23 208   

Růže psí               ks 1934 12,00 23 208   

Zimolez obecný                 ks 1934 12,00 23 208   

Trnka obecná                   ks 1934 12,00 23 208   

Celkem  348176  4 314 490   

 Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Následná péče o travní porosty je založena v sečení ploch s rozřezáním 

zelené hmoty a ponecháním na místě. Hned na jaře následujícího roku budou 

nezetlelé zbytky travního porostu vyvláčeny a louka bude provzdušněna lehkými 

branami. Sečení provádíme dvakrát do roka. S dodatečným přihnojováním  

se nepočítá (není žádoucí přílišný nárůst biomasy). 
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Tabulka č.8: Varianta č.2 - výsadba dřevin 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Smykování brány, vláčení ha 75,20 470,00 35 344   

Předplodina-Luskovinoobilní směska ha 75,20 2 016,00 151 603   

Luskovinoobilní směska - setí ha 75,20 1 050,00 78 960   

Požnutí předplodiny a rozmetání na 
místě ha 75,20 750,00 56 400   

Podmítka ha 75,20 520,00 39 104   

Vláčení ha 75,20 470,00 35 344   

Hnojení NPK - 5g/sazenice kg 1 741,00 25,000 43 525   

Nátěr proti okusu ha 75,20 10 252,00 770 950   

Repelent proti okusu ha 75,20 4 004,00 301 101   

Kopání jamek 0,35x0,35 m pro 
výsadbu lesních dřevin v 
nezabuřené hornině tř. 1,2 a 3 kus 348 176,00 4,75 1 653 836   

Sadba do připravené půdy jamky 
35x35 kus 348 176,00 2,60 905 258   

Okopání kolem sazenic v ploše 
0,5x0,5 m v zemině tř. 3 kus 348 176,00 8,90 3 098 766   

Zálivka (5l/sazenice) vč. dovozu 
vody do 6 km (ihned po výsadbě)* ks 348 176,00 4,50 1 566 792   

Celkem 
   

8 736 983   

  Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Tabulka č.9: Varianta č.2 - zatravnění 

Popis MJ Pěstební 
péče(roky) 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

Smykování brány, vláčení ha 1 78,30 470,00 36 801   

Předplodina-Luskovinoobilní směska ha 1 78,30 2 016,00 157 853   

Luskovinoobilní směska - setí ha 1 78,30 1 050,00 82 215   
Požnutí předplodiny a rozmetání na místě ha 1 78,30 750,00 58 725   

Podmítka ha 1 78,30 520,00 40 716   

Vláčení ha 1 78,30 470,00 36 801   

Jetelotravní směs 100kg/ha ha 1 78,30 9 576,00 749 801   

Setí jetelotravní směsí ha 1 78,30 1 050,00 82 215   

Seč, rozřezání, rozmetání ha 3 78,30 3 600,00 845 640   

Celkem 
    

2 090 767   

Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 
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Tabulka č.10: Varianta č.2 - pěstební péče 

Popis MJ Pěstební 
péče(roky) 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Celoplošné vyžínání buřeně 1x za 
sezonu ha 6 75,20 20 000,00 9 024 000   

Okopání sazanic 1x za sezonu ha 6 75,20 19 500,00 8 798 400   

Nátěr proti okusu ha 6 75,20 10 252,00 4 625 702   

Repelent proti okusu ha 6 75,20 4 004,00 1 806 605   

Monitoring výskytu hlodavců  ha 6 75,20 6 660,00 3 004 992   

Monitoring výskytu hmyzích škůdců  ha 6 75,20 3 300,00 1 488 960   

Náhrada sazenic 30% ks - 104 453,00 21,00 2 193 513   

Celkem 
    

30 942 172   

Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

V rámci biologické rekultivace varianty č.2 bude na část zatravnění 

vynaloženo 2 090 767 Kč (viz. tabulka č.9). Náklady na biologickou rekultivaci  

pro část zalesnění jsou 43 993 645 Kč (viz. tabulka č.7, 8, 10). Po ukončení 

pěstební péče bude možné předat pozemky vlastníkům k užívání. 

Celkové náklady na realizaci varianty č.2 budou ve výši 107 601 512 Kč.  

Na 1 ha rekultivované plochy vynaložíme celkem 700 987 Kč. 

3.3. Varianta č.3 – rekultivace krajinářská 

Pro tuto variantu je navrhováno překrytí plochy zeminou v mocnosti  

0,3 m v části zatravněné a 0,6 m v ploše výsadby dřevin a remízků. Zalesnění 

bude provedeno po obvodě zájmového území tak, aby tyto plochy plynule 

navázaly na již zrekultivované okolí (odkaliště ITÁLIE, hrázový systém odkaliště 

Třískolupy). Plochu pro zalesnění navrhuji o rozloze 59,3 ha, zatravnění bude 

realizované na ploše 89,5 ha a remízky budou založeny v zatravněné ploše  

na plochách o celkové rozloze 4,7 ha. 

Při realizaci této varianty budeme potřebovat celkem 652 500 m3 

minerálních zemin. Pro zatravněnou plochu to bude představovat 268 500 m3  

a pro plochu navrženou k zalesnění to bude 384 000 m3 zeminy. Tento materiál 

budeme navážet z deponií zeminy jako v předchozích variantách. Dopravní 

vzdálenost deponií od plochy určené pro technickou rekultivaci je do 1000 m. 
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Celkové náklady na technickou rekultivaci, které budeme muset vynaložit  

při realizaci této varianty jsou ve výši 47 632 500 Kč. Kalkulace nákladů  

je podrobněji uvedena v tabulce (viz. tabulka č.11). 

.  

Tabulka č.11: Varianta č.3 - technická rekultivace 

Kód 
položky 
(URS) 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Montáž Cena celkem 

122101404 

Vykopávky v zemníku na 
suchu v hornině tř. 1 a 2 
objem přes 10000 m3 m3 652 500,00 20,00 13 050 000,00 13 050 000   

162301102 

Vodorovné přemístění 
do 1000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 652 500,00 41,00 26 752 500,00 26 752 500   

171201101 

Rozhrnutí zeminy  
vč. urovnání 

m3 652 500,00 12,00 7 830 000,00 7 830 000   
 

Celkem 
    

47 632 500   

Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

Příprava a technologický postup pro přípravu vlastní výsadby je shodný 

s variantou č.1 a č.2. Rozdílem je mocnost překryvné vrstvy na plochách 

zatravnění tj. 0,3 m zeminy oproti variantě č.2, kde je navrhnuta vrstva 0,5 m.  

Výsadba bude prováděna ve trojúhelníkovém sponu. Navrhuji 

trojúhelníkový spon výsadby 1,2 x 1,8. Cílový počet sazenic při tomto sponu 

odpovídá počtu 4 630 ks na 1 ha. Na zalesněných plochách a v remízcích, bude 

vysázeno celkem 296 320 ks sazenic. Navrhované počty sazenic dle zastoupení 

jsou uvedeny v tabulce č.12. 

Druhové složení vysazovaných sazenic lesních dřevin použitých  

při biologické rekultivaci vychází z nepříznivých stanovištních podmínek 

(pedologických, hydrických a klimatických), expozice lokality, ze stanovištních 

nároků jednotlivých dřevin (viz. příloha č.9) a z dosavadních zkušeností 

z probíhajících biologických rekultivací ve srovnatelných podmínkách na jiných 

lokalitách ČEZ, a.s.. 

Na zalesněných plochách a v remízcích, bude vysázeno celkem  

296 320 ks sazenic (viz. tabulka č.12). 
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Tabulka č.12: Varianta č.3 - sadební materiál dřevin a keřů 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Dub zimní ks 44450 13,50 600 075   

Habr obecný ks 29632 13,50 400 032   

Borovice lesní ks 29632 13,50 400 032   

Lípa srdčitá ks 29632 13,50 400 032   

Javor mléč ks 29632 12,00 355 584   

Bříza bělokorá ks 29632 13,50 400 032   

Topol osika ks 29632 10,00 296 320   

Jeřáb obecný             ks 29632 12,00 355 584   

Topol kanadský            ks 14816 10,00 148 160   

Topol černý              ks 14816 10,00 148 160   

Ptačí zob obecný                  ks 1646 10,00 16 460   

Javor babyka                 ks 1646 10,00 16 460   

Modřín opadavý              ks 1646 10,00 16 460   

Svída krvavá                  ks 1646 12,00 19 752   

Mahalebka obecná                    ks 1646 12,00 19 752   

Jeřáb muk             ks 1646 12,00 19 752   

Růže psí               ks 1646 12,00 19 752   

Zimolez obecný                 ks 1646 12,00 19 752   

Trnka obecná                   ks 1646 12,00 19 752   

Celkem  296320  3 671 903   

Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

Tabulka č.13: Varianta č.3 - výsadba dřevin 

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

Smykování brány, vláčení ha 64,00 470,00 30 080   

Předplodina - Luskovinoobilní směska ha 64,00 2 016,00 129 024   

Luskovinoobilní směska - setí ha 64,00 1 050,00 67 200   

Požnutí předplodiny a rozmetání na místě ha 64,00 750,00 48 000   

Podmítka ha 64,00 520,00 33 280  

Vláčení ha 64,00 470,00 30 080   

Hnojení NPK - 5g/sazenice kg 1 481,60 25,000 37 040   

Nátěr proti okusu ha 64,00 10 252,00 656 128   

Repelent proti okusu ha 64,00 4 004,00 256 256   

Kopání jamek 0,35x0,35 m pro výsadbu 
lesních dřevin v nezabuřené hornině tř. 
1,2 a 3 

ks 296 320,00 4,75 1 407 520   

Sadba do připravené půdy jamky 35x35 ks 296 320,00 2,60 770 432   

Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m 
v zemině tř. 3 

ks 296 320,00 8,90 2 637 248   

Zálivka (5l/sazenice) vč. dovozu vody do 
6 km (ihned po výsadbě)* 

ks 296 320,00 4,50 1 333 440   

Celkem    7 435 728   

     Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 
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Tabulka č.14: Varianta č.3 - zatravnění 

Popis MJ Pěstební 
péče(roky) 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Smykování brány, vláčení ha 1 89,50 470,00 42 065   

Předplodina-Luskovinoobilní 
směska 

ha 1 89,50 2 016,00 180 432   

Luskovinoobilní směska - setí ha 1 89,50 1 050,00 93 975   

Požnutí předplodiny a rozmetání na 
místě 

ha 1 89,50 750,00 67 125   

Podmítka ha 1 89,50 520,00 46 540   

Vláčení ha 1 89,50 470,00 42 065   

jetelotravní směs 100kg/ha ha 1 89,50 9 576,00 857 052   

Setí jetelotravní směsí ha 1 89,50 1 050,00 93 975   

Seč, rozřezání, rozmetání ha 3 89,50 3 600,00 966 600   

Celkem 
    

2 389 829   

 Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 

 

V této variantě je vnesen nový krajinný prvek ve formě remízků, který doplní 

krajinu a poslouží zejména jako vhodný biotop pro drobnou zvěř a ptactvo [2]. 

Náklady na biologickou rekultivaci pro variantu č.3 jsou 39 831 220 Kč  

(viz. tabulka č. 12, 13, 14, 15). Na 1 ha rekultivované plochy je to tedy 259 487 Kč. 

Celkové náklady na realizaci varianty č.3 včetně nákladů na následnou 

pěstební péči budou ve výši 87 463 720 Kč. Na 1 ha rekultivované plochy 

vynaložíme celkem 569 796 Kč. 

 

Tabulka č.15: Varianta č.3 - pěstební péče 

Popis MJ Pěstební 
péče(roky) 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Celoplošné vyžínání buřeně 1x za 
sezonu 

ha 6 64,00 20 000,00 7 680 000   

Okopání sazanic 1x za sezonu ha 6 64,00 19 500,00 7 488 000   

Nátěr proti okusu ha 6 64,00 10 252,00 3 936 768   

Repelent proti okusu ha 6 64,00 4 004,00 1 537 536   

Monitoring výskytu hlodavců  ha 6 64,00 6 660,00 2 557 440   

Monitoring výskytu hmyzích škůdců  ha 6 64,00 3 300,00 1 267 200   

Náhrada sazenic 30% ks - 88 896,000 21,00 1 866 816   

Celkem 
    

26 333 760   

Zdroj: [URS; vlastní zpracování] 
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3.4. Sumarizace a porovnání variant 

3.4.1. Příprava stanoviště 

Technická rekultivace pro řešené varianty je založena na překrytí 

rekultivované plochy vrstvou zeminy, která se bude navážet z deponií v blízkosti 

odkaliště. Jedná se o deponii zeminy u firmy BEST Polerady a deponie zeminy  

na odkališti ITÁLIE. Množství navážené zeminy a mocnost překrytí významně 

ovlivní náklady na technickou rekultivaci. 

Varianta č.1 je varianta lesnická. Tato varianta je povolena územním 

rozhodnutím pro rekultivace  složišť popelovin elektrárny Počerady. Technická 

rekultivace odpovídá překrytí plochy o rozloze 153,5 ha vrstvou zeminy  

o mocnosti 0,5 m. Překryvná vrstva bude představovat potřebu 767 500 m3 

minerálních zemin. Celkové náklady na technickou rekultivaci jsou 56 027 500 Kč. 

Varianta č.2 je varianta zemědělské rekultivace a rekultivace provedené 

zalesněním. Je navržena technická rekultivace překrytím plochy o rozloze 75,2 ha 

vrstvou zeminy o mocnosti 0,6 m na plochách pro zalesnění a plochy  

pro zatravnění o výměře 78,3 ha navrhuji překrýt mocností zeminy 0,5 m. Toto 

bude představovat přesun 842 700 m3 minerálních zemin. Celkem bude 

vynaloženo 61 517 100 Kč na provedení technické rekultivace. 

Varianta č.3 je varianta krajinářské rekultivace a zalesnění. V této variantě 

je navrženo překrytí plochy 89,5 ha zeminou v mocnosti 0,3 m v části zatravněné. 

Plocha 64 ha určená pro výsadbu dřevin a remízků bude povežena vrstvou 

zeminy 0,6 m. Celkem bude třeba přemístit 652 500 m3 zeminy. Celkové náklady 

vynaložené na technickou rekultivaci budou ve výši 47 632 500 Kč. 

Z porovnání vyplývá, že nejnižší náklady pro technickou rekultivaci budou 

vynaloženy na variantu č.3, tj. na rekultivaci krajinářskou (viz. graf č.1). 
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Graf č.1: Porovnání variant technické rekultivace 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

3.4.2. Biologická rekultivace 

Varianta č.1 odpovídá zalesnění celé 153,5 ha. Při navrženém sponu  

1,2 x 1,8 (dřeviny i keře) je třeba pro výsadbu 710 705 ks sazenic. Z celkového 

počtu sazenic bude 5% keřů, což je 35 535 ks. Je navržena šestiletá pěstební 

péče. Celkové náklady na biologickou rekultivaci jsou 85 323 402 Kč. 

Varianta č.2 je varianta zemědělské rekultivace a rekultivace provedené 

zalesněním. Pro výsadbu je navrženo 348 176 ks sazenic. Z celkového počtu 

sazenic bude 5% keřů, což je 17 408 ks. Je navržena šestiletá pěstební péče. 

Celkové náklady na biologickou rekultivaci jsou 43 993 645 Kč. 

Varianta č.3 je varianta krajinářské rekultivace a zalesnění. V této variantě 

bude výsledkem zatravněná plocha s remízky. Pro remízky je navržena plocha  

4,7 ha a bude na ní vysázeno 21 761 ks sazenic. Zalesnění je navrženo na ploše 

59,3 ha, to představuje potřebu 274 559 ks stromů a keřů. Z celkového počtu 

296 320 ks sadebního materiálu je navrženo 5% keřů, tj. 14 816 ks sazenic. Keře 

budou vysázeny po obvodu zalesnění a remízků. Je navržena šestiletá pěstební 

péče. Celkové náklady na biologickou rekultivaci budou 39 831 220 Kč. 

Porovnání nákladů na biologickou rekultivaci jednotlivých variant je graficky 

provedeno v grafu č.2. 
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Graf č.2: Porovnání variant biologické rekultivace 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

3.4.3. Porovnání variant 

Porovnání nákladů na realizaci technické a biologické rekultivace jsou 

uvedeny v následujících tabulkách (viz. tabulka č.16 – č.18). Shrnutí nákladů 

v těchto tabulkách vychází z nákladů uvedených v jednotlivých variantách 

v předchozích kapitolách (viz. tabulka č.1 – č.15). 

Tabulka č.16: Varianta č.1 - lesnická rekultivace 

Etapa Část Cena Plocha[ha] Mocnost[m] 
Technická rekultivace Zalesnění 56 027 500   

Sadební materiál 8 806 825   

Výsadba dřevin 17 834 141   

Biologická rekultivace 
  

  
Pěstební péče 58 682 436   

153,5 0,5 

Cena celkem varianta č.1 
  

139 580 861   153,5 
 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka č.17: Varianta č.2 - kombinace zalesnění a zatravnění 

Etapa Část Cena Plocha[ha] Mocnost[m] 

Zatravnění 28 579 500   78,3 0,5 
Technická rekultivace 

Zalesnění 32 937 600   75,2 0,6 

Sadební materiál 4 314 490   

Výsadba dřevin 8 736 983   
75,2 0,6 

Zatravnění 2 090 767   78,3 0,5 

Biologická rekultivace 

Pěstební péče 30 942 172   75,2 0,6 

Cena celkem varianta č.2 
  

107 601 512   153,5 
 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tabulka č.18: Varianta č.3 - Krajinářská 

Etapa Část Cena Plocha[ha] Mocnost[m] 

Zatravnění 19 600 500   89,5 0,3 
Technická rekultivace 

Zalesnění 28 032 000   64 0,6 

Sadební materiál 3 671 903   

Výsadba dřevin 7 435 728   
64 0,6 

Zatravnění 2 389 829   89,5 0,3 
Biologická rekultivace 

Pěstební péče 26 333 760   64 0,6 

Cena celkem varianta č.3 
  

87 463 720   153,5 
 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č.19: Porovnání nákladů jednotlivých navrhovaných variant 

Varianta Část technická Část biologická Celkem [Kč] 
Varianta č.1 56 027 500   85 323 402   141 350 902 
Varianta č.2 61 517 100   46 084 412   107 601 512   
Varianta č.3 47 632 500   39 831 220   87 463 720   
    
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z předchozí rekapitulace je zřejmé, že nejnákladnější ze všech variant,  

je varianta č.1 tj. varianta zalesnění celé řešené plochy. V důsledku špatných 

klimatických podmínek a v důsledku nedostatečné hydrické a edafické stabilizace 

půd na rekultivovaných plochách dochází k poměrně vysokým úhynům s nutností 

na značné dosazování založených porostů [interní zdroj ČEZ, a.s.]. Nahrazení 

uhynulých sazenic si vyžaduje značně vysoké náklady. Z tohoto důvodu tuto 

variantu dle mého názoru nemohu doporučit. 

Varianta č.2 je v porovnání s variantou č.1 méně nákladná, i přesto, že jsem 

v ní navýšil mocnost překryvné vrstvy zeminy na plochách pro výsadbu stromů  

o 0,1 m pro větší hloubku na vytvoření půdního horizontu a lepší ujímavost 

výsadby. Snížení nákladů této varianty je v nižším počtu vysázených sazenic. Toto 

snížení je dále podpořeno nižšími náklady na následnou pěstební péči.  

Tuto variantu považuji za vyhovující. 

Varianta č.3 je krajinářská. Plochy, které navrhuji k zatravnění budou 

ponechány přirozenému vývoji. Zalesnění po obvodu zabezpečí lepší odolnost 

hrázového systému proti erozi a plynule naváže na rekultivaci odkaliště ITÁLIE. 

Remízky rozmístěné v terénu budou sloužit jako biokoridory a jako lokální 

biocentra pro zabezpečení migrace živočichů a stabilizaci ekosystému celého 
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odkaliště. Zatravněné plochy doplněné remízky nepravidelného tvaru, budou 

ponechány přirozenému vývoji. Následná pěstební péče těchto ploch 

ponechaných sukcesi bude pouze o dřeviny. Tuto variantu navrhuji k realizaci. 

 

Graf č.3: Celkové náklady – porovnání variant 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4. Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a zhodnotit optimální způsob rekultivace 

odkaliště Třískolupy a vybrat takovou variantu, která bude nejen respektovat ráz 

okolní krajiny, ale současně bude i ekonomicky výhodná. 

Celkové náklady vybrané varianty, která kombinuje zalesnění a zatravnění, 

jsou ve výši 87 463 720 Kč. Po úspěšném dokončení rekultivace, je předpokládán 

prostor, který bude přirozeně navazovat na okolní krajinu a bude vhodný  

pro kolonizaci a rozšíření organismů z přilehlého okolí. Plocha, která byla po půl 

století využívána těžkým průmyslem, bude zatravněna a zalesněna a tím budou 

nastartovány procesy pro zajištění stabilizace přírodního ekosystému a funkčního 

využití území směřujícímu k původnímu rázu krajiny. 

Doufám, že výsledky mé práce přispějí k dalšímu postupu pro výběr 

optimálního řešení rekultivace odkaliště Třískolupy. 
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