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ANOTACE 

Lidstvo si od svého vzniku zkvalitňuje a zlepšuje způsob života, k čemuž 

jednoznačně patří využívání přírodních zdrojů. První záznamy o těžbě uhlí v oblasti 

severočeské uhelné pánve byly objeveny v „Městské knize duchcovské“ a jsou z roku 

1403. Na přelomu 19. – 20. století již v oblasti severozápadních Čech těžily desítky 

hlubinných dolů a začaly se objevovat i první malé povrchové doly. 

V posledních letech se začínají zpracovávat báňské modely nejen s důrazem na širší 

krajinotvorné koncepce velkých územních celků při navázání na existující ekosystémy, ale 

i na budování ekonomické a sociální struktury území. 

V této diplomové práci uvádím metodiku prací pro zjišťování vlastností zemin, 

geologickou situaci zjištěných zemin v dané oblasti a dále se zabývám návrhem rekultivace 

vybraného území vnitřní výsypky dolu Bílina. 

Klíčová slova: 

Důl Bílina, rekultivace, výsypka, zkoušky zemin, výsadba dřevin.  

SUMMARY 

Since the genesis of humankind people enhance and improve the way of life. 

Thereto belongs using of natural resources. The first notations about coal mining in North 

Bohemian lignite district were discovered in „Městské knize duchcovské“ and they’re from 

year 1403. In 19 – 20th century there were discovered first small surface mines. 

In recent years there start to process mining models with emphasis on landscaping 

conception of the large territorial complexes in connection with ekosystems, even on 

ekonomical and social structure of area. 

In this thesis I am showing some work-methods for finding out abilities of soil, 

geologist situation of found out soils in the area. Then I deal with recultivation proposal of 

picked area of internal dump of Bilina quarry. 

Keywords:  

Mine Bilina, reclamation, internal dump, testing of soil, planting of trees. 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Koncem 20. století se stal povrchový důl Bílina s délkou porubní fronty 

cca 5km, mocností nadloží cca 200m a mocností uhelné sloje cca 30m největším 

velkolomem oblasti severočeské hnědouhelné pánve i celé České republiky. Technika 

i filozofie rekultivací prošla v této době kvalitativním vývojem. Stavba výsypek se již 

provádí tak, aby usnadňovala úspěšnou rekultivaci, byla zavedena kategorizace zemin 

a jejich selektivní zakládání. 

V této diplomové práci se budu zabývat návrhem rekultivace vybraného území 

vnitřní výsypky dolu Bílina (obrázek 1). Budu vycházet ze zjištění geologické situace 

skrývkových zemin.  

V příloze č.1 je zobrazeno umístění dolu Bílina v mapě ČR vzhledem k poloze 

okolních měst.  

 

Obrázek 1: Umístění dolu Bílina v mapě ČR (http://www.mapy.cz) 

V následujících podkapitolách budu uvádět zjištěné a zpracované informace 

o vlastnostech hornin, o metodice prací ke zjištění těchto vlastností hornin. Dále budu 

popisovat svoji představu rekultivace vybraného území vnitřní výsypky včetně uvedení 

některých částí rekultivace z ekonomického hlediska. 

http://www.mapy.cz/
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1 DOSAVADNÍ POZNATKY TVORBY REKULTIVACÍ 

Budování vnitřní výsypky dolu Bílina začalo v letech 1979 – 1980. Její celková 

předpokládaná výměra činí 438,3ha. Průzkum lokality probíhal v letech 1997 – 2002. 

Dle požadavků  metodiky využívání zúrodnitelných zemin a hornin byly na základě 

znalosti charakteru skrývkových hornin dolu Bílina a postupu zakládání určeny jednotlivé 

horninové typy vyskytující se v tělese výsypky. Jejich zastoupení na lokalitě je velmi 

pestré. 

Na základě zhodnocení výsledků prvních etap průzkumu byla plocha vnitřní 

výsypky rozčleněna na tři relativně homogenní oblasti, pro které lze navrhnout způsob 

technické rekultivace včetně aplikace zúrodnitelných zemin a hornin. Oblasti č.1 a 2 byly 

již zpracovány a jejich hodnocení bylo převzato v rámci této rešerše.  

a) oblast 1: 

Zahrnuje první etáž výsypky tvořenou především nadložními šedými kaoliniticko – 

illitickými jíly a jílovci. Z hlediska zrnitostní analýzy jde o jílovito - hlinité, zrnitostně 

vyrovnané horniny. V mineralogickém složení převládá křemen a poměrně rovnoměrně 

zastoupené jílové minerály kaolinit a illit. Z hlediska chemismu je důležitá slabě zásaditá 

půdní reakce, nízký obsah síry, poměrně dobrá zásoba dusíku. Horniny jsou slabě 

vápenaté, mají malou zásobu oxidovatelného uhlíku, poměrně dobré sorpční schopnosti 

a slabou zásobu přijatelných živin. Lze je zařadit mezi šedé nadložní kaoliniticko – illitické 

jíly a jílovce. 

V souladu s metodikou využívání zúrodnitelných zemin a hornin lze doporučit 

v případě lesnické rekultivace aplikaci organických hmot (kompostů) s upraveným 

poměrem C : N (25) v dávce 400t . ha
-1

, zapravených do 0,30 - 0,50m rekultivovaného 

povrchu výsypky a následný dvouletý přípravný agrocyklus  (pěstování plodin na zelené 

hnojení). Aplikace dalších zúrodnitelných hornin není nutná. Po ukončení přípravného 

agrocyklu bude zahájena podzimní výsadba lesních sazenic. Sklon rekultivovaného 

povrchu výsypky je povolen maximálně do 16% (1 : 6). Přípustnou (nikoliv nutnou) 

variantou je i aplikace sprašové hlíny v množství 1500 - 2000m
3
. ha

-1
. Podmínkou je 

promísení křížovou orbou nebo homogenizací s výsypkovou zeminou do hloubky 
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0,3 - 0,4m a následná aplikace kompostu v souladu s metodikou využívání zúrodnitelných 

hornin a zemin k rekultivačním účelům. 

Typické vlastnosti hornin oblasti ukazuje následující tabulka číslo 1. 

Tabulka 1: Vlastnosti hornin oblasti 1 vnitřní výsypky  

 

Sonda S1 

-interval 

odběru (m) 

 

N 

(%) 

 

Cox 

(%) 

 

CaCO3 

(%) 

 

pH 

 

 

Přijatelné živiny 

(%) 

 

 

Sorpce 

mekv/100g (%) 

 

P K Mg S T V 

0,00-0,20 0,13 1,28 2,44 7,95 1 22 897 12,6 13,4 94,0 

0,20-0,40 0,11 1,46 2,45 7,95 2 14 1120 16,1 16,1 100 

0,40-0,60 0,11 1,56 1,99 7,78 4 45 1050 15,7 15,7 100 

b) oblast 2: 

Tato oblast zahrnuje zejména 2. etáž vnitřní výsypky. Je tvořena sterilními 

horninami uhelné sloje. Z hlediska zrnitostní analýzy je tvořena především silně 

hrubozrnnými hlinitými až štěrkovitými horninami. V mineralogickém složení převládá 

křemen a kaolinit. Z hlediska chemismu je důležitá zejména extrémně kyselá půdní reakce, 

vysoký obsah síry a vysoký podíl uhelné hmoty. Jde o sterilní horniny uhelné sloje, které 

jsou z rekultivačního hlediska zcela nepoužitelné. 

V souladu s metodikou využívání zúrodnitelných zemin a hornin lze doporučit 

v případě lesnické rekultivace aplikaci spraší a sprašových hlín v množství 3000 – 3500 

m
3
. h

-1
 s následnou homogenizací (promísením) nebo křížovou orbou od 0,5 do 0,6m. 

Variantou výše uvedeného postupu je převrstvení této oblasti zeminami třetí a čtvrté etáže 

výsypky a následné využití spraší a sprašových hlín v rozsahu požadovaném pro oblast 3. 

Sklon rekultivovaného povrchu výsypky může činit maximálně 16% (1 : 6). Jako 

doplňující rekultivační opatření lze doporučit aplikaci organických hmot (kompostů) 

s upraveným poměrem C : N (25) v dávce 400t . ha
-1

, zapravených do 0,30 - 0,50m 

rekultivovaného povrchu výsypky a následný dvouletý přípravný agrocyklus (pěstování 

plodin na zelené hnojení). [13.] 
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Typické vlastnosti hornin oblasti ukazuje následující tabulka číslo 2. 

Tabulka 2: Vlastnosti hornin oblasti 2 vnitřní výsypky  

 

Sonda S2 

-interval 

odběru 

(m) 

 

N 

(%) 

 

Cox 

(%) 

 

CaCO3 

(%) 

 

pH 

 

Přijatelné živiny 

(%) 

 

 

Sorpce 

mekv/100 g (%) 

 

P K Mg S T V 

0,00-0,20 0,20 9,83 1,98 4,82 1 19 102 2,5 23,0 10,9 

0,20-0,40 0,27 
10,7

4 
1,93 4,27 1 21 649 - - - 

0,40-0,60 0,15 9,90 0,90 3,95 1 10 304 - - - 

Třetí oblast výsypky (etáže 3 a 4) již byly předmětem výzkumu v rámci této diplomové 

práce.  
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2 METODIKA ANALÝZ ZEMIN 

První etapou vlastního výzkumu bylo systematické mapování vlastností zemin 

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

pokusných ploch v lokalitách určených k rekultivaci. 

2.1 Metodika terénních prací a odběru vzorků 

Rekognoskace terénu byla prováděna pomocí půdních vpichů sondovací tyčí do 

hloubky 0,6m půdního profilu každé zkoumané výsypky. Stanovení počtu vpichů na 1ha  

záviselo na heterogenitě výsypkové zeminy, obvykle však byl prováděn jeden vpich na 

čtverec 50 * 50m. 

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

skeletu v zemině nad 20% se zvyšovalo na 3 - 5kg. Na vzorcích se hodnotily vlastnosti 

mineralogické, fyzikálně - mechanické, chemické a pedologické. Zvláště velký důraz byl 

kladen na zjištění případných škodlivin, zejména toxických stopových prvků a škodlivin, 

vzniklých větráním uhelné hmoty. 

2.2 Metodika laboratorních analýz 

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušební laboratoří 1078 

akreditovanou ČIA dle ČSN EN 150/IEC 17025 (Posuzování shody - Všeobecné 

požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří) na základě interních 

metodických postupů vycházejících z příslušných norem. 

2.2.1 Stanovení zrnitosti  

Základní fyzikálně - mechanickou zkouškou zemin z hlediska rekultivačního 

využití je stanovení zrnitostního složení vzorků. Při zjišťování zrnitostního složení vzorků 

byla využívána kombinace hustoměrné zkoušky a sítového rozboru. Po rozdružení vzorků 

máčením se stanovily hmotnostní podíly jednotlivých frakcí na sítech 12mm, 10mm, 9mm, 

8mm, 3mm, 2mm, 1mm, 0,5mm, 0,25mm a 0,1mm. 
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2.2.2 Hodnocení obsahu rizikových stopových prvků 

Vytváření antropogenních půd je provázeno rizikem možné kontaminace 

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

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

stanovuje převážně jako celkový obsah ve výluhu lučavky královské. Vyhláška 

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

ochrany zemědělského půdního fondu, uvádí maximálně přípustné hodnoty rizikových 

prvků (údaje v mg . kg
-1

 v sušině). 

2.2.3 Hodnocení petrologických vlastností vzorků   

Po odběru vzorků byl prováděn jejich makroskopický geologický popis, případně 

i fotodokumentace. U všech hodnocených vzorků byla provedena rentgenová strukturální 

analýza na difraktometru D 5000 Siemens. Rentgenové difraktogramy byly snímány na PC 

datastanici Sicomp PC-32 D pomocí soustavy programů Diffrac AT. U zkoumaných 

vzorků se tak získalo kvalitativní spektrum vzorku v práškovém stavu v rozsahu 2-80
0
 2  

pro informaci o hlavních zastoupených minerálech. 

2.2.4 Stanovení půdní reakce 

Půdní reakce v hodnotách pH patří k nejvýznamnějším charakteristikám půdy. 

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

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

mikroorganismů. Půda je polydisperzním systémem s určitou sorpční schopností, proto je 

vždy část vodíkových iontů (nebo iontů OH
-
) přítomna v půdním roztoku a část je poutána 

pevnou fází. Aby bylo možné odlišit různé vazby těchto iontů, které se budou rovněž 

odlišně chovat a prakticky projevovat, rozlišuje se reakce aktivní a výměnná.  

2.2.5 Stanovení obsahu CaCO3 

Karbonáty jsou důležitou složkou minerálního podílu půdy a jejich přítomnost 

značně ovlivňuje všechny půdní vlastnosti. Výrazná je jejich pufrovací schopnost, vliv na 

půdní koloidy (koagulace) a na tvorbu kvalitního humusu.  V půdách se vyskytují převážně 

ve formě CaCO3 (uhličitan vápenatý), podstatně méně je zastoupen MgCO3 (uhličitan 

hořečnatý). V podmínkách severočeské hnědouhelné pánve jsou karbonáty, zejména 

CaCO3, silně vyplavovány a proto se musí do půdy pravidelně dodávat.  
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2.2.6 Stanovení obsahu a kvality oxidovatelného uhlíku a humusu 

Půdní organická hmota je soubor všech neživých organických látek, nacházejících 

se v půdě nebo na jejím povrchu. Pod pojmem humus se rozumí široká škála organických 

látek v různých stádiích přeměn, smíšených nebo nesmíšených s minerálním podílem. 

Pokud jde o množství, je humusových látek v půdách podstatně méně než látek 

minerálních, jejich význam pro úrodnost půd je však rozhodující. Půdní organická hmota 

ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy.  

V podmínkách severočeské hnědouhelné pánve je zvláště důležité nezaměňovat 

oxidovatelný uhlík a humus s organickou uhelnou hmotou, jejíž působení je naopak 

fytotoxické. Obsah oxidovatelného uhlíku byl zjišťován u všech odebraných vzorků.  

2.2.7 Sorpční schopnost půdy 

Sorpční schopnost půdy je definována jako zvýšení koncentrace látky na fázovém 

rozhraní ve srovnání s okolním prostředím. Jedná se o důsledek nevyvážených sil na 

povrchu sorbentu. Mezi hlavní mechanismy sorpce patří sorpce mechanická, fyzikální, 

fyzikálně-chemická, chemická a biologická. 

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

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

charakterizován kationtovou výměnnou kapacitou. Ta je označována symbolem KVK, 

(starší, stále užívané označení T) a udává se v mmol/100g nebo mmol/1000g.  

Sorpční komplex je obvykle charakterizován následujícími hodnotami: 

100
T

S
V  (1) 

S = celková suma bazických kationtů (mmol/100g) 

T = celková sorpční kapacita (mmol/100g) 

V = stupeň nasycení bazickými kationty (%) 

Sorpční kapacita ovlivňuje většinu fyzikálně-chemických a dalších vlastností půdy.  
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2.2.8 Stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha III 

Půda se extrahuje kyselým roztokem, který obsahuje fluorid amonný pro zvýšení 

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

dusičnan amonný, který příznivě ovlivňuje desorpci draslíku, hořčíku a vápníku. 

Hodnota pH vyluhovacího roztoku se upravuje kyselinou octovou a dusičnou.   Vyluhovací 

roztok dobře modeluje přístupnost živin v půdě pro rostliny. Koncentrace hořčíku 

a vápníku v extraktu se stanoví metodou atomové absorpční spektrometrie po odstranění 

rušivých vlivů přídavkem lanthanité soli. Koncentrace draslíku se stanovovala metodou 

plamenové fotometrie a koncentrace fosforu se stanovovala spektrofotometricky po reakci 

s molybdenanem amonným v kyselém prostředí jako molybdenová modř. Obsahy 

přijatelných živin byly stanoveny u všech odebraných vzorků.  

2.2.9 Stanovení obsahu dusíku a síry 

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

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

mají naopak na rekultivační využitelnost půdy výrazně negativní vliv. Hodnoty celkových 

obsahů síry byly v případě potřeby zjišťovány u zemin z předpokládaných fytotoxických 

ploch. 

2.3 Metodika tvorby 3D mapových podkladů 

Při vytváření 3D (trojrozměrný prostor) mapových podkladů vycházíme 

z polohopisného a výškopisného zaměření provedeného pověřenou autorizovanou osobou 

v oboru důlního měřičství.  

Geodetické řešení vyžaduje, abychom měli k dispozici množinu pevných bodů, 

polohově navzájem jednoznačně určených a orientovaných v určité souřadnicové soustavě. 

Množinu těchto bodů nazýváme bodovým polem. Body bodového pole mají podle způsobu 

jejich umístění, určení a poslání různou důležitost. Polohové bodové pole obsahuje 

základní a podrobné polohové bodové pole. Všechny souřadnicové výpočty geodetických 

úloh řešíme v pravoúhlých souřadnicových soustavách. Na našem území se používá 

souřadnicová soustava Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) 

a Gauss – Krügerova (S42) soustava (obrázek č.2). [1.] 
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Obrázek 2: Uspořádání os v systému JTSK a S42 (Geodézie ve stavebnictví) 

Pro zpracování dat získaných pomocí měřičské techniky se používá celá řada 

programů k tomu určených. Já uvádím program Microstation od výrobce Bentley Systems. 

Na následujícím obrázku č.3 je vyobrazen 3D mapový podklad části vnitřní 

výsypky na dole Bílina.  

 

Obrázek 3: Vnitřní výsypka 3D (zpracoval Erich Panitz) 
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2.4 Zhodnocení geologické situace skrývkových zemin  

Na výsypku Radovesice byly zakládány pouze skrývkové zeminy dolu Bílina. 

Těžba Dolů Bílina se rozvíjí na jižním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi obcemi 

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

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

v hloubkách 80 až 120m. 

Dobývací prostor Dolů Bílina je situován na východě mostecké části severočeské 

hnědouhelné pánve. Na geologické stavbě ložiska se podílí krušnohorské krystalinikum, 

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

 bazální vrstvy 

 spodní písčito - jílovité vrstvy 

 hlavní uhelná sloj 

 svrchní písčito - jílovité vrstvy:  jílovitý nadslojový horizont 

deltový písčitý horizont 

jezerní jílovitý horizont 

 kvartér 

Předmětem rekultivačního hodnocení jsou vrstvy ležící v nadloží uhelné sloje 

a výjimečně též ve slojovém souvrství.   

2.5 Hodnocení skrývkových zemin povrchového dolu Bílina z hlediska 

rekultivační využitelnosti 

V následujících podkapitolách popisuji využití skrývkových zemin k rekultivačním 

procesům. 

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

Mocnost kvartérních zemin se na těžební lokalitě pohybuje přibližně v rozmezí 

0 – 10m. Na rekultivovaných lokalitách se vyskytují jen výjimečně. Je to dáno jednak 

jejich zanedbatelným objemem oproti terciérním zeminám, dále pak faktem, že ornice, 
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sprašové hlíny, spraše a v některých případech i štěrky jsou selektivně skrývány a dále 

efektivně využívány.  

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

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

Tato kategorie zúrodnitelných zemin představuje nejcennější půdotvorné substráty 

kvartérního geologického původu, které by měly být využívány výhradně pouze pro 

zemědělské rekultivační účely. Ornice je zpravidla zrnitostně vyrovnaná, obsah frakce pod 

0,01mm se pohybuje v rozmezí 30% - 50%. Je pro ní charakteristické zastoupení křemene, 

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

Polohy spraší a sprašových hlín dosahují v současnosti v předpolí dolu Bílina 

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

sprašové hlíny. Pravé spraše se vyskytují minimálně. Tento typ zemin je ve velkých 

objemech využíván jako rekultivační aditivum, zejména při lesnické rekultivaci. Sprašové 

hlíny tvoří nejrozšířenější kategorii kvartérních půdních substrátů, která se v současné době 

využívá. Od pravých spraší se liší zejména nižším obsahem CaCO3, zrnitostním složením 

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

(převažuje podíl jílovitých částic) se vyznačují již nepříznivými fyzikálními 

i hydrofyzikálními půdními vlastnostmi. Ve většině případů se jedná o zeminy 

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

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

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

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

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

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

2.5.2 Nadložní šedé kaoliniticko-illitické jílovce (nadložní vrstvy, libkovické 

souvrství) 

Tyto zeminy reprezentují libkovické souvrství dolu Bílina. Vyskytují se pod patou 

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

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

převládá křemen, kaolinit a illit. Obsah kalcitu je nízký. Oproti kvartéru vykazují horší 
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vlastnosti (zejména sorpční schopnosti), lze je však přímo využít pro lesnickou rekultivaci. 

Doporučuje se aplikace kompostu. 

2.5.3 Šedé písčité jílovce a prachovce (horniny delty a nadslojového 

horizontu) 

Tvoří nejvýznamnější skrývkový horizont dolu Bílina. Jde především o písčité 

jílovce až jílovité písky. Zeminy jsou výrazně hrubozrnné. Z mineralogického hlediska se 

objevuje křemen, z jílových minerálů převažuje kaolinit nad illitem, karbonáty se vyskytují 

jen výjimečně. Celkově je obsah jílových minerálů nízký. Horniny se vyznačují neutrální 

až slabě alkalickou půdní reakcí, z přijatelných živin lze označit za nízký obsah fosforu, 

sorpční schopnost půdy je nízká až střední. Fyzikální i hydrofyzikální půdní vlastnosti 

těchto zemin jsou sice po vytěžení příznivé, ale časově velmi proměnné. V poměrně krátké 

době u nich dochází k výraznému zhoršení uvedených půdních charakteristik. Vyskytne - li 

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

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

rekultivačních aditiv pak v případě vysokého podílu písčité složky. 

2.5.4 Písky (horniny delty) 

Jejich zdrojem jsou četné čočky písků v jílovcích a prachovcích deltové 

sedimentace. Z hlediska fyzikálních i chemických vlastností mohou být značně 

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

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

nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti. Zabarvení písku v původním stavu bývá značně 

proměnlivé. V minerálním složení výrazně převládá křemen. Mají velmi nízký obsah 

přijatelných živin, velmi nízkou sorpční schopnost půdy, jsou bezkarbonátové a ve většině 

případů neobsahují toxické příměsi. Půdní reakce se pohybuje v rozmezí neutrální až silně 

kyselá (v případě poloh vyskytujících se nad uhelnou slojí). Při výskytu písku ve svrchním 

horizontu rekultivované lokality je vždy nutná aplikace kompostu a dalších rekultivačních 

aditiv. 
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2.5.5 Sterilní písčité až uhelné jílovce a písky s uhelnou hmotou 

(skrývkové zeminy uhelné sloje) 

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

množství. Většinou se jedná o heterogenní směs zemin texturálně lehčích písčitohlinitých 

až písčitých s příměsí porcelanitů a s vysokým podílem uhelné hmoty, limonitizovaného 

pískovce, pyritu, a místy i sideritu. Vyznačují se nízkým obsahem přijatelných živin 

(fosfor, draslík) a silně kyselou půdní reakcí. Větrání zastoupených uhelných příměsí 

podmiňuje jejich extrémně nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti i chemické 

vlastnosti. Jde o sterilní až fytotoxické zeminy, v případě jejich výskytu ve svrchním 

horizontu rekultivovaných lokalit je nutné převrstvení rekultivačním aditivem.  

Základní chemicko – pedologické vlastnosti skrývkových hornin v předpolí dolu 

Bílina přehledně uvádí následující tabulka č.3. 

Tabulka 3: Mineralogické složení a rekultivační využitelnost skrývkových zemin  

stratigrafický 

horizont 
charakter horniny 

rekultivační 

využitelnost 
mineralogické složení 

kvartér 

jílovité hlíny, 

sprašové hlíny, 

spraše, štěrky 

výborná 
křemen, kaolinit, illit, stopy 

živců, kalcitu, montmorillonitu 

libkovické 

souvrství 
šedé jílovce dobrá 

křemen, kaolinit, illit, stopy 

sideritu 

deltově–

písčité 

souvrství 

šedé prachovité 

jílovce, písčité 

jílovce, písky 

špatná 

křemen (převládající), kaolinit, 

illit, příměs sideritu, stopy 

uhelné hmoty 

nadslojový 

horizont 

šedé jílovce, 

prachovité jílovce 
špatná 

křemen, kaolinit, illit, příměs 

sideritu, stopy uhelné hmoty 

skrývkové 

zeminy 

slojového 

souvrství 

uhelné jílovce, 

písky, sideritické 

jílovce 

fytotoxické 

zeminy 

křemen, kaolinit, siderit, 

uhelná hmota 
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Z tabulky č.3 a z hodnocení jednotlivých stratigrafických horizontů plyne, že pro 

rekultivační využití skrývkových zemin jsou optimální zeminy kvartéru a to především 

ornice. Ta je na lokalitách Dolů Bílina využívána výhradně pro zemědělskou rekultivaci. 

Spraše a sprašové hlíny jsou vhodné pro lesnickou rekultivaci, jejich ložiska v předpolí 

dolu Bílina jsou však již prakticky vyčerpána. Pro lesnickou rekultivaci jsou vhodné i šedé 

jíly z terciérního libkovického souvrství. Zeminy deltově písčitého souvrství 

a nadslojových vrstev jsou pro rekultivační účely nevhodné a skrývkové zeminy souvrství 

uhelných slojí dokonce fytotoxické. Při rekultivaci zemin z těchto vrstev lze doporučit 

převrstvení zúrodnitelnými zeminami.  

2.6 Zhodnocení geologické situace zemin svrchního horizontu vnitřní 

výsypky 

Zeminy svrchního horizontu vnitřní výsypky povrchového dolu Bílina jsou velmi 

pestré a v podstatě zahrnují celé spektrum hodnocené od podkapitoly 2.4. 

Zeminy první a druhé etáže výsypky byly zkoumány již dříve a jejich základní 

hodnocení uvádí rešerše dosavadních výsledků v kapitole 1. Tyto oblasti jsou dnes již 

rekultivovány. Hodnocení 3. a 4. etáže výsypky bylo provedeno v rámci této práce a je 

předmětem následujících kapitol.  

Při vytváření kapitoly 2. včetně podkapitol jsem vycházel z podkladů uvedených 

v použitě literatuře pod číslem 15.  
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3 GEOLOGICKO - PEDOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ  

Cílem této metodiky je zejména zlepšení zrnitostního složení (písků a písčitých 

jílů), čímž se zmenší nebezpečí erozních jevů a skluzů. Dalším cílem je zvýšení zásoby 

přijatelných živin a zlepšení sorpčních schopností zemin. 

Motivem zpracování metodiky je chybějící mezičlánek mezi normou povrchových 

dolů pro zřizování, provoz a tvarování výsypek č. NPD 44 35 10 a typizačními směrnicemi 

pro lesnickou a zemědělskou rekultivaci. Metodika zahrnuje všechny předpokládané 

varianty úpravy území včetně svahů zbytkových jam. 

Obtížnost rekultivace výsypek Dolů Bílina spočívá v extrémně nepříznivých 

vlastnostech hornin sypaných na většinu výsypkových těles. 

 Jde především o horniny nadložního souvrství a souvrství hnědouhelných slojí 

lomu Bílina. Hlavními materiály sypanými na výsypky jsou písky, kaolinitické jílovité 

písky a kaoliniticko - illitické jíly. Příměsi v sypaných horninách tvoří organická (uhelná) 

hmota, siderit a pyrit. Tyto horniny jsou mechanicky nestabilní vůči větrné i vodní erozi. 

Probíhajícím zvětráváním získávají vlivem iontů SO3 a Al nepříznivý, kyselý (až toxický) 

charakter. 

 Nepříznivé vlastnosti výsypkových hornin na většině výsypek Dolů Bílina kladou 

vysoké nároky na úpravu biologicky využitelného půdního profilu těchto lokalit. 

Ke zvýšení kvality těchto prací by měla přispět předkládaná metodika. 

Geologicko – pedologické mapování probíhalo dle metodiky uvedené 

v kapitole č.2.  

Po terénním mapování s pomocí sondovací tyče byly vyhloubeny sondy 

a odebrány půdní vzorky. Ty pak byly analyzovány akreditovanou laboratoří souborem 

analýz uvedeným v kapitole č.2.  

Mapovaná oblast zahrnuje 3 – 4. etáž vnitřní výsypky. Je tvořena heterogenní směsí 

písků a jílovců. Tomu odpovídá silně kolísající zrnitostní složení (horniny písčitohlinité 

až jíly). V mineralogickém složení převládá křemen, kaolinit a illit (zpravidla výrazná 

převaha kaolinitu nad illitem). Z hlediska chemismu je důležitá neutrální až slabě zásaditá 

půdní reakce, nízký obsah síry, malá zásoba dusíku. Horniny jsou slabě vápenaté a mají 



Erich Panitz: Návrh rekultivace vnitřní výsypky dolu Bílina 

2012  16 

 

malou zásobu oxidovatelného uhlíku. Sorpční schopnosti jsou u písků velmi špatné, 

u jílů střední. Horniny tedy svým charakterem odpovídají heterogenní směsi výsypkových 

hornin. 

Obecně lze v souladu s metodikou využívání zúrodnitelných zemin a hornin 

pro tuto oblast doporučit v případě lesnické rekultivace aplikaci spraše a sprašové hlíny 

v množství 1500 - 2000m
3 

. ha
-1

. Podmínkou je promísení křížovou orbou nebo 

homogenizací s výsypkovou zeminou do hloubky 0,3 - 0,4m. Sklon rekultivovaného 

povrchu výsypky může činit maximálně do 16% (1 : 6). Jako doplňující rekultivační 

opatření lze doporučit aplikaci organických hmot (kompostů) s upraveným poměrem 

C : N (25) v dávce 400t . ha
-1

, zapravených do 0,30 - 0,50m rekultivovaného povrchu 

výsypky a následný dvouletý přípravný agrocyklus (pěstování plodin na zelené hnojení). 

[14.] 

Hodnocení typické sondy ukazuje následující tabulka číslo 4. 

Tabulka 4: Vlastnosti hornin oblasti 3. a 4.etáže vnitřní výsypky  

 

Sonda 

interval 

odběru   

(m) 

 

N 

(%) 

 

Cox 

(%) 

 

CaCO3 

(%) 

 

pH 

 

přijatelné živiny 

(%) 

 

 

Sorpce 

mekv/100 g (%) 

 

P K Mg S T V 

0,00-0,20 0,13 1,88 1,71 7,82 7 32 1055 13,4 14,8 90,5 

0,20-0,40 0,14 2,60 1,71 7,86 8 41 1425 15,7 16,5 95,2 

0,40-0,60 0,15 2,13 0,47 7,14 5 21 883 7,6 9,3 81,7 

Na základě mapování zájmové plochy byla vybrána oblast, na níž bude doporučena 

rekultivace.  
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4 NÁVRH METODIKY REKULTIVACE STANOVENÉHO ÚZEMÍ 

Revitalizace těžbou poškozeného území je většinou velni složitá a ekonomicky 

náročná. Každá krajina, jako součást zemského povrchu, je nejen složitým sociálním 

a environmentálním systémem, ale i územní částí životního prostředí lidské populace. 

Základním úkolem tvorby nové krajiny prostřednictvím rekultivací je navrácení krajinného 

systému tvorbou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků, ale i nově 

vytčenou krajinou určenou k rekreačním účelům a sportu. [5.] 

Při výběru pokusné plochy jsem vycházel ze Souhrnného plánu sanace 

a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina zpracovaného v listopadu 2011 

(příloha č.2). 

Pro svůj návrh jsem si vybral území o rozloze cca 750 hektarů, dané území se 

nachází v dobývací prostoru Bílina. Jeho rozloha je umístěna v několika katastrálních 

územích, to je patrné z níže zobrazeného obrázku č.4, který jsem  pořídil z internetového 

nahlížení do katastrální mapy na webové stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

 

Obrázek 4: Katastrální mapa (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
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Na mnou vybraném území je navržena zemědělská a lesnická rekultivace. 

Souhrnný plán sanace a rekultivace rozděluje vybrané území na sedm částí, na výkrese 

pojmenovaných jako „Vnitřní výsypka IV. – X“. 

Po levé straně uvedeného území je navržena hydrická rekultivace. Touto rekultivací 

vznikne jezero Bílina s hladinou vodní plochy 200m nad hladinou baltského moře.   

V následujících podkapitolách se budu zabývat vlastním návrhem rekultivace výše 

uvedeného území včetně citací nejdůležitější částí zákonů, které se týkají navržené 

rekultivace. Dále se budu zabývat ekonomickou částí rekultivace včetně uvedení 

orientačních nákladů na vybudování mého návrhu. 

4.1 Záměr rekultivace 

Záměrem rekultivace daného území je vytvoření míst, které budou sloužit pro 

využití volného času širokou veřejností.  

V první část bude řešena formou ostatní rekultivace, tj. vybudování cyklostezky po 

celém obvodu v celkové délce cca 13,50km, dále sítí komunikací pro pěší v délce 

cca 9,00km a vybudování rozhledny. V další části bude vytvořena hydrická část 

rekultivace, tj. menší vodní plocha. Převážná část zbylých ploch bude řešena použitím 

lesnické rekultivace.  

Výše uvedené řešení je vyobrazeno na následujícím zjednodušeném obrázku č.5.  
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Obrázek 5: Zjednodušený návrh (zpracoval Erich Panitz) 

Konečná a podrobněji zpracovaná verze mého návrhu rekultivace daného území je 

zobrazena v grafické příloze č.3. 
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4.1.1 Harmonogram prací 

Následný popis harmonogramu prací vychází z předpokladu, že již budou 

provedeny hrubé terénní úpravy.   

Lesnická rekultivace, s ní spojené práce, bude prováděna po dobu čtyř let 

(0 - 3. rok). V některých letech bude prováděno několik pracovních cyklů.  

Následující graf zobrazuje poměr mezi prováděnými pracemi v průběhu realizace 

lesnické rekultivace v jednotlivých letech a jejich pracovních cyklech rozdělených dle 

položkového propočtu. 

Částečné cenové kalkulace platné pro rok 2012 uvádím v kapitole 4.2. Ekonomická 

část. 

 

 

Obrázek 6: Graf poměru pracovních cyklů (zpracoval Erich Panitz) 

0. rok

1. rok 1.cyklu

1.rok 2.cyklu

1.rok 3.cyklu

2. rok 1.cyklu

2.rok 2.cyklu

2.rok 3.cyklu

3.rok 1.cyklu

3.rok 2.cyklu

3.rok 3.cyklu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Práce a dodávky HSV

svislé a kompletní kce

Ostatní kce a bourací práce
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Některé pracovní činnosti, které se budou provádět rozepisuji v následujícím textu. 

o 0.rok :   výsadba lesních dřevin s vykopáním jamek 

mulčování rostlin 

oplocení kultur 

přesun hmot 

o 1.rok 1.cyklu:  celoplošné vyžínání buřeně v lesních porostech 

založení lučního trávníku výsevem 

obdělání půdy  

sečení a rozřezání směsek 

okopání kolem sazenic 

oplocení kultur 

přesun hmot 

o 1.rok 2.cyklu:  celoplošné vyžínání buřeně v lesních porostech 

okopání kolem sazenic 

hnojení sazenic  

přesun hmot 

o 1.rok 3.cyklu:  vyvětvení a tvarový ořez dřevin 

o 2.rok 1.cyklu:  celoplošné vyžínání buřeně v lesních porostech 

sečení a rozřezání směsek 

okopání kolem sazenic 

hnojení sazenic 

přesun hmot 

o 2.rok 2.cyklu:  celoplošné vyžínání buřeně v lesních porostech 

o 2.rok 3.cyklu:  vyvětvení a tvarový ořez dřevin 

o 3.rok 1.cyklu:  celoplošné vyžínání buřeně v lesních porostech 

sečení a rozřezání směsek 

okopání kolem sazenic 

přesun hmot 

o 3.rok 2.cyklu:  celoplošné vyžínání buřeně v lesních porostech 

o 3.rok 3.cyklu:  vyvětvení a tvarový ořez dřevin 
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4.1.2 Lesnická část 

Zakládání lesnických porostů v rámci rekultivace devastovaných ploch je složitý 

proces zalesňování, s počátečními extrémními půdními a mikroklimatickými podmínkami 

pro vývoj dřevin. Vznikající lesní porosty na devastovaných a technickou fází rekultivace 

upravených plochách jsou zařazeny podle lesního zákona do kategorie ochranných lesů, 

eventuálně do lesů zvláštního určení. Lesní porosty, kromě rozšíření produkční základny 

lesa, plní především funkce úpravy klimatických a vodohospodářských poměrů 

rekultivované krajiny, usměrňují půdotvorný proces a omezují účinky vodní eroze hlavně 

ve svažitých terénech. Plní i funkce sociální při vytváření příměstských lesů, funkci 

rekreační a oddychovou. Rozdělení lesů, jejich druh a funkce jsou patrné z obrázku č.7. 

Úspěšnost zakládání lesních porostů na větších plochách výsypek a upravených 

stanovišť pro lesnickou rekultivaci závisí především na: 

o pedologických vlastnostech zemin použitých k rekultivačním účelům včetně 

homogenizace výsypkových zemin se zúrodnitelnými zeminami (promísení) 

v případech potřeby úpravy deficitních půdních vlastností (i meliorační opatření); 

o výběru použitých kvalitních, mechanicky nepoškozených, vyspělých sazenic 

(více rezervních látek a snáze překonávají nepříznivé podmínky po přesazení) 

s patřičnou věrohodnou certifikací. Za zvlášť vyspělé sazenice se považují 

poloodrostky (sazenice listnáčů o výšce nadzemní osy nad 0,6m). Odrostky 

(výška nadzemní osy nad 1,5m) a obalované sazenice; 

o výběru druhové skladby dřevin pro odlišné výsypkové zeminy na základě 

vyhodnocení půdních rozborů a z provedené rekognoskace terénu budoucích 

stanovišť; 

o technice a způsobu zalesňování při výsadbě (jamková sadba, štěrbinová sadba, 

sadba obalovaných sazenic, přesadba vzrostlých stromů a keřů, zalesňování síjí); 

o plošném uspořádání porostů a sponu sadebního materiálu; 
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o ošetřování, probírkách, ochraně lesních kultur proti biotickým činitelům (oplocenky 

s drátěného pletiva či dřevěné o výšce cca 2m, berly pro usnadnění lovu hrabošů 

dravci, chemické ochrany – nátěry kmínků proti okusu zvěří, přípravky pro hubení 

hrabošů atd.). [5.] 

Les je významným ekosystémem. Ve vývojové řadě rostlinných společenstev 

zaujímá nejvyšší postavení. Opomeneme-li jeho základní ekologickou funkci spočívající 

v udržení rovnováhy mezi O2 (kyslík) a CO2 (oxid uhličitý), plní les následující významné 

funkce: 

o Vodohospodářskou, zabraňuje rychlému odtoku srážkových vod, je zásobárnou 

vody. Lesy mají obrovskou retenční schopnost (např. 100kg lesní půdy je schopno 

zadržet až 300l vody, u písku jen 25l); 

o Půdoochrannou a protierozivní, zabraňuje smývání půdy, stabilizuje strmé svahy, 

uplatňuje se při rekultivaci devastovaných a sterilních půd, je nejlepší ochranou 

půdy proti vodní a větrné erozi; 

o Hospodářskou, je zdrojem dřevní hmoty pro průmysl, stavebnictví i dopravu. 

Dřevo je obnovitelným zdrojem energie; 

o Biologickou a hygienickou, snižuje koncentraci CO2 a obohacuje ovzduší 

kyslíkem, je ochranou proti pevným i plynným exhalacím, omezuje šíření 

zvukových vln (o 20%), přispívá ke zmírňování teplotních výkyvů, ke zvyšování 

vlhkosti ovzduší, působí příznivě na psychiku člověka; 

o Rekreační a krajinotvornou, lesy poskytují velký prostor pro rekreaci a nezbytný 

vzhledový a estetický ráz krajiny. [6.] 
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Obrázek 7: Rozdělení lesů (skripta Zahlazení a rekultivace) 

4.1.2.1 Dřeviny hlavní 

Při zpracování těchto podkapitol jsem vycházel z poznatků získaných z literatury 

zabývající se rekultivací antropozemí výsypek severočeské hnědouhelné pánve. [11.] 

Při lesnické rekultivaci navrhuji použít výsadbu hlavních dřevin, které plní 

v průběhu fyziologického vývoje půdotvorné a půdoochranné funkce.  

Jako hlavní dřeviny se dají použít např. habr obecný, dub červený, dub zimní 

a letní, lípa srdčitá, javor klen a mléč, borovice lesní a černá, modřín opadový, jasan 

ztepilý. 

LESNICKÝ ZPŮSOB REKULTIVACE 

Lesy produkční Lesy účelové 

Tradiční porosty Rychle rostoucí lignikultury 

rekreační hydrické aglomeliorační stabilizační půdotvorné 

dočasné 

ozelenění 
doprovodná 

zeleň 

rozptýlená 

zeleň 
lázeňské asanační 

doprovázející 

komunikace 
doprovázející 

vodní plochy 

doprovázející 

vodní toky 
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Dub letní je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých, dorůstá do výšky 

až 45metrů. Je to velmi významná rekultivační dřevina s počáteční nižší vitalitou růstu, 

využitelná při zalesňování značně různorodých výsypkových zemin.  

Dub zimní je také mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Rekultivační 

podmínky jsou podobné jako u dubu letního.  

Lípa srdčitá je statný opadový listnatý strom z čeledi slézovitých. Je to dřevina 

s vysokými melioračními účinky, využitelná ve výsadbách na zrnitostně různorodých 

výsypkových zeminách. Lze ji také využít pro zpevnění svahů výsypek.  

Výše uvedené druhy dřevin budou moci být v budoucnosti využitelné 

obyvatelstvem v lékařství pro své léčebné účinky; duby ve stavebnictví k výrobě 

konstrukcí, obkladů, parket; lípa k výrobě hudebních nástrojů, k výrobě zdobeného 

nábytku; v neposlední řadě i jako případný zdroj materiálu pro výrobu tepelné energie. 

4.1.2.2 Dřeviny pomocné 

Dřeviny pomocné zlepšují vývoj hlavních dřevin a dále napomáhají k ekologické 

stabilitě vysazeného porostu. 

Jako pomocné dřeviny se dají použít např. topol osika, bříza bradavičnatá, 

olše lepkavá a šedá. 

Bříza bradavičnatá je listnatá dřevina z čeledi břízovitých. Je to významná 

meliorační dřevina šířící se velmi dobře náletem, vykazující příznivý růst i na 

výsypkových zeminách. Výsadba těchto dřevin bude mocí být stejně jako výše uvedené 

druhy dubu využitelná obyvatelstvem v lékařství pro své léčebné účinky i jako zdroj 

materiálu pro výrobu tepelné energie. 

4.1.2.3 Uspořádání dřevin 

Navrhuji vytvářet smíšené porosty s širším zastoupením listnatých dřevin tak, 

aby míšení bylo prováděno skupinovitým způsobem. V praxi to vypadá tak, že na ploše 

o velikosti 0,1 – 1,0ha dochází k míšení převážně jedné vybrané hlavní dřeviny, která 

je vysazována i ve více řadách, s větším množstvím různých odrůd dřevin pomocních. 

Pomocné dřeviny jsou vysazovány v řadě, hloučcích anebo míšených i jednotlivě ve směsi.  
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Dřeviny mohou být vysazovány dle následujících schémat:  

o Jednotlivé vysazování, kde se skupina hlavních dřevin střídá se skupinou 

pomocních dřevin. 

 

 

 

 

o Řadové vysazování, kde se střídá jedna nebo i více řad různých dřevin. 

 

 

 

o Vysazování v hloučcích, hloučky stejné dřeviny se vytvářejí na ploše 

o průměrné velikosti koruny dospělého stromu. 

 

 

 

 

 

Spon výsadby rostlin (neboli vzdálenost a směr rostlin), použijeme spon 

obdélníkový o rozměru 1 * 1,5m a pro výsadbu keřových porostů spon trojúhelníkový 

s rozměry 1 * 1m. 

4.1.2.4 Zakládání porostu 

Při lesnických pracích doporučuji využít jamkovou sadbu porostu z hlediska 

využitelnosti prokypření zeminy před výsadbou. Tento způsob poskytuje možnost umístit 

kmínek s kořeny do svislé polohy a v kružnici rovnoměrně rozložit kořenový systém 

dřeviny. Jamky budou vykopány o rozměrech 0,25 * 0,25cm případně až do velikosti 
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0,30 - 0,35cm. Doporučuji provést jamky dle uvedených rozměrů, aby nedocházelo 

k deformaci kořenových systémů dřevin, které mohou vést k následnému úhynu. 

Dalšími možnostmi je použití sadby štěrbinové a zalesňování síjí. U sadby 

štěrbinové dochází k neprokypření zeminy při výsadbě, dochází k zmáčknutí kořenového 

systému. U zalesňování síjí je kladena vysoká náročnost na bezplevelnost území. Z těchto 

důvodů jsem vybral jamkovou sadbu porostu. 

Pro výsadbu sazenic navrhuji provádět práce v podzimním období a ukončení prací 

do 15.11. 

4.1.2.5 Ochrana a ošetřování 

V této kapitole uvádím jen některé možné formy ochrany a ošetřování výsadeb. 

Okopávky se budou provádět pouze jednou a to ve vegetačním období, v malé 

mocnosti abychom zamezili poškození kořenového systému. Tímto způsobem ošetřování 

se omezí růst buřeně a zlepší se proces hnojení. 

Ochranu proti buřeni chemickými prostředky budeme provádět jedenkrát na jaře 

pomocí vhodně zvolených herbicidů. Práce budou prováděny za dobrých povětrnostních 

podmínek. 

Proti okusování sazenic zvěří navrhují použít mechanické prostředky. Tato varianta 

je sice finančně náročnější oproti ochraně chemické, ale je mnohem účinnější. Každá 

sazenice bude chráněna perforovanou plastovou chráničkou kruhového průřezu. 

4.1.3 Cyklostezky 

Pro vybudování tras cyklostezek budou využity částečně již vybudované trasy 

strojů, které budou využívány při samotné rekultivaci daného území. Konstrukce podloží 

cyklostezky může být po provedení zatěžkávacích zkoušek snížena dle naměřených hodnot 

nebo bude vybudována dle mého návrhu. 

Cyklostezky jsou navrženy ve dvou okruzích. První okruh je navržen v délce 

cca 6,50km a druhý delší okruh v délce cca 11,5km. Konstrukce cyklostezky jsou navrženy 

v souladu s požadavky na provoz na komunikacích a to dle katalogu vozovek pozemních 

komunikací (TP 170).  
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Je navržena asfaltobetonová konstrukce v tloušťce 250mm a v šířce 3,50m 

s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50m na každé straně. Cyklostezka bude provedena 

v jednostranném příčném sklonu 2% a podél bude vybudován odvodňovací příkop šířky 

1m se sklonem svahování 1 : 1,5 pro odvedení srážkové vody do vodoteče. Nezpevněná 

krajnice bude provedena v příčném sklonu 8%. 

Na obrusnou vrstvu bude použit asfaltobeton (ACo11) v tloušťce 50mm. Ložní 

vrstva bude vytvořena recyklovaným materiálem (R-mat) v tloušťce 50mm. Jako 

podkladní vrstva bude použita štěrkodrť (ŠD) frakce o velikosti 0 - 63mm v tloušťce 

konstrukce 150mm.  

Na jednotlivých konstrukčních vrstvách včetně pláně musí být naměřeny 

normované hodnoty modulu přetvárnosti, jehož splnění je podmínkou k provádění 

stavebních prací. Zhutněná pláň by měla mít hodnotu 45MPa. Na zhutněné konstrukci ze 

štěrkodrti by měly být naměřeny hodnoty 70MPa. Modul přetvárnosti je nutné ověřit 

zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Na následujícím obrázku č.8 je zobrazen zjednodušení vzorový příčný řez 

cyklostezkou dle navržených parametrů bez pevného měřítka. V příloze č.4 této diplomové 

práce je vyobrazen úplný vzorový příčný řez cyklostezky se všemi náležitostmi.  

 

Obrázek 8: Vzorový řez cyklostezky (zpracoval Erich Panitz) 



Erich Panitz: Návrh rekultivace vnitřní výsypky dolu Bílina 

2012  29 

 

Na trase cyklostezek budou vybudovány mobiliáře, které budou sloužit veřejnosti 

pro odpočinek a relaxaci. Mobiliáře budou obsahovat zastřešené lavičky se stolem 

(obrázek č.9). Vše bude provedeno ze dřeva. 

 

Obrázek 9: Mobiliář (zpracoval Erich Panitz) 

Veškeré práce musí být v souladu s navrhováním komunikací pro cyklisty (TP179). 

Tento návrh vyplývá z předpokladu, že cyklostezky budou moci být využívány 

všemi věkovými skupinami a proto jsem volil konstrukci, která umožňuje plynulou 

a bezstarostnou jízdu pro všechny typy kol.  

Levnější varianta vybudování cyklostezek by zahrnovala jen střední věkovou 

skupinu a byl by zúžen i použitelný typ kol, který by se zaměřoval jen na adrenalinové 

využití území. Povrch cyklostezky by byl z větší částí jen přírodního rázu. 

4.1.4 Komunikace pro pěší 

Pro vybudování komunikací pro pěší provoz mohou být také využity částečně již 

vybudované trasy strojů, které budou využívány při samotné rekultivaci daného území.  

Komunikace pro pěší budou vybudovány v délce cca 9,0km. Povrch bude tvořit 

štěrkodrť (ŠD) frakce 0 - 32mm v tloušťce 200mm uválcovaná na podkladní vrstvu ze 

zeminy se zakalením pohozem lomové výsivky 20 - 35kg/m
2
. Komunikace bude 

vybudována v šířce 3,0m v jednostranném sklonu 2%.  

Na následujícím obrázku č.10 je zobrazen zjednodušení vzorový příčný řez 

komunikace pro pěší dle navržených parametrů bez pevného měřítka. Návrh vychází 

z katalogu vozovek polních cest. 
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Obrázek 10: Vzorový řez komunikace pro pěší (zpracoval Erich Panitz) 

V příloze č.5 této diplomové práce je vyobrazen úplný vzorový příčný řez 

komunikace pro pěší se všemi náležitostmi. 

4.1.5 Hydrická část 

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; 

tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami 

pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. [10.] 

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani 

příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám 

upravuje tento zákon. [11.] 

Menší vodní plocha bude umístěna v dolní části rekultivovaného území. Vodní 

plocha bude umístěna pod úrovní okolního terénu, který bude upraven svahováním tak, aby 

srážková vody z přilehlého okolí byly přiváděny do této nádrže jednak povrchově po 

stávajícím reliéfu terénu nebo vybudovanými odvodňovacími příkopy.  

V blízkosti této plochy bude vybudováno místo pro odpočinek a relaxaci. Přes vybudované 

vodní koryto bude osazena dřevěná turistická lávka šířky 2,0m a délky 10,0m. 

Na následujícím obrázku č.11 a č.12 je zobrazen 3D model části vodní plochy 

s dřevěnou turistickou lávkou a místy určenými pro odpočinek a relaxaci návštěvníků 

rekultivovaného území.  



Erich Panitz: Návrh rekultivace vnitřní výsypky dolu Bílina 

2012  31 

 

 

Obrázek 11: 3D model pohled 1 (zpracoval Erich Panitz) 

 

Obrázek 12: 3D model pohled 2 (zpracoval Erich Panitz) 

Pro vytvoření výše zobrazených 3D modelů jsem použil CAD software Google 

SketchUp (CAD = z angličtiny cumputer - aided design, česky počítačem podporované 

projektování) a AutoCAD Civil 3D 2008. 

4.2 Ekonomická část 

Organizace provádějící hornickou činnost je ze zákona povinna odvádět finanční 

prostředky, které budou následně použity na rekultivaci ploch.  
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Ze zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, §32a Úhrady 

vyplývá, že: 

„Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu 

roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo nerostů na výhradních 

ložiskách po jejich úpravě a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním; 

úhrada se stanoví z těch nerostů, pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor. 

Úhrada činí nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů.“  

„Z výnosu úhrady převede obvodní báňský úřad 25% do státního rozpočtu České 

republiky, ze kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod na životním 

prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek.“ [9.] 

 V této kapitole se zabývám ekonomickým hlediskem rekultivace dané oblasti 

a v tabulkách uvádím ceny některých materiálů a dřevin použitých pro navrženou 

rekultivaci.  

Při výpočtech nákladů na realizaci předpokládám, že již jsou provedeny hrubé 

terénní úpravy a proto nejsou v cenové kalkulaci uváděny.  

V následujících tabulkách uvádím jen dílčí rozpočtové položky, které mohou 

sloužit jako vodítko při vypracování podrobného položkového rozpočtu pro stanovení 

celkových nákladů na realizaci mého návrhu rekultivace. 

V tabulce č.5 jsou uvedeny ceny jednotlivých položek platné pro rok 2012 

dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 822-1 Komunikace pozemní 

a letiště pro vybudování cyklostezek.  

Tabulka 5: Položkové ceny cyklostezek  

 popis m.j. plocha Cena Kč za m
2
 

Asfaltový beton ACo11 

modifikovaný,  

v pruhu šířky přes 3m 

tl. 50mm m
2 

47 250 319,00 

Asfaltový recyklát tl. 50mm m
2
 47 250 28,80 

Podklad ze štěrkodrti tl. 150mm m
2 

47 250 99,40 

celkem 21 130 200 Kč bez DPH 
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V následující tabulce č.6 jsou uvedeny ceny jednotlivých položek platné pro rok 

2012 dle katalogu popisů a směrných cen.  

Tabulka 6: Položkové ceny komunikací pro pěší  

 popis m.j. plocha Cena Kč za m
2
 

Lomové výsivky posyp krytu do 35kg/m
2 

m
2
 27 000 19,00 

Podklad ze štěrkodrti tl. 200mm m
2 

27 000 128,00 

celkem 3 969 000 Kč bez DPH 

 

V následující tabulce č.7 jsou uvedeny ceny jednotlivých položek platné pro rok 

2012 dle katalogu popisů a směrných cen.  

Tabulka 7: Položkové ceny Lesnické rekultivace  

 m.j. množství Jednotková cena Kč  

Výsadba lesních dřevin 

s vykopáním jamek 0,35*0,35 

výška sazenic nad 0,25m  

kus
 

2 560 000 6,00 

Sazenice obalované kus 2 560 000 13,00 

Založení lučního trávníku 

výsevem v rovině a ve svahu do 

1:5 

m
2
 1 500 000 4,00 

Celoplošné vyžínání buřeně 

v lesních porostech 
ha 320 15 000,00 

Okopání kolem sazenic v ploše 

0,5*0,5m 
kus 2 560 000 2,00 

Vyvětvení a tvarový ořez 

dřevin, do výšky 5m 
kus 2 560 000 15,00 

celkem 104 460 000 Kč bez DPH 

 

Náklady na zrealizování mého návrhu rekultivace vybraného území vnitřní výsypky 

dolu Bílina jsem stanovil dle výše uvedených dílčích rozpočtových položek dle katalogů 

popisů a směrných cen platných pro rok 2012 na 130 milionů Kč bez DPH. 
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ZÁVĚR 

Plochy po povrchové těžbě hnědého uhlí dosahují v severočeské hnědouhelné pánvi 

velkých rozměrů a představují tak významný krajinný fenomén. V současné době byla 

mnohá území již rekultivována. Nejčastěji se provádí technická rekultivace (terénní 

úpravy, aplikace zúrodnitelných zemin apod.), po které následuje biologická rekultivace 

(obvykle lesnická a zemědělská). Velkou část těžbou poškozeného území však ještě 

navrácení k přírodě bližšímu stavu čeká v nadcházejících desetiletích. Proto má případná 

optimalizace rekultivačních postupů stále velký význam.  

Typickou lokalitou, jejíž větší část bude rekultivována v příštích desetiletích, je 

vnitřní výsypka dolu Bílina. Výběr rozsáhlé pokusné plochy vycházel ze Souhrnného plánu 

sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina zpracovaného v listopadu 2011 

(příloha č.2). Pro vlastní výzkum bylo zvoleno poměrně rozsáhlé území o ploše cca 750 

hektarů, které je tvořeno poměrně obtížně rekultivovatelnými písky a písčitými jílovci.  

Diplomová práce v první části shrnuje použitou metodiku terénního průzkumu, 

laboratorních analýz a tvorby mapových podkladů. V další části jsou uvedeny veškeré 

dostupné podklady o geologii a rekultivační využitelnosti skrývkových zemin dolu Bílina, 

které byly na vnitřní výsypku zakládány a o historii budování vnitřní výsypky dolu Bílina. 

Hlavní část práce je věnována výsledkům mapovacích a laboratorních prací a především 

návrhu metodiky rekultivace zkoumané plochy.  

Na mnou vybraném území je navržena zemědělská a lesnická rekultivace. 

Souhrnný plán sanace a rekultivace rozděluje vybrané území na sedm částí, na výkrese 

pojmenovaných jako „Vnitřní výsypka IV. – X“. Po levé straně uvedeného území je 

navržena hydrická rekultivace. Významným záměrem mého návrhu rekultivace daného 

území je vytvoření míst, které budou sloužit pro využití volného času širokou veřejností. 

Jde zejména o vybudování cyklostezky po celém obvodu v celkové délce cca 13,50km, 

dále sítí komunikací pro pěší v délce cca 9,00km a vybudování rozhledny. V další části 

bude vytvořena hydrická část rekultivace, tj. menší vodní plocha. Převážná část zbylých 

ploch bude řešena použitím lesnické rekultivace, která je v práci podrobně popsána.  
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Komplexní návrh rekultivace rozsáhlého zájmového území vnitřní výsypky dolu 

Bílina zahrnující kombinaci lesnické, hydrické a ostatní rekultivace shrnutý v této práci má 

těsnou vazbu na aktuální potřeby Severočeských dolů a.s. i obyvatel regionu. Jde 

o efektivní a přitom ekologicky šetrnou metodiku rekultivačních prací využitelnou i na 

dalších lokalitách severočeské pánve.  
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