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PEDOLOGICKÝ ROZBOR 

Výsledky rozborů vzorků zemin z deponií jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Deponie 
uhličitany 

[%] 
pH 

H2O 
slovní 

vyhodnocení 
pH 
KCl 

slovní vyhodnocení 

BEST 6,0 8,2 alkalická 7,4 alkalická 
BÁBA <0,1 6,3 slabě kyselá 5,5 slabě kyselá 
BÁBA 
B1 0,4 7,6 slabě alkalická 6,9 neutrální 

 

KVK S V 
Deponie 

mmol+/100g 
slovní 

vyhodnocení mmol+/100g [%] 
slovní 

vyhodnocení 

BEST 17,22 střední 17,22 100 úplně nasycená 
BÁBA 49,63 velmi vysoká 41,13 83 nasycená 
BÁBA 
B1 26,72 vysoká 26,72 100 úplně nasycená 

 

Ntot Cox humus 
Deponie 

[%] [%] [%] 
C:N slovní vyhodnocení 

BEST 0,2 1 1,6 5,9 nízký 
BÁBA 0,5 4,3 7,3 7,9 velmi vysoký 
BÁBA 
B1 0,2 1,2 2 6,9 střední 

 

<0,001 <0,002 <0,01 <0,05 0,01 - 0,05 
0,05 - 
0,25 

0,25 - 
2,0 

Deponie 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

slovní 
vyhodnocení 

BEST 27,1 34,6 46,9 81,5 34,7 9 9,5 jílovitohlinitá 
BÁBA 33,9 47,2 63,2 85,6 22,4 3 11,5 jílovitá 
BÁBA 
B1 40,6 44,3 55,5 80,4 6,3 6,3 13,3 jílovitohlinitá 

 

Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a.s.]
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Dub zimní, drnák - Quercus petraea (Matt) Liebl. (= Q.sessiliflora Salisb.)  

Statný domácí strom s kůlovým kořenovým systémem a bohatými postranními 

kořeny. Roste nejčastěji v pásmu pahorkatin a podhůří, zpravidla výše nežli dub letní, 

kde se vyskytuje i na sušších štěrkovitých půdách ve směsi s habrem, dubem letním, 

břízou, jeřábem. Rekultivační použití je obdobné jako u dubu letního. Oba druhy se  

v přirozených podmínkách i kříží.  

 

Habr obecný - Carpinus betulus L.  

Domácí strom, vyskytující se v nížinách až pahorkatinách. Má dlouhý kůlový 

kořen a silné, bohaté vedlejší kořeny. Vytváří většinou smíšené porosty  

s dubem, na kamenitých půdách i s javorem, lípou a jasanem. Ke stanovištním 

podmínkám je to dřevina velmi tolerantní. Rekultivačně bude využitelný zejména jako 

dřevina vtroušená s větším melioračním významem, nejčastěji  

ve směsi s dubem letním (zimním), lípou, babykou, borovicí a jeřábem. Růstovou 

vitalitou v počátečním období je porovnatelný zejména s dubem letním. 

 

Borovice lesní - Pinus silvestris L.  

Domácí druh, zpravidla vytvářející v nížinách souvislé porosty. Druh  

s rozsáhlou ekologickou amplitudou, ve které vytváří řadu fytogeografických typů, 

které se od sebe liší jak fyziologicky, tak i morfologicky. Na půdu nemá vyhraněné 

nároky, nejlépe se jí daří na půdách hlinitých a hlinitopísčitých,  

s hlubším půdním profilem a dobře zásobených vodou. Obstojí však  

i na kamenitých půdách a suťových svazích, snáší značné hydrické i teplotní výkyvy. 

Na antropogenních půdách roste lépe na výsypkových zeminách zrnitostně lehčích. 

Lze ji však s úspěchem vysazovat i na těžších zeminách.  

V zakládaných porostech na antropogenních půdách se bude nejčastěji uplatňovat 

ve směsi s lípou, břízou a habrem, nebo v hloučcích (s ohledem  

i na estetický účinek porostní skladby). 

 

 

 

Lípa srdčitá, malolistá - Tilia cordata Mill ( = .T. parvifolia Ehrh.) 

Náš domácí strom, rozšířený hlavně v pásmu doubrav do 500–600  

m n.m., kde se vyskytuje v porostech spíše jako dřevina přimíšená. Jen ojediněle 

vytváří čisté porosty. Vytváří krátký, silný kůlový kořen, vedlejší kořeny jsou dlouhé, 
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bohatě větvené. Na stanoviště nemá příliš velké nároky, nejlépe  

jí vyhovují na živiny bohatší a jen mírně vlhké půdy. Velmi dobře však obstojí  

i na suchých a kamenitých půdách, ale nesnáší těžší půdy s vysokou hladinou 

podzemní vody. Na nižší vzdušnou vlhkost a na zásobu půdní vody je méně citlivá 

nežli lípa velkolistá. Z rekultivačního hlediska se jedná o významnou dřevinu,  

s vysokými melioračními účinky, využitelnou ve výsadbách  

na zrnitostně i minerálně různorodých výsypkových zeminách, kde se bude 

uplatňovat jako dřevina hlavní i pomocná, nejčastěji ve směsi s dubem letním 

(zimním), borovicí, jeřábem. Lze ji však využít i jako dřevinu pro zpevnění svahů, má 

bohatou pařezovou výmladnost.  

 

Javor mléčný, mléč - Acer platanoides L.  

Statný domácí strom, vyskytující se nejčastěji v nížinách  

a pahorkatinách. Nejvíce je zastoupen ve společenstvu habrových lesů  

a v suťových porostech, kde doprovází klen, lípu, jilm a dub. Vytváří poměrně tenké, 

dlouhé, bohatě větvené kořeny. Nejlépe roste na půdách hlinitých  

a hlubokých, dobře zásobených živinami, s půdní reakcí kolem 6,5 pH. Nevyhýbá  

se však ani lokalitám kamenitým a půdám lehkým, které upřednostňuje před půdami 

přemokřenými a silně utuženými. Rekultivačně významná meliorační dřevina  

s dobrým rozkladem listové hmoty, využitelná při zalesňování zrnitostně i minerálně 

různorodých zemin, při stabilizaci sesuvných svahů. V porostu se bude uplatňovat 

nejčastěji jako dřevina hlavní, převážně ve směsi s olší a dalšími pomocnými 

dřevinami (dubem červeným, osikou, jeřábem, lípou). 

 

 

 

Bříza bělokorá - Betula pendula ROTH 

Strom domácího původu, rozšířený po celé Evropě, s převážně mělkým  

a větveným kořenovým systémem. Čisté porosty vytváří většinou jako významná 

náletová dřevina na devastovaných půdách, v porostu se však zpravidla vyskytuje 

vtroušeně ve společnosti všech domácích dřevin.  

Na přirozených stanovištích vykazuje nejlepší růst na hlubokých, hlinitopísčitých  

a mírně vápenitých půdách, avšak spokojí se i s půdami kamenitými, přechodně 

zamokřenými a kyselými. Z hlediska rekultivačního ji lze považovat  

za významnou meliorační dřevinu, šířící se velmi dobře náletem. Vykazuje  
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i příznivý růst na zeminách sterilních, zrnitostně lehkých (minerálně deficitních), kde 

do 20. let předrůstá většinu domácích dřevin, dobře však roste i na šedých jílech.  

V porostu se bude nejčastěji uplatňovat jako dřevina hlavní i vtroušená. Je odolná 

proti imisím. 

 

Topol osika - Populus tremula L.  

Domácí strom s řídkou korunou. Roste od nížin až vysoko do hor. Areál jeho 

výskytu je zejména v nížinách a pahorkatinách, v pásmu doubrav, spodním pásmu 

bučin, často v bývalých pařezinách. Kořenový systém má mělký, hlavní kořeny velmi 

dlouhé. Dřevina na stanovištní podmínky velmi skromná, nejlepší růst vykazuje  

na písčitohlinitých a hlubokých půdách. Patří mezi rychle rostoucí dřeviny  

s významnými melioračními účinky, šířící se bezproblémově na všech stanovištích 

přirozeným způsobem (náletem a kořenovou výmladností). Rekultivačně vysoce 

ceněná dřevina, s obdobnými melioračními účinky a použitím jako olše lepkavá  

a šedá na zrnitostně i minerálně různorodých zeminách i na výsypkách. V porostech 

se bude uplatňovat nejčastěji jako dřevina pomocná (vtroušená), převážně ve směsi 

s javorem, jasanem, olší, modřínem a dubem červeným, nebo i jako dřevina 

přípravných porostů (monokultura určená pro pozdější přeměnu).  

 

Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia L.  

Naše domácí dřevina rozšířená od nížin až do horských poloh s krátkým 

kůlovým kořenem a bohatě větvenými vedlejšími kořeny. Rekultivačně významná 

dřevina s melioračními účinky a skromnými stanovištními nároky, využitelná  

na zrnitostně různorodých zeminách. V porostu se bude nejčastěji uplatňovat jako 

dřevina pomocná (vtroušená), vysazovaná ve směsi se všemi druhy dřevin. 

Vyznačuje se bohatou pařezovou i kořenovou výmladností. 

 

Topol černý - Populus nigra L.  

Domácí statný strom, rozšířený především v nížinách a v údolích větších řek, 

na půdách aluviálního charakteru (písčitých a štěrkovitých nánosech). Mohutný 

kořenový systém, hlavní kořeny hluboké, vedlejší silné povrchové.  

Je náročnější na vlhkost stanoviště nežli topol osika, avšak nesnáší půdy těžké,  

s trvalým zamokřením. Vzhledem ke skromným nárokům na stanovištní poměry bude 

mít tato dřevina obdobné rekultivační použití v nově zakládaných porostech jako 
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topol osika, při respektování nároků na vodní režim jako  

na přirozených stanovištích.  

 

Ptačí zob obecný - Ligustrum vulgare L.  

Keř 2 - 4 m vysoký domácího původu, s přirozeným výskytem od lužních lesů 

až do pásma bučin. Roste jak na vlhčích lokalitách, tak i na suchých stráních.  

Je spíše dřevinou polostinnou, plně osluněným lokalitám se však nevyhýbá  

a vyhovují mu spíše vzdušné, kamenité a mělké půdy. Keř již od počátku vytváří 

velmi dobrý kořenový systém s hlavním kořenem hustě obrostlým kořenovým 

vlášením a poměrně hluboko pronikajícím do půdního profilu. Rekultivačně ho lze 

považovat za dřevinu s významnými protierozními funkcemi a s všestranným 

použitím na zrnitostně různorodých výsypkových zeminách, odvalech, odkalištích 

popela a při vytváření ostatních prvků krajinné zeleně.  

 

Modřín opadavý, evropský - Larix decidua Mill (=L. europaea D.C.)  

Horský až vysokohorský strom pocházející z alpsko-karpatské oblasti,  

u nás domácí chlumní ekotyp ze Slezska (modřín jesenický). Samostatné porosty 

tvoří ojediněle, vyskytuje se spíše vtroušeně ve smíšených jehličnatých a listnatých 

porostech, kde nachází příznivé světlostní podmínky. Nejlépe  

mu vyhovují otevřená stanoviště, přednost dává vzdušným polohám, dostatečně 

vlhkým a hlubokým půdám, avšak na úrodnost půdy je velmi skromný a dobře roste 

na rulách, břidlicích i vápencích, včetně půd značně kamenitých. Rekultivačně 

vysoce ceněná dřevina, s dobrým růstem na zrnitostně i minerálně různorodých 

zeminách. V zakládaných porostech na antropogenních půdách se bude uplatňovat 

jako dřevina pomocná nebo vtroušená, vysazovaná v řadách a jednotlivě. Je odolný 

proti imisím. 

 

Svída krvavá - Swida sanguinea (L.) Opiz. (= Cornus sanguinea) 

Rozkladitý keř domácího původu, dorůstající výšky 3 - 5 m. Hojněji  

se vyskytuje v lužních lesích a habrových doubravách pahorkatin. Stanovištně zcela 

nenáročná a přizpůsobivá dřevina, rostoucí jak na plném světle, tak  

i v poměrně silném stínu. Lépe jí vyhovují půdy vlhčí, obstojí však i v suchu,  

na půdách vápenitých i kyselých, nevyhýbá se půdám s vyšší hladinou podzemní 

vody ani občas zaplavovaným, je zcela mrazuvzdorná, odolná vůči imisím  

a vyznačuje se dobrou pařezovou i kořenovou výmladností. Kořenový systém  
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je velmi přizpůsobivý půdním podmínkám a dobře prokořeňuje půdní profil. Protože 

má značný sklon k tvorbě kořenových výmladků, dobře zpevňuje povrch půdy  

a chrání ho proti erozi. Rekultivačně významná dřevina s všestrannou použitelností 

na různorodých výsypkových zeminách ( zrnitostně i co do půdní reakce). Dobrou 

ujímavostí a obdobnou stanovištní využitelností jako svída krvavá se vyznačuje  

i svída bílá - Cornus alba L.- sibiřského původu.  

 

Zimolez obecný - Lonicera xylosteum L.  

Domácí keř 2 - 3 m vysoký. U nás rozšířený většinou v podrostu lesních 

společenstev do 800 m n.m. Je polostinnou dřevinou, méně náročnou na půdní  

a hydrické stanovištní podmínky. Dobře snáší i vápnité půdy, je odolný proti imisím, 

má dobrou výmladnost a regenerační schopnost. Pro jeho skromné nároky na půdní 

prostředí ho lze považovat za dřevinu s všestrannou rekultivační využitelností  

na zmitostně různorodých výsypkových zeminách.  

 

 

Trnka obecná - Prunus spinosa L.  

Domácí trnitý keř 1 - 5 m vysoký, tvořící často celé skupiny rozmnožené 

z kořenových odnoží (hříženců). Vyskytuje se nejčastěji v nížinách  

a pahorkatinách, kde roste jak v říčních údolích, tak i na suchých, nebo vápnitých 

půdách. Rekultivačně se jedná o dřevinu s vyššími melioračními účinky  

a s všestrannou použitelností i na extrémních stanovištích. 

Zdroj:[2;5]
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Jetel luční (Trifolium pratense) 

 

Stanoviště:  

roste na bohatých, suchých až mírně vlhkých půdách, především  

na loukách, stráních, na polích nebo okrajích cest 

Význam a biologické vlastnosti: 

Druhá nejdůležitější jetelovina mírného pásma. Podle odrůd se může pěstovat jako 

jednosečný nebo dvojsečný, kvůli vyzimování se pěstuje dva, méně tři roky 

(tetraploidní odrůdy bývají trvalejší). Často se pěstuje ve směskách,  

tzv. jetelotrávách, které jsou trvalejší. Poskytuje výnos asi 10 t sena z hektaru, píce  

z jetele je velmi kvalitní. Je méně náročný na teplotu, ale náročnější na vláhu  

než vojtěška, proto ji zastupuje v bramborářském a podhorském výrobním stupni. 

Vzhledem k dobré toleranci zastínění převažuje výsev pod krycí plodinu. 

 

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 

 

Stanoviště: 

Louky a  pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké a  výživné 

půdy. 

Výskyt: Nížiny až podhůří. 

Význam a biologické vlastnosti: 

Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, 

častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých 

pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami 

vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak 

omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. Píce je velmi kvalitní  

a  s  vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. V  příznivých oblastech je zelený  

i  během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písčitých půdách je náchylný  

k  vymrzání. V  období sucha dochází k  odumírání listů, rychle však regeneruje.  

U  nás je napadán plísní sněžnou a  rzí travní. 
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Kostřava červená (Festuca rubra s.l.) 

 
Stanoviště: 
Široká stanovištní amplituda, od suchých nížinných luk po vlhké horské louky  

a  pastviny. 

Výskyt:  
Nížiny až hory. 
Význam a biologické vlastnosti: 
Je to velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 

Je velmi přizpůsobivá a  hojně zastoupená v  různých typech travních porostů. 

Šlechtí se především pro trávníkové a  doplňkově pro pícninářské využití,  

a  to ve třech morfologicky odlišných formách: trsnaté, krátce výběžkaté a  dlouze 

výběžkaté. Trsnaté a  krátce výběžkaté odrůdy jsou základem nejjemnějších 

okrasných trávníků, nejkvalitnější odrůdy se používají též na golfová jamkoviště. 

Výběžkaté trávníkové odrůdy se uplatňují více v  užitkových a  krajinných trávnících, 

zejména na chudších a  sušších stanovištích. Poměrně dobře přežívá sucho a  horko 

a  lze ji dobře využít i  na částečně zastíněných stanovištích. V  nehnojených 

extenzivně využívaných porostech často zcela převládá. Snáší časté a  nízké kosení, 

hůře snáší větší zatížení. Odrůdy se uplatňují v  extenzívně obhospodařovaných 

trvalých lučních i  pastevních porostech na extrémnějších stanovištích (ve vyšších 

polohách, chudších půdách); zaplňují v  nich spodní patro porostu a  zvyšují stabilitu 

drnu. Kvalita píce je průměrná. 

 
Kostřava ovčí (Festuca ovina) 
 
Stanoviště: 
Suché pastviny, světlé lesy, lesní lemy, písčiny. 
Výskyt:  
Nížiny až podhůří. 
Význam a biologické vlastnosti: 
Dominuje především v  acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích. 

Šlechtí a  využívá se okrajově pro ozeleňování suchých stanovišť. Uplatňuje  

se hlavně v  okrasných a  parkových trávnících, střešních zahradách, na zastíněných 

lokalitách pod stromy a  jako méně vzrůstná doplňková komponenta do směsí  

pro extenzivně obhospodařované krajinné trávníky na chudších půdách, trávníky 

podél komunikací apod. Má nízké nároky na hnojení. Na podzim si dlouho uchovává 

zelené zbarvení. Nesnáší časté, ani příliš nízké kosení. Je méně odolná vůči zátěži. 
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Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 
 
Stanoviště: 
Vlhké louky, příkopy, okraje komunikací, vlhké, výživné, těžké půdy. Dobře snáší 

vyšší pH, nevyhovují jí kyselé půdy. 

Výskyt:  
Nížiny až podhůří, ve vyšších polohách roste výjimečně. 

Význam a biologické vlastnosti: 
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují  

jí zejména vlhké louky a  je jedním z  diagnostických druhů vzácnějších porostů  

na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH. Zpočátku byla šlechtěna a  využívána 

pouze jako vysoce produkční pícní tráva, jejíž pícninářskou hodnotu však poněkud 

snižuje drsnost a  tvrdost píce a  obsah nežádoucích toxických alkaloidů.  

V  pastevních směsích musí být vysévána jako dominantní druh. Při nízkém 

zastoupení zůstává často nespásána. Je vhodná pro stanoviště s  vysokou hladinou 

podzemní vody. Vzhledem k  vysoké adaptabilitě druhu vůči různým nepříznivým 

faktorům se uplatňuje v  hrubších, ne příliš nízko kosených zatěžovaných trávnících 

(dostihové dráhy, výběhy, letištní a  parkovací plochy), v  užitkových trávnících 

veřejné zeleně, v  extenzivních trávnících krajinného charakteru na výsušných  

i  mokrých stanovištích a  k  zatravňování meziřadí ovocných sadů a  vinic. Při méně 

častém kosení vytváří vystoupavé trsy. Jemnější trávníkové odrůdy se stále častěji 

uplatňují v  hřišťových trávnících. Ve šlechtění trav je významným zdrojem 

genetického materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca). 

 

Lipnice luční (Poa pratensis), 

 

Stanoviště: 

Vlhké, výživné půdy, louky, pastviny, okraje cest, příkopy, svahy, travnaté stráně, 

rumiště, řídké listnaté lesy. Je nenáročná na stanoviště, ale nedaří  

se jí v  zastíněných polohách. 

Výskyt: 

Nížiny až hory. 

Význam a biologické vlastnosti: 

Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna  

a  pěstována ve velkém počtu odrůd. Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího 

užitkového roku je konkurenčně silná. V  travních porostech zaplňuje prázdná místa 
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po odumření méně vytrvalých druhů a  snižuje tak mezerovitost a  nebezpečí 

zaplevelení. Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje 

mechanickému poškozování a  následné degradaci porostů. Je nedílnou součástí 

většiny hřišťových a  rekreačních trávníků, kde výrazně zvyšuje jejich odolnost vůči 

mechanické zátěži. Je citlivá na listové rzi v  podzimním období, které snižují kvalitu 

píce a  vizuální aspekt trávníků. Snáší kosení až na výšku 1 cm. Při vyšší zátěži 

vyžaduje vyšší dávky živin dusíku, fosforu a  draslíku. Období sucha snáší  

s  částečným odumřením listů, při dostatku vláhy však rychle obrůstá. 

 

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 

Stanoviště:  

Štírovník růžkatý roste na loukách, stráních, pastvinách, pasekách, v lesních lemech 

a na lesních světlinách, také na mezích a okrajích cest, na březích vodních toků  

a rašeliništích. Objevuje se tedy na stanovištích sušších, ale také vlhčích. 

Použití: Je to hodnotná pícnina a medonosná rostlina. 
 

Tolice dětelová (Medicago lupulina) 

Stanoviště:  

Roste na slunných stanovištích, zejména ve většině travních porostů a pastvin,  

při okrajích cest, polí, lesních lemech, na úhorech, rumištích, ale i jinde. 

 

Zdroj: [13, 14, 20] 
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REKULTIVACE SLOŽIŠŤ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH 
PRODUKTŮ 

 
 

 
Zdroj: [5] 
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Základní pojmy 

Antropozemně půda vytvořená z člověkem nakupených substrátů 

získaných při těžební a stavební činnosti. Charakter půd 

je dán vlastnostmi původního materiálu, vrstvením, 

mísením materiálu a dále pak usměrněním procesu 

pedogeneze po rekultivacích. Pouhé navrstvení 

materiálů vytváří pouze antropické substráty (haldy, 

výsypky, deponie). 

 
Antropogenní útvary útvary vytvořené nebo nějakým způsobem spojené  

s činností člověka. 

Acidofilní rostliny neboli acidofyty jsou rostliny vyžadující nebo snášející 

kyselé půdy o pH v rozmezí 3-6,4. 

Agrocenóza vzájemně interagující komplex populací organismů. 

Biota fauna a flóra, všechny živé organismy v daném bitopu. 

Buřeň nežádoucí složka přízemní vegetace rostoucí 

v pěstovaných porostech, konkurční schopností omezuje 

růst a vývoj žádoucích dřevin. 

Cílová dřevina Dřevina hlavní (cílová) zásadním způsobem a trvale 

zajišťuje požadované funkce porostu, dle charakteru 

porostu může plnit funkci hlavní dřeviny jedna i více 

dřevin, které jsou přibližně ve stejném zastoupení. 

Edafon živá složka půdy; obsahuje bakterie, řasy, sinice, houby, 

prvoky, hlísty, členovce a jiné bezobratlé i obratlovce. 

Vytváří velmi složité potravní řetězce, které jsou naprosto 

nezbytné pro tvorbu humusu (viz též dekompozice); 

výrazně tak ovlivňuje úrodnost půdy. 
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Deponát  stavební výrobek, který vzniká smísením popílku  

a záměsové vody nebo popílku, záměsové vody  

a sádrovce nebo popílku, záměsové vody, strusky  

a sádrovce. 

Energosádrovec  produkt čištění kouřových plynů vzniklý reakcí sorbetu 

s oxidem siřičitým (obsahuje minimálně 90%  

CaSO4 x 2H2O). Je komerčně využíván, přidáván  

do stabilizátu, ukládán na deponie k dalšímu využití  

nebo do tělesa složiště. Pro biologickou rekultivaci  

bez úpravy je zcela nevhodný pro vysokou alkalitu  

a vysoký podíl chloridů a síranů. 

Humus soubor organických látek rostlinného a živočišného 

původu nahromaděných v půdě v různém stupni 

rozkladu. Vzniká z odumřelé biomasy chemickými  

a biologickými procesy. Je nezastupitelnou podmínkou 

přirozené úrodnosti půd. 

Hydrosměs popel, popílek a/nebo struska ve směsi s vodou, která 

slouží i jako transportní prostředek. 

Lesní vegetační stupeň je formalizovaná lesnická jednotka, která vyjadřuje vztah 

mezi klimatem a vegetačními společenstvy. 

Meliorační dřevina je dřevina doplňková (pomocná) plní funkci podpůrnou 

k hlavní dřevině, přispívá k vytvoření příznivého prostředí 

pro porost a k funkční účinnosti porostu. 

Odkaliště prostor přírodně nebo uměle ohraničený, sloužící  

pro trvalé nebo dočasné uložení VEP po odvodnění 

může být odvalem nebo složištěm. Ukládání popelovin  

na odkaliště se provádí hydraulickou dopravou. 

V závislosti na vzdálenosti od výtokového místa se mění 
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zrnitost a lze předpokládat změny vlastností podle délky 

loužení v lagunách. 

Pararendzina půda vzniklá na silikátovém podkladě s obsahem 

karbonátů, vyznačující se silikátovým mikroskeletem. 

Půdotvorné substráty pararendzin tvoří přechod mezi 

nekarbonátovými horninami, z nichž vzniká ranker  

a horninami karbonátovými, z nichž vzniká rendzina. 

Pararendziny mají převážně neutrální pH a příznivé 

sorpční vlastnosti. Pararendziny se vytvářejí v oblastech 

křídových a zpevněných sedimentů, dále na spraších, 

spodních morénách kontinentálního zalednění a suti 

obsahující CaCO3. Pararendziny se vyskytují zpravidla 

vždy v nižších oblastech. Původní vegetací jsou 

teplomilné doubravy. 

Pinky označení reliéfních tvarů v krajině vzniklých převážně  

v důsledku hornické činnosti. 

Poloodrostek je rostlina vypěstovaná zpravidla dvojnásobným 

školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením  

do obalu popřípadě kombinací těchto operací,  

s nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm, 

popřípadě s tvarovanou korunou. 

Popílek  tuhé zbytky po spalování uhlí unášené spalinami 

z ohniště nebo ze spalovací komory. Je zachycován 

v odlučovačích. 

Překryv  různě mocná vrstva zemin, jejichž funkce je izolační 

nebo biologická při závěrečném převrstvení 

rekultivovaného objektu v rámci technické rekultivace. 
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Přírodní lesní oblast je území rozlišené na základě jednotných geologických, 

klimatických, orografických a fytogeografických 

podmínek. 

REA produkt prášková směs popílku, síranu vápenatého  

a nezreagovaného vápenného hydrátu. 

Rankery půdy vyvinuté ze skeletovitých rozpadů hornin  

či ze skeletovitých bazálních souvrství silikátových hornin  

s více než 50 % skeletu. Slabá tvorba podpovrchových 

horizontů indikuje přechody k vyvinutějším půdám. Jsou 

rozšířeny rozptýleně po celém území pahorkatin  

a hornatin. 

Rekultivace biologická následuje po technické rekultivaci. Opatření, která vracejí 

rekultivované území do společensky prospěšného 

využití. 

Rekultivace technická předchází rekultivaci biologickou. Obvykle jde o terénní 

úpravy devastované plochy vč. návozu výplňového 

materiálu. 

Revitalizace je soubor opatření na obnovení přírodě blízké struktury, 

životodárných vazeb a procesů v určité části nebo složce 

krajiny pozměněné lidskou činností. 

Sadební materiál lesních dřevin je pojem, který v sobě zahrnuje 

semenáčky, sazenice a poloodrostky. 

Semenáček je rostlina vyrostlá ze semene, u níž v průběhu pěstování 

nebyl upravován kořenový systém. 

Sazenice je rostlina vypěstovaná ze semenáčku nebo vegetativním 

množením, u níž byl kořenový systém upravován 

(přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, 
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přesazením do obalů nebo zakořeňováním náletových 

semenáčků) s nadzemní částí o výšce do 50 cm. 

Sad. mat. prostokořenný je materiál expedovaný bez zemního balu. 

Sad. mat. obalovaný vypěstovaný a expedovaný v obalech chránících 

kořenové systémy, obaly se dělí podle velikosti a podle 

použitého materiálu (prorůstavé a neprorůstavé). 

Stabilizát  stavební prvek vzniklý smísením popelů z fluidních  

a granulačních kotlů, záměsové vody a aditiva nebo 

smísením popelů z granulačních kotlů, energosádrovce, 

záměsové vody a aditiva nebo smísením tuhých zbytků 

fluidního spalování uhlí (směsi minerálního podílu uhlí  

a produktů odsíření vzniklých reakcí sorbentu s oxidem 

siřičitým) a záměsové vody. 

Složiště prostor pro využití VEP k tvarování terénu. Ukládání 

popelovin se provádí tzv. suchou cestou (pásových 

dopravníků,výjimečně kolovými dopravními prostředky). 

Mezi odkališti a sypanými složišti je podstatný rozdíl  

v zrnitosti, menší v hydrofyzikálních a chemických 

poměrech. Po překrytí zúrodnitelnými zeminami nejsou 

podstatně rozdílné podmínky pro biologickou rekultivaci. 

Smonice půdy vyvinuté ze smektitických jílů v suchých oblastech, 

s event, příměsí lehčího materiálu při povrchu,  

s vertickými znaky (trhliny, klínovité pedy, šikmé skluzné 

plochy) a s mocným (40–60cm) tirsovým humusovým 

horizontem. Výskyt pouze v SZ Čechách a na J Moravě. 

Skrývka těžba nadložních zemin a ornice 

Škvára   tuhé zbytky po spalování uhlí ve vrstvě, odváděné přímo 

z ohniště. 
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Spraše spraš  klastický sediment eolického (tj. vátého) původu, 

dobře vytříděný (velikost většiny částic je 0,03 až 0,06 

mm). Spraše a sprašové hlíny jsou u nás velmi 

rozšířenými kvartérními sedimenty, hojnými zejména  

v nížinných oblastech. Jsou úrodnou zemědělskou 

půdou. 

Stabilizát směs základních a doplňkových komponentů dle 

typových receptur. Základním komponentem je popílek, 

popel, vápno, voda. Doplňkové komponenty jsou 

energosádrovec, REA produkt a struska. 

Struska  tuhé zbyteky ze spalování uhlí odváděné přímo z ohniště 

nebo ze spalovací komory. 

Výsypka útvar, který vzniká ukládáním skrývaných nadložních 

zemin. Vnitřní výsypka je uvnitř vytěženého lomu. Vnější 

výsypka je mimo těžební prostor. Výsypky dále 

rozlišujeme dle geomorfologického tvaru  

na podúrovňové, úrovňové nebo převýšením. 

 

Pramen: [2; 5; 17; 21; 23]  

 


