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ANOTACE 

Hnědé uhlí je v současnosti jedinou významnější tuzemskou fosilní 

surovinou, bez níţ by se Česká republika stala plně závislou na dovozu 

energetických zdrojů. Největší těţební společností České republiky jsou dnes 

Severočeské doly a.s. Rekultivační práce Severočeských dolů a.s.  probíhají ve 

dvou geologicky značně odlišných oblastech. Jde o Doly Nástup Tušimice 

s těţební lokalitou důl Libouš a Doly Bílina s těţební lokalitou důl Bílina.  

Z pestré a často sloţité geologie těţebních lokalit vyplývá i pestré spektrum 

zemin s velmi rozmanitými vlastnostmi, které se objevují ve svrchním horizontu 

rekultivovaných vnějších i vnitřních výsypek povrchových dolů.  Z toho plyne i 

náročnost rekultivace a význam tvorby antropogenních půdních profilů.  

Důleţitou součástí nové koncepce rekultivačních prací Severočeských dolů,  

a.s. je aplikace zúrodnitelných zemin na tyto rekultivace. Diplomová práce se 

zabývá moţnostmi vyuţití zúrodnitelných zemin Dolů Bílina na vnitřních výsypkách 

oblasti Severočeských dolů, a.s.  

 

Klíčová slova: 
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SUMMARY 

The brown coal is nowadays a single significant fossil raw material, without 

which our state would become fully dependent on the import of energetic sources. 

Severočeské doly, a.s. Chomutov are the greatest mining company of the Czech 

Republic these days. Restoration works are going on 2 very different geological 

areas. These areas are Doly Nástup Tušimice with mining locality Libouš Mine and 

Doly Bílina with mining locality Bílina Mine.  

A varied spectrum of rocks with very various qualities that occur in upper 

horizon of inner and outer dump heaps of reclaimed open pit mines implies from a 

varied and often complicated geology of mining localities. The seriousness of the 

reclamation and importance of the creation of anthropogenic profiles implies from 

it, too. 

Application of fertilizable rocks is the important part of new conception of 

restoration works of Severočeské doly, a.s. Possibilities of application of Bílina 

Mine fertilizable rocks in the internal dumps of Severočeské Doly a.s. area are the 

main target of this diploma theses.  
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Bílina Mine, restoration, dump, fertilizable rocks 
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Úvod 

 

Mostecká pánev je největším loţiskem hnědého uhlí v České republice. 

V centrální části pánve dobývají uhlí dvě velké těţební společnosti – Czech Coal 

Group (povrchové doly Vršany a Čs. armády) a Severočeské doly, a.s. Chomutov 

(povrchové doly Bílina a Libouš). Obrovské objemy přemísťovaných zemin 

pochopitelně vedly a do značné míry i dnes vedou ke značným škodám na krajině. 

Proto je důleţitou součástí práce těţebních společností rekultivace rozsáhlých 

oblastí poškozených velkolomovou těţbou hnědého uhlí. Největší těţební 

společností České republiky jsou dnes Severočeské doly, a.s.  

Rekultivační práce Severočeských dolů, a.s. probíhají ve dvou geologicky 

velmi odlišných oblastech 6. Jde o Doly Nástup Tušimice s těţební lokalitou důl 

Libouš a Doly Bílina s těţební lokalitou důl Bílina.  

V případě povrchového dolu Bílina je hlavním problémem výskyt 

skrývkových zemin ze souvrství uhelných slojí 10. Jde o zeminy s vysokým 

podílem písčité frakce, pro které jsou však typické velmi vysoké obsahy uhelné 

hmoty (cca 5%) a síry (cca do 3%), coţ způsobuje extrémně kyselou půdní reakci. 

Pokud se vyskytnou na povrchu výsypkové lokality, vytvářejí fytotoxickou plochu, 

jejíţ rekultivace vyţaduje specifické postupy. Zeminy, objevující se na lokalitách 

Dolů Nástup Tušimice jsou z hlediska rekultivační vyuţitelnosti příznivější, přesto 

se však zde vyskytují zeminy s extrémně vysokým podílem jílové frakce, které ve 

svrchním horizontu rekultivovaných lokalit vytvářejí sterilní plochy 8. Poţadavky 

na jejich rekultivaci jsou však zcela odlišné, neţli je tomu v případě fytotoxických 

ploch na povrchovém dole Bílina.  

Důleţitou součástí nové koncepce rekultivačních prací Severočeských dolů,  

a.s. je aplikace zúrodnitelných zemin. Jejich důleţitá loţiska byla a částečně i 

dnes jsou soustředěna do širší oblasti Dolů Bílina 9. Zhodnocení současných 

moţností jejich vyuţití při rekultivaci vnitřních výsypek Severočeských dolů, a.s. je 

předmětem této diplomové práce.  

Cílem práce je zhodnocení situace, výskytu a vlastností zúrodnitelných 

zemin v širší oblasti Dolů Bílina, posouzení jejich kvality a současných zásob a 
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zmapování půdních vlastností skrývkových zemin zakládaných na vnitřní výsypku 

dolu Bílina. Výsledkem pak je posouzení moţností vyuţití jednotlivých typů 

zúrodnitelných zemin při rekultivaci této lokality.  
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1 Geografie, geologie a hydrogeologie loţiska a okolí 

           Těţba dolu Bílina se rozvíjí při okraji Mostecké pánve (MP) mezi obcemi 

Duchcov, Mariánské Radčice a Libkovice. V současnosti vytváří velký povrchový 

důl, který postupuje v porubní frontě delší neţ 5 km směrem k západu a sleduje 

uhelnou sloj v hloubce do 200 metrů 11. 

Dobývací prostor Dolů Bílina je situován na východě mostecké pánve. Na 

geologické stavbě loţiska 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 a jezerní jílovitý horizont) a 

kvartér 7.  

Vrstvy dobývané povrchovým dolem Bílina jsou součástí horninové výplně 

severočeské hnědouhelné pánve. Ta je pozůstatkem třetihorní sedimentární 

pánve, jejíţ vyplňování sedimentárním materiálem spadá převáţně do období 

miocénu. V době před 22 a 17 miliony let se v této pánvi nakupilo aţ 500 m 

mocnost jílu, písků anorganické hmoty 7. Na většině plochy pánve je vyvinuta 

hnědouhelná sloj, která se vytvořila z vrstev rašeliny ukládaných v třetihorním 

močále. V místech, kde do močálu ústily řeky napájející tento močál vodou, bylo 

usazování rašeliny potlačováno usazováním jílu a písku. V těchto místech je sloj 

zcela nahrazena říčními nebo deltovitými usazeninami nebo rozštěpena na několik 

lávek. Podle projevu těchto vlivů na profil sloje je mostecká pánev členěna na 

několik částí. Největším vlivem přínosu písku a jílu byla postiţena oblast ţatecké 

delty. V ostatních oblastech se vyvinula víceméně souvislá hnědouhelná sloj o 

mocnosti 25 – 45 m 7.  Výchoz uhelné sloje nebo jejích ekvivalentů na povrch 

v současné době vymezuje plochu pánve. Rozloha dnešních zbytků mostecké 

pánve činí 870 km2 7.  Nejhlubší část pánve je tzv. centrální oblast mezi městy 

Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi Lom a Mariánské Radčice. V současné době je 

uhelná sloj těţena pěti povrchovými lomy. Jedním z nich je povrchový důl Bílina 

provozovaný Severočeskými doly a.s. Chomutov.  

Nejhlubší podloţí pánve je budováno především proterozoickými rulami 

krušnohorského krystalinika, v teplické oblasti tělesem paleoryolitu karbonského 
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stáří, značná část podloţí na Ţatecku je tvořena permokarbonskými 

písčitojílovitými sedimenty. Na těchto horninách navíc na velkých plochách 

spočívají aţ dvousetmetrové usazeniny křídového moře – slínovce a pískovce 7. 

Stratigrafický sled sedimentární výplně mostecké pánve ukazuje, ţe k nejranější 

pánevní výplni jsou řazeny sopečné horniny oligocenního střezovského souvrství, 

budující podloţí sloje, ale rovněţ současné České středohoří a Doupovské hory. 

Zvětraliny pocházející z těchto sopečných hornin pozvolna přecházejí do jílů a 

písků duchcovských vrstev, které jiţ představují období počátku sedimentární 

historie pánve ve spodním miocénu 7. Pozvolná přeměna říčního systému, který 

vytvořil duchcovské vrstvy, v obrovský rašelinový močál, je v profilu signalizována 

výskytem tenkých uhelných slojek a výše v profilu nalézáme především uhelnou 

sloj v prostoru ţatecké delty rozštěpenou na několik lávek. V písčité části ţatecké 

delty je profil sloje zcela nahrazen říčními písčitými a jílovitými usazeninami. 

Uhelná sloj a její časové ekvivalenty (včetně tělesa bílinské delty v nadloţí sloje) 

jsou řazeny k holešickým vrstvám. Mocnost holešických vrstev se pohybuje od 20 

do 300 m, podle toho, zda obsahují pouze uhelnou sloj nebo její písčitojílovité 

ekvivalenty 7. Výše následující libkovické vrstvy představují jílovité usazeniny 

rozsáhlého jezera a tvoří převáţnou část nadloţních sedimentů pánve. V nejhlubší 

části  jejich mocnost dosahuje 300 m. V centrální části pánve jsou ve vrcholu 

profilu vyvinuty jezerní jíly lomských vrstev s vysoce popelnatou, pouze několik 

metrů mocnou uhelnou slojí na bázi 7.  

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

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

velkolomem oblasti mostecké pánve i celé České republiky (viz obrázek č. 1). 

Vzhledem k velkému objemu a geologické pestrosti jsou zeminy oblasti Dolů Bílina 

zdrojem řady doprovodných surovin včetně zúrodnitelných zemin.  
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 Obr. č. 1: Skrývkové řezy povrchového dolu Bílina 5 
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2 Současný stav těţby doprovodných surovin na dole Bílina 

 Hlavními doprovodnými surovinami vyuţitelnými jako zúrodnitelné zeminy 

jsou v oblasti dolu Bílina ornice, spraše včetně sprašových hlín, slíny a bentonity 

1. Těmto surovinám jsou věnovány samostatné podkapitoly v dalším textu. Vedle 

nich však přichází v úvahu i vyuţití dalších, méně významných zúrodnitelných 

zemin.  

 Hodnocené suroviny jsou, případně byly dobývány v oblasti Dolů Bílina a 

jejich blízkém okolí.  

 

2.1 Zásoby ornice 

Ornice tvoří v zájmovém území nespojité polohy zpravidla o mocnosti 0,2 – 

0,45 m (v oblasti bývalé obce Jenišův Újezd aţ 0,8 m). Je přímo vyuţitelná pro 

zemědělskou rekultivaci, takţe je při těţbě skrývkových hornin selektivně 

deponována. Svými vlastnostmi se nijak podstatněji neliší od ornice z jiných lokalit. 

Tato kategorie zúrodnitelných zemin představuje nejcennější půdotvorné 

substráty kvartérního geologického původu, které by měly být vyuţívány výhradně 

pro zemědělské rekultivační účely. 

Výsledky analýzy směsného vzorku ornice, vyskytující se v zájmovém 

území, udává následující přehled: 

 

- typické zrnitostní sloţení 

Ornice je zpravidla zrnitostně vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se 

pohybuje v rozmezí 30% - 50%.  

 

- typické mineralogické sloţení 

Pro ornici je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu, stop ţivce, 

kalcitu, ojediněle montmorillonitu. 
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- typické chemické sloţení 

půdní reakce ve vodním výluhu (pH)     6,45 

obsah kalcitu (CaCO3)       2,11% 

obsah dusíku (N)        0,18% 

obsah oxidovatelného uhlíku (Cox)     2,26% 

obsah síry (S)        0,02% 

obsah přijatelného fosforu (P)      11 mg.kg-1 

obsah přijatelného draslíku(K)      455 mg.kg-1 

obsah přijatelného hořčíku (Mg)      912 mg.kg-1 

S – suma bazických kationtů       20 mmol/100g 

T – sorpční kapacita       20 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationty      100% 

 Zásoby ornice jsou doloţené aţ po hranici postupu těţby Dolu Bílina.  

 

2.2 Zásoby spraší a sprašových hlín 

Spraše a sprašové hlíny tvoří v zájmovém území nespojité polohy o 

mocnosti do 2 m, převáţně však do 1 m (v minulosti aţ 8 m). V podmínkách lokalit 

Dolů Bílina jsou velmi často vyuţívány jako rekultivační aditivum při lesnické i 

zemědělské rekultivaci. Při vyhledávání jejich akumulací a následné selektivní 

těţbě nelze prakticky oddělit spraše od sprašových hlín 2.  

Sprašové hlíny tvoří nejrozšířenější kategorii kvartérních půdních substrátů, 

která je v současné době vyuţitelná pro potřeby lesnických rekultivací. Od pravých 

spraší se liší zejména niţším obsahem CaCO3, zrnitostním sloţením a 

zastoupením jílových minerálů (převaţuje kaolinit). Texturálně těţší sprašové hlíny 

(převaţuje podíl jílovitých částic) se vyznačují jiţ 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 4. 
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Spraše tvoří rekultivačně vysoce vyuţitelné zeminy kvartérního 

geologického původu. V zrnitostním sloţení spraší převaţuje podíl prachových 

částic nad jílovitými. Půdní reakce je slabě alkalická, obsah CaCO3 se vţdy 

pohybuje nad 5%. Sorpční schopnost horniny vykazují střední aţ vysokou v 

závislosti na výskytu jílových minerálů. Obsah přijatelných ţivin (tj. fosforu, 

draslíku a hořčíku) i organické hmoty je srovnatelný se sprašovými hlínami. 

Výsledky analýzy směsného vzorku spraše a sprašové hlíny, vyskytující se 

v zájmovém území, udává následující přehled: 

 

typické zrnitostní sloţení 

Spraše a sprašové hlíny jsou zpravidla zrnitostně vyrovnané, prachová 

frakce převládá nad jílovou. 0bsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje v rozmezí 

35% - 55%. U sprašových hlín předpolí Dolů Bílina se v některých případech 

vyskytuje vyšší podíl jílové sloţky, coţ zrnitostní sloţení nepříznivě ovlivňuje. 

 

- typické mineralogické sloţení 

Pro spraše je charakteristické zastoupení křemene, kaolinitu, illitu,  kalcitu a 

stopových obsahů montmorillonitu. 

 

- typické chemické sloţení 

půdní reakce ve vodním výluhu (pH)     7,25 

obsah kalcitu (CaCO3)       4,78% 

obsah dusíku (N)        0,08% 

obsah oxidovatelného uhlíku (Cox)     1,11% 

obsah síry (S)        0,01% 

obsah přijatelného fosforu (P)      5 mg.kg-1 

obsah přijatelného draslíku(K)      267mg.kg-1 

obsah přijatelného hořčíku (Mg)      845mg.kg-1 
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S – suma bazických kationtů       14 mmol/100g 

T – sorpční kapacita       14 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationty      100% 

S postupem těţby lokalit spraší a sprašových hlín v předpolí dolu Bílina 

významně ubývá a v současnosti jsou jejich zásoby prakticky vyčerpané. Pro 

rekultivační účely jsou vyuţívány zásoby uloţené na deponiích. 

 

 

2.3 Zásoby slínů a slínovců 

Jedinou těţenou lokalitou slínovců v oblasti SHP jsou slínovce křídového 

stáří tvořící geologický povrch erozního údolí v podloţí Radovesické výsypky. 

Navzdory horším vlastnostem oproti spraším byly pouţity při rekultivaci 

Radovesické výsypky 3. Těţba slínovců totiţ probíhala v bezprostřední blízkosti 

výsypky, coţ podstatně sníţilo náklady. Jde zatím o jedinou aplikaci v oblasti SHP.  

Slíny a slínovce vyuţívané při rekultivaci jsou tvořeny směsí kalcitu, 

křemene, illitu a kaolinitu. Zrnitost je ovlivněna obsahem kalcitu a u čerstvých 

slínovců tvoří značný podíl štěrk střední aţ hrubý. Obsah kalcitu kolísá v rozmezí 

40-55 %. Půdní reakce ve vodním výluhu bývá zpravidla slabě zásaditá, hodnoty 

sorpční kapacity a přijatelných ţivin jsou nízké. 

Těţba na loţisku Radovesice byla jiţ ukončena a lokalita je v současnosti 

přesypána výsypkou. Dostatečné zásoby slínovce, které byly vyuţity při technické 

rekultivaci výsypky Radovesice a počítá se s nimi i pro vnitřní výsypku dolu Bílina, 

jsou umístěny na deponii Radovesice.  

Výsledky analýzy směsného vzorku slínů a slínovců, vyskytujících se 

v zájmovém území, udává následující přehled: 

 

- typické zrnitostní sloţení 

U slínů a slínovců je zrnitost dána mírou rozvětrání, vzorky mohou být 

jemnozrnné aţ štěrkovité.  
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- typické mineralogické sloţení 

Pro slíny a slínovce je charakteristický kalcit, příměs tvoří křemen a kaolinit. 

- typické chemické sloţení 

půdní reakce ve vodním výluhu (pH)     7,8% 

obsah kalcitu (CaCO3)       20-50% 

obsah dusíku (N)        0,0% 

obsah oxidovatelného uhlíku (Cox)     0,1% 

obsah síry (S)        0,00% 

obsah přijatelného fosforu (P)      1 mg.kg-1 

obsah přijatelného draslíku(K)      150mg.kg-1 

obsah přijatelného hořčíku (Mg)      350mg.kg-1 

S – suma bazických kationtů       11 mmol/100g 

T – sorpční kapacita       11 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationty      100% 

 

2.4 Zásoby bentonitu 

Bentonity lze definovat jako montmorillonitické jílovce. V mineralogickém 

sloţení převládá montmorillonit, obvyklou příměs představuje kaolinit a křemen, 

stopově se objevuje illit, siderit a ţivce. Bentonity se vyznačují vysokou sorpční 

kapacitou, jejich rekultivační vyuţitelnost je vynikající. 

V oblasti dolu Bílina se nachází u Braňan významné loţisko bentonitu. 

Hlavní těţba suroviny pro provozovnu v Obrnicích je vázaná na loţisko Černý vrch 

situované na náhorní plošině nad údolím řeky Bíliny v okrese Most na rozhraní 

katastrálních území Střimice, Braňany a Ţelenice. Terén loţiska tvoří plošina, jejíţ 

východní část se mírně svaţuje.  V severní části loţiska byla v předešlých letech 

zaloţena výsypka, která je v současné době jiţ zrekultivována. Situace lokality je 

ukázána na obrázku č. 2.  
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Obr.  č. 2: Situace lokality Černý vrch 

 

Rozsah loţiska bentonitu je dán výskytem pyroklastických hornin 

třetihorního vulkanického komplexu 9. V jeho podloţí se vyskytují jílovitopísčité 

sedimenty křídového stáří, v nadloţí pak kvartérní spraše, hlíny a terasové štěrky 

řeky Bíliny. Pod nadloţím, jehoţ celková mocnost jen zřídka přesahuje mocnost 2 

m, se vyskytují prvé polohy bentonitu. Jedná se zpravidla o bentonity rezavých, 

hnědých, zelených barev a směsných odstínů, které jsou vhodné pro výrobu 

slévárenských a stavebních bentonitů.  

Následuje prvá čedičová poloha, tvořená místy pevným, slabě navětralým 

olivinickým čedičem černé, šedočerné a nazelenalé barvy. Ten však bývá často 

rozpukán, přičemţ pukliny mají povlaky limonitu, případně bílého kalcitu. Čedič je 

přerušován vloţkami navětralých tufů. Mocnost této čedičové polohy je aţ 11,4 m.  

Druhá poloha bentonitu dosahuje mocností kolem 10 m. Obsahuje surovinu 

převáţně modré barvy, vhodné pro výrobu steliv, také se však vyskytují bentonity 

hnědé, zelené, rezavé a směsného zbarvení.  
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V převáţné části území následuje druhá čedičová poloha, tvořená pevným 

olivinickým čedičem, která má mocnost 11 aţ 14 m. Pod tuto polohu se neuvaţuje 

s těţbou.  

Výsledky analýzy směsného vzorku bentonitu, vyskytujícího se v těţebně, 

udává následující přehled 9: 

 

- typické zrnitostní sloţení 

U bentonitů je zrnitost do značné míry dána mírou rozvětrání a případnou 

přítomností navětralých zbytků vulkanitů, vzorky mohou být jemnozrnné, středně 

zrnité, výjimečně aţ slabě štěrkovité.  

 

- typické mineralogické sloţení 

Pro bentonity  je charakteristický montmorillonit, příměs kalcit, ţivce a 

kaolinit.  

 

- typické chemické sloţení 

půdní reakce ve vodním výluhu (pH)     7,2% 

obsah kalcitu (CaCO3)       3 % 

obsah dusíku (N)        0,0% 

obsah oxidovatelného uhlíku (Cox)     0,1% 

obsah síry (S)        0,00% 

obsah přijatelného fosforu (P)      4 mg.kg-1 

obsah přijatelného draslíku(K)      320mg.kg-1 

obsah přijatelného hořčíku (Mg)      950mg.kg-1 

S – suma bazických kationtů       30 mmol/100g 

T – sorpční kapacita       30 mmol/100g 

V – nasycení bazickými kationty      100% 
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Surovina z braňanského loţiska byla pouţita při jediné masivní aplikaci 

bentonitu pro rekultivaci výsypky Střimice. V historii českých rekultivací šlo o první 

významné pouţití rekultivačního aditiva. Aplikace bentonitu při rozsáhlých 

rekultivačních akcích je však v současné době prakticky vyloučena vzhledem 

k vysokým finančním nákladům, těţebna je ve vlastnictví firmy Keramost a.s.  

 

2.5 Další okrajově vyuţitelné doprovodné suroviny 

2.5.1 Oxihumolity 

Jedinou zemědělsky vyuţitelnou doprovodnou surovinou ze souvrství 

uhelných slojí jsou v mostecké pánvi oxihumolity. Polohy oxihumolitu byly zjištěny 

na lokalitách Czech Coal Group a.s. (Vršany) a Severočeských dolů, a.s. (Libouš, 

Merkur). Největší význam však má stále historické loţisko Václav u Duchova, 

těţené Doly Bílina. 

Humitany získávané ze suroviny mají v zemědělství velký význam jak 

samostatně, tak i ve směsi s dalšími hnojivy. V rámci technické rekultivace se však 

nemohou uplatnit s ohledem na relativně vysokou cenu při obrovském objemu 

pouţívaných aditiv. 

V poslední době naopak stále roste význam směsi granulovaných 

odpadních krátkých celulózových papírenských vláken s menším podílem  

biologických kalů a    kůry ze suchého odkornění 9. Uvedené směsi jsou 

vyuţívány jako základní organické hnojivo před výsadbou rekultivačních dřevin, 

mají i výborné protierozní účinky.   

 

 

2.5.2 Terciérní jílovce ve skrývkových řezech dolu Bílina 

Terciérní jílovce nejsou jako zúrodnitelné zeminy vyuţívány, vlastnosti 

některých typů jsou však poměrně příznivé. Jde o jílovce libkovických vrstev na 

dole Bílina, nadloţní vrstvy na lokalitě ČSA a nadloţní vrstvy (s výjimkou 

svrchních 10 - 20 m pod hlavou souvrství) lokality Libouš. 
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2.5.3 Další okrajově vyuţitelné horniny 

V poslední době se na trhu objevují hnojiva, jejichţ základní sloţkou jsou 

mleté vulkanity Českého středohoří. V podstatě jde o doprovodnou surovinu 

získávanou v kamenolomech při těţbě těchto hornin.  

Výhodou těchto hnojiv je především vysoký obsah některých přijatelných 

ţivin (hořčík, draslík), pro který se výhledově mohou dobře uplatnit při revitalizaci 

degradovaných půd Krušných hor. Jejich případné uplatnění při tvorbě půdních 

profilů ze zemin severočeské pánve však můţe být pouze doplňkové. Důvodem 

jsou absence organické sloţky, nulový protierozní účinek a relativně vysoká cena.  

Další horninou s  velkým potenciálem pro rekultivační vyuţití jsou zeolity. 

Donedávna byly pouze ozdobou muzejních sbírek a předmětem zájmu sběratelů. 

Tento pohled byl však v posledních letech pozměněn a zeolity se stávají rovněţ 

vysoce důleţitou surovinou. Pro vysoký obsah ţivin a vynikající sorpční schopnosti 

jsou stále důleţitější ve filtrační technice, v  zemědělství i  při rekultivaci a 

revitalizaci krajiny. 

Vzhledem k velkému počtu lokalit zeolitů v širším okolí SHP je účelné jejich 

celkové posouzení, zejména z hlediska reálného materiálového vyuţití.  

V Českém středohoří jsou známé stovky lokalit zeolitů, z nichţ některé mají 

značný mineralogický význam.  Ani jedna z těchto lokalit však podle současných 

ekonomických kritérií nemá charakter loţiska. Lokality tvoří obvykle činné 

kamenolomy, kde je cílovým uţitkovým nerostem příslušný vulkanit. 

Průzkumné práce zaměřené speciálně na zeolity v SHP prakticky 

neprobíhaly, mineralogické sloţení sedimentů je však relativně dobře známé, 

zejména na základě výsledků průzkumů skrývkových zemin povrchových dolů s 

cílem stanovení jejich geomechanických vlastností a rekultivační vyuţitelnosti.  

Z analýzy těchto průzkumů však plyne, ţe nález loţiska zeolitů v nadloţí uhelné 

sloje je v oblasti SHP velmi nepravděpodobný. 
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3 Návrh na vyuţití doprovodných surovin při rekultivaci  

 V této kapitole je shrnuta metodika výzkumných prací, hodnocení 

charakteru zemin vnitřní výsypky dolu Bílina, výsledky mapování ploch se 

aplikovanými zúrodnitelnými zeminami na této výsypce a návrh dalších 

rekultivačních postupů.  

 

3.1 Metodika terénních prací  

První etapou vlastního výzkumu realizovaného v rámci této diplomové 

práce bylo systematické mapování vlastností zemin nacházejících se ve svrchním 

horizontu vnitřní výsypky dolu Bílina. V rámci terénního mapování a 

makroskopických popisů zemin se realizuje odběr vzorků v charakteristických 

oblastech výsypky  pro laboratorní analýzy 8. 

Pedologické mapování terénu bylo prováděno pomocí půdních vpichů (min. 

4 vpichy/ha) sondovací tyčí do hloubky 0,6 m půdního profilu kaţdé zkoumané 

výsypky a makroskopického popisu získaných vzorků. Stanovení počtu vpichů na 

1 ha závisí  na heterogenitě výsypkové zeminy 8. Po vyhodnocení této části 

průzkumných prací byla stanovena charakteristická místa pro zhotovení kopaných 

půdních sond o minimální hloubce 0,6 m.  

Odběr půdních vzorků se provádí z obnaţené stěny půdní sondy a to pouze 

z horizontů, které se makroskopicky odlišují především zrnitostně a barevně. Pro 

jeden vzorek je odebráno 1 - 1,5 kg zeminy, v případě zastoupení skeletu v 

zemině nad 20 % se zvýší mnoţství odebrané zeminy na 3 - 5 kg. Místa odběru se 

zaznamenávají do účelové mapy. Odběr vzorků byl podloţen fotodokumentací. 

Hodnoceny jsou vlastnosti mineralogické, fyzikálně-mechanické, chemické a 

pedologické. Zvláště velký důraz se klade na zjištění případných škodlivin, 

zejména toxických stopových prvků a škodlivin, vzniklých větráním uhelné hmoty 

8. 

Výběr laboratorních zkoušek a analýz jejich výsledků je stanoven v rozsahu 

osvědčených metodik dlouhodobě v SHP pouţívaných při rekultivačních 

činnostech 1. 
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3.2 Výběr laboratorních analýz  

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušební laboratoří 

1078 akreditovanou ČIA dle ČSN  EN 150/IEC 17025 na základě interních 

metodických postupů této laboratoře vycházejících z příslušných norem 8.  

 

3.2.1 Stanovení zrnitosti  

Je důleţitou základní charakteristikou půd. Zrnitost půd můţeme v praxi 

měnit jen obtíţně, a proto ji musíme respektovat a podle toho provést výběr 

pěstovaných plodin. Zrnitostní sloţení půd je dáno procentuálním zastoupením 

různých velikostních frakcí půdních částic. Jestliţe se frakce nebo jejich soubor 

pouţívají ke klasifikaci půd podle zrnitosti, nazýváme je kategoriemi. Podle 

velikosti dělíme částice jednak na skelet (nad 2 mm), který dále rozlišujeme na 

hrubý písek (2 – 4 mm), štěrk (4 – 30 mm) a kamení (nad 30 mm), a jednak na 

jemnozem (pod 2 mm), která se dále třídí podle jednoznačných kritérií 8. 

Zvyšující se obsah skeletu a nárůst jeho velikosti v povrchové vrstvě znesnadňuje 

zpracování půdy a zhoršuje podmínky pro zakořeňování rostlin. Kromě obsahu a 

velikosti skeletu je třeba posuzovat také jeho mineralogické sloţení a tvar 8. 

Při zjišťování zrnitostního sloţení vzorků se vyuţívá kombinace hustoměrné 

zkoušky a sítového rozboru. Po rozdruţení vzorků máčením se stanovuje  

hmotnostní podíly jednotlivých frakcí na sítech 12 mm, 10 mm, 9 mm, 8 mm, 3 

mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm a 0,1 mm. Pro frakci pod 0,05 mm je 

pouţíván laserový granulometr CILAS 1064 Liquid 8. Jako optimální lze hodnotit 

zrnitostně vyrovnané zeminy hlinité 4.  

 

 

3.2.2 Hodnocení petrologických vlastností vzorků   

Po odběru vzorků se provádí jejich makroskopický geologický popis, 

případně i fotodokumentace. U všech hodnocených vzorků bude provedena  
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rentgenová strukturální analýza na difraktometru D 5000 Siemens. Rentgenové 

difraktogramy se snímají na PC datastanici Sicomp PC-32 D pomocí soustavy 

programů Diffrac AT. U zkoumaných vzorků je měřením získáno kvalitativní 

spektrum vzorku v práškovém stavu v rozsahu 2-800 2  pro informaci o hlavních 

zastoupených minerálech 8. 

 

3.2.3 Stanovení půdní reakce 

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. Půdní 

reakce se udává buď v jednotkách pH, nebo mmol/100g zeminy. Protoţe kaţdá 

půda je polydisperzní systém s určitou sorpční schopností, bude vţdy část 

vodíkových iontů (nebo iontů OH) v půdním roztoku a část jich bude poutána 

pevnou fází půdy. Abychom odlišili tyto různé formy iontů, které se téţ budou 

odlišně chovat a prakticky projevovat, rozlišujeme reakci aktivní a výměnnou 4. 

Aktivní reakce zahrnuje koncentraci vodíkových iontů ve vodném extraktu 

nebo suspenzi půdy. V tomto případě do stanovení nejsou zahrnuty ionty H+ 

poutané sorpčním komplexem. 

Výměnná reakce je definována jako schopnost půdy měnit pH roztoků 

neutrálních solí (např. KCl). Na půdu působíme nejčastěji roztokem KCl, K+ ionty 

vytěsní ze sorpčního komplexu H+ ionty. Vyjadřujeme ji v jednotkách pH nebo 

mmol/100g zeminy. Je stabilnější hodnotou neţ aktivní reakce a bývá vţdy asi o 

0,5 jednotky pH niţší. Většina rostlin nemůţe růst na půdách s reakcí pH < 3,5 a > 

9. 8. Optimální je půdní reakce neutrální v rozmezí 6,6 – 7,2 8.  

 

 

3.2.4 Stanovení obsahu CaCO3 

Uhličitany jsou důleţitou sloţkou minerálního podílu půdy a jejich 

přítomnost značně ovlivňuje všechny půdní vlastnosti. Výrazná je jejich pufrovací 
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schopnost, vliv na půdní koloidy (koagulace) a na tvorbu kvalitního humusu. 

V půdách se vyskytují převáţně ve formě CaCO3, méně je zastoupen MgCO3. 

CaCO3 je buď primárního (půdotvorný substrát) nebo sekundárního původu 

(hnojení). V našich podmínkách jsou uhličitany, zejména CaCO3, silně 

vyplavovány a proto se musí pravidelně dodávat do půdy. Uhličitany se v půdě 

snadno stanoví pomocí zředěných kyselin, např. HCl, přičemţ se vyvíjí CO2 

vznikající jejich rozkladem 8. Optimální obsah CaCO3 se pohybuje zhruba 

v rozmezí 3 % aţ 5 % 8.  

 

3.2.5 Stanovení obsahu a kvality oxidovatelného uhlíku a humusu 

Půdní organická hmota je soubor všech neţivých 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 mnoţství, je humusových látek v 

půdách podstatně méně neţ látek minerálních, jejich význam pro úrodnost půd je 

však rozhodující. Půdní organická hmota ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy 8 

V podmínkách SHP je zvláště důleţité nezaměňovat oxidovatelný uhlík a 

humus s organickou uhelnou hmotou, jejíţ působení je naopak fytotoxické. Obsah 

oxidovatelného uhlíku se zjišťuje u všech odebraných vzorků 8. Pro rekultivační 

vyuţití jsou optimální střední aţ vysoké obsahy humusu 2,1 % aţ 5 %.  

 

3.2.6  Stanovení sorpční schopnosti půdy 

Sorpční schopnost půdy je definována jako zvýšení koncentrace látky na 

fázovém rozhraní ve srovnání s okolním prostředím. Jedná se o důsledek 

nevyváţených sil na povrchu sorbentu. Mezi hlavní mechanismy sorpce patří 

sorpce mechanická, fyzikální, fyzikálně-chemická, chemická a biologická. 

Na sorpci půdy se podílejí jak sloţky organické, tak anorganické. Protoţe 

jejich příspěvek k celkové sorpci je těţko rozlišitelný, zjišťuje se tzv. sorpční 

komplex, který je charakterizován kationtovou výměnnou kapacitou. Ta je 
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označována symbolem KVK, (starší, stále uţívané označení T) a udává se v 

mmol/100g nebo mmol/1000 g.  

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 8. Pro rekultivační vyuţití jsou optimální zeminy nasycené (V = 100 %), 

s vysokou aţ velmi vysokou sorpcí T nad 25 mmol/100 g zeminy 1.  

 

3.2.7 Stanovení obsahu přijatelných ţivin podle Mehlicha III 

Půda se extrahuje kyselým roztokem, který obsahuje fluorid amonný pro 

zvýšení rozpustnosti různých forem fosforu, vázaných na ţelezo a hliník. V roztoku 

je dále dusičnan amonný, který příznivě ovlivňuje desorpci draslíku, hořčíku a 

vápníku. Kyselá reakce vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a 

kyselinou dusičnou. Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost ţivin 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 stanovuje metodou plamenové fotometrie a koncentrace 

fosforu se stanovuje spektrofotometricky po reakci s molybdenanem amonným v 

kyselém prostředí jako molybdenová modř.  

Fosfor je důleţitým prvkem pro energetiku biochemických pochodů, má 

značný význam pro plodnost, je přijímán lépe v kyselém prostředí.  

Draslík ovlivňuje stav buněk a pomáhá tvorbě organických látek (škrobu a 

cukrů), dodává odolnost rostlin proti infekci, podporuje fotosyntézu.  
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Hořčík je nutný pro tvorbu chlorofylu, nedostatek se projevuje chlorozou, 

má vztah k migraci fosforu. 

Obsahy přijatelných ţivin se stanovují u všech odebraných vzorků. Pro 

rekultivační vyuţití jsou vhodné zeminy s alespoň vyhovujícím obsahem 

přijatelných ţivin, tedy obsah fosforu nad 50 mg.kg-1, obsah draslíku nad 170 

mg.kg-1, obsah hořčíku nad 170 mg.kg-1 8.  

 

3.2.8 Stanovení obsahu dusíku a síry 

Dusík je důleţitý biogenní prvek významný pro úrodnost půdy. Proto se 

zjišťuje v případě ploch, kde je cílem navrţení optimální metodiky rekultivace. Pro 

rekultivaci jsou optimální obsahy dusíku nad 0,2 %. Zvýšené obsahy síry mají 

naopak na rekultivační vyuţitelnost půdy výrazně negativní vliv. Hodnoty 

celkových obsahů síry (Jonáš 1986) jsou v případě potřeby zjišťovány u zemin 

z předpokládaných fytotoxických ploch 1. Na těchto plochách jsou obsahy síry 

obvykle vyšší neţli 1 % 8.  

 

3.3 Celkové hodnocení zemin ve svrchním horizontu vnitřní  

výsypky dolu Bílina 

 

Rekultivace oblasti vnitřní výsypky byla zahájena v roce 2000 5. Do 

vnitřní výsypky jsou zakládány opět převáţně těţko rekultivovatelné zeminy a 

proto se zde vyuţívá k úspěšné melioraci povrchu převrstvení spraší, doplněnou o 

vysokou dávku organických kompostů. Výsledky jsou okamţitě zřetelné a roční 

přírůstky na jednotlivých lesních výsadbách jsou toho důkazem. Na náhorní 

planině výsypky je jiţ realizována zemědělská rekultivace s rozptýlenou zelení.  

Další etapy rekultivace byly zahájeny aţ po roce 2010 vzhledem k termínu 

ukončení zakládání na výsypce Pokrok a přesunu technologického celku.   

Ve svrchním horizontu vnitřní výsypky dolu Bílina jsou v různé míře 

zastoupeny prakticky všechny skrývkové zeminy tohoto povrchového dolu.  
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3.3.1 Horniny kvartéru  (ornice, hlíny, sprašové hlíny, spraše, štěrky) 

Tyto zeminy se ve svrchních horizontech vnitřní výsypky prakticky 

nevyskytují. Výjimkou jsou některé zúrodnitelné zeminy, které byly vyuţity při 

rekultivaci (viz následující kapitola).   

 

3.3.2 Nadloţní šedé kaoliniticko-illitické jílovce (nadloţní vrstvy, libkovické  

souvrství) 

Tyto zeminy reprezentují libkovické souvrství dolu Bílina. Vyskytují se pod 

patou kvartéru. Tento horninový typ tvoří zejména jíly, jílovce aţ prachovité jílovce 

hnědé aţ šedohnědé barvy. Má zpravidla neutrální půdní reakci, v mineralogickém 

sloţení převládá křemen, kaolinit a illit. Obsah kalcitu je nízký. Oproti kvartéru 

vykazují horší vlastnosti (zejména sorpční schopnosti), lze je však přímo vyuţít pro 

lesnickou rekultivaci. Doporučuje se aplikace kompostu. 

Na vnitřní výsypce se vyskytují v malém mnoţství, jsou typické spíše pro 

vnější výsypku Pokrok.  

 

3.3.3 Šedé písčité jílovce a prachovce (horniny delty a nadslojového 

horizontu) 

Tvoří nejvýznamnější skrývkový horizont dolu Bílina. Jde především o 

písčité jílovce aţ jílovité písky. Zeminy jsou výrazně hrubozrnné. Z 

mineralogického hlediska se objevuje křemen, z jílových minerálů převaţuje 

kaolinit nad illitem, karbonáty se vyskytují jen vyjímečně. Celkově je obsah jílových 

minerálů nízký. Horniny se vyznačují neutrální aţ slabě alkalickou půdní reakcí, z 

přijatelných ţivin lze označit za nízký obsah fosforu, sorpční schopnost půdy je 

nízká aţ střední. Fyzikální i hydrofyzikální půdní vlastnosti těchto zemin jsou sice 

po vytěţení příznivé, ale časově velmi proměnné. V poměrně krátké době u nich 

dochází k výraznému zhoršení uvedených půdních charakteristik 5. Vyskytne - li 

se tento zeminový typ v půdním profilu při povrchu rekultivované lokality, je 
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potřebná jeho rekultivační úprava. Aplikace kompostu se doporučuje vţdy, 

aplikace dalších rekultivačních aditiv pak v případě vysokého podílu písčité sloţky. 

Jde o typickou zeminu vnitřní výsypky dolu Bílina, která zde jednoznačně 

převládá.  

 

3.3.4 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 sloţení výrazně převládá křemen. Mají velmi 

nízký obsah přijatelných ţivin, velmi nízkou sorpční schopnost půdy, jsou 

bezkarbonátové a ve většině případů neobsahují toxické příměsi. Půdní reakce se 

pohybuje v rozmezí neutrální aţ silně kyselá (v případě poloh vyskytujících se nad 

uhelnou slojí). Při výskytu písku ve svrchním horizontu rekultivované lokality je 

vţdy nutná aplikace kompostu a dalších rekultivačních aditiv. 

Jde o zeminu, která se na vnitřní výsypce dolu Bílina hojně vyskytuje, a to 

především v oblasti 3. a 4. etáţe.  

 

3.3.5 Sterilní písčité aţ uhelné jílovce a písky s uhelnou hmotou (skrývkové 

zeminy  uhelné sloje) 

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

v podstatném mnoţství. Většinou se jedná o heterogenní směs zemin texturálně 

lehčích písčitohlinitých aţ písčitých s příměsí porcelanitů a s vysokým podílem 

uhelné hmoty, limonitizovaného pískovce, pyritu, a místy i sideritu. Vyznačují se 

nízkým obsahem přijatelných ţivin (fosfor, draslík) a silně kyselou půdní reakcí. 

Větrání zastoupených uhelných příměsí podmiňuje jejich extrémně nepříznivé 

hydrofyzikální půdní vlastnosti i chemické vlastnosti. Jde o sterilní aţ fytotoxické 

zeminy, v případě jejich výskytu ve svrchním horizontu rekultivovaných lokalit je 

nutné převrstvení rekultivačním aditivem.  
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Na vnitřní výsypce se vyskytují v poměrně malém mnoţství, jsou typické 

spíše pro vnější výsypku Střimice.  

 

Pedologické vlastnosti hlavních zemin zakládaných na vnitřní výsypku dolu 

Bílina ukazuje následující tabulka č. 1 5. 

 

Tabulka č. 1:  Vlastnosti zemin zakládaných do vnitřní výsypky 

horninový 
typ 

 
Nc 

 
(%) 

org. 
látky 
Cox 
(%) 

 
CaCO3 

 
(%) 

 
pH 
KCl 

přijatelné ţiviny 
(mg.kg-1 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 
(%) mmol/100 g 

1
pís. jílovec 0,02 1,9 1,1 6,6 1 131 650 9 9 100 

2
písek 0,01 1,6 0,8 5,9 0 100 425 5 5 100 

3
prach. uhel. 

jílovec 
- 8,2 0,6 3,4 0 19 95 4 12 33 

4
hnědý jíl 0,04 2,4 1,3 6,9 2 235 865 15 15 100 

1-zemina písčitohlinitá, 2-zemina hlinitopísčitá aţ písčitá, 3-zemina hlinitopísčitá, 

4-zemina jílovitohlinitá 

 

 

3.4 Výsledky mapování ploch s aplikovanými doprovodnými 

surovinami na vnitřní výsypce dolu Bílina 

 

Na základě zhodnocení výsledků vlastního výzkumu byla plocha vnitřní 

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

způsob technické rekultivace včetně aplikace zúrodnitelých zemin a hornin. 

 

a) Oblast 1: 

Zahrnuje první etáţ výsypky tvořenou především nadloţními šedými 

kaoliniticko – illitickými jíly a jílovci. Z hlediska zrnitostní analýzy jde o jílovito-

hlinité, zrnitostně vyrovnané horniny. V mineralogickém sloţení převládá křemen a 

poměrně rovnoměrně zastoupené jílové minerály kaolinit a illit. Z hlediska 

chemismu je důleţitá slabě zásaditá půdní reakce, nízký obsah síry, poměrně 

dobrá zásoba dusíku. Horniny jsou slabě vápenaté, mají malou zásobu 



Bc. Pavel Průša: Využití doprovodných surovin 

30 

oxidovatelného uhlíku, poměrně dobré sorpční schopnosti a slabou zásobu 

přijatelných ţivin. Lze je zařadit mezi šedé nadloţní kaoliniticko – illitické jíly a 

jílovce. 

V souladu s metodikou vyuţívání zúrodnitelných zemin a hornin 1 zde 

byla realizována v případě lesnické rekultivace aplikace organických hmot 

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

0,30-0,50 m rekultivovaného povrchu výsypky a následný dvouletý přípravný 

agrocyklus  (pěstování plodin na zelené hnojení). Aplikace dalších zúrodnitelných 

hornin většinou nebyla nutná. Po ukončení přípravného agrocyklu byla zahájena 

podzimní výsadba lesních sazenic. Sklon rekultivovaného povrchu výsypky je 

povolen maximálně do 16% (1:6). Přípustnou variantou v případě ojedinělého 

výskytu písčitých zemin byla  i aplikace sprašové hlíny  v mnoţství 1500-2000 m 

3.ha-1 . Podmínkou je promísení  kříţovou orbou nebo homogenizací s výsypkovou 

zeminou do hloubky 0,3-0,4 m a následná aplikace kompostu v souladu 

s Metodikou vyuţívání zúrodnitelných hornin a zemin k rekultivačním účelům. 

Typické vlastnosti hornin oblasti ukazuje následující tabulka číslo 2.  

 

Tabulka č. 2:  Vlastnosti zemin  oblasti 1 vnitřní výsypky 

sonda 1 
-interval 
odběru 

(m) 

N 
 
 

(%) 

Cox 
 
 

(%) 

CaCO3 

 
 

(%) 

pH přijatelné ţiviny 
(%) 

 

sorpce 
mekv/100 g        (%) 

 

P K Mg S T V 

0,00-0,20 0,12 1,5  2,5  7,2  2 195  795 14   14   100  

0,20-0,40 0,08 1,6   2,3  7,1  3 212 812  16   16   100 

0,40-0,60 0,08 1,4   2,0  6,9  3 180 895  15   15   100 

 

b) Oblast 2: 

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

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

hrubozrnnými hlinitými aţ štěrkovitými horninami. V mineralogickém sloţení 

převládá křemen a kaolinit. Z hlediska chemismu je důleţitá 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 nepouţitelné. 
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V souladu s metodikou vyuţívání zúrodnitelných zemin a hornin 1 zde 

byla zpravidla realizována v případě lesnické rekultivace aplikace spraší a 

sprašových hlín v mnoţství 3000-3500 m3.h-1 s následnou homogenizací 

(promísením) nebo kříţovou orbou od 0,5 do 0,6 m. Variantou (nepouţitou) výše 

uvedeného postupu bylo převrstvení této oblasti zeminami třetí a čtvrté etáţe 

výsypky a následné vyuţití zúrodnitelných zemin v rozsahu poţadovaném pro 

oblast 3. Sklon rekultivovaného povrchu výsypky můţe činit maximálně 16% (1:6). 

Jako doplňující rekultivační opatření lze doporučit aplikaci organických hmot 

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

0,30-0,50 m rekultivovaného povrchu výsypky a následný dvouletý přípravný 

agrocyklus (pěstování plodin na zelené hnojení).  

Typické vlastnosti hornin oblasti ukazuje následující tabulka číslo 3. 

 

Tabulka č. 3:  Vlastnosti zemin  oblasti 2 vnitřní výsypky 

sonda 2 
-interval 
odběru 

(m) 

N 
 
 

(%) 

Cox 
 
 

(%) 

CaCO3 

 
 

(%) 

pH přijatelné ţiviny 
(%) 

 

sorpce 
mekv/100 g       (%) 

 

P K Mg S T V 

0,00-0,20 0,02 6,8   0,8  4,6  0 19 101 2,5 23 10,9 

0,20-0,40 0,01 7,7   0,7  4,2  0 25 98  - - - 

0,40-0,60 0,01 8,9  0,6  3,6  0 23 89  - - - 

 

c) Oblast 3: 

Tato oblast zahrnuje zejména 3 – 4. etáţ vnitřní výsypky. je tvořena 

heterogenní směsí písků a jílovců. Tomu odpovídá silně kolísající zrnitostní 

sloţení (horniny písčitohlinité aţ jíly). v mineralogickém sloţení převládá křemen, 

kaolinit a illit (zpravidla výrazná převaha kaolinitu nad illitem). Z hlediska 

chemismu je důleţitá neutrální aţ slabě zásaditá půdní reakce, nízký obsah síry, 

malá zásoba dusíku. horniny jsou slabě vápenaté a mají malou zásobu 

oxidovatelného uhlíku. Sorpční schopnosti jsou u písků velmi špatné, u jílů 

střední. Horniny tedy svým charakterem odpovídají heterogenní směsi 

výsypkových hornin. 

V souladu s metodikou vyuţívání zúrodnitelných zemin a hornin lze 

doporučit v případě lesnické rekultivace aplikaci spraše a sprašové hlíny v 

mnoţství 1500-2000 m3.ha-1. Podmínkou je promísení  kříţovou orbou nebo 
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homogenizací s výsypkovou zeminou do hloubky 0,3-0,4 m. Sklon rekultivovaného 

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

opatření lze doporučit aplikaci organických hmot (kompostů) s upraveným 

poměrem C : N (25) v dávce 200 t.ha-1, zapravených do 0,30-0,50 m 

rekultivovaného povrchu výsypky a následný dvouletý přípravný agrocyklus 

(pěstování plodin na zelené hnojení).  

Typické vlastnosti hornin oblasti ukazuje následující tabulka číslo 4. 

 

Tabulka č. 4:  Vlastnosti zemin  oblasti 3 vnitřní výsypky 

 

sonda 3 
-interval 
odběru 

(m) 

N 
 
 

(%) 

Cox 
 
 

(%) 

CaCO3 

 
 

(%) 

pH přijatelné ţiviny 
(%) 

 

sorpce 
mekv/100 g        (%) 

 

P K Mg S T V 

0,00-0,20 0,09 1,9 1,2 7,1 3 115 550 13 14 90 

0,20-0,40 0,05 1,9 1,7 6,9 2 125 680 14 14 100 

0,40-0,60 0,05 1,7 0,9 6,7 2 110 495 8 8 100 

 

Situace písčité plochy na nerekultivované části vnitřní výsypky dolu Bílina je 

ukázána na následujícím obrázku č. 3.  
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Obr. č. 3: Situace písčité plochy na nerekultivované části vnitřní výsypky dolu  

      Bílina 

 

 

3.5 Návrh dalších moţností vyuţití doprovodných surovin na 

této lokalitě 

 

 Případné další vyuţití doprovodných surovin na lokalitě vychází 

z dostupnosti jednotlivých doprovodných surovin, charakteru výsypkových zemin a 

plánu sanací a rekultivací (viz příloha č. 1).  

 V případě poţadavku na zemědělskou rekultivaci lze jednoznačně doporučit 

aplikaci ornice z předpolí dolu Bílina bez ohledu na charakter výsypkových zemin.  

Jde o vysoce kvalitní zúrodnitelnou zeminu a její zásoby jsou dostatečné (viz kap. 

2).  
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V případě zemědělské rekultivace lze doporučit sklon rekultivovaného 

povrchu výsypky od 3 - 8% (1:33 - 1:12). Můţe být jednostranný i vícestranný. Z 

hlediska úpravy svrchního horizontu lokality lze doporučit následující opatření: 

 

- v případě výskytu písků nebo fytotoxických zemin je nutná úprava 

chemických půdních vlastností těchto zemin homogenizací (promísením) 

nebo kříţovou orbou do hloubky cca 0,5 m slinitými nebo bentonitickými 

zeminami aplikovanými v mnoţství 1500 - 2000 m3.ha-1.  

 

- převrstvení technicky upraveného a stabilizovaného povrchu výsypky 0,6 m 

ornice tak, aby po ulehnutí byla zaručena vrstva 0,5 m 

 

- pětiletý  agrocyklus  formou pěstování plodin na zelené hnojení, úprava 

půdní reakce, obsahu humusu a přijatelných ţivin. Aplikace zpracovaných 

osevních postupů VÚMOP Praha v.v.i.). 

 

V případě poţadavku na lesnickou rekultivaci je situace sloţitější. Vyuţití 

ornice je přípustné pouze pro zemědělskou rekultivaci, zásoby spraší a 

sprašových hlín jsou v předpolí dolu Bílina jiţ vyčerpány a vyuţití bentonitu 

z lokality Černý vrch je extrémně nákladné (viz kap. č. 4). K dispozici je zbylá část 

deponie slínů a slínovců na výsypce Radovesice. 

V případech, kde svrchní horizont výsypky tvoří hnědé jíly a směsné 

výsypkové zeminy s převahou hnědých jílů lze doporučit pouze aplikaci kompostů 

bez další zúrodnitelné zeminy. Navrhuje se pouţití organických hmot (kompostů) s 

upraveným poměrem C:N v dávce 200 t.ha-1, zapravených do hloubky 0,30-0,50 m 

rekultivovaného povrchu výsypky. Následuje dvouletý přípravný agrocyklus formou 

pěstování plodin na zelené hnojení. Sklon rekultivovaného povrchu výsypky je 

přípustný  maximálně do 16% (1:6). 

V případech, kde svrchní horizont výsypky tvoří písky a směsné výsypkové 

zeminy s výraznou převahou písků, lze doporučit aplikaci slínů z výsypky 

Radovesice. V tomto případě je moţné k rekultivačním účelům vyuţít slínité 

zeminy aplikované v mnoţství 1500-2000 m3.ha-1. Podmínkou je promísení 
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kříţovou orbou nebo homogenizací s výsypkovou zeminou do hloubky 0,3-0,4 m. 

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

doplňující rekultivační opatření je poţadována aplikace organických hmot 

(kompostů) s upraveným poměrem C : N v dávce 200 t.ha-1, zapravených do 

hloubky 0,30-0,50 m rekultivovaného povrchu výsypky a následný dvouletý 

přípravný agrocyklus  formou pěstování plodin na zelené hnojení. Po jeho 

ukončení můţe být  zahájena podzimní výsadba lesních sazenic. 
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4 Technicko – ekonomické zhodnocení vyuţití 

doprovodných surovin 

 

 Pro další vyuţití zúrodnitelných zemin na vnitřní výsypce jsou doporučeny 

ornice a slíny.  Obě suroviny jsou získávány Severočeskými doly a.s. v jejích 

dobývacích prostorech a není nutné je nakupovat. Ornice je průběţně těţena a 

deponována v rámci dobývání skrývkových zemin. Slíny a slínovce byly dobývány 

v oblasti výsypky Radovesice, jejich těţebna je jiţ přesypána výsypkou. Zbylé 

zásoby jsou uskladněny na deponii v oblasti výsypky Radovesice.  

 K dispozici jsou i bentonity z lokality Černý vrch. Těţebna je však ve 

vlastnictví firmy Keramost a.s.  Aktuální cena bentonitu pro rekultivační vyuţití je 

1470 Kč za tunu, coţ jeho vyuţití na větších plochách prakticky vylučuje.  

 V následujícím textu je uvedeno orientační ekonomické zhodnocení prací 

prováděných v rámci technické rekultivace spjatých s aplikací ornice a slínů.  

U těchto údajů je třeba v delším časovém horizontu je třeba vzít v úvahu 

vliv inflace a případných cenových změn. 

 

 I. Průzkumné práce 

 odběr vzorků, rozbory …………………………………………..2.750,-Kč/ha 

 

 II. Projektové práce 

 (studie, zadání projektu)……………………………………… 22.000,-Kč/ha 

  

III. Technická rekultivace 

 A. HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE 

 1. na svazích do 100 m 

 3.500 m3/ha ………………………………………………………60,-Kč.m-3 

 2. na pláních do 500 m 
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 7.000 m3/ha ……………………………………………………...120,-Kč.m-3 

 3. návoz ornice, spraší, slínovců do 6 km ……………………180,-Kč.m-3 

 B. MÍSENÍ ZEMIN 

 Homogenizace povrchu při sklonu maximálně do 18%. 

1. kříţovou orbou  

- 0,3m………………………………………………………… 33.000,-Kč/ha 

 - O,6m………………………………………………………... 37.000,-Kč/ha 

2. půdní frézou 

 - 0,3m ………………………………………………………..15.000,-Kč/ha 

  - 0,6m ………………………………………………………. 20.000,-Kč/ha 
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5 Závěr 

Plochy po povrchové těţbě hnědého uhlí dosahují v mostecké pánvi  

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

je jiţ velká většina vnějších výsypek rekultivována. Nejčastěji se provádí technická 

rekultivace, po které následuje biologická rekultivace (obvykle lesnická a 

zemědělská). Problémem zůstává rekultivace velkých vnitřních výsypek, na které 

jsou obvykle zakládány zeminy se špatnou rekultivační vyuţitelností. Typickým 

příkladem je vnitřní výsypka dolu Bílina. Pro její rekultivaci mají velký význam 

zúrodnitelné zeminy získávané jako doprovodné suroviny při dobývání skrývky na 

povrchovém dole Bílina. Ty byly hlavním tématem předkládané diplomové práce.  

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení situace, výskytu a vlastností 

zúrodnitelných zemin v širší oblasti Dolů Bílina, posouzení jejich kvality a 

současných zásob a zmapování půdních vlastností skrývkových zemin 

zakládaných na vnitřní výsypku dolu Bílina. Stanovený cíl jsem splnil.  

V první části diplomové práce jsem shrnul celkovou geografickou a 

především geologickou situaci oblasti Dolů Bílina, z níţ vyplývá výskyt jednotlivých 

doprovodných surovin. Jejich výskyt, kvalitu, současné zásoby i historii jejich 

dobývání a vyuţívání jsem vyhodnotil ve druhé části práce. Ve třetí části práce 

jsem posoudil situaci vnitřní výsypky dolu Bílina, charakter zakládaných 

skrývkových zemin a navrhl vyuţití jednotlivých zúrodnitelných zemin při úpravě 

dosud nerekultivovaných oblastí.  V závěru práce jsem shrnul stručné ekonomické 

hodnocení navrhovaných prací.  

Hlavním výsledkem práce je tedy návrh metodiky aplikace zúrodnitelných 

zemin pro dosud nerekultivované oblasti vnitřní výsypky. Z ekonomických důvodů 

přicházejí v úvahu pouze suroviny dobývané přímo Severočeskými doly, a.s. Jde o 

ornici pro veškerou zemědělskou rekultivaci a slíny a slínovce pro silně písčité 

oblasti určené k lesnické rekultivaci.  Situace zájmových oblastí je dokumentována 

na jednotlivých přílohách. 
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