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Anotace 

Tato práce popisuje funkci a význam odkaliště Energetiky Třinec, a.s. v Třinci -

Dolní Líštné. Teoretickou část tvoří charakteristika přírodních podmínek studované oblasti, 

technický popis odkalovacích nádrţí, popis procesu naplavování a charakteristika 

samotného závodu Energetika Třinec, a.s. V závěru teoretické části je pak popsáno několik 

metod rekultivací odkališť a srovnání technických postupů s přirozenou sukcesí. 

 Praktická část je pak zaměřena zejména na sběr fytocenologických dat v terénu; 

ta byla zpracována díky programu Turboveg. Na základě nalezených druhů byly vymezeny 

předpokládané rostlinné svazy. 

 

Klíčová slova: primární sukcese, odkaliště, energetika, popílek, rekultivace  

 

 

Summary 

This thesis describes the role and signification of a wastepond belonging to Třinec 

Energy, Inc. in Třinec - Dolní Líštná. The theoretical part consists of the characteristic 

of natural conditions of the studied area, a technical description of the wastepond, 

a description of the process of sluicing and the characteristics of the Třinec Energy, Inc. 

At the end of the theoretical part, several methods of rehabilitation of wasteponds are 

described and technical procedures are compared with natural succession. 

The practical part focuses on the collection of data in the field; those were 

statistically analyzed using software Turboveg. Expected plant associations were 

determined by the found species. 

 

Keywords: primary succession, wasteponds, energetics, fly-ash, recultivation  
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Úvod 

 

Cílem této práce je především seznámení se s terénem a sběr vlastních 

fytocenologických dat shromáţděných na území odkaliště Energetiky Třinec, a.s. 

Na základě charakteristiky přírodních i antropogenních poměrů studovaného území 

se pokusím vymezit rostlinné svazy typické pro danou oblast. 

 

Vybrané území je z ekologicko-fytocenologického pohledu zajímavé hned z několika 

hledisek. Při hlubším a dlouhodobějším studiu je moţné sledovat vývoj primární sukcese 

na antropogenně vytvořeném území, která zde probíhá jiţ 13 let. Rovněţ je zajímavé 

pozorovat závislosti nalezených druhů rostlin na faktorech prostředí, především na sloţení 

podkladu a na hydrologickém reţimu stanoviště. 

 

Ve své práci se pokusím dosáhnout všech na počátku vytyčených cílů, zejména pak 

seznámení se s fytocenologickou charakteristikou území, jeţ je zpětnou vazbou všech 

antropogenních činností, které zde v minulosti proběhly. 
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1 Přírodní a antropogenní poměry území 

 

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území Třinec - Dolní Líštná 

v Moravskoslezském kraji. Je umístěna cca 600 m severovýchodně od vrcholu Jahodná 

a 1 km severozápadně od vrcholu Babí hora. Celé území se nalézá ve výšce od 390 

do 400 m n. m. Je zde vytvořeno odkaliště strusky a popílku, které sem byly ukládány 

od 60. let minulého století do roku 1998, poté se začala celá oblast vysoušet. Vlastníkem 

zájmového území je Energetika Třinec, a.s. (BOBKOVÁ, 2010).  

 

Obrázek č. 1 – Mapa území v měřítku 1:5000 (PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR, 

[online]) 

1.1 Geomorfologické zařazení 

Provincie: Západní Karpaty     kód 

  Subprovincie: Vnější Západní Karpaty  IX 

      Oblast: Západní Beskydy    IXE 

            Celek: Slezské Beskydy   IXE-5 

     Podcelek: Čantoryjská hornatina  IXE-5A 

          Okrsek: Nýdecká vrchovina  IXE-5A-a (DEMEK, 2006). 
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Pohoří Západních Karpat se vyvinulo alpinským vrásněním před 30–60 miliony 

lety. Příznačná je pro něj příkrovová stavba tvořená různorodými druhy sedimentárních 

hornin. Podcelek Čantoryjská hornatina je rovinná hornatina tvořená pískovcovým 

souvrstvím istebňanských a godulských vrstev. Nejvyšším bodem oblasti je Velká 

Čantoryje (994 m n. m.). Čantoryjská hornatina je formována dvěma okrsky - 

Čantoryjským hřbetem a Nýdeckou vrchovinou, pro kterou je typický výskyt vápence 

(GABZDIL, 2005). 

1.2 Geologické poměry 

Z geologického hlediska se na území Třince nacházejí především kvartérní hlíny, 

písky, štěrky, spraše, alpinsky zvrásněné mezozoické horniny a terciérní horniny (DZIVÁ 

et al., 2008). 

1.3 Pedologické poměry 

Přirozeně potenciálními půdními typy pro danou oblast jsou: 

Pseudoglej primární – tyto půdy se vyvinuly především na uloţeninách s vyšším 

obsahem jílu. Nalézají se zejména v plošších oblastech. Vzhledem k nevýhodnému 

vodnímu reţimu jsou to půdy méně úrodné, pouţívají se jako základ trvalých travních 

porostů. 

Kambizem dystrická a kambizem typická – jedná se o hnědé půdy a hnědé lesní 

půdy. Formují se zvláště ve svaţitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. Jsou 

charakteristické vysokou pórovitostí a dobrou vnitřní drenáţí. Do určité míry mohou být 

vyuţívány v zemědělství (DZIVÁ et al., 2008). 

Na území odkaliště ovšem nelze hovořit o půdě jako takové. Nevyskytuje se zde 

ţádný půdní typ, jelikoţ je území uměle odděleno od přírodního podloţí. Podklad tvoří 

popílek a struska, a je tedy moţné jej označit za antropozem. 

V rámci rozboru vybraných těţkých kovů ve vzorcích stopkovýtrusých hub zde 

v roce 2003 proběhla analýza půdního substrátu. 

Deset vzorků půdy bylo zhomogenizováno a vysušeno. Pro další úpravu byla 

zvolena technika celkové mineralizace. Jako mineralizační činidla byly pouţity kyselina 

fluorovodíková a lučavka královská. Samotný rozbor byl realizován na atomovém 

spektrometru. 
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Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 1. Koncentrace zinku překročila 

povolený limit celkem třikrát. Zvýšená hodnota olova byla detekována v pěti vzorcích 

a v devíti případech byl překročen limit u kadmia.  

 

Tabulka č. 1 – Výsledky analýzy půdního substrátu 

Kov 
Nejvyšší přípustná 

koncentrace [mg/kg] 

Nejvyšší zjištěná 

koncentrace [mg/kg] 

Zn 200 309,1 

Pb 140 341,9 

Cd 1,1 5,5 

(PACNER, 2005). 

1.4 Hydrologické poměry 

Zájmové území je odvodňováno pomocí přepadové věţe, umístěné ve východní 

části odkaliště. Tudy voda putuje do říčky Líštnice jejím levobřeţním přítokem. Líštnice 

se v blízkosti centra města Třince vlévá do řeky Olše, aby ta mohla posléze u Bohumína 

předat svou vodu Odře. Celé území tedy spadá do povodí Odry - to je tvořeno především 

drobnějšími toky. Jeho říční síť podstoupila dlouhý a komplikovaný vývoj ovlivněný 

kolísáním klimatu ve čtvrtohorách (DZIVÁ et al., 2008). 

1.5 Klimatické poměry 

Zájmové území spadá podle Quitta do mírně teplé klimatické oblasti s označením 

MT 9, která je popsána tabulkou č. 2. 

 

Tabulka č. 2 - Charakteristika klimatické oblasti MT 9 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou  10°C a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -3 aţ -4 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17-18 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1mm a více 100-120 
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Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400-450 

Sráţkový úhrn v zimním období [mm] 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 

Letní den:  den s max. teplotou vzduchu ≥ 25°C 

Mrazový den:  den s min. teplotou vzduchu ≤ -0,1°C 

Ledový den:  den s max. teplotou vzduchu ≤ -0,1°C 

Vegetační období: měsíce IV - X 

Zimní období:  měsíce XI – III  (QUITT, 1971). 

1.6 Botanické členění  

Oblast je součástí fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografického obvodu 

Karpatské mezofytikum (PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR, [online]). 

Potenciální vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace spadá zájmové území ke kategorii 

„dubohabřiny a lipové doubravy“ (Carpinion) a mapovací jednotce „lipová dubohabřina“ 

(Tilio-Carpinetum). Tato jednotka seskupuje třípatrové, někdy i čtyřpatrové lipové 

dubohabřiny s přirozenou příměsí Picea abies, Populus tremula a Sorbus aucuparia 

ve stromovém patru. Dále se zde nalézají časté hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. 

Ty jsou četné rovněţ v druhově bohatém bylinném patru, ve kterém většinou převládá 

Stellaria holostea, Carex brizoides, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, aj. Pokryvnost 

málokdy vyvinutého mechového patra obvykle nepřesahuje 10%. 

Lipová dubohabřina se vyskytuje především v rovinatých polohách nebo na mírných 

svazích ve výškách 250-400 m n. n. Půdním typem jsou hluboké pseudooglejené 

kambizemě nebo luvizemě i pseudogleje s rozdílnou vlhkostí, aciditou i mnoţstvím ţivin, 

příznačnými pro jednotlivé subasociace. 

Význam těchto nepříliš produktivních nízkých lesů s relativně přirozeným druhovým 

sloţením tkví v jejich schopnosti řídit vodní reţim půdy. Vysoké lesy přirozeného sloţení 

mají schopnost nejsnáze vzdorovat imisní zátěţi ve zranitelných oblastech našeho regionu. 

Přispívají k zadrţování vody, usměrňují biologické odvodňování a výparem podporují 

zvýšení vzdušné vlhkosti v suchých obdobích. Zachování přirozených lesů a biologická 

meliorace jehličnatých kultur za vyuţití lípy srdčité či habru jsou nezbytnou podmínkou 

pro uchování mimoprodukčních funkcí těchto porostů (NEUHÄUSLOVÁ, 2001). 
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2 Energetika Třinec, a.s. - charakteristika závodu a jejího vlivu 

na přírodu a životní prostředí 

 

Třinecké ţelezárny, a.s., jakoţto mateřská společnost Energetiky Třinec, a.s., patří 

jiţ od svého zaloţení v roce 1938 k průmyslovým závodům s nejdelší tradicí hutní 

produkce v České republice. Jejich důleţitou součástí jsou veškeré dceřiné společnosti. 

Mezi nejvýznamnější z nich patří kromě Energetiky Třinec, a.s., například Strojírny 

Třinec, a.s., Slévarny Třinec, a.s. a Vítkovice Válcovna trub a.s. (TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s., [online]). 

Charakter výrobních činností ţelezáren, který zahrnuje proces hutní výroby 

od surového ţeleza po válcovaný materiál, má bezesporu vliv na ţivotní prostředí. Při tak 

vysoké produkci oceli (přes 2 miliony tun ročně), je nutné pracovat s velkými objemy 

materiálů a vznikajících odpadů, rovněţ je nezbytné vyuţívat velká mnoţství vody, paliv 

a energií (PIETROSZ, 2004). 

Nedílnou sloţkou podnikatelského plánu Třineckých ţelezáren je tedy jiţ řadu let 

program ochrany ţivotního prostředí. Třinecké ţelezárny usilují o nepřetrţité omezování 

ekologické zátěţe ve svém okolí. Dlouholetá činnost v této oblasti se postupně pozitivně 

osvědčuje v okolní krajině. Neustálá redukce vypouštění plynných emisí a prachu 

se projevuje ve vzrůstající regeneraci okolních beskydských lesů (TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s., [online]). Úbytek emisí v letech 1989 aţ 2009 je znázorněn na obrázku 

č. 2. 

Jednou z nejzásadnějších činností v rámci politiky ochrany ţivotního prostředí 

je odstraňování staré ekologické zátěţe. Je jasné, ţe za 170 - letý provoz ţelezáren 

docházelo k porušování principů vhodného nakládání se závadnými látkami, škodlivými 

všem sloţkám ţivotního prostředí. Důsledkem toho vznikaly různé skládky bez náleţitého 

zabezpečení či výsypky ze směsí strusek, sutin, odpadů a jiného materiálu. Veškerá tato 

zařízení měla samozřejmě nepříznivý dopad na kvalitu podzemních vod i horninového 

podloţí. 

Úsilím Třineckých ţelezáren do budoucna je postupně likvidovat starou 

ekologickou zátěţ, evidovat škodlivé látky, sniţovat produkci odpadů či recyklovat jiţ 
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vzniklé odpady. Jedním z mnoha důvodů těchto snah je situační umístění závodu 

Třineckých ţelezáren v podhůří Beskyd, nedaleko státních hranic s Polskem a Slovenskem. 

Současná fáze v řízení ochrany ţivotního prostředí v ţelezárnách byla zahájena 

rozhodnutím vedení podniku o zavedení environmentálního systému řízení. Jeho součástí 

je dodrţování právních předpisů, týkajících se jednotlivých sloţek ţivotního prostředí 

(PIETROSZ, 2004). 

 Co se týče systému hospodaření s odpady, je v Třineckých ţelezárnách relativně 

dobře zpracován. Zásady nakládání s odpady vycházejí ze základních principů 

udrţitelnosti a z přednostního vyuţívání před odstraňováním. Hierarchie odpadového 

hospodářství počíná předcházením vzniku odpadů, pokračuje maximálním moţným 

vyuţitím a zhodnocením jiţ vzniklých odpadů a je ukončeno odstraněním odpadů 

s minimalizací jejich skládkování (PIETROSZ, 2004). 

V současnosti je podstatná část odpadů recyklována a opětovně vyuţita v hutní výrobě. 

Odpad, jenţ není moţné recyklovat, je ukládán na řízených skládkách. 

Podnik se zabývá rovněţ hospodárným nakládáním se zdroji vod a nízkým stupněm 

kontaminace vod vypouštěnými odpadními látkami. Toto zabezpečuje soustava 

uzavřených obvodů a čistíren odpadních průmyslových vod (TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, 

a.s., [online]). 

 

Obrázek č. 2 - Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1989-2009 (t/rok) (TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s., [online]) 
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Energetika Třinec, a.s. 

Nejpodstatnější aktivita akciové společnosti Energetika Třinec tkví ve výrobě 

a rozvodu elektrické energie, produkci a rozvodu tepelné energie, dále produkci 

technologické páry, stlačeného vzduchu, horké vody a v úpravě a rozvodu topných plynů 

získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě. 

Nedílnou součástí je rovněţ dovoz chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako výbušné, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, oxidující, vysoce 

toxické, toxické, mutagenní, teratogenní, karcinogenní, nebezpečné pro ţivotní prostředí. 

 

Centrum nakládání s vodami provozuje pět vodáren, které do ţelezáren dodávají 

vodu pro technologické potřeby. Voda je čerpána ze dvou samostatných zdrojů, a to z řeky 

Olše a přivaděčem z přehrady Těrlicko. 

Rovněţ jsou zde provozovány kanalizační řády odpadních a splaškových vod. 

Při ústí odpadních vod do toku řeky Olše jsou vybudována záchytná zařízení, z nichţ jsou 

tyto vody převáděny do čistírny odpadních vod. 

 

Tepelné hospodářství zabezpečuje dodávky tepla horkou vodou, jeţ je odebírána 

z obou místních tepláren. Příjemcem tepla je v podstatě celý areál ţelezáren i samotné 

město Třinec. Celkový chod teplárny zajišťuje dílčí teplárna E2 a teplárna E3, 

elektrorozvod a chemická úpravna vody. 

Teplárna E2 produkuje vysokotlakou páru, prostřednictvím čtyř kotlů. Topivem 

je zemní plyn a hutní plyny (vysokopecní, koksárenský a konvertorový). Související 

elektrická energie je vyráběna pomocí dvou turbogenerátorů.  

Teplárna E3 slouţí rovněţ pro výrobu vysokotlaké páry, v tomto případě jsou zde 

ovšem zavedeny dva kotle fluidní a jeden granulační. Palivem je černé uhlí, proplastek 

a přebytky hutních plynů. Elektrická energie je produkována čtyřmi turbogenerátory. 

Zařízení na výrobu páry je spravováno v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně 

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

pozdějších předpisů. 

Tato teplárna vznikla roku 1962 a odpady z jejího provozu ve formě popílku byly 

přepravovány na zájmové odkaliště (ENERGETIKA TŘINEC, a.s.[online]). 
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Elektrorozvod obstarává rozvod elektrické energie spotřebitelům a chemická 

úpravna vody zabezpečuje zásobování ţelezáren i jednotlivých tepláren upravenou chladicí 

vodou. 

 

Stav ochrany životního prostředí 

Jedním z hlavních cílů této instituce je omezování nepříznivých vlivů na ţivotní 

prostředí. K nejvýznamnějšímu sníţení emisní zátěţe docházelo především v průběhu 

minulých deseti let. K udrţitelnému nakládání s vodami napomáhají dvě čistírny 

odpadních vod, které jsou v nepřetrţitém provozu a výrazně podporují zlepšení kvality 

vody řeky Olše. 

V oblasti odpadového hospodářství je důleţité odstranění popelovin do vytěţených 

prostorů dolů. Souhrn výskytu popelovin je uveden v tabulce č. 3. Mnoţství emisí 

produkovaných teplárnami je zaznamenán v tabulce č. 4 a znázorněn na obrázku č. 3. 

Nejvyšší podíl vypouštěných emisí tvoří oxid siřičitý, který je rovněţ nejlépe 

eliminovaným prvkem. 

 

Tabulka č. 3 - Přehled výskytu popelovin v letech 1996 – 2009 (t/rok) 

 
1996 2005 2006 2007 2008 2009 

Spálené uhlí 431 600 333 829 305 466 304 650 324 550 341 355 

Popeloviny celkem 157 704 120 538 102 599 92 702 101 492 107 427 

 

Tabulka č. 4 - Vývoj výskytu emisí z tepláren ET v letech 1996 - 2009 (t/rok) 

Emise 1996 2005 2006 2007 2008 2009 

Tuhé 739 88 84 74 81 68 

SO2 5 263 1 818 1 838 1 598 1 501 1 443 

NOX 1 323 663 716 782 697 739 

CO 1 082 320 271 243 229 206 

CXHY 142 83 82 82 81 79 

Výroba páry 11 737 11 277 11 176 11 341 11 230 10 846 

(ENERGETIKA TŘINEC, a.s.[online]). 
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Obrázek č. 3 - Vývoj výskytu emisí z tepláren ET v letech 1996 - 2009 (t/rok)  

(ENERGETIKA TŘINEC, a.s.[online]) 

 

Politika prevence závažných havárií 

Zásadní taktikou Energetiky Třinec, a.s. je dosáhnout takového stupně bezpečnosti, 

aby jejím jednáním nemohlo dojít k ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců, obyvatel v okolí 

a ţivotního prostředí. 

Naplnění této strategie by mělo být dosaţeno dodrţováním systému managementu 

bezpečnosti (ENERGETIKA TŘINEC, a.s.[online]). 
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3 Odkaliště - obecná charakteristika 

 

Odkaliště je omezený prostor slouţící k uskladňování báňských a průmyslových 

odpadů v podobě kalu. Je to vodohospodářské dílo (převáţně III. nebo IV. kategorie) 

s prostorem přírodně nebo uměle ohraničeným, slouţícím pro stálé nebo dočasné 

uskladnění většinou hydraulicky dopravovaného odpadu. V trvalém odkališti se sediment 

pravidelně neodstraňuje. Naopak v dočasném odkališti se odpad ukládá na kratší dobu 

a sediment je obvykle pravidelně odstraňován. 

Prostor odkaliště je vymezen povrchem terénu a hrázového systému a nejvyšší kótou 

naplavování kalu. Kal je třífázová látková soustava obsahující tuhý odpad, vodu a plynnou 

fázi. Pro jeho hydraulickou dopravu ze závodu do místa uloţení slouţí kalovody.  

Hrázová soustava odkaliště je systém základních a zvyšovacích hrází, budovaných 

většinou na naplaveném sedimentu.  

Hráz základní se buduje jako první a má především stabilizační úlohu, dalším 

důleţitým významem je funkce drenáţní. Hráz zvyšovací slouţí ke vzrůstu prostoru 

odkaliště zvýšením předchozí hráze. Hráz dělící člení prostor odkaliště na samostatné 

celky. Pláţ odkaliště je plocha naplaveného sedimentu nad vodní hladinou.  

Voda dopravní je voda určená pro hydraulický transport odpadu. Voda odsazená 

je přepravní voda zbavená usazováním části suspendovaných látek, z odkaliště je odváděna 

odběrným zařízením a průsakem. Voda vratná je odsazená voda, vracená z odkaliště 

do závodu k opětovnému vyuţití. Odběrná zařízení jsou objekty vystavované k odebírání 

odsazené vody z odkaliště.  

Ztráta vody z odkaliště je způsobena především výparem z vodní hladiny a pláţe 

odkaliště, průsakem do podloţí a vázáním vody v sedimentu (VOTRUBA, 1984). 

 

Největší mnoţství odpadů je u nás produkováno energetickým průmyslem a těţbou 

surovin. V našich regionálních podmínkách je nejvýznamnějším odpadem energetického 

průmyslu popel, to znamená tuhý zbytek vznikající spalováním pevných paliv.  

Lze vylišit několik podob popela: popel v uţším smyslu – sypký zbytek charakteru 

středněhrubých písků se zrnem > 2 mm, popílek – sypký zbytek charakteru jemných písků 

se zrnem od 0,02 do 2 mm; úlet – jemný sypký zbytek charakteru prachu 

se zrnem < 0,02 mm; škvára – ţárem spečené pevné zbytky se zrny o velikosti 100 mm 
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i více; struska - ţárem (nad 1000°C) roztavené tuhé zbytky, je sklovitá, porézní a ze všech 

forem popela nejpevnější a nejhmotnější, můţe být drobná (do 20 mm), střední a hrubá 

(nad 40 mm). 

Směsi těchto forem mají podobnou strukturu jako písčité či štěrkovité zeminy a lze 

je označit jako zeminy umělé. Přestoţe nejsou chemicky příliš aktivní, mohou mít 

kontaminační účinek. Úlet obsahuje SO2 a SO3; popel rovněţ zvyšuje radioaktivní pozadí 

prostředí (VOTRUBA, 1984). 

3.1 Rozdělení odkališť 

Odkaliště je moţno dělit podle různých hledisek. 

3.1.1 Podle původu a povahy odpadu 

a) odkaliště strusko-popílková slouţí k ukládání zachyceného pevného odpadu 

z procesu spalování (strusky, škváry, popílku), 

b) odkaliště průmyslová slouţí ke skládání odpadu z průmyslové výroby (chemické, 

strojírenské, apod.), 

c) odkaliště důlní jsou uţívána k uskladnění odpadu z důlní činnosti, 

d) odkaliště úpravárenská slouţí k ukládání odpadu z úpravy rud (kovů, uranu, apod.) 

(VOTRUBA, 1984). 

3.1.2 Podle umístění odkaliště 

a) Odkaliště rovinná s hrázemi po celém obvodu - délka hrází a zábor zemědělské 

půdy je obvykle největší. Mnohdy se člení na dvě i více částí, které se střídavě 

zvyšují. Výška základní hráze bývá 5-15 m, výška zvyšovacích hrází 2,5-5 m. 

Finanční náklady, vycházející z délky hrází, bývají vysoké. Také vliv na ţivotní 

prostředí (znečištění podzemních vod, prašnost) je relativně nejnepříznivější. 

b) Odkaliště boční s hrázemi na třech stranách - konstruují se v boku širokých údolí. 

Úleva je v kratší délce hrází, protoţe jednu stranu (obvykle delší) formuje přírodní 

svah údolí. 

c) Odkaliště údolní s jednou nebo více údolními hrázemi - základní hráz se buduje 

obdobně jako zemní a kamenité přehrady vodních nádrţí. Jako sypaniny se pouţívá 

materiálů vytaţených v zátopě, čímţ se zvětšuje také území odkaliště. Základní 

hráz i celková výška odkaliště jsou velmi vysoké – desítky aţ přes sto metrů. 
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d) Odkaliště zahloubená v prohlubních přírodních nebo umělých - po zaplavení 

odkaliště do úrovně terénu je moţné zvýšit jeho objem ohrazováním jako 

u odkaliště rovinného. Investiční náklady jsou velmi nízké. Vliv na ţivotní 

prostředí nebývá velký vzhledem k nízké prašnosti a k malému ohroţení kvality 

podzemních vod (VOTRUBA, 1984). 

3.1.3 Podle typu hrází odkaliště 

Hráze základní i zvyšovací se mohou stavět ze zemin těţených většinou v zatopení 

nebo z příhodného odpadu. Pracovní postupy se mohou značně různit, protoţe: 

- skládání odpadu bývá poměrně malé, 

- odpad má obecně značnou vlhkost, 

- zrnitost je jemná, takţe těleso je poměrně málo propustné, 

- zhutňování ke zvýšení soudrţnosti materiálu je pracné a velmi nákladné, 

- chemické vlastnosti vody v odpadu mohou měnit fyzikální vlastnosti zemin. 

Z těchto příčin je třeba hodnotit hráze z odpadu jako komplexní a citlivé stavby, 

u nichţ je třeba klást větší poţadavky na vlastnosti zemin, neţ je to obvyklé u zemních 

přehrad. 

a) Odkaliště s hrázemi na konečnou výšku 

Budování hrází je jednorázové, lze proto lehce zabezpečit dostačující kvalitu hráze 

a snadnější provozní podmínky odkaliště. Investiční náklady jsou soustředěny 

do krátké počáteční etapy. 

b) Odkaliště s postupně budovanými hrázemi směrem „po vodě“ 

Kaţdá z následujících vrstev je částečně posunuta vzhledem k předešlé vrstvě 

směrem k vnějšímu líci. Horizontální vrstvy se budují aţ ke konečné linii vnějšího 

svahu nebo kaţdá další vrstva překrývá šikmý vnější svah vrstvy předchozí. 

c) Odkaliště s postupně budovanými hrázemi se střední osou 

Kaţdá následující vrstva se pokládá na vrstvu předešlou tak, aby se osa koruny 

udrţovala ve svislé rovině. Čerstvá vrstva se můţe budovat horizontálně se stále 

se zmenšující šířkou směrem nahoru. Hráz je moţné konstruovat i tak, ţe se šikmé 

vrstvy ukládají na vrstvy předchozí se stejným sklonem vnějšího svahu. 

d) Odkaliště se zvyšovacími hrázemi směrem „proti vodě“ 

Kaţdá z následujících vrstev je vzhledem k předešlé posunuta směrem proti vodě 

tak, aby vnější svah celého tělesa splňoval poţadavky stability konečného stavu 
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odkaliště. Zvyšovací hráze se budují buď sypáním z těţené suroviny, kamene, 

štěrku, apod., nebo naplavováním hrubšího, tříděného materiálu, po vyschnutí 

mechanicky zhutněného.  

Metoda „proti vodě“ je obecně nejhospodárnější a nejjednodušší, a proto tedy 

nejrozšířenější. Ukrývá však určité hrozby - dolní části jsou s růstem výšky, 

čím dál, tím více zatěţovány a vzhledem k nedostatečnému zhutnění stále více 

stlačovány. Zároveň není známa jejich soudrţnost ve smyku a drenáţní funkce, 

které nelze snadno ovlivnit.  

Postup budování hrází je závislý především na vlastnostech ukládaného materiálu. 

V případě, ţe je relativně suchý, dopravuje se a pevní mechanickými prostředky. Nejčastěji 

se ovšem přepravuje hydraulicky v podobě kalu, z něhoţ tuhá fáze sedimentuje 

(VOTRUBA, 1984). 

3.1.4 Podle průtoku povrchových vod odkalištěm 

a) Protékané odkaliště - sedimentačním prostorem odkaliště protéká veškerý odtok 

(nebo jeho větší část) z povodí směrem k profilu odkaliště. Při zpracování projektu 

je důleţité počítat s přiměřeným prostorem na zachycení velkých vod. 

Během chodu je nutné uvést tuto vodu do bilance spolu s vodou dopravní. 

Protékané odkaliště je však nepřijatelné pro uskladňování radioaktivních 

a toxických materiálů. 

b) Odkaliště bez průtoku povrchových vod - přítok povrchových vod nepřichází 

v úvahu u plošného odkaliště. U bočního odkaliště postačuje k zachycení 

povrchových vod záchytný příkop v boku údolí. U údolního odkaliště je nutné 

obvést (většinou obvodovým kanálem) vodu stékající k odkališti z povrchu přilehlé 

části povodí. Mnohdy je z vodohospodářských důvodů vhodné obvádět průtok 

vodoteče jen do určité míry a přebytek vpouštět do prostoru odkaliště (VOTRUBA, 

1984). 

3.1.5 Podle způsobu využití dopravní vody 

a) Odkaliště s průtočným provozem - transportní voda je pouţívána jednorázově. 

Po odsazení odpadu putuje vyčištěná voda do toku, případně do kanalizace. Návrh 

je investičně i provozně nenáročný. Předpokládá dostatečnou vodnost recipientu 

a netoxické výluhy. 
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b) Odkaliště s oběhovým provozem - odsazená přepravní voda je vedena nazpět 

do závodu jako voda vratná a uţívá se jí opětovně pro hydraulickou dopravu 

odpadu. Oběhový chod můţe být navrţen s částečně opakovaným vyuţíváním vody 

nebo s plně uzavřeným oběhem vody - včetně přítoku podzemní vody a sráţek. 

(VOTRUBA, 1984). 

3.2 Provoz odkaliště 

Cílem provozu odkaliště je 

- zabezpečení spolehlivého chodu veškerých objektů a zařízení, 

- splnění nároků bezpečnosti a ochrany ţivotního prostředí, 

- poţadované pročištění odsazené vody, 

- bezporuchové stejnoměrné vyplňování prostoru odkaliště odpadem. 

Při splnění všech těchto podmínek, tedy zajištění správného projektu odkaliště 

a kvalitní konstrukce všech základních objektů, je nutné nadále dodrţovat zásady 

bezproblémového provozu. Mezi ně patří vhodná technologie naplavování, řádná regulace 

hladiny v odkališti, spolehlivá funkce hrázového systému a bezpečné odvádění odsazené 

vody (VOTRUBA, 1984). 

3.2.1 Technologie naplavování  

Naplavování se realizuje většinou směrem od hráze (obrázek č. 4) tak, ţe u hráze 

sedimentují nejhrubší zrna; tato metoda je vyuţívána při postupném zřizování zvyšovacích 

hrází. Naplavování směrem k hrázi je uskutečnitelné, konstruuje-li se hráz odkaliště 

na konečnou návrhovou výšku a nepředpokládá-li se jeho následné zvyšování. 

Tento postup však není realizován na ţádném odkališti v České republice. Naplavování by 

mělo být po celé délce odkaliště rovnoměrné (VOTRUBA, 1984). 
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Obrázek č. 4  – Schéma naplavování materiálu směrem od hráze 

1 – přívod kalu; 2 – pláţ náplavu; 3 – vodní hladina; 4 – odběrný objekt; 5 – odvod vody 

v odkališti; 6 – hrázová soustava (VOTRUBA, 1984). 
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4 Charakteristika odkaliště Energetiky Třinec, a.s. 

 

Plocha určeného území činí 11,8 ha. Na východním okraji je tvořeno 13 terasami, 

které jsou 5-7 m široké a 3 m vysoké. Uloţiště vzniklo díky přehrazení původního údolí 

kamenitou hrází. Poslední terasa byla vybudována ve výšce 403 m n. m. Na břehu 

odkaliště je umístěna přepadová věţ, kterou je odváděna přebytečná voda a reguluje 

tak výšku hladiny v odkališti.  

V minulosti se na území odkaliště vyskytoval lesní porost, po jehoţ vykácení zde 

zůstaly louky a pastviny. Na počátku šedesátých let (20. století) byla postavena teplárna, 

která poháněla turbíny pro výrobu elektrické energie. Nejvíce pouţívaným palivem bylo 

černé uhlí, z něhoţ při spalování vznikal odpad, jenţ byl později mísen s vodou. Tato směs 

byla z teplárny odváděna hydraulicky speciálními popelovody (kalovody) aţ na místo 

uloţení. Ukládalo se průměrně sto tisíc tun odpadu ročně.  

Původně se zamýšlelo skládání strusko-popílkové směsi aţ do roku 2015, ovšem 

jak je zmíněno výše, k ukončení ukládání došlo jiţ roku 1998 (BOBKOVÁ, 2010). 

Jedná se o odkaliště bočního typu s hrázemi na třech stranách, přičemţ čtvrtá strana 

je tvořena přírodním svahem přilehlého kopce Jahodná. Na obrázku č. 5 a 6 je znázorněno 

schéma konstrukce bočního odkaliště.  

 

Obrázek č. 5 - Schéma výstavby bočního typu odkaliště – postranní pohled (VOTRUBA, 

1984) 



 

Michaela Sojneková: Fytocenózy odkališť Energetiky Třinec, a.s. 

 

 

2011  18 

 

Obrázek č. 6 - Schéma výstavby bočního typu odkaliště – pohled shora (VOTRUBA, 

1984): 1 – přívodní a rozvodné potrubí; 2 – výtoky; 3 – odběrná zařízení; 4 – odvod vody 

v odkališti; 6 – čerpací stanice vratné vody; 7 – potrubí vratné vody; 8 – základní hráz; 9 - 

zvyšovací hráze; 10 - dělící hráz; 11 – odvodňovací příkop; 12 – závod; 13 – jímka 

 

Obrázek č. 7 – Pohled od přepadové věţe k vrcholu Jahodná (SOJNEKOVÁ, 2011) 
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Odkaliště bylo konstruováno pomocí zvyšovacích hrází směrem „proti vodě“ 

(Obrázek č. 8). Tento postup se provádí tak, ţe s kaţdou další vrstvou se hráze formují 

do tvaru údolí se zvyšujícími se okraji, přičemţ ukládání musí splňovat předpoklady 

stability finálního stavu odkaliště. Zvyšovací hráze se tvořily naplavováním hrubšího 

odpadu. Na obrázku č. 9 je vidět jedna z původních teras. 

 

Obrázek č. 8 - Schéma odkaliště se zvyšovacími hrázemi směrem „proti vodě“ 

(VOTRUBA, 1984) 

 

Obrázek č. 9 – Pohled na zvyšovací hráz (SOJNEKOVÁ, 2011) 
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Na obrázku č. 10 je znázorněn způsob vyuţití přepravní vody. Z areálu závodu byl 

kal odváděn hydraulicky na místo uloţení. Zde tuhá fáze kalu sedimentovala a zčištěná 

voda byla spolu s přiteklou sráţkovou vodou odváděna k profilu odkaliště. Ten je v tomto 

případě reprezentován přepadovou věţí, umístěnou v severovýchodní části vodní nádrţe 

(viz obrázek č. 11). Vyuţití vody je jednorázové, nevrací se tedy zpět do závodu, 

ale odchází do recipientu. 

 

Obrázek č. 10 – Schéma odkaliště s průtočným provozem (VOTRUBA, 1984):  

1 – odkaliště; 2 – závod; 3 – vodní tok (recipient); 4 – jímka; 5 – přívodní potrubí; 6 – odběrné 

zařízení; 7 – odpad do recipientu 
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Obrázek č. 11 – Přepadová věţ (SOJNEKOVÁ, 2011)  
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5 Funkce a vliv odkaliště na okolní krajinný systém 

 

Vztah odkaliště s jeho prostředím je rozporuplný. Konstrukce odkališť představuje 

vţdy nepříznivý zásah do ţivotního prostředí, ale společně s rozvíjejícími se poţadavky 

průmyslu, je třeba vytvářet kompromisy a hledat vhodná řešení pro likvidaci či stabilizaci 

průmyslových odpadů. 

Transport popílku do odkališť je téměř jedinou vhodnou moţností v nakládání 

s tímto typem odpadu. Tento postup je vhodný především kvůli soustředění potenciálního 

zdroje znečištění na jednom kontrolovatelném místě a zamezení prašnosti jemného 

materiálu. Důleţitým činitelem, který je třeba mít neustále na paměti, je koncentrace 

a dostupnost těţkých kovů v odpadním kalu (WALTER et al., 2006). 

Plavení popílku pozměňuje jeho chemické vlastnosti - při styku s vodou dochází 

ke vzniku nových látek, do jejichţ krystalické mříţky se váţou těţké kovy 

(KAŠTOVSKÁ, 2008). Prostup odpadních kalů do půdy by mohl zapříčinit její 

kontaminaci těţkými kovy v potenciálně toxické a labilní formě (WALTER et al., 2006). 

Mobilita těţkých kovů, jejich bio-dostupnost a související ekotoxicita závisí na jejich 

specifické chemické struktuře a schopnosti vázat se na jiné prvky (FUENTES et al., 2006). 

Rostliny mají schopnost se vůči vstupu toxických těţkých kovů bránit omezením 

vstupu ţivin do buněk, jejich hromaděním ve vakuole či sníţeným transportem 

do nadzemních částí těla (PROCHÁZKA, 2003). 

5.1 Primární sukcese 

Studium sukcese zahrnuje předpoklady a pravidla týkající se jak celých ekosystémů, 

tak i společenstev, populací a jedinců. Zvaţuje i podmínky prostředí, jako pedologické, 

geologické či klimatické poměry, vlivy ochranářské biologie a dalších oborů. Sukcese 

je zároveň snadno pozorovatelným a nepředvídatelným jevem. Primární sukcese sehrála 

v obecných studiích o sukcesi klíčovou roli, znázorňuje totiţ vizuálně vývoj společenstev 

v návaznosti na extrémní disturbance. V současnosti je stále více navrhovanou variantou 

při rekultivacích narušených pozemků (WALKER et al., 2003). 
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Proces sukcese počíná iniciálním stádiem a končí stádiem klimaxovým. Lze rozlišit tři 

typy klimaxu: 

a) klimax pravý je v krajině stanoven zejména mikroklimatickými poměry a evolučně 

vyzrálým půdním typem, 

b) klimax edafický nastává v případě, ţe podmínky stanoviště brzdí pedogenetické 

pochody, 

c) disklimax je v krajině způsoben činností člověka, která blokuje sukcesní pochody 

(STALMACHOVÁ, 1996). 

 

Podle teorie ostrovní biogeografie, se kterou přišel roku 1963 americký ekolog Robert 

MacArthur, lze odkaliště v krajině chápat jako ostrov.  

Probíhají zde analogické ekologické pochody jako na reálných ostrovech v oceánech. 

Obdobně jako nový ostrov i nové odkaliště postupně obydlují organismy. Mezi prvními 

se sem dostávají organismy uzpůsobené k šíření, především rostliny s velkým mnoţstvím 

snadno se šířících semen a dobře létající hmyz (MATĚJKA, 2007). Velmi podstatná 

je účast mechů a lišejníků jiţ v prvotních stadiích sukcese (PRACH, 2008). 

V osidlování poté plní zásadní úlohu bezcévné rostliny, houby a mikroorganismy. 

Roztoči či jiní destruenti odumřelé organické hmoty (sinice, řasy, rozsivky, mechy, 

játrovky) tvoří primitivní společenstva. Druhová rozmanitost malých a primitivnějších 

organismů je na nových substrátech v krajině vyšší neţ diverzita taxonomicky vyšších 

skupin (KOVÁŘ, 2009). Významnou součástí sukcesních pochodů je rovněţ činnost 

členovců, především pavouků. Ti mohou tvorbou sítí pomoci jednak uchycení drobných 

semínek, ale zejména napomáhají k tvorbě místního mikroklimatu zachycováním vlhkosti.  

Postupem času se rozmanitost zvyšuje, přibývají nelétající či hůře létající druhy. 

Je moţné zde rovněţ sledovat postupnou záměnu pionýrských druhů dřevin za zástupce 

klimaxových stádií (MATĚJKA, 2007). U strusko-popílkových odkališť je prokázáno 

vyšší zastoupení psamofytů, tedy pískomilných organismů (PRACH, 2008). 

Během primární sukcese postupně stoupá počet druhů společenstva, nadzemní výška 

společenstva, počet vegetačních pater, celková pokryvnost společenstev, věk rostlin 

ve společenstvu, celková biomasa na jednotku plochy a v neposlední řadě mnoţství 

minerálních ţivin a organických látek v ekosystému. Naopak klesá rychlost koloběhu 
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minerálních ţivin v ekosystému a poměr celkové produkce k celkové biomase 

(MORAVEC, 2004). 

Přirozená sukcese je velmi pomalý proces, proto je často ţádoucí jeho zrychlení. 

Nejpouţívanějším způsobem je podpora vývoje fytocenóz pomocí setí a pěstování 

vhodných rostlin a v neposlední řadě také management obnovy území. Ten posuzuje 

jednotlivé ekologické poţadavky rostlin k zajištění úspěšného osevního postupu 

(KOEHLER, 2000).  

Důleţitým prvkem procesu sukcese jsou interakce jednotlivých druhů. Ty je moţno 

rozdělit do tří základních modelů: „facilitace“ (facilitation), inhibice a tolerance.  

Mechanismus facilitace konstatuje, ţe pozdější druhy se mohou uchytit a vyrůst pouze 

za předpokladu, ţe druhy předcházející změnily stávající podmínky prostředí. Hypotéza 

modelu tolerance spočívá v tom, ţe současně přítomné druhy nenapomáhají ani nepřekáţí 

růstu jiných druhů. Inhibice je charakterizována tím, ţe přítomné druhy změnily podmínky 

prostředí v neprospěch následujících druhů. Budoucí druhy se tedy nemohou uchytit 

a vyrůst za přítomnosti druhů předchozích (CONNELL and SLATYER, 1977). 

Opuštěná odkaliště sice poskytují moţnost zkoumání primární ekologické sukcese, 

ale ukládaný substrát přece jen prošel úpravami, na které je třeba brát ohled - především 

textura se homogenizací částic zjednodušila. Hydraulický transport kalu pak materiál dále 

samovolně třídí, takţe po usazení vznikají souvislé gradienty v rozmístění jak fyzikálních, 

tak chemických vlastností (KOVÁŘ, 2009). 

5.2 Technická rekultivace vs. spontánní sukcese 

Rekultivační práce se zaměřují na zúrodnění půd, na omezení eroze nebo na tvorbu 

krajiny pro různé účely. Proces rekultivace trvá obvykle delší časovou periodu v rozsahu 

několika let. Z ekologického hlediska patří nejdůleţitější prvky procesu rekultivace 

k přirozené sukcesi. Tyto pochody vedou k vývoji společenstev, uzavřených minerálních 

cyklů a k vývinu půd.  

Degenerované a čerstvě odkryté půdy mohou být rychle kolonizovány půdní biotou 

a rostlinami, při vyloučení extrémně nepříznivých efektů jako je opakovaná disturbance, 

nehostinné mikroklima nebo nevhodné fyzikální a chemické vlastnosti půd (KOEHLER, 

2000). 
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V současnosti je známo stále více případů, kdy na stanovištích mnohem lépe 

prospívají rostliny přirozeného náletu neţ rostliny vysazené v rámci rekultivačních prací. 

Tento průzkum tak nabízí významnou zpětnou vazbu o smysluplnosti vynaloţení 

podstatných financí určených na obnovu (HOLEC, 2010). 

Na třineckém odkališti dosud nebyla provedena rekultivace, a právě proto by zde 

mohly spontánně povstat nové cenné ekosystémy. Biotopy zde vznikající, umoţňují ţivot 

takových organismů, které by v obyčejné kulturní krajině těţko nalezly příhodné 

stanoviště. Odkaliště se tak stále častěji stávají refugiem pro organismy, které jsou jinde 

vystaveny neţádoucímu vlivu člověka, především intenzivního zemědělství.  

Odkaliště jsou ovšem oblasti s extrémními ţivotními podmínkami. Vzhledem 

k prvotní nepřítomnosti vegetace jsou na nich velké rozdíly teplot mezi dnem a nocí, 

coţ navíc umocňuje černé zbarvení naplavovaného materiálu. Během letních měsíců 

mohou dosahovat teploty na povrchu odkaliště aţ k 50° C (MATĚJKA, 2007). 

Přehřívaný a zasolovaný povrch odkrytých odkališť je tedy překáţkou pro uchycení 

a vyklíčení semen, pro zachycení semenáčků a následující růst rostlin do dospělosti.  

U rostlin, jejichţ vývoj je závislý na semenech nebo plodech, vyvstávají komplikace 

s fyzikálními vlastnostmi půdního povrchu. Na rovinném terénu ho vítr uhlazuje a ţene tak 

před sebou lehká semena. Ta nemají moţnost se na plochém reliéfu zastavit, zachytit 

a později zakořenit, proto trvá delší dobu, neţ je povrch pokryt vegetací. 

Namísto drahé rekultivace se stále častěji pouţívá proces tzv. mulčování. Jedná 

se o pokrytí upravované plochy posečenou bylinnou biomasou. V následujícím vegetačním 

období se jiţ objevuje významné mnoţství semenáčů rostlin, kterým zdrsnění terénu 

dovolilo se uchytit. 

Srovnání a stabilizace přízemního mikroklimatu pokrytou vrstvou pak připustí 

vyklíčení rostlin a narůstající biomasa navíc zlepšuje vlastnosti substrátu uvolňováním 

ţivin. Dochází tedy ke kvalitativnímu vylepšení půdních vlastností vymytím toxických 

látek, vznikem humusu a změnou kyselosti (KOVÁŘ, 2009). 

Spontánní sukcese je zpravidla prospěšnější a méně nákladnější variantou 

neţ technická rekultivace. Jednotlivé druhy a jejich ekotypy se selektují přirozeným 

způsobem. Jsou to navíc druhy adaptované příslušným stanovištním podmínkám. 

Spontánní sukcesi ale nelze pouţít při obnově toxických stanovišť, včetně oblastí příliš 

kyselých a erozních. V tomto případě je nutné vyuţít různých technických postupů. 
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Ovšem i pak se spontánní sukcese podstatně prolíná s technickou rekultivací (PRACH, 

2008). 

 

Metody obnovy strusko-popílkových odkališť by měly být celkovým pojetím 

zahrnujícím jak vhodný výběr rostlin pro dané území, tak i postupy směřující 

k rozmanitosti vyvíjejících se prvotních půd. Odkaliště po ukončení činnosti obsahuje 

druhotný substrát. Ten je obohacený o skupinu prvků, které vznikaly během procesů 

spalování, usazování a zvětrávání, a mají tak různou míru toxicity.  

Ekologické funkce odkališť je moţné obnovit třemi překrývajícími se postupy:  

1. technická rekultivace spojená s výsadbou vegetace  

2. přirozená nebo částečně usměrněná sukcese  

3. biotechnologický přístup 

5.2.1 Technická rekultivace  

 Dříve byly preferovány rychlé technické rekultivace s vyséváním kulturních druhů 

rostlin (zejména travin). Vedlejší podíl vytvářely lesní výsadby dřevin domácího původu. 

Z důvodu vylepšení kvality naplaveného materiálu docházelo k jeho překrývání ornicí, 

coţ byla ovšem velmi nákladná záleţitost. Popílek je velmi jemný materiál tvořen 

především prachem; proto byla na některých místech pouţita síťovina a geotextilie proti 

sníţení prašnosti. Poté se rychle zapojil porost s převahou dominant ruderální povahy 

(ŘEHOUNEK, 2010). 

5.2.2 Přirozená nebo částečně usměrněná sukcese  

Na odkalištích jsou významné především druhy snášející extrémní podmínky. 

Mezi ně spadají expanzívní, především klonální druhy.  

Podmínkou vývoje vegetace je především uchycení několika pionýrských druhů dřevin, 

jejichţ semenáčky mají zprvu velkou úmrtnost. Aţ po soustředění podstatnějšího mnoţství 

humusu v povrchovém substrátu mají moţnost růst a tvořit semena.  

Optimální fáze vývoje bylinného patra nastává s rozvojem patra korunového. 

Na sloţení převládajících sloţek dřevin mohou mít vliv jednorázová narušení (disturbance) 

či odchylky různých faktorů prostředí (ŘEHOUNEK, 2010). 
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5.2.3 Biotechnologický přístup 

Biotechnologické metody přispívají k rychlejší regeneraci ekologických funkcí 

půdy a omezení kontaminace okolí. Strusko-popílková směs obsahuje jen velmi malé 

mnoţství základních ţivin, zejména dusík a uhlík, a rovněţ nevykazuje vysokou 

mikrobiální aktivitu. Pro zlepšení kvality můţe poslouţit pokrytí substrátu odpadními kaly 

z papírenského průmyslu nebo z čistíren odpadních vod, které značně zvyšuje mnoţství 

ţivin, mikrobiální aktivitu a vylepšuje fyzikální vlastnosti popílku.  

Dalším vyuţívaným způsobem obnovy je výsev vyšších rostlin, které jsou ošetřeny 

zvláštními kmeny bakterií. Účelem tohoto postupu je zvýšení příjmu vody, ţivin 

či zajištění vyšší tolerance k některým kovům v substrátu uloţišť.  

Biotechnologický postoj je vnímán jako nejvhodnější postup regenerace 

znehodnocených oblastí, poţaduje ovšem dlouhodobý detailní výzkum a monitoring 

pochodů, které na odkalištích probíhají (ŘEHOUNEK, 2010). 

Vytváření půdy na uměle navezených či odhalených substrátech hornin a zemin 

je jednou z primárních podmínek postupu proměny devastované krajiny v krajinu kulturní. 

Jedním ze zásadních předpokladů pro řízený vznik půdy je kvalita zemin navrstvených 

na povrchu sloţišť (ŠTÝS, 1981). 

5.2.4 Zásady obnovy odkališť 

1. Rekultivace odkaliště je na rozdíl od jiných uměle vytvořených stanovišť nutná 

především z důvodu moţného znečištění okolního prostředí létajícím sedimentem. 

Často vyuţívaným způsobem zlepšení je pouţití větrolamů (stromy, zemní valy). 

Příhodné je i zakrytí vysýchavých ploch popílkovišť síťovinou nebo geotextilií.  

2. Ke zpevnění povrchu odkališť je moţné aplikovat i stabilizační sítě, které dovolují 

rychlejší uchycení bylin, coţ uspíší spontánní sukcesi.   

3. U stále pouţívaných i uzavřených odkališť je ţádoucí postupné odtěţování 

naplaveného materiálu, čímţ se zabezpečí návaznost mladých sukcesních fází, které 

jsou zásadní obzvláště pro hmyz. 

4. Ještě před samotným započetím rekultivace je nutno navrhnout formování 

náhradních stanovišť pro obojţivelníky i jiné vodní organismy. Je důleţité, aby 

vodní nádrţ byla odstraňována plynule a v příhodné etapě roku se zřetelem na 

momentálně přítomné organismy a úsek jejich ţivotního cyklu. Není vhodné 

provádět vysoušení například ve fázi reprodukce (ŘEHOUNEK, 2010).  



 

Michaela Sojneková: Fytocenózy odkališť Energetiky Třinec, a.s. 

 

 

2011  28 

6 Inventarizace flóry vybraných odkališť, fytocenologické 

zařazení vegetace 

 

Inventarizace flóry byla prováděna pomocí zápisu fytocenologických snímků v období 

od května 2010 do dubna 2011. Vzhledem k nevelké a poměrně homogenní ploše bylo 

vybráno 8 reprezentativních plošek. 

6.1 Metodika 

Fytocenologické snímky jsem zaznamenávala podle pravidel curyšsko-

montpellierské školy (BRAUN-BLANQUET, 1964). Pomocí publikací Co tu kvete? 

(AICHELE et al, 2007), Naše květiny (DEYL et al, 2002) a Klíč ke květeně ČR (KUBÁT 

et al, 2002) jsem determinovala druhy cévnatých rostlin. Jejich pokryvnost jsem 

klasifikovala s pouţitím Braun-Blanquetovy kombinované stupnice abundance 

a dominance rozšířené Westhoffem a van der Maarelem na devítistupňovou škálu 

(WESTHOFF & VAN DER MAAREL, 1978). Dále jsem odhadla celkovou pokryvnost 

jednotlivých pater.   

Jednotlivé druhy z fytocenologických snímků jsem společně s jejich pokryvností 

zapsala do databázového programu TURBOVEG 2.0 (HENNEKENS & SCHAMINÉE, 

2001). Veškeré zde provedené snímky budou zařazeny do České národní fytocenologické 

databáze. 

Pomocí publikací Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohroţení 

(MORAVEC, 1995); Katalog biotopů ČR (CHYTRÝ, 2001); Diagnostic, constant 

and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic 

(CHYTRÝ, 2003) a Vegetace ČR (CHYTRÝ, 2009) byly vymezeny a popsány rostlinné 

svazy uvedené v kapitole 6.3. 

6.2 Seznam nalezených rostlinných druhů 

Veškeré nalezené druhy přiřazené k jednotlivým snímkům, včetně jejich pokryvnosti 

a patrového zařazení, jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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6.3 Předpokládané rostlinné svazy 

Společenstvo snímku č. 1 je moţné přiřadit ke třídě Epilobietea angustifolii, řádu 

Epilobietalia angustifolii, svazu Fragarion vescae. Snímky č. 2, 4, 5, 6 a 7 jsem zařadila 

do třídy Artemisietea vulgaris, řádu Onopordetalia acanthii, svazu Dauco-Melilotion 

s přesahem některých druhů třídy Chenopodietea, řádu Eragrostietalia, svazu Eragrostion. 

Snímky č. 3 a 8 nebyly zařazeny. 

  

TŘÍDA: ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising et Tüxen in Tüxen 1950   

ŘÁD: ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et Tüxen 1943 em. Görs 1966 

Svaz: Dauco-Melilotion Görs 1966 

 

Diagnostické druhy: Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, Melilotus albus, Oenothera biennis 

agg., Melilotus officinalis, Daucus carota ssp. carota, Carduus acanthoides, Artemisia 

vulgaris, Picris hieracioides 

Konstantní druhy: Daucus carota ssp. carota, Artemisia vulgaris, Achillea millefolium 

agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Medicago lupulina, Tripleurospermum inodorum, 

Melilotus albus, Echium vulgare, Cirsium arvense 

Dominantní druhy: Melilotus officinalis, Tussilago farfara, Melilotus albus, Solidago 

canadensis, Berteroa incana 

 

Svaz Dauco-Melilotion obsahuje ruderální vegetaci s převahou dvouletých 

aţ vytrvalých druhů. Jedná se převáţně o počáteční porosty na osluněných antropogenních 

základech s nevyvinutou skeletovitou půdou. V iniciálních fázích vývinu se zde uplatňují 

především druhy šířící se z okolí. Vyskytují se zde druhy dvouleté aţ krátce vytrvalé 

monokarpické (Daucus carota, Echium vulgare, Picris hieracioides aj.) a vytrvalé 

ruderální druhy (Artemisia vulgaris, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Melilotus albus, 

Melilotus officinalis, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara aj.). Početně se rovněţ 

vyskytují luční dvouděloţné byliny (např. Achillea millefolium, Hypericum perforatum, 

Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Pastinaca sativa a Plantago lanceolata), trávy 

(např. Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Elytrigia repens a Poa palustris), jednoleté 

ruderální druhy (např. Conyza canadensis) a taktéţ druhy sešlapávaných půd 

(např. Plantago major nebo Trifolium repens). 
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Jedná se o termofilní a xerofilní vegetaci rostoucí na mělkých půdách s významným 

zastoupením štěrku, kamení nebo škváry. Tyto půdy jsou značně propustné, v létě jsou 

zahřívány a rychle vysychají. Můţe se jednat o tzv. neopedony, to znamená půdy 

s doposud nerozvinutými půdními horizonty. Takovéto oblasti zpravidla nejsou příliš 

produktivní a obsahují malé mnoţství humusu a ţivin. Absence dusíkatých látek v půdě 

vytváří příhodné podmínky pro druhy z čeledi bobovitých (př. Lotus corniculatus, 

Medicago lupulina, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Trifolium pratense, Trifolium 

repens a Vicia cracca), které zachycují dusík prostřednictvím symbiotických bakterií.  

Vegetace svazu Dauco-Melilotion obydluje především antropicky pozměněná 

stanoviště, jako například kolejiště, lemy cest, naváţky, skládky, stavební areály 

a pozemky průmyslových podniků. Obzvláště kolem silnic a ţeleznic, které mají úlohu 

migračních tras, jsou ve společenstvech mnohdy obsaţeny i neofyty, tedy nepůvodní 

rostlinný druhy, např. Conyza canadensis, druhy rodu Oenothera a Solidago canadensis. 

Tato vegetace je ve fenologickém optimu v červnu a červenci. 

 

Biotopy charakteristické pro svaz Dauco-Melilotion: 

X1 Urbanizovaná území 

Jedná se o části měst a vesnic, které jsou ovlivněny zástavbou, dále o průmyslové 

a zemědělské pozemky, včetně ruderální vegetace, parků, drobnějších lesíků na prázdných 

částech mezi zástavbou. 

 

X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla 

Lidskou činností vzniklé biotopy vyjma městských sídel a průmyslových či zemědělských 

prostor, na nichţ je rozvinut řídký porost s pokryvností menší neţ 10 %, eventuálně jsou 

zcela lysé, bez vegetace. Náleţí sem těţební prohlubně a výsypky, lomy, pískovny, 

štěrkovny, odvaly hlušiny, skrývky zeminy, vybetonované areály a podobná místa 

s překrytou či nerozvinutou půdou.  

 

 X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 

Ruderální a synantropní vegetace, jednoleté i vytrvalé byliny, mnohdy s převahou 

invazních druhů, kromě sídel a průmyslových či zemědělských prostor. Často se v krajině 

střídají s vegetací sekundárních trávníků a mokřadů. 
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TŘÍDA: CHENOPODIETEA Br.-Bl. in Braun-Blanquet, Roussine et Negre 1952 em. 

Lohmeyer, J. et R. Tüxen ex Matuszkiewicz 1962 

ŘÁD: ERAGROSTIETALIA J. Tüxen ex Poli 1966 

Svaz: Eragrostion Tüxen ex Oberdorfer 1954 

 

Diagnostické druhy: Portulaca oleracea, Panicum miliaceu, Eragrostis minor, Digitaria 

sanguinalis, Setaria verticillata, Asperugo procumbens,  

Konstantní druhy: Elytrigia repens, Tripleurospermum inodorum, Taraxacum sect. 

Ruderalia, Polygonum aviculare agg., Chenopodium album agg., Setaria viridis, 

Portulaca oleracea, Lolium perenne, Eragrostis minor, Echinochloa crus-galli, Conyza 

canadensis, Amaranthus retroflexus 

 

Svaz obsahuje vegetaci teplomilných, jednoletých druhů písčitých půd. Četné 

z nich jsou poléhavé a díky tomu nepodléhají sešlapu (např. Cynodon dactylon, Digitaria 

ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor a Portulaca oleracea). Vegetace 

se rozvíjí v průběhu léta, kdy je teplo a sucho. Převládající sloţkou v těchto svazech jsou 

jednoleté trávy, u kterých je obvyklý C4 metabolismus a zpravidla převaţují r- a s-

stratégové. 

Půdy jsou jemné, písčité, chudé na organické látky. V klimaticky vhodných, horkých 

a sušších oblastech střední Evropy se druhy tohoto svazu nachází na různorodých 

stanovištích, kde vytváří významnou součást ruderální vegetace, sešlapávané vegetace 

a vegetace polních plevelů. 

 

Biotopy charakteristické pro svaz Eragrostion: 

X2 Intenzivní obhospodařovaná pole 

Společenstva obilovin a okopanin, obvykle na rozlehlých pláních i na drobnějších polích 

zasaţených herbicidy. Z plevelných druhů zde dominují neofyty. Mnohdy mají nízkou 

pokryvnost a vyskytují se především na polních lemech, v pásech neošetřených pesticidy. 

 

X3 Extenzivní obhospodařovaná pole 

Společenstva obilovin a okopanin na extenzivně obdělávaných polích, většinou na menších 

plochách. Z plevelových porostů jsou výrazně zastoupeny především archeofyty.  
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X4 Trvalé zemědělské kultury 

Jedná se o sady a zahrady na orné půdě, dále okopávané či orané vinohrady a chmelnice. 

V bylinném patře převládají jednoleté plevely.  

 

TŘÍDA: EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen et Preising in Tüxen 1950 

ŘÁD: EPILOBIETALIA ANGUSTIFOLII Tüxen 1950 

Svaz: Fragarion vescae Tüxen 1950 

 

Diagnostické druhy: Epilobium angustifolium, Senecio sylvaticus, Rubus idaeus, Digitalis 

purpurea, Calamagrostis epigejos 

Konstantní druhy: Rubus idaeus, Epilobium angustifolium, Senecio nemorensis agg., 

Calamagrostis epigejos, Urtica dioica, Rubus fruticosus agg., Epilobietea angustifolii, 

Agrostis capillaris, Poa nemoralis, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Juncus effusus, 

Calamagrostis arundinacea 

Dominantní druhy: Calamagrostis villosa, Rubus idaeus, Epilobium angustifolium, 

Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos 

 

Tento bylinný porost se mnohdy vyskytuje na uměle vytvořených pasekách 

se speciálními provozovanými činnostmi, jako je například likvidace odstranění humusu, 

pravidelné jízdy těţebních vozů nebo spalování klestí. Prorůstá také samovolně vzniklé 

mezery po devastaci určitého úseku lesního porostu, vymýcené oblasti pod elektrickým 

vedením a zpevněné sutě.  

Vegetace tohoto svazu poţaduje spíše chudé půdy, ovšem s dočasným přebytkem dusíku. 

Mnohdy se vyskytuje v oblastech, kde došlo k likvidaci povrchového humusu a odkrytí 

minerálního horizontu půdy. 

 

Vývoj vegetace třídy Epilobietea angustifolii je dána značnou závislostí jejich 

diverzity na diverzitě okolních porostů, výchozími podmínkami narušeného místa, jejich 

následujícím rozvojem, zásobováním diaspor z prostředí a mezidruhovou kompeticí 

v průběhu sukcese. Tato vegetace zpravidla přetrvá cca tři aţ sedm let a poté přerůstá keři 

a mladými stromy. Do tohoto svazu náleţí charakteristické pasekové druhy, jako například 

Rubus idaeus a Senecio nemorensis agg. Časté jsou také druhy, jejichţ diaspory se do půdy 
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dostaly především náletem z prostředí. Jedná se především o různé druhy trávníků 

a keříčky (Agrostis capillaris či Calluna vulgaris), druhy ruderální (Cirsium arvense 

a Chenopodium album agg.) a druhy lemové (Clinopodium vulgare a Mycelis muralis).  

Po prvotním narušení se na odkryté ploše mohou současně rozvíjet různé sukcesní 

fáze. V iniciálních stadiích převládají nízké klonální byliny a traviny (např. Carex 

pilulifera, Fragaria vesca, Holcus mollis a Rumex acetosella) a jednoleté nebo dvouleté 

neklonální druhy (Centaurium erythraea, Cirsium vulgare, Digitalis purpurea, Senecio 

sylvaticus a Verbascum thapsus). Poté se začínají prosazovat vysoké klonální dvouděloţné 

byliny (jako Epilobium angustifolium či Senecio nemorensis agg.) a vysoké traviny 

(Calamagrostis spp. a Juncus spp.), které mnohdy vytváří uzavřené porosty zastiňující 

drobnější byliny. 

 Při nepřerušovaném vývinu postupuje sukcese fází s polokeři (Rubus spp.) a keři 

(př. Salix caprea), které se poté pozvolna přemění v les přípravný s pionýrskými druhy 

(především Betula pendula a Populus tremula) a nakonec v les přechodný se vstupujícími 

klimaxovými dřevinami.  

Různá antropogenní disturbační činnost mnohdy vegetaci úplně zničí, takţe 

na ovlivněných plochách probíhá sukcese znovu od začátku.  

 

Biotop charakteristický pro svaz Fragarion vescae: 

X11 Paseky s nitrofilní vegetací 

Paseky s typickou vegetací, lišící se od podrostu bývalého lesa, ve které se vyskytují 

na ţiviny náročné a světlomilné byliny, u starších pasek se jedná spíše o křoviny 

nebo pionýrské dřeviny náletu.  
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7 Diskuze 

 

Po provedení terénního průzkumu stanoviště lze konstatovat, ţe většina nalezených 

druhů cévnatých rostlin pochází z náletu z přilehlých oblastí. Tyto rostliny se zde uchytily 

samovolně a během spontánní sukcese tak vytvořily přirozená, poměrně stabilní 

společenstva. V období předjaří zde byly pozorovány i náletové druhy, 

které se pravděpodobně ve větší míře neuchytí, zejména z důvodu extrémních klimatických 

podmínek během letních měsíců. Typickým příkladem je Picea abies, který sice 

v chladnějších měsících prospívá i na stresovém stanovišti, ale letní období jedinci tohoto 

druhu většinou nepřeţijí. Je to způsobeno tím, ţe Slunce stojí výše na obloze a jeho 

paprsky dopadají na Zemi kolměji; tmavý povrch uloţiště je silně přehříván a prosušován. 

Mimo to je substrát na odkališti velmi jemnozrnný, proto při nasycení vodou a následném 

rychlém vysušení můţe docházet k narušování kořenového systému. Na obrázku č. 12 

je viditelná jemnozrnná struktura substrátu a jeho vrstvení.  

 

Obrázek č. 12 – Struktura substrátu (SOJNEKOVÁ, 2011) 
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Lze rovněţ říci, ţe většina nalezených druhů rostlin se řadí k S-stratégům (stres 

snášející stratégové) nebo S-R stratégům (stres snášející ruderální stratégové).  

Pro S-stratégy je typická adaptace na vysoce stresové podmínky, které by neměly příliš 

kolísat. Vyznačují se nízkou rychlostí růstu, nízkou produkcí a vegetativním 

rozmnoţováním. S-R stratégové jsou přizpůsobeni jemnému stresu a snesou mírné 

narušování (BEGON et al., 1997). 

 

Kontaminace okolního prostředí 

Celé území je od přírodního podloţí odděleno geotextilií. Vzhledem k převaze 

listnatých druhů stromů, které se vyznačují převáţně hlubším kořenovým systémem, 

je nutné zvaţovat i moţnost narušení této bariéry. V tomto případě by mohlo dojít 

k ovlivnění přirozeného půdního prostředí, a to kontaminací ukládaným materiálem.  

Jak je uvedeno v 1. kapitole, popílek obsahuje zvýšený obsah těţkých kovů (Zn, Pb, 

Cd). Ty jsou vysoce bioakumulativní, coţ znamená, ţe se hromadí v potravních řetězcích. 

V případě, ţe by se dostaly do přírodního podloţí a odtud byly přijaty kořenovým 

systémem rostlin, následovalo by hromadění v jednotlivých článcích trofického řetězce. 

Většina prvotních známek přítomnosti těţkých kovů v zemině se projeví na kořenech 

rostlin; sníţí se růst, dochází k inhibici důleţitých enzymů, poté k akumulaci kovu 

v rostlinných organelách a nakonec ke sníţení fotosyntézy a produkce rostliny 

(PROCHÁZKA, 2003). 

Na zájmovém území se vyskytuje několik metalofytních druhů. Jedná se o rostliny 

indikující přítomnost těţkých kovů v půdě. Vyznačují se nadměrným hromaděním těţkých 

kovů v pletivech a jsou přirozeně rezistentní vůči jejich vysoké koncentraci. Patří sem 

například Agrostis sp., Medicago lupulina, Plantago lanceolata nebo Silene vulgaris. 

 

Prašnost 

Vzhledem k velmi jemné struktuře substrátu je území odkaliště (především během 

letních měsíců) velmi prašné. Proto je důleţité na takovýchto místech podporovat zelené 

porosty. Omezení prašnosti je moţné zejména díky filtrační efektivitě listů rostlin. 

Ta je charakterizována velikostí listu, jeho nakloněním, povrchem a lepkavostí. Z pohledu 

zachycení prachu jsou nejúčinnější chlupaté listy v horizontální poloze, jelikoţ mají 

schopnost zadrţet prach po delší dobu. Mezi nejvýznamnější „lapače“ prachu patří 
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například Tilia cordata, Aesculus hippocastanum, Viburnum plicatum nebo Ilex 

aquifolium. 

 

Pomocí Ellenbergovy metody indikace stanoviště jsem ověřila vztahy rostlin 

vyskytujících se na zájmovém odkališti k jejich prostředí. Pomocí váţeného průměru jsem 

vypočítala hodnoty pro jednotlivé ekologické faktory. Tabulka těchto hodnot je uvedena 

v příloze č. 2. Většina druhů rostlin se vyznačuje středním nárokem na oslunění, preferují 

středné teplé stanoviště, čerstvé vlhčí neutrální půdy a půdy středně bohaté na minerální 

dusík (ELLENBERG et al., 1992).  

 

Ve dnech 28. března 2010 a 15. října 2011 byla na zájmovém území provedena 

analýza vody. Pomocí kolorimetrických setů Aquamerck – pH-Test, Aquamerck – Nitrate-

Test (NO3
-), Aquamerck – Ammonium-Test (NH4

+) a Microquant – Phosphate-Test (P) bylo 

stanoveno mnoţství dusičnanů, amoniakálního dusíku, celkového fosforu a hodnota pH. 

V příloze č. 3 jsou uvedeny výsledky analýzy. Hodnota pH byla při všech měřeních 

neutrální, dusičnany, amoniakální dusík ani celkový fosfor nebyly prokázány. 

Všechny stanovované parametry splňují poţadavek na přípustné znečištění podle 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů.  
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Závěr 

 

Hlavním cílem práce bylo zejména seznámení se s terénem a sběr fytocenologických 

dat shromáţděných na území odkaliště Energetiky Třinec, a.s. Byl zde proveden 

inventarizační výzkum flóry; celkově bylo nalezeno 66 druhů cévnatých rostlin. 

Fytocenologické snímky obsahovaly především druhy ruderální, ale rovněţ druhy 

významnější, např. Centaurea jacea, Cichorium intybus či Equisetum telmateia, které 

se z dnešní přírody bohuţel pomalu vytrácí. 

 

Domnívám se, ţe na odkališti se vyskytují společenstva, která náleţí třem svazům:  

Svaz Dauco-Melilotion, jenţ představuje třídu Artemisietea vulgaris, osidluje 

na odkališti sušší plochy se strusko-popílkovým podkladem. Jeho výskyt je zde určen 

druhy Achillea millefolium, Arenaria serpyllifolia, Artemisia vulgaris Conyza canadensis 

nebo Solidago canadensis.  

Třída Chenopodietea je na zájmovém území zastoupena společenstvem svazu 

Eragrostion. Ten je charakterizován především druhy Taraxacum sect. Ruderalia a Conyza 

canadensis.  

Svaz Fragarion vescae reprezentující třídu Epilobietea angustifolii je zastoupen druhy 

Epilobium angustifolium, Rubus idaeus či Calamagrostis epigejos. 
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