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Anotace bakalářské práce 

Tato bakalářská práce je zaměřena na technologie rekultivačních prací, které 

vedou k odstraňování vznikajících škod po těžbě nerostných surovin. Zvláště pak je tato 

práce zaměřena na technologie, které se využívají v severočeské hnědouhelné pánvi. Tato 

krajina je z minulosti veřejností vnímána jako oblast, kde probíhá těžba uhlí a s tím spojená 

devastace krajiny. Avšak jednou ze základních povinností těžebních organizací je dle 

současně platné legislativy kompenzace důlních škod a povinnost zahlazení po důlní 

činnosti.  

Rekultivace má za cíl hlavně obnovovat krajinu, která byla poškozena těžbou. Má 

za cíl vytvořit environmentálně vyváženou krajinu. Především pak obnovuje a vytváří 

zemědělské pozemky, lesní kultury a vodní plochy, to vše v souladu s koncepcí ekologicky 

vyvážené krajiny. 

Klíčová slova: rekultivace, půda, dřeviny, směsi 

  



Summary 

This Bachelor thesis is focused on the recultivation work technology which is 

used to remove damages caused by mining raw materials. Furthermore this thesis is 

focused on the technology used in the north Czech brown coal basin. In the past the public 

viewed this region as an area used for brown coal mining and it's devastation to the land. 

However according to a current valid legislation one of the basic responsibilities of the 

mining organizations is a compensation of the damages caused by mining and their 

responsibility to efface the land after mining work is done.  

The goal of the recultivation is mainly restoration of the region damaged by the 

mining. Its target is to create environmentally balanced landscape. First and foremost it 

restores and forms agricultural lands, forest plantations and water reservoirs, all of this in 

compliance with a concept of ecologically balanced region.  

Keywords: recultivation, land, woody plant, mixture  

  



Seznam použitých zkratek 

%     procenta 

(NH4)2SO4    síran amonný 

bm     běžný metr 

CaCO3     uhličitan vápenatý 

CaO     oxid vápenatý 

cm     centimetry 

CO2     oxid uhličitý 

g     gram 

g.cm
-3

     gram na centimetr krychlový 

H
+
     vodíkový kationt 

H2O     voda 

H2SO4     kyselina sírová 

Ha     hektar 

HNO3     kyselina dusičná 

K     draslík 

KCl     chlorid draselný 

kol.     kolektiv 

max.     maximálně 

MgCO3    uhličitan hořečnatý 

MIK
     

montmorilloniticko-illiticko-kaolinitické jíly
 

mm     milimetry 

mmol     milimol 

N     dusík 

např.     například 

nm.     nad mořem 

NPK     kombinované hnojivo 

obj.     objem 

pH     vodíkový exponent 

SHP     severočeská hnědouhelná pánev 

SR     severočeský region 

t.ha
-1

     tun na hektar 

tab.     tabulka 

tj.     to je 

tzv.     takzvaný 

kg     kilogram 

  



Obsah 

1 ÚVOD .................................................................................................................................. 1 

2 PEDOLOGICKÉ VLASTNOSTI NADLOŽNÍCH ZEMIN A HORNIN ................................... 2 

2.1 Klasifikace zemin a hornin pro účely rekultivace ................................................................ 2 

2.2 Pedologické vlastnosti nadložních zemin a hornin ............................................................. 4 

2.2.1 Nadložní horniny využitelné k rekultivaci ............................................................................ 4 

2.3 Pedologický průzkum .......................................................................................................... 7 

2.4 Vyhodnocení půdních rozborů ............................................................................................ 8 

2.4.1 Reakce půdy ....................................................................................................................... 8 

3 TERÉNNÍ ÚPRAVY, MELIORACE VÝSYPKOVÝCH ZEMIN A PROTIEROZNÍ ÚPRAVA 

POVRCHU VÝSYPEK ...................................................................................................... 13 

3.1 Terénní úpravy .................................................................................................................. 13 

3.2 Meliorace výsypkových zemin .......................................................................................... 14 

3.2.1 Převrstvení výsypkových zemin zúrodnitelnými zeminami ............................................... 15 

3.2.2 Promísení výsypkových zemin se zúrodnitelnými zeminami, zapravení organických hmot 

do rekultivované zeminy ................................................................................................... 16 

3.3 Protierozní opatření .......................................................................................................... 19 

3.3.1 Technické a biotechnické proti erozivní způsoby ochrany ............................................... 19 

4 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ ............................................ 21 

4.1 Zemědělská rekultivace .................................................................................................... 21 

4.1.1 Osevní postupy ................................................................................................................. 22 

4.1.2 Hnojení .............................................................................................................................. 24 

4.1.3 Agrotechnika ..................................................................................................................... 26 

4.1.4 Další způsoby využití zemědělsky rekultivovaných půd ................................................... 27 

4.2 Lesnická rekultivace.......................................................................................................... 29 

4.2.1 Zakládání lesních porostů a jejich druhová skladba ......................................................... 30 

4.2.2 Porostní směsi .................................................................................................................. 32 

4.2.3 Hustota kultur, počty sazenic a spon ................................................................................ 34 

4.2.4 Příprava zeminy a způsob zakládání lesních kultur ......................................................... 35 

4.2.5 Ochrana lesních kultur ...................................................................................................... 36 

4.3 Hydrická rekultivace .......................................................................................................... 37 

4.3.1 Ochrana břehů a kvalita vody ........................................................................................... 37 

5 ZÁVĚR .............................................................................................................................. 39 

Použitá literatura .............................................................................................................................. 40 

Seznam obrázků .............................................................................................................................. 41 

Seznam tabulek ................................................................................................................................ 42 

Přílohy   .......................................................................................................................................... 43 



Miroslav Prokeš: Technologie pro provedení biologické části rekultivačních prací 

1 
 

1 ÚVOD 

Problémem spojeným s těžbou nerostných surovin je vznik ekologicky 

devastovaného území. Ve všech vyspělých státech světa je této problematice věnována 

značná pozornost. Je vydáno mnoho legislativních opatření, které ukládají těžebním 

společnostem povinnost rekultivace těžbou poškozeného území. Technologie prováděných 

rekultivačních prací se na základě zkušeností a vědeckých výzkumů stále vyvíjejí. Tento 

proces je z hlediska vývoje nových technologií těžby nerostných surovin dlouhodobý a dá 

se říct i nekonečný. Musí řešit řadu složitých úkolů a otázek, které zasahují i do jiných 

oborů, jako je zemědělství, lesnictví nebo hydrologie. 

Dle ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství je 

provedení rekultivace závěrečnou etapou báňské činnosti.  

Důležitou částí rekultivace jsou technologie, které se využívají pro biologickou 

část zemědělských, lesnických a hydrických rekultivačních prací. 

 Cílem této bakalářské práce je zjištění využitelnosti technologií pro provádění 

biologické části rekultivace, zvláště pak v severočeské hnědouhelné pánvi. 
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2 PEDOLOGICKÉ VLASTNOSTI NADLOŽNÍCH ZEMIN A 

HORNIN 

Z hlediska následné rekultivace a obnovy devastované krajiny je ještě před 

zahájením samotné těžby nutné provést geologický průzkum. Na základě klasifikace 

hornin a zemin v nadloží uhelné sloje se rozhodne o jejich vrstvení na výsypku s ohledem 

na následnou rekultivaci a obnovu krajiny. Samotná klasifikace hornin a zemin se skládá 

z výsledků geologického průzkumu a laboratorních rozborů odebraných vzorků hornin 

z vybraných geologických profilů. 

 Jako nejdůležitější faktor se jeví počet odebraných reprezentativních vzorků 

z geologického profilu a určení profilů, ze kterých se budou pedologické a agrochemické 

vzorky odebírat. Největší pozornost je třeba věnovat horninám kvartérního geologického 

původu. Mezi tyto horniny patří především spraše, sprašové hlíny, svahoviny, 

štěrkopískové nebo písčité terasy a hlinité až jílovité sedimenty. 

 Počet geologických vrtů se odvíjí od geologických poměrů nadloží uhelné 

sloje. Je však nutné určit kvalitu všech hornin vyskytujících se v dolových polích a to i 

hornin vyskytujících se v malém měřítku. Tyto horniny nám mohou svoji toxicitou či 

sterilitou značně prodražit rekultivaci. Počet odebraných vzorků musí být dostačující pro 

určení tzv. účinného půdního profilu, tj. stratigrafii do hloubky 100 cm, zejména 

humózním horizontům a podorničí.[1] 

 Jedním z významných prvků určujících kvalitu nadložních hornin pro účely 

rekultivace je makroskopický popis hornin ve všech vrtech podle těchto morfologických 

znaků: barvy, odlučnosti, skeletovitosti, zrnitosti, vlhkosti, konzistence, plasticity, 

technologických vlastností, rozpojitelnosti, přítomnosti novotvarů, obsahu CaCO3  a 

rozpustných solí, charakteru přechodu souvrství a dalších znaků. Popis se provádí dle 

platné metodiky pro průzkum půd.[8] 

2.1 Klasifikace zemin a hornin pro účely rekultivace 

Klasifikace hornin a zemin je prováděna na základě laboratorních analýz, 

terénním výzkumu a odvozením vlastností některých hornin jako půdotvorných substrátů. 

Máme pět tříd. 
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I. Třída – horniny a zeminy velmi vhodné jako půdotvorné substráty pro 

zemědělskou rekultivaci. Do této třídy patří nejcennější materiály kvartérního původu a 

jsou to černozemní ornice, ornice degradovaných černozemí, ornice černozemí somic. Jsou 

to zeminy nejproduktivnějších půdních typů, ale jsou zde zařazeny i spraše. Především pak 

severočeské spraše se vyznačují vyšším zastoupením kaolinitických jílovitých materiálů 

Hlavním jílovitým materiálem je illit a kolísavá příměs montmorillonitu (viz. tab. č.1). 

II. Třída – horniny a zeminy vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou 

rekultivaci. Do této kategorie patří taktéž ornice hnědozemí, hnědých půd a lužní půdy. 

Také svahoviny a sprašové hlíny. Sprašové hlíny se na výsypkách vyskytují nejčastěji za 

všech cenných materiálů vhodných pro tvorbu půd. 

III. Třída – horniny a zeminy vhodné k lesnické rekultivaci. Tyto půdotvorné 

substráty tvoří šedé terciérní jíly a cyprisové jíly, které však mohou být za určitých 

podmínek zařazeny i do II. Třídy. Typickými zastupiteli pak jsou šedé montmorilloniticko-

illicko-kaolinické jíly (MIK) v severočeském revíru a zelenavě šedé až šedozelené 

cyprisové jíly v sokolovském revíru.  Dále pak šedé kaoliniticko- illitické a illiticko-

kaolinitické miocenní jíly (SHR) a cyprisové šedomodré až modrošedé jíly (SR), žluté až 

žlutohnědé miocenní jíly a štěrkopísky. 

IV. Třída – horniny a zeminy vhodné pro melioraci k zalesnění, nebo po 

překryvu i k zemědělské rekultivaci. Do této třídy můžeme zařadit zvláštní varietu jílů a to 

tzv. jíly s uhlím, jsou si svou zrnitostí a mineralogickou skladbou velice blízké s ostatními 

jmenovanými jíly, ale liší se pouze tím, že obsahují uhelnou příměs. 

V. Třída – horniny a zeminy fytotoxické, k rekultivaci nevhodné. Do této 

kategorie patří fytotoxické sterilní písky.[1] 
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Tabulka 1 - Zrnitost hlavních představitelů severočeských spraší [4] 

Kategorie zrnitosti (mm) Průměr (%) Kolísání – rozmezí (%)l 

< 0,01 35,70 31,74 až 39,20 

0,01 až 0,05 43,50 41,20 až 45,96 

0,05 ažv0,10 10,30 7,10 až 12,30 

0,10 až 2,00 10,30 5,80 až 15,20 

Slabě alkalická 7,1 – 8,0 > 7,2 

Alkalická 8,1 – 9,4 - 

Silně alkalická > 9,4 - 

2.2 Pedologické vlastnosti nadložních zemin a hornin 

Nadloží hnědouhelných slojí v Mostecké pánvi, která se nachází v Krušnohorské 

soustavě je z 80 % tvořeno jíly až jílovci s různorodým zastoupením jílových minerálů. 

Proměnlivý je i obsah látek v pevném skupenství s nepravidelnou strukturou, podíl 

fyzikálního jílu, obsah organických látek koloidní a nekoloidní povahy a vlastnosti 

cementačních tmelů, které ovlivňují odolnost proti rozplavování a chemickému zvětrávání. 

Tmely ve kterých převládá, obsah sideritu zvětrávají snadno, zhnědnou a rychle se 

rozpadají na destičky, šupinky a lístečky. 

2.2.1 Nadložní horniny využitelné k rekultivaci 

Šedé miocenní jíly různých barevných odstínů jsou zpravidla lupkovitě zpevněny. 

Pokud je, v nich zastoupen illit zvětrávají rychleji, nežli převažuje-li v nich kaolinit, to 

zvětrávají pomaleji. Ke zhutnění a omezení infiltračních schopností dochází v důsledku 

intenzivních zvětrávacích procesů. Jíly obsahující větší množství organické hmoty a 

s vyšším zastoupením montmorillonitu jsou odolnější proti rozplavování. Jejich počáteční 

fyzikální vlastnosti jsou nepříznivé, jen při zvětrávání z lupkovité na deskovitou až 

lískovitou strukturu, vytvářejí fyzikálně příznivější půdní prostředí. V závislosti na 

zastoupení jílových minerálů může být sorpční schopnost nízká až vysoká. Za nízký lze 
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považovat obsah fosforu, střední hodnotu zastupuje draslík, obsah hořčík je na vysoké 

úrovni. Tyto jíly jsou v mostecké pánvi používány nejčastěji k rekultivačním účelům. 

Žluté až žlutohnědé nadložní jíly. Jsou to homogenní, slině vazké a slité horniny. 

Jejich mineralogické složení je přibližně stejné jako složení šedých jílů, chemické 

vlastnosti jsou též porovnatelné. Fyzikální a hydrofyzikální půdní vlastnosti, které se 

nemění ani po časovém období uložení na povrchu výsypky, vytvářejí trvale slitou půdní 

strukturu s nepříznivými schopnostmi vsakování, proto je lze považovat za zcela 

nevhodné. 

Směsné výsypkové nadložní zeminy. Tato různorodá směs je tvořena různým 

podílem písčitých až jílovitých hornin. V Mostecké pánvi se nejvíce objevuje na Dolu 

Bílina, kde tvoří největší podíl skrývkových zemin, ukládaných na povrch výsypek. 

Z hlediska mineralogického se nejčastěji vyskytuje křemen, přepálené horniny a kaolinit. 

Zeminy jsou bezkarbonátové a půdní reakce je slabě kyselá až slabě alkalická. Obsah 

draslíku a hořčíku je proměnlivý, většinou na úrovni hodnocení středního. Sorpční 

schopnost, obsah organických látek a fosforu je nízký. Fyzikální a hydrofyzikální půdní 

vlastnosti jsou velmi proměnné, závislé na texturálním charakteru. Převládající zeminy 

vykazují zcela nepříznivé protierozní vlastnosti. 

Asi 10 % skrývkových zemin v regionu tvoří písky, štěrkopísky, písčitohlinité a 

hlinitopísčité zeminy. Nejvíce se opět vyskytují na Dolu Bílina. Jejich textura je značně 

různorodá a většinou mají špatné fyzikální i protierozní vlastnosti. Obsah fosforu i draslíku 

je nízký a sorpční schopnost je též nízká. V závislosti na uložení nad uhelnou slojí je půdní 

reakce kyselá až slabě alkalická. 

Minerálně deficitní horniny. Tyto horniny se nacházejí ve spodních řezech 

s uhelnou příměsí. Převážně to jsou zeminy s převahou písčitých jílů či jílovitých písků. 

Jsou zde zastoupeny i porcelanity, limonitizované pískovce a uhlí. Pyrit a siderit je zde 

zastoupen též, ale jen v omezené míře. Tyto horniny mají velmi nízký podíl jakýchkoliv 

živin. Jejich sorpční schopnost je ovlivňována přítomností uhlí a může být velmi rozdílná. 

Přítomnost zvětralého uhlí zhoršuje hydrofyzikální vlastnosti, neboli čím větší podíl 

zvětralého uhlí tím horší je nasáklivost. 

Porcelanity jsou horniny, jejichž vznik ovlivnily zemní požáry a mohou mít různé 

barevné odstíny. Jsou vhodné k rekultivačním účelům, ale mají nižší obsah živin a i jejich 
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sorpční vlastnost jsou horší než u šedých jílů. Použijí-li se ve směsi s šedými jíly či 

sprašovými hlínami, tak se jejich využití k rekultivačním účelům zvyšuje. 

Spraše jsou horniny pocházející z pleistocénu, neboli ze starších čtvrtohor. 

Vznikaly v oblastech, do jejichž blízkosti dosahovalo kontinentální zalednění. Po té co 

ledovec ustoupil, zanechal zde rozdrcené horniny. Ty se staly v suchém prostředí bez 

vegetace snadnou kořistí větru. Ten unášel jemné částice na velké vzdálenosti a ty se 

usazovaly na závětrných stranách hřbetů a údolí.  Jejich barva je plavá, žlutohnědá až 

tmavě hnědá. Severočeské spraše se od běžných spraší liší obsahem prachových částic 

velikosti 0,01 až 0,05 mm, který je oproti typickým spraším nižší. Naopak obsahují větší 

množství fyzikálního jílu, což jsou částice menší jak 0,001 mm. Propustnost srážek je u 

spraší na střední až vysoké úrovni. Půdní reakce je slabě alkalická s obsahem karbonátů 

nad 5 %. Fosfor se vyskytuje na nízké hranici hodnocení, ale hořčík a draslík dosahují 

střední hodnoty. Nízký je i obsah humusu. 

Spraše jsou vysoce využitelné horniny pro lesnické rekultivace, pro zemědělskou 

rekultivaci jsou však bez finálního překryvu ornicí použitelné jen velmi omezeně. Plochy, 

které byly takto rekultivované, jsou velmi náročné na kultivaci organickým hnojivem a 

agrotechnické zásahy musí být prováděny při optimální půdní vlhkosti. Podle fyzikálně-

chemických vlastností použitých zemin a dle mocnosti převrstvení je nutno prodloužit 

proces biologické rekultivace na 8 až 10 let. 

Sprašové hlíny vznikaly stejně jako spraše v pleistocénu, jsou to nejrozšířenější 

sedimenty tohoto období. Rozdílným znakem mezi sprašovými hlínami a sprašemi je 

obsah uhličitanu vápenatého. Ten je postupem času vylouhován ze svrchních poloh do 

hloubky a dochází k přeměně spraší na sprašové hlíny. Pro sprašové hlíny je 

charakteristické výrazné zjílovatění a méně příznivá texturální skladba nežli u spraší. 

Zjílovatění je způsobeno hydrolytickým rozkladem živců, ze kterých vznikají jílové 

materiály se zvýšeným obsahem kaolinitu.  Obsah humusu, živin a půdní reakce jsou 

srovnatelné se sprašemi. Vzhledem k těmto vlastnostem jsou sprašové hlíny využívány 

k lesnické rekultivaci. K zemědělské rekultivaci je lze použít jen tehdy, převrstvíme-li je 

ornicí. 

Bentonity. Je to třetihorní hornina, vznikající z mateční horniny, kterou je čedič. 

Má velmi dobré sorpční vlastnosti a vysokou schopnost výměny kationtů. Nejvýznamnější 

části horniny je obsah montmorillonitu, dále pak obsahuje illit, kaolinit a beidellit. Obsah 
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karbonátů je kolem 1,5 % a u tufitů až kolem 18,5 %. Využívají se k melioračním úpravám 

deficitních půdních vlastností. 

Slínité horniny se využívají většinou při meliorační úpravě fytotoxických a 

písčitých zemin. Podle obsahu jílů a karbonátů můžeme rozdělit využitelnost 

k melioračním účelům, jako velmi příznivou, využitelnost nízkou a velmi nízkou.[4] 

2.3 Pedologický průzkum 

Pedologický průzkum nám slouží k získání informací z technicky upraveného 

povrchu výsypkového tělesa. Poskytuje nám údaje o mineralogických, chemických a 

hydrofyzikálních vlastnostech zemin. Určí nám i zrnitostní složení zeminy. Na základě 

znalostí všech těchto údajů, můžeme rozhodovat o možné využitelnosti zemin a hornin 

k rekultivačním účelům, použití rekultivačních technologií i o složení dřevinné skladby.  

Mezi jednotlivé způsoby provádění prací patří rekognoskace terénu, odběr 

porušených půdních vzorků, laboratorní práce, polní měření a nádobový vegetační pokus.  

K rekognoskaci terénu se používají sondovací tyče, které se vpichují do půdního 

profilu, do hloubky 0,6 m.  Počet vpichů se odvíjí od heterogenity výsypkové zeminy a 

stanovuje se pro 1 ha. Na základě tohoto průzkumu jsou určena charakteristická místa, kde 

se provede zhotovení kopaných sond a to minimálně do hloubky 0,6 m. Kopané sondy jsou 

dále využívány k odběru porušených půdních vzorků. Ty se odebírají z horizontů obnažené 

stěny půdní sondy. Jeden vzorek obsahuje zhruba 1 až 1,5 kg půdních vzorků, které se 

vizuálně odlišují, zrnitostí či barvou. V případě, že je v zemině zastoupen skelet 

množstvím nad 20 %, odebíráme vzorek o váze 3 až 5 kg. Místo kde byl proveden odběr, 

je zaznamenáno do pracovní mapy. 

V akreditovaných laboratořích je proveden rozbor takto získaných porušených 

půdních vzorků. Určuje se zrnitostní a mineralogické složení. Rovněž určujeme chemické 

půdní vlastnosti, jako je pH v H2O a KCl, CaCO 3, sorpční schopnosti zemin, N celkově. 

Nádoby vegetačního pokusu jsou využívány k ověřování vhodných postupů úprav 

chemických a fyzikálních vlastností zemin, které jsou použity k rekultivaci.[4] 
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2.4 Vyhodnocení půdních rozborů 

Mezi základní kritéria pro vyhodnocení půdních rozborů patří reakce půdy, 

hodnocení obsahu uhličitanů, obsah a kvalita humusu, sorpční schopnosti půdy, zrnitostní 

složení, hydraulická vodivost K, stanovení obsahu přijatelných živin a obsah rizikových 

prvků. 

2.4.1 Reakce půdy 

Reakce půdy je chemická vlastnost, která patří k nejvýznamnějším 

charakteristikám půdy. Rozlišujeme dvě reakce. A to reakci aktivní a výměnnou. Aktivní 

půdní reakce je dána koncentrací (aktivitou) vodíkových iontů ve vodném výluhu nebo 

suspenzi půdy a nezahrnuje ionty H
+
 poutané sorpčním komplexem. Výměnná reakce 

představuje schopnost měnit reakci roztoků neutrálních solí, např. KCl. Draselné kationty 

vytěsňují kationty vodíku v sorpčním komplexu a ty se uvolní do roztoku. Vyjadřuje se 

v jednotkách pH nebo mmol/100g zeminy. Oproti reakci aktivní je stabilnější a asi 0,5 

jednotky pH nižší.[4] 

V půdách SHP převyšují reakce kyselé nad reakcemi zásaditými. Děje se to 

v důsledku neustálého vyplavování rozpustných solí i karbonátů z půd. Kyselost půdy nám 

zejména ovlivňují tyto prvky.  

I. Oxid uhličitý ( CO2 ) produkovaný biologickou činností je schopen 

společně s vodou ( H2O ) vytvořit kyselinu uhličitou slabé koncentrace., 

který obsahuje 21 % dusíku ve formě amonného kationtu a 24 % síry ve 

formě síranového aniontu.  

II. Hnojiva např. síran amonný ( NH4 )2 SO4 . Vzhledem k tomu, že rostliny 

více adsorbují kationty S+, než ostatní ionty, vznikají nám silné minerální 

kyseliny, které štěpením H+ iontů okyselují půdu. 

III. Kyselé srážky, které způsobuje přítomnost H2SO4 (kyselina sírová) a 

HNO3  (kyselina dusičná) dosahují hodnoty pH 4,6. 

IV. Dalšími příčinami kyselosti půdy jsou alumosilikáty, humusové a jiné 

organické kyseliny a oxidace sloučenin síry (v SHP je nejvýznamnější 

pyrit). 
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Hodnocení reakce zemědělských půd (viz tab. č. 2) 

Tabulka 2 - Hodnocení reakce půdy [4] 

Reakce Aktivní (pHh20) Výměnná pHKCl 

Silně kyselá < 4,9 < 4,5 

Kyselá 5,0 – 5,9 4,6 – 5,5 

Slabě kyselá 6,0 – 6,9 5,6 – 6,5 

Neutrální 7,0 6,6 – 7,2 

Slabě alkalická 7,1 – 8,0 > 7,2 

Alkalická 8,1 – 9,4 - 

Silně alkalická > 9,4 - 

Znalost kyselosti půdy je pro nás z hlediska rekultivace velmi důležitá, protože 

jen málo rostlin je schopno existovat na půdě s reakcí pH menší jak 3,5 a větší jak 9. 

Uhličitany jsou v půdě nejvíce zastoupeny ve formě uhličitanu vápenatého 

(CaCO3), který je buď primárního, nebo sekundárního původu. V SHP je CaCO3 značně 

vyplavován a do půdy ho musíme dodávat formou hnojení. Další látkou, která je potřebná 

pro růst a zdárný vývoj rostlin je uhličitan hořečnatý (MgCO3). Ten je však v SHP 

zastoupen méně. Podle obsahu uhličitanů v půdě, můžeme zeminy rozdělit na 

bezkarbonátové, slabě vápnité, vápnité, slíny a vápenaté. 

Humus je nejúrodnější částí půdy a je tvořen širokou škálou odumřelých 

organických látek rostlinného i živočišného původu, v různých stádiích přeměn. Přesto že 

je v půdě humus obsažen mnohem méně než minerální látky, je pro úrodnost půdy 

rozhodující. Pokud půda obsahuje kvalitní organickou hmotu, je schopna např. vylehčovat 

těžké půdy, nebo lehké půdy přiblížit k vlastnostem půd hlinitých. Z těchto důvodů je 

naším cílem zvýšit obsah humusu v půdě. Je to však velmi složité, protože přidáváním 

organických látek zároveň vyvoláváme zvýšenou mineralizaci. Zlepšit se to dá např. 

použitím závlahy. 

Sorpční schopnost půdy můžeme definovat jako schopnost poutat prvky 

sorpčními silami, které jsou důležité pro výživu rostlin a půdotvorný proces. Sorpci půdy 

ovlivňují jak složky anorganické tak organické. Nelze však rozlišit, která ze složek je 
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určující pro celkovou sorpci, proto mluvíme o tzv. sorpčním komplexu. Sorpční komplex 

tvoří minerální kaloidy a organické sloučeniny. Většinu fyzikálněchemických vlastností 

ovlivňuje sorpční kapacita. 

Zrnitostní složení půdy, patří k základní charakteristice půdy. Je třeba ho 

respektovat, protože změna zrnitosti je velmi obtížná. Zrnitosti půdy je nutné přizpůsobit i 

druh pěstovaných rostlin. Základní rozdělení půdních částic je na skelet a jemnozem. Za 

skelet považujme všechny částice větší jak 2 mm. Dělíme je na hrubý písek (2 – 4 mm), 

štěrk (4 – 30 mm) a kamení (nad 30 mm). Za jemnozem považujme všechny částice pod 2 

mm. Dělíme ji na střední písky (2 – 0,25 mm), jemné písky (0,25 – 0,05 mm), hrubé 

prachy (0,05 – 0,01 mm), střední a jemné prachy (0,01 – 0,001 mm) a jíly, všechny částice 

menší jak 0,001 mm.[4] 

Většina klasifikačních systému je založena na hodnocení půdních druhů podle 

obsahu I. kategorie, jako např. u nás používaná Novákova stupnice.(citace rekultivace 

území. 

Tabulka 3 - Novákova klasifikace půdních druhů [4]  

Obsah I. Kategorie (%)   Název druhů půdy Označení půdy 

0 – 10 Písčitá  

Lehká 10- 20 Hlinitopísčitá 

20 – 30 Písčitohlinitá 

Střední 

30 -45 Hlinitá 

45 – 60 Jílovohlinitá 

Těžká 60 -75 Jílovitá 

> 75 Jíl 
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Dalšími kritérii pro vyhodnocení půdního rozboru je hydraulická vodivost K, 

určení obsahu přijatelných živin a obsahu rizikových prvků. 

Hydraulická vodivost je schopnost nasycené půdy vést vodu. K jejímu vyjádření 

se využívá součinitel K v Darcyho rovnici. Ten nám vyjadřuje závislost na hustotě a 

viskozitě vody a na půdních poměrech. Pro hodnocení těchto půdních vlastností na 

výsypkách lze použít tuto stupnici.[4] viz tab. č. 4 

Tabulka 4 - vlastnost nasycené půdy vést vodu [4]  

Charakteristika rychlosti ustálené infiltrace   Součinitel hydraulické vodovosti ( cm . min
-1 

)  

Velmi vysoká > 1,0 

Vysoká 0,1 – 1,0 

Střední 0,01 – 0,1 

Nízká 0,001 – 0,01 

Velmi nízká 0,0001 – 0,001 

Extrémně nízká < 0,0001 

Stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha III se provádí dle vyhlášky č. 

275/1998 Sb. Přílohy č. 3 písmena d, která zní takto: Půda se extrahuje kyselým roztokem, 

který obsahuje fluorid amonný pro zvýšení rozpustnosti různých forem fosforu vázaných 

na železo a hliník. V roztoku je přítomen i dusičnan amonný ovlivňující desorpci draslíku, 

hořčíku a vápníku. Kyselá reakce vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a 

kyselinou dusičnou. Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost živin v půdě pro 

rostliny. Koncentrace hořčíku a vápníku v extraktu se stanoví metodou atomové absorpční 

spektrofotometrie po odstranění rušivých vlivů přídavkem lanthanu. Koncentrace draslíku 

se stanoví metodou plamenové fotometrie a koncentrace fosforu se stanoví 

spektrofotometricky po reakci s molybdenanem v kyselém prostředí jako molybdenová 

modř. Stanovit hořčík, draslík a vápník lze i metodou optické emisní spektrometrie v 

indukčně vázaném plazmatu. Ve všech případech se využívá metoda kalibrační křivky.[11] 

Hodnocení obsahu rizikových prvků v půdě je velmi důležitou součástí půdních 

rozborů. Mohlo by dojít ke kontaminaci půdy a to i v takové míře, že by došlo k jejímu 
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úplnému znehodnocení. Maximální přípustné hodnoty rizikových prvků v půdě nám určuje 

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/94 Sb.. Hodnoty jsou dány jednak pro lehké 

půdy a jednak pro ostatní půdy. Mezi sledované prvky patří arsen, berylium, kadmium, 

kobalt, chrom, měď, rtuť, molybden, nikl, olovo, vanad a zinek.[10] 
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3 TERÉNNÍ ÚPRAVY, MELIORACE VÝSYPKOVÝCH 

ZEMIN A PROTIEROZNÍ ÚPRAVA POVRCHU VÝSYPEK 

V této kapitole popíši všechny opatření, která jsou potřebná provést na výsypce, 

před tím než se na ní může začít s různými druhy rekultivace. 

3.1 Terénní úpravy 

Terénní úpravy se provádějí jako těžení, doprava a ukládání zemin. Jejich náplní 

jsou přesuny zemin za účelem dosažení žádoucího tvaru povrchu terénu. Rozsah a intenzita 

terénních úprav odpovídá členitosti a sklonu upravovaného území a vychází z požadavku 

na způsob a intenzitu rekultivace. Pokud terénní úpravy vhodně navrhneme, pak jsou ve 

svažitém území výsypek a odvalů nejúčinnějším stabilizačním a protierozním opatřením. 

Terénními úpravami se snažíme dosáhnout nivelizace povrchu, což nám umožní přístup 

mechanizace, agrotechnické obhospodařování a v neposlední řadě se kladně podílí na 

stabilizaci svahové a protierozivní stabilizaci území. 

To jak bude vypadat konečný tvar povrchu terénu výsypky, je spolu s 

pedologickou skladbou nasypaných zemin nejdůležitějším vstupem pro určení následné 

náročnosti prováděných rekultivačních prací. V budoucnosti při provádění následných 

rekultivačních prací již nelze výrazným způsobem konečnou báňskou podobu měnit. Z 

tohoto důvodu se báňské postupy musí porovnávat s rekultivačním studiem a s předstihem 

vyhodnocovat jejich případné negativní dopady na následnou biologickou rekultivaci.[4] 

Jako první se po dosypání tělesa výsypky provádějí hrubé terénní úpravy, ty mají 

za cíl, vytvořit vhodné podmínky pro realizaci protierozních opatření, úpravy vodního 

režimu, zpřístupnění dopravní a biologické rekultivaci. Rekultivace jednotlivých ploch je 

prováděna postupně tak, jak jsou báňským provozem uvolňovány. K tomu, aby mohl být 

zpracován návrh hrubých terénních úprav výsypek, a sanačních prací potřebujeme znát tyto 

podklady: 

- údaje o podloží výsypky  

- údaje o stavbě a složení výsypky 

- zaměření části výsypky po báňské činnosti 

- rekultivační studie území 

- doplňující údaje o geologii a hydrogeologii 
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- pedologické rozbory nadložních zemin 

- charakteristika bočních svahů a dna lomu 

- stabilitní posudky  

3.2 Meliorace výsypkových zemin 

Základní půdní melioraci, můžeme charakterizovat jako snahu o zlepšování 

mechanických, fyzikálních, fyzikálně chemických s biologických podmínek pro 

ekologicky a ekonomicky efektivnímu průběhu půdotvorných procesů. Nejkritičtější 

vlastností výsypkových zemin, která ovlivňuje využití zeminy pro biologickou rekultivaci 

je primární zrnitostní složení. Jako krajní případy, můžeme jmenovat na jedné straně žluté 

jíly a na té druhé pak písky. Vysoký obsah jílů, nepříznivě ovlivňuje vlastnosti texturálně 

těžkých zemin. Půdotvorný proces pak ovlivňuje zastoupení jílových minerálů, jako je illit, 

kaolinit, nebo montmorillonit. Zeminy písčité vykazují oproti texturálně těžkým zeminám 

odlišnou charakteristiku. Jak z hlediska obsahu jilnatých částic, nízké vododržnosti a 

snadné erodovatelnosti, což jsou všechno nevhodné fyzikální vlastnosti, tak i z hlediska 

chemických vlastností (nízký obsah všech živin, nízké sorpční schopnosti). Půdní reakce u 

písčitých zemin má značný rozptyl a odvíjí se od předchozího uložení nad uhelnou slojí 

Pro biologickou rekultivaci je meliorační příprava jedno z důležitých opatření. 

Upravuje deficitní půdní vlastnosti. Patří sem jednak finančně náročné agromeliorační 

zásahy, které vytvářejí požadovanou hloubku biologicky využitelného profilu výsypky, a 

to tak, že aplikujeme zúrodnitelné horniny a zeminy, tak sem patří i jednodušší zásahy. 

Mezi ně patří např. aplikace organických hmot či pěstování rostlin na zelené hnojení. Tyto 

vlastnosti jsou buď součástí předchozí přípravy zemin, nebo zlepšují jen některé půdní 

vlastnosti. To jaká bude intenzita melioračních opatření, je odvislé od pedologického 

průzkumu a jeho výsledků. 

V Severočeském hnědouhelném revíru se používají při celoplošné přípravě zemin 

tyto technologické postupy. Je to převrstvení výsypkových zemin zúrodnitelnými 

zeminami, promísení výsypkových zemin se zúrodnitelnými zeminami, zapravení 

organických hmot do rekultivované zeminy a pěstování rostlin na zelené hnojení.[4] 
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3.2.1 Převrstvení výsypkových zemin zúrodnitelnými zeminami 

Realizujeme ho tehdy, jestliže původně navrstvený výsypkový substrát 

neodpovídá požadavkům plánované rekultivace. Rozlišujeme tvorbu zemědělské a lesní 

půdy. Překryv je finančně velmi náročný, a proto musí být předpoklad vzniku 

produktivnější půdy. Hlavní zásadou je, aby překrytím nevhodného překrývkového 

substrátu vznikl účinný vegetační profil a to nejen v mocnosti humusem obohacovaných 

horizontech, ale i v podložních horizontech, protože ty výrazně ovlivňují dynamiku 

vznikající půdy. 

Dalším důležitým faktorem je předpoklad rychlého vsaku srážkové vody do 

vegetačního profilu a jeho schopnost ho udržet pro potřeby vegetace. Tento faktor je 

důležitý hlavně na výsypkách s převýšením, protože zde jsou rostliny závislé jen na 

srážkové vodě. Srážkové vodě musíme věnovat pozornost i z důvodu ovlivnění jílových 

hornin.  Pokud jsou povrchové horizonty výsypek omezeně propustné, či dokonce 

nepropustné a reliéf výsypky neumožňuje odtok povrchové vody, dochází v depresích a 

mikrodepresích k stagnaci vody. Ta pak vyvolává peptizaci jílových hornin, což má za 

následek sekundární devastaci výsypkových stanovišť. Dalším jevem na, který si při tvorbě 

půdy musíme dávat pozor, je objemová změna v rozpojovaných sedimentárních horninách. 

Díky tomuto jevu můžeme pozorovat nestejnoměrné terénní poklesy, které vznikají na 

povrchu urovnaných výsypek. Poklesy jsou způsobeny tím, že vysypané horniny různé 

objemové hmotnosti a nestejného nakypření, jsou v tělese výsypky v nestejnorodých 

vrstvách.  

 

Obr. č. 1 - Návoz zúrodnitelných půd – Lom Vršany [13] 
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V SHP jsou vytvořeny podmínky pro vznik úrodné půdy, při mocnosti převrstvení 

o mocnosti 50 až 100 cm. Pro lesnické účely se technologie převrstvení v SHP používá jen 

tehdy, vyskytnou-li se na povrchu výsypky minerálně deficitní zeminy. Využívají se k 

tomu převážně sprašové hlíny o minimální mocnosti 30 cm.[1] 

3.2.2 Promísení výsypkových zemin se zúrodnitelnými zeminami, 

zapravení organických hmot do rekultivované zeminy 

Promísení výsypkových zemin se zúrodnitelnými zeminami je meliorační způsob, 

který se využívá jen pro úpravu půdního profilu určeného k lesnické rekultivaci. V SHP se 

využívají většinou sprašové hlíny, slinité horniny či bentonitické zeminy. Mocnost takto 

upraveného povrchového půdního horizontu je 50 cm a dle deficitních půdních vlastností 

rekultivované zeminy se bude dávka melioračního sorbentu pohybovat kolem 1500-2500 

t.ha
-1

.[4] 

Dalším vysoce účinným opatřením, které se používá pro úpravu deficitních 

vlastností půdy, je zapravení organických hmot do rekultivované zeminy. Toto opatření 

není přínosem jen pro zkvalitnění půdy, ale má i vedlejší kladný přínos. Tím je sekundární 

využití odpadů různého původu. Musí se však dodržet požadované parametry, jako 

zrnitostní složení či poměr C: N max. 30. V současné době se v SHP využívají odpady ve 

značné míře. Materiály, které se v současnosti používají, pocházejí z výroby celulózy ve 

Štětí a rekultivačně jsou využívané individuálně, nebo jako různé směsi, buď s 

předaplikačně neupraveným poměrem C:N, nebo upraveným poměrem C:N pomocí 

biokalu.[8] 

Význam využívání těchto odpadů při počáteční úpravě infiltračních a ostatních 

fyzikálních vlastností rekultivovaných výsypkových zemin je patrný z tabulky 5 a 6.  
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Tabulka 5 - Infiltrace vlastností výsypkových zemin upravených organickými odpady[9]  

Varianta 

Součinitel hydraulické vodivosti (cm.min
-1

) 

Stav po aplikaci Stav po 6-ti letech a zalesnění 

Mulčování kůrou 10,2000 3,040 

Mulčování celulózovými kaly 1,1000 0,222 

Promísení zeminy s kůrou 0,4520 0,864 

Promísení zeminy 

s celulózovými kaly 

0,0311 0,384 

Upravovaná zemina 0,0008 0,140 
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Tabulka 6 - Fyzikální vlastnosti povrchového půdního horizontu (0-10 cm) upravovaného 

organickými odpady [9] 

Varianta 

Pórovitost 

(%) 

Maximální 

kapilární 

vodní 

kapacita 

(% obj.) 

Maximální 

kapilární 

nasáklivost 

(% obj.) 

Minimální 

vzdušná 

kapacita 

(% obj.) 

Objemová 

hmotnost 

(g.cm
-3

) 

1. Mulčovací kůrou 85-88 46,9-51,0 61,8-64,9 38,0-38,1 0,30-0,33 

2. Mulčovací kůrou 78-86 54,7-61,2 74,9-79,5 22,7-29,4 0,30-0,47 

1. Mulčování celulózovými 

kaly 

76-80 54,8-63,2 66,4-71,3 16,8-21,2 0,19-0,24 

2. Mulčování celulózovými 

kaly 

74-84 49,8-59,3 70,2-81,2 16,5-31,1 0,31-0,56 

1. Promísení zemin s kůrou 54-57 30,1-33,4 30,6-35,3 21,0-27,3 1,11-1,20 

2. Promísení zemin s kůrou 52-55 36,1-40,4 45,0-48,8 13,1-18,0 1,18-1,28 

1. Promísení zemin 

s celulózovými kaly 

43-47 35,6-38,0 36,6-39,7 5,8-10,3 1,41-1,50 

2. Promísení zemin 

s celulózovými kaly 

58-71 41,0-45,4 51,2-60,7 8,5-19,8 0,87-1,20 

1. Upravovaná zemina 36-48 33,4-33,8 33,8-36,0 2,2-3,8 1,60-1,64 

2. Upravovaná zemina 46-48 37,5-42,4 44,7-49,7 3,9-9,7 1,40-1,45 

Poznámka:  1- ukazuje nám stav po aplikaci 

2. ukazuje nám stav po šesti letech a zalesnění 

K tomu, abychom dosáhli požadovaného efektu a došlo k úpravě deficitních 

půdních vlastností, je potřeba dávka cca 400 – 800 t.ha
-1

 organické hmoty. Výše efektivní 

dávky se odvíjí od pedologických vlastností upravovaných výsypkových zemin a kvality 

hmot použitých. Provádí-li se mulčování organickými hmotami povrchu výsypky 

celoplošně, pak musíme počítat s tím, že účinnost je časově omezená a slouží především 

k vysokému zabezpečení svahů proti erozi a je vcelku nákladná. Nehrozí-li eroze a je-li 

potřeba omezit ztrátu vlhkosti kolem rostlin, použije se mulčování organickými hmotami 
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jen kolem rostlin, což je méně nákladné. Další způsob, kterým lze dosáhnout zlepšení 

půdních vlastností je zelené hnojení. Tento způsob je však vhodné využít na výsypkových 

zeminách s příznivějšími půdními vlastnostmi např. u některých šedých jílů. Rostliny, 

které jsou vhodné, jako zelené hnojivo jsou peluška, oves, hořčice, jetel bílý či vlčenec 

setý. Nutností před výsevem těchto rostlin je příprava zeminy orbou, ale i zvýšením obsahu 

živin.[4] 

3.3 Protierozní opatření 

To v jaké míře se budou projevovat erozní procesy, je odvislé již od fáze sypání 

tělesa výsypky, viz kapitola 3.1 terénní úpravy. Máme dvě formy eroze a to vodní a 

větrnou erozi.  Vodní eroze se nejvíce projevuje na svažitých částech výsypky, odvalech a 

okrajových částech zbytkových lomů. Nejznatelnější je to v případě kdy jsou výsypky 

tvořeny převážně sypkými nezpevněnými horninami. Vodní, ale i větrná eroze se 

nejintenzivněji projevuje na výsypkách, kde jsou horniny tvořeny voduodpuzujícími 

písečnými terciérními fytotoxickými substráty. Tyto horniny nejsou schopny iniciálních 

projevů vegetačního vývoje desítky let. Mezi výsypky odolnější řadíme, ty které jsou 

složeny z hornin hlinitých a jílovitých. Příčinnou jejich odolnosti vůči erozi je nejen 

přirozeně vyšší pedosferická odolnost, ale i jejich schopnost rostlinného krytu. Což je 

nejpřirozenější protierozní činitel.  

 Z hlediska větrné eroze, jsou nejnáchylnější výsypky, jejichž povrch je 

tvořen jemnozrnnými písky, nebo písky s prachovou příměsí. Stejně jako u vodní eroze, 

patří mezi nejméně odolné a stabilní, různé typy fototoxických substrátů, na kterých je 

výrazně omezen přirozený vývoj ozelenění sukcesivní vegetací.[1] 

3.3.1 Technické a biotechnické proti erozivní způsoby ochrany 

Technický způsob ochrany lze charakterizovat, jako základní soubor důlně 

technické rekultivace. Jako hlavní body řeší optimalizaci stavby výsypkových těles, 

vhodnost vodního režimu a skladbu zemin tvořících výsypkový povrch. Při respektování 

všech těchto bodů, dochází ke kladnému ovlivnění reliéfu, vodního režimu, půdy, 

mezoklimatických a mikroklimatických činitelů. Druhou fází technických způsobů proti 

erozivní ochrany a ochrany proti sesuvům je soubor technických forem biotechnické 
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rekultivační etapy.  Do této fáze patří soubor terénních úprav, hydrotechnických a 

hydromelioračních úprav, navážky úrodných hornin a zemin, vhodnost výstavby 

hospodářských a příjezdových komunikací.  

Biotechnický způsob ochrany, řeší účelnost rozmístění zemědělských kultur a 

lesnický způsob rekultivace, na výsypkách a odvalových svazích s prudkým sklonem. 

Podle úhlu sklonu, volíme způsob rekultivace. Terén se sklonem maximálně 8
0
 je vhodný 

zejména pro zakládání vinic a ovocných sadů. Pastviny a dočasné louky se zakládají na 

svazích se sklonem 8 až 12
0
. Dosáhne-li sklon úhel max. 12 až 20

0 
jsou zakládány pastviny 

a trvalé louky. Lesnický způsob rekultivace se využívá na výsypkových a odvalových 

svazích o sklonu 20 až 30
0
, ale sklon může být i větších jak 30

0
. V tomto případě je 

důležité dodržet zalesnění formou půdoochranné výsadby
 
sklonů.[1] 

Zemědělská rekultivace v oblasti SHP je nejčastěji využívána na svazích o sklonu 

3 až 8
0
, na výměru pozemku minimálně 5 ha. Při využití travních porostů je požadavek na 

zabezpečení pro dobu opakování výskytu srážek pět a deset let u orné půdy. Výjimkou je 

rekultivované území, které navazuje na prostory vyžadující vyšší protierozní opatření. 

V tomto případě se požadavek na zabezpečení, proti opakování výskytu srážek zvyšuje až 

na padesát let. Lesnická rekultivace v SHP se provádí na svazích o sklonu do 25
0
, plošná 

výměra je neomezená. Nároky na zabezpečení pro dobu opakování výskytu srážek jsou 5 

let. Pouze v případě, že navazuje rekultivované území na prostory, které vyžadují vyšší 

protierozní ochranu, uplatňují se stejná pravidla jako u rekultivace zemědělské. V tabulce 

č. 7 je porovnání doby výskytu srážek, charakteristických pro klima SHP.[4] 

Tabulka 7 - Klimatická charakteristika regionu [4]  

Doba opakování výskytu 

srážky 
2 roky 5 let 10 let 50 let 

Bílina – Most, průměrný 

max. denní srážkový úhrn 

v mm 

33,3 43,9 51,2 67,8 
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4 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY REKULTIVAČNÍCH 

PRACÍ 

V rámci technologických postupů rekultivačních prací se zaměříme na 

biologickou rekultivaci. Tu můžeme rozdělit na rekultivaci zemědělskou, lesnickou, 

vodohospodářskou a ostatní rekultivace. V rámci zemědělské rekultivace si popíšeme 

přímou a nepřímou rekultivaci, způsoby biologické rekultivace a alternativní způsoby 

využívání zemědělsky rekultivovaných půd. U lesnické rekultivace výsypek se zaměříme 

na zakládání lesních porostů, jejich druhovou skladbu, tvorbu porostních směsí a plošné 

uspořádání dřevin a přípravu zemin pro zakládání lesních porostů. Význam a problematiku 

vody popíši v rámci vodohospodářské rekultivace. 

4.1 Zemědělská rekultivace 

K zemědělské rekultivaci v SHP po povrchové lomové těžbě uhlí se využívají 

hlavně rovné, účelné plochy výsypek. Případně jsou využívány mírné svahy výsypek. 

Máme dva základní technologické postupy, které jsou navrženy výzkumem a byly ověřeny 

rekultivační praxí. Je to přímá a nepřímá rekultivace výsypek. Jakým způsobem bude 

prováděna rekultivace, určuje druh zeminy na povrchu, množství ornice, která je 

k dispozici pro převrstvení a hloubka nerovností vzniklá po sypání odvalů. Výsypkové 

zeminy se dělí do pěti jakostních tříd, viz kapitola 2.1. Klasifikace zemin a hornin pro 

účely rekultivace. 

Přímá rekultivace se zabývá rekultivací zemin kvartérního původu, jako jsou 

svahoviny, spraše či sprašové hlíny, dále řeší zeminy terciérního stáří, např. různé typy 

šedých jílů. Tyto zeminy mají tendenci vzniku těžkých a velmi těžkých půd, které jsou na 

obdělávání velmi náročné. Z hlediska ekonomické, časové náročnosti (alespoň 12 let) a 

nedostatečných záruk vzniku půdy pro intenzivní zemědělskou činnost je přímá rekultivace 

uplatňována velmi málo. Je využívána jen velmi zřídka a to v oblasti dočasného ozelenění, 

kdy se v rámci parkových úprav, nebo v rekreačních lesech zatravňují volné plochy. 

Nepřímá rekultivace výsypek je uplatňována, tam kde předpokládáme intenzivní 

zemědělskou činnost. Povrch výsypky je urovnávaný a převrstven ornicí. Zatím je to 

jediný způsob, kterým lze v krátkém čase dosáhnout vytvoření půdy, která je vhodná pro 

intenzivní využití k zemědělské činnosti. Optimální převrstvení ornicí má mocnost 0,5 m 
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překryvu. Nejprve se, ale musí povrch výsypky vždy upravit těžkými stavebními stroji, což 

zapříčiní utužení povrchu, proto je nutné před samotným překryvem výsypku rozrušit 

hloubkovým kypřičem. Máme tři typy převrstvení výsypek. K překrytí výsypek tvořených 

převážně jílovitým terciérem, se používá metoda přímého převrstvení (v praxi 

nejpoužívanější) umělým humusovým horizontem v mocnosti 0,5 m. Další využívaný 

způsob, je převrstvení povrchu výsypky sprašovými hlínami v mocnosti 0,3 až 0,4 m a po 

té překrytí ornicí v mocnosti 0,3 m. To nám umožní ušetřit ornici a zároveň využít 

kvarterní zeminy. Jestliže předpokládáme, že u výsypky bude docházet k dodatečnému 

sedání, nebo je momentálně nedostatek ornice, použijeme překryvu ve dvou etapách. 

V první etapě se provede biologické oživení budoucího podloží, tím že se povrch dočasně 

zatravní, a to na dobu dvou až čtyř roků. Následuje druhá etapa, při které se urovnají 

případné poklesy a povrch převrstvíme ornicí o mocnosti 0,3 až 0,4 m.[4] 

4.1.1 Osevní postupy  

Z hlediska úspěšnosti zemědělské rekultivace je správná volba osevního postupu 

jedním z nejdůležitějších prvků. Na základě potřeby vytvořit půdu na výsypce, volíme 

osevní postup. Není potřeba zohledňovat okamžitý hospodářský efekt, jedná se hlavně o to, 

aby byl nastartován půdotvorný proces. Tím je myšleno, vytvoření půdní úrodnosti a 

oživení zemin. To platí v případě, že se jedná o přímou rekultivaci výsypky. Při nepřímé 

rekultivaci je sledováno dosažení co nejrychlejšího spojení původní zeminy s ornicí a 

nastartování biologické aktivity v ornici, která byla před uložením na stanoviště většinou 

dlouhodobě deponována. 

Hlavním cílem při osevním postupu je tvorba půdy, tomu se musí přizpůsobit jak 

správná volba plodin, tak jejich střídání. Pokud se daných zásad nebudeme držet, dojde 

k omezení biologické aktivity mikroorganismů. Zhorší se vlastnosti, jak humusu, tak 

vlastnosti fyzikální. Nehledě na to, může dojít i k zaplevelení půdy, což je další nežádoucí 

vlastnost. Uvedené důvody, nám ukazují, že výběru rostlin je potřeba věnovat značnou 

pozornost. Nejvyužívanější při osevním postupu jsou víceleté pícniny, jejich využití se 

pohybuje v rozmezí 37 až 62 % a odvíjí se od půdního pokryvu. Lze použít i 

luskovinoobilné směsky nebo jednoletá vikvovité plodiny, ale ty nejsou schopné nahradit 

plodiny víceleté, které jsou mnohem účinnější při udržování a zvyšování půdní úrodnosti. 

Další plodiny, zlepšující kvalitu půdy jsou luskoviny, ozimá řepka nebo kukuřice.  
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Z hlediska správného fungování procesu jsou důležité i meziplodiny, které se 

využívají především jako zelené hnojivo, dodávající půdě živiny. Jsou schopny nejen 

příznivě ovlivnit úrodnost půdy, ale zároveň zabránit zaplevelení v době kdy není 

pěstována hlavní plodina.  Těchto plodin je nepřeberné množství, patří sem traviny a 

jeteloviny, plodiny brukvovité a luskoviny. Konkrétně to je jetel plazivý, hořčice, krmná 

řepka, bob, peluška nebo vikev. V SHP je nejvíce pěstovaná rychle rostoucí hořčice nebo 

krmná řepka (brukvovité). Hojně využívaný je i jetel plazivý. Použijeme-li luštěniny, je 

dobré je použít ve směskách. Vhodná je např. peluška ve směsi s hořčicí.[4] 

Biologická rekultivace většinou nemůže začít ihned po technické rekultivaci, 

protože pozemek není ještě dostatečně připraven. Z tohoto důvodu existuje tzv., 

vyrovnávací období, které trvá maximálně jeden rok. Pozemek, který je po první orbě, 

ihned osejeme plodinou, která je nenáročná a má krátké vegetační období. Tím nám splní 

základní požadavky. Zabrání zaplevelení a zároveň poslouží jako zelené hnojení. Toto 

období lze využít i k vápnění, hnojení minerálními hnojivy nebo hnojivy organickými. 

Pro nepřímou rekultivaci výsypek máme dva základní rekultivační osevní 

postupy. Jeden je osmiletý a druhý pětiletý s možností zkrácení o 1 až 2 roky. Pokud se 

využije k rekultivaci metoda přímá, je její doba trvání až 12 let a dělí se do dvou etap. 

V první etapě se snažíme zlepšit stanovištní podmínky, k čemuž využíváme rostliny, 

schopné zlepšit fyzikální stav a chemizmus půdy a zvyšují obsah organických látek v půdě. 

Využíváme k tomu jen rostliny jetelové a traviny a to po dobu 2 až 4 roků. Mnohem častěji 

je, ale k rekultivaci využívávána metoda nepřímá. Pro tuto metodu je základním postupem 

osmiletý osevní postup. V tabulce č. 8 si popíšeme tři varianty.[4] 
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Tabulka 8 - Osmileté rekultivační osevní postupy [4]  

Rok 

Plodiny 

I. Varianta II. varianta III. varianta 

1. Rok 
Krycí plodiny s podsevem 

jetelotrávy 

Krycí plodina 

s podsevem vojtěšky 
Luskovinoobilná směska 

2. Rok Jetelotráva Vojtěška 
Krycí plodina s podsevem 

jetelotrávy 

3. Rok Ozimá obilovina Vojtěška Jetelotráva 

4. Rok Okopanina Vojtěška Jetelotráva 

5. Rok Jetelotráva Obilovina Obilovina 

6. Rok Jetelotráva Okopanina Ozimá řepka 

7. Rok Silážní kukuřice Silážní kukuřice Obilovina 

8. Rok 
Krycí plodina s podsevem 

víceleté pícniny 

Krycí plodina 

s podsevem víceleté 

pícniny 

Krycí plodina s podsevem 

vojtěšky 

Další variantou osevního postupu je pětiletý cyklus. Ten se realizuje jen na 

výsypkách převrstvených dostatečným množstvím ornice, jejíž mocnost po usednutí 

neklesne pod 0,4 až 0,45 m. Další důležitou podmínkou je pH půdy. To musí být neutrální 

až slabě kyselé. Půda musí mít dostatek přístupných živin a kvalitního humusu. Splníme-li 

všechny výše uvedené podmínky, je možno přistoupit k realizaci pětiletého rekultivačního 

postupu. V prvním roce se použije krycí plodina s podsevem vojtěšky nebo jetelotrávy, 

v druhém a třetím roce použijme vojtěšku nebo jetelotrávu, čtvrtým rokem ozimé 

obiloviny a v posledním pátém roce se používá luskovinoobilní směska nebo bob.[4] 

4.1.2 Hnojení 

Hnojení organickými hnojivy patří k základním podmínkám úspěšné rekultivace. 

Pro zlepšování struktury půdy, tvorbu půdního humusu nebo sorpci živin je velmi důležité 

pravidelné dodávání organických látek do půdy. Dostatečné hnojení organickými látkami 

provádíme již před zahájením biologické rekultivace. K hnojení využíváme chlévské mrvy 



Miroslav Prokeš: Technologie pro provedení biologické části rekultivačních prací 

25 
 

v rozmezí 40 až 60 t.ha
-1

, komposty, průmyslově vyráběná organická hnojiva, organické 

látky z místních zdrojů, slámy i posklizňové zbytky. Jedním z nejdostupnějších zdrojů je 

sláma z obilovin. Využívá se ve spojení s dusíkem, kdy na 1 tunu slámy připadne 10 kg 

dusíku, Sláma se po rozřezání rozmetá po strništi a po přidání minerálního dusíkatého 

hnojiva se zaorá. Další hojně využívaný zdroj organických látek je zelené hnojení. 

V případě jeho použití se nesmí před zaoráním drtit a je třeba ho převálet ve směru orby a 

teprve po-té zaorat. Jen tímto způsobem dosáhneme požadované účinnosti.[4] 

Minerální hnojení stanovujeme na základě výsledků agrochemických rozborů 

půdy, kdy vzorky byly odebrány před zahájením biologické rekultivace. Dále provádíme 

po čtyřech letech chemickou analýzu a dle výsledků korigujeme dodávání průměrných 

ročních dávek minerálů. Základní dávka minerálních hnojiv odpovídá 300 až 350 kg.ha
-1  

a
 

vychází z toho jaký je obsah přístupného prvku v půdě. Za minerální hnojiva je považován 

fosfor, draslík a hořčík. Draselné, hořečnaté a fosforečné průmyslová hnojiva nám slouží 

k základnímu hnojení, které se u travních porostů provádí na podzim, jinak nejpozději 

v předseťové přípravě. Dalším důležitým prvkem je dusík, který ovlivňuje kladným 

způsobem růst rostlin. Z tohoto důvodu se jeho dávkování odvíjí od nároků jednotlivých 

plodin.  Dusíkem se hnojí, buďto v předseťové přípravě nebo v době vegetace. V druhém 

případě se jedná o jarní přihnojování. Máme 1. a 2. jarní přihnojování ozimů. První jarní 

přihnojování se provádí v pořadí řepka, ječmen, žito, pšenice. Druhé jarní přihnojení ozimů 

a přihnojování jarních plodin se provádí u obilovin na počátku sloupkování, u řepky na 

začátku přípravy pupenů, u okopanin od vzetí do první proorávky.(doslovná citace str. 48) 

Posledním významným hnojením je vápnění. Provádí se v intervalu 1 krát za 4 

roky dávkou 1,5 t CaO.ha
-1

. Vápník je důležitý prvek pro tvorbu humusu, život půdních 

organismů a hlavně je důležitý pro vývoj a růst plodin. V podmínkách SHP se roční dávka 

udržovacího vápnění pohybuje kolem 350 kg CaO .ha
-1

. Tato dávka je malá a proto platí 

již zmiňovaný interval 1 x za 4 roky. Množství 1,5 t CaO.ha
-1 

se nedoporučuje přesahovat, 

protože vápenatá hnojiva se špatně mísí s půdou.  Je-li potřeba do půdy dodat větší 

množství vápenatých hnojiv, rozdělíme proces vápnění do dvouletých intervalů.[4] 
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4.1.3 Agrotechnika 

Musí být přizpůsobena podmínkám stanoviště. Tím je myšleno půdnímu typu, 

půdnímu druhu, zásobenosti půdy živinami a expozici pozemku. Další důležité podmínky, 

které musíme zohlednit, jsou klimatické podmínky daného stanoviště a výběr odrůdy 

z hlediska její vhodnosti pro dané podmínky. Při rekultivaci výsypek je na agrotechniku 

kladen velký důraz. 

Jedním z klíčových předpokladů úspěchu je orba. Tu je nutné provádět vždy na 

podzim. Pozemek musí být dokonale vyrovnán, aby se zabránilo vzniku stagnující vody, 

která by měla neblahé účinky na rekultivaci. Při výběru obilovin, upřednostňujeme ozimy. 

V několika prvních letech je potřeba zvýšit výsevek plodin proti normálu až o 30 %, jedná-

li se o rekultivaci přímou, musíme dávku zvýšit dokonce až o 50 %. Po výsevu je potřeba 

přizpůsobit ošetřování stavu půdy, požadavkům jednotlivých druhů plodin a celkovému 

vývoji porostu.  Pokud se nám podaří dodržet všechny zásady agrotechniky a spolu s tím 

dodržíme správné střídání plodin, měli bychom docílit toho, že zaplevelení bude 

minimální. K tomu se využívá i setí meziplodin, které nám pomohou ochránit pozemek od 

zaplevelení v mezivegetačním období. Tyto meziplodiny se dále využijí po zaorání k zisku 

organické hmoty, která zlepšuje vlastnosti půdy. Zničení plevelů nemůžeme docílit jen 

dodržováním správných postupů, ale je potřeba použít i chemických přípravků. Využívají 

se selektivní herbicidy. Ale ani při splnění všech těchto podmínek nelze dosáhnout čisté 

kultury pěstovaných rostlin bez různorodých plevelů. Většina plevelů má vysokou 

životaschopnost, schopnost velkého rozmnožování a rozšiřování a proto je naším cílem 

dosáhnout minimálního zaplevelení.[4] 

Udržení a zlepšení fyzikálních vlastností těžkých půd, je dalším důležitým 

agrotechnickým opatřením. Fyzikální vlastnosti jsou nepříznivě ovlivňovány jak 

přirozenými příčinami, odvíjejících se od geneze půdy, tak důvody které plynou z použití 

těžkých mechanismů potřebných pro technickou rekultivaci. Jejich použitím dochází 

k utužení povrchu výsypky a při překrytí ornicí, nedojde k propojení s původní zeminou. 

Tento jev se odstraní, jednak pomocí biologických opatření viz kapitola hnojení, nebo je-li 

to nedostačující, přistoupíme k procesu hloubkového kypření. Hloubkové kypření se 

provádí zpravidla od června do října při dodržení optimální vlhkosti v rozmezí 15 až 25 % 

hm. A to do hloubky 0,5 až 0,65 m. Další zpracování půdy po procesu hloubkového 

kypření by mělo následovat nejdříve po několika měsících. Hojně využíváno, podzimní 
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hloubkové kypření a jarní příprava půdy. Tímto procesem dosáhneme zvýšení celkové 

pórovitosti o 5 až 8 % a vzdušnost půdy se zvýší o 3 až 7 %. Takto provedený zásah je 

účinný na 3 až 5 let. 

Všechny popsané způsoby v kapitole 4.1 mají za cíl, vytvoření takové půdy, která 

bude svým složením a funkcí, co nejvíce podobná půdě stejného typu na rostlých půdách. 

K sledování zda se půda vyvíjí tím správným směrem, nám slouží fyzikální a 

agrotechnické rozbory půdních vzorků. Tyto vzorky musí být odebírány před samotným 

zahájením biologické rekultivace, následně se odebírá vzorek v půli rekultivačního cyklu a 

třetí vzorek se odebírá před samotným předáním biologické rekultivace. Vzorky získáváme 

z vypichovacích sond vertikálního průřezu půdou do hloubky 0,6 m, vzorků je alespoň 30 a 

jeden vzorek připadá zhruba na plochu o výměře 5 až 10 ha.  

Na konci rekultivačního cyklu musí rekultivovaná půda vykazovat tyto vlastnosti. 

pH půdy je v rozmezí 5,6 až 7,2, což je půda neutrální až slabě kyselá. Poměr C: N 

maximálně 1 : 15. Obsah humusu v půdě by měl být v rozmezí mírně až středně 

humózním, obsah celkového dusíku musí být minimálně 0,1 %. Zásoba přijatelných živin 

fosforu (P), draslíku (K) a hořčíku (Mg) minimálně na spodní hranici kategorie pro střední 

zásobu. Obsah rizikových prvků nesmí přesáhnout maximálně přípustné hodnoty uváděné 

ve vyhlášce č.13/1994 Sb., která nám upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu. Posledním kvalitativním znakem rekultivované orné půdy, je uspokojivá 

obtížnost a kvalita při obdělávání půdy.[4] 

4.1.4 Další způsoby využití zemědělsky rekultivovaných půd 

Produkce v zemědělství se od roku 1989 neustále snižuje, pokles je především 

v živočišné produkci, ale snižuje se i rostlinná výroba. Z tohoto důvodu se na zemědělsky 

rekultivovaná půda uplatňuje i pro louky, pastviny, vinice, sady nebo dnes i pro pěstování 

technických a energetických plodin. 

Louky a pastviny se realizují především na výsypkách se sklonem maximálně 8 až 

12
0
, jejichž povrch byl převrstven zeminami kvartérního původu a není ohrožován vodní 

erozí, na stanovištích se slunnou polohou. Z této zeminy se již nevytváří orná půda. 

V budoucnu bude využívána maximálně jako pastvina. Při zakládání dodržujeme dvou až 

tříletý osevní postup. V prvním roce sejeme luskovinoobilní směsky nebo brukvovité a 

v druhém až třetím roce jetelotrávy. V počátku je potřeba minimální údržba a dodání 
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základních živin. Směsi pro založení lučních porostů tvoří např. jílek vytrvalý, kostřava 

červená a ovčí, jetel plazivý, inkarnát atd. 

Dalším možným využitím zemědělsky rekultivovaných půd, je zakládání sadů a 

vinic. Mezi faktory, které rozhodují o tom, zda bude půda tímto způsobem využita, patří 

vlastnosti půdy a klimatické podmínky, ale také faktor ekonomický. To je možnost odbytu 

a zpracování v daném regionu nebo momentální podmínky na trhu. Ekonomické hledisko 

bohužel moc ovlivnit nemůžeme, stejně tak klima. Jediným faktorem, který lze ovlivnit je 

složení výsypkových substrátů. Výzkum potvrdil, že pěstování ovocných dřevin přímo na 

výsypkových substrátech je možný. Tento substrát je tvořen buď sprašemi, sprašovými 

hlínami nebo některými typy šedých terciérních jílů. Samotné výsadbě dřevin musí přesto 

předcházet tří až pětiletý rekultivační osevní postup, který je popsán v kapitole 4.1.1.  Před 

samotnou výsadbou je ještě potřeba provést dostatečné organické vyhnojení a dodat do 

půdy i dostatečné zásoby minerálních hnojiv. Sklon pozemků by neměl přesáhnout 8
0
.[4] 

Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k omezování zemědělské výroby a 

tím se snižuje i zájem o využívání zemědělsky rekultivovaných ploch na výsypkách je 

potřeba hledat jiné způsoby využití těchto pozemků. Jedním ze způsobů využití je 

pěstování technických a energetických plodin a dřevin. Jsou to plodiny, které jsou svým 

složením, tj. obsahem oleje, škrobu a cukru vhodné pro chemický, kosmetický a další 

průmysl a pak plodiny které jsou využitelné pro výrobu bioplynu nebo pro spalování a 

výrobu energie. Mezi nejvýznamnější technické plodiny patří především olejniny. Jednou 

z nejvýznamnějších olejnin je řepka, kterou následuje slunečnice a len olejný. Využití 

řepky ozimé je možné například při výrobě maziv, hydraulických kapalin či dnes hojně 

využívaně bionafty. Zároveň je u těchto tří plodin nejpropracovanější a výzkumem ověřená 

pěstitelská technologie. Řepka je vhodná pro celý region SHP, len olejný je doporučován 

do nadmořské výšky kolem 350 m, a pro pěstování slunečnice jsou vhodnější jižní části. 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější pěstování řepky ozimé, kterou lze zařadit do 

osevního postupu, musíme však počítat s tím, že ji lze po sobě pěstovat nejdříve po čtyřech 

letech. Uvedu jeden z příkladů, jak je možné zařadit řepku do osevního postupu. První rok 

použijeme luskoviny nebo luskovinoobilní směsku, v druhém roce ozimou řepku (slouží 

jako organické hnojení), v třetím roce ozimou pšenici a ve čtvrtém ozimý ječmen.[4] 

V současné době se vhledem k ekonomické výhodnosti zkouší i pěstování tzv. 

rychle rostoucích dřevin. Vše je v samých začátcích a využívají se dílčí poznatky jak 
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z našich pracovišť, tak i pracovišť zahraničních. Pro pěstování těchto dřevin jsou 

doporučována spíše stanoviště s větší vlhkostí. Na těchto stanovištích je doporučováno 

pěstování různých klonů topolů a vrb. Jako příklad uvedu topol chlupatoplodý či topol 

viržinský. U těchto druhů je předpoklad, že při splnění podmínek budou dosahovat 

požadovaných přírůstků. Při zcela optimálních podmínkách lze docílit výnosu sušiny až 30 

t na 1 ha. Na výsypkách jsme však schopni docílit výnosu kolem 8 t na 1 ha, což je 

považováno za hranici ekonomické únosnosti.[5] 

 

Obr. č. 2 - Pokus s pěstováním rychle rostoucího topolu – Litvínovská uhelná 

Další energetickou plodinou, která je vhodná pro pěstování na rekultivovaných 

plochách je energetický šťovík tzv. Uteuša. Zatím se jeví jako nejvhodnější plodina co se 

týče výnosu sušiny na jeden hektar. Vše je zatím, ale ve fázi zkoumání. Největší plocha pro 

pěstování krmného šťovíku se nachází v Slatinice a Střimici a představuje plochu o 

celkové výměře 60 ha.[5] 

4.2 Lesnická rekultivace  

Lesnická rekultivace je nejvyužívanější způsob úpravy terénu výsypek po 

ukončení hornické činnosti. V Severočeské uhelné pánvi je její podíl ze všech 

rekultivačních druhů k 31.12.2010 40 %. To představuje plochu 10 546,81 ha. Lesnickým 

rekultivacím byla a v budoucnu zřejmě dále bude věnována největší pozornost, protože 
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lesní ekosystémy vykazují největší hodnoty ekologické stability a mají i nejvýraznější 

kladný vliv na charakter a účinnost životního prostředí. Lesy plní dvě základní funkce, 

primárně hospodářskou a funkci účelovou.[5] 

4.2.1 Zakládání lesních porostů a jejich druhová skladba 

Proces zalesňování nadložních skrývkových zemin je velmi náročný, kdy 

počáteční podmínky pro vývoj dřevin jsou velmi složité. Půdní a mikroklimatické 

podmínky můžeme v samých začátcích označit jako extrémní. Lesní porosty, které za 

těchto podmínek a na těchto stanovištích vznikají, zařadíme do kategorie lesů ochranných, 

popřípadě do lesů zvláštního určení. Tyto lesy plní především funkci úpravy klimatických 

a vodohospodářských poměrů rekultivované krajiny. Omezují účinky vodní eroze a 

zároveň plní i funkci sociální čímž myslíme vytváření příměstských lesů, vhodných 

k rekreačním účelům. Úspěšnost při zakládání lesních porostů je odvislá od pedologických 

vlastností použitých skrývkových zemin a od použitých technologií na úpravu deficitních 

půdních vlastností. Zalesňování provádíme sadbou, protože možnost použití semen je 

značně omezená. Výběr druhu dřeviny je potřeba podřídit druhu výsypkové zeminy a 

velmi důležité je rovněž uspořádání porostních směsí a jejich následná ochrana a 

ošetřování. 

Na základě vyhodnocení půdních rozborů a rekognoskace terénu je proveden 

výběr dřevin, přihlíží se i ke zkušenostem s pěstováním různých druhů dřevin v minulosti. 

Pro stanoviště na kterých převládají šedé jíly, zeminy jsou texturálně těžší, překryv je 

prováděn sprašovými hlínami a jejichž deficitní půdní vlastnosti byly upraveny pomocí 

slínů nebo bentonických zemin jsou vhodné tyto dřeviny. Dub letní nebo zimní, lípa 

srdčitá, jasan ztepilý, javor klen či mléč, modřín opadavý, jilm vaz, borovice lesní, 

borovice černá, habr obecný, dub červený, olše lepkavá a šedá, bříza bělokorá, topol černý 

a osika a také jeřáb ptačí. Pro stanoviště, která jsou spíše minerálně deficitní a texturálně 

spíše lehčích nadložních zemin jsou vhodné dřeviny, jako je borovice lesní, modřín 

opadavý, bříza bělokorá, topol osika, dub červený, olše šedá, lípa srdčitá, javor babyka a 

také jasan ztepilý, jeho použití je však omezené, je vázané na příznivější vodní režim 

stanoviště. Pro růstovou vitalitu dřevin, je velmi důležité jakým způsobem byla provedena 

úprava deficitních půdních vlastností. Pokud bylo použito hnojení NPK, byl proveden 

přípravný agrocyklus, použity rašelinové a kapucínové komposty dochází ke zlepšení 
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vzrůstových poměrů dřevin. Vysokou ujímavost a příznivý růst vykazuje jasan ztepilý. Pro 

tuto dřevinu jsou zejména vhodná stanoviště s příznivějším vodním režimem. Další 

dřeviny, které vykazují dobrou růstovou vitalitu je lípa srdčitá nebo duby letní a zimní 

Z tohoto důvodu by měl být poměr těchto dřevin v porostních směsích vyšší. Dimitrovský  

rozděluje dřeviny podle půdotvorného účinku do třech skupin. Sestavené pořadí je 

provedeno na základě intenzifikace půdotvorného procesu, vyjádřeného množstvím opadu 

asimilační hmoty, tvorbou půdních agregátů v procesu cementace jílové frakce, 

vertikálním a horizontálním prokořeněním profilů, infiltrací srážkové vody a její kumulací 

v povrchových a podpovrchových horizontech profilů a v neposlední řadě změnou 

mikroklimatických podmínek:  

- dřeviny s velmi aktivním půdotvorným účinkem - olše šedá, olše lepkavá, 

akát bílý, javor mléč, javor klen, habr obecný a kultivary topolů 

- dřeviny s aktivním půdotvorným účinkem – topol osika, lípa srdčitá, dub 

zimní, dub červený, dub letní, jilm horský a topol osika 

- dřeviny půdotvorně málo významné – jsem, patří ostatní dřeviny jehličnaté 

a ostatní druhy listnáčů.[2] 

Základní rekultivační sortiment většiny zemí mírného pásma tvoří bříza, modřín, 

borovice lesní, olše, dub červený a především ve Spojených státech amerických je to akát. 

Zde jsou stručné charakteristiky vybraných dřevin.  Olše lepkavá má význam především ve 

zlepšení fyzikálních a hydropedologických vlastností výsypkových zemin, svým opadem 

kladně obohacuje povrchové horizonty, je nenáročná na stanoviště a díky tomu je možné jí 

použít na širokém spektru antropozemí. Dosahuje dobrého růstu a svou vitalitou pozitivně 

ovlivňuje mikroklimatické podmínky raných stádií výsypek. Je vhodná pro stanoviště 

s vyšší hladinou podzemní vody, hojně využívaná jako dřevina přípravná. Další dřevinou 

je dub červený. Je to nepůvodní rostlina, která má ve srovnání s našimi dřevinami nižší 

nároky na světlo, rychleji roste a má nižší nároky na stanoviště, je vhodný na extrémní 

lokality s vysokou kyselosti půdních substrátů. Jeho růstová vitalita je dobrá a na 

výsypkách spolu s modřínem opadavým ve věku 30 let předrůstá ostatní rekultivační 

dřeviny. Nenáročnou pionýrskou dřevinou je borovice lesní. Ta je především schopna 

stabilizace a fixace půdního povrchu. Uplatňuje se jako prostorová dřevina s možností 

hospodářského využití dřevní hmoty. Vzhledem k tomu, že její půdotvorné účinky jsou na 

nízké úrovni, je důležité ji pěstovat ve směsích s listnatými dřevinami, které mají kvalitní 
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opad. Její přizpůsobivost a agresivita kořenového systému je velká a jen málokterá ji 

v tomto může konkurovat, je schopna zabraňovat sesuvům půdy. Pionýrskou dřevinou je 

také modřín opadavý, který je vhodný na otevřená stanoviště a je silně světlomilný. 

Z hlediska rekultivace spočívá jeho význam v tvorbě porostního mikroklimatu, protierozní 

a stabilizační funkci. Jeho půdotvorné účinky jsou stejně jako u borovice méně účinné a 

proto se pěstuje ve směsích s melioračními listnatými dřevinami v poměru 1:1.[3] 

Při rekultivaci výsypek musíme počítat i s potřebou úpravy ploch kolem 

vodohospodářských objektů, pod vedením elektrického napětí nebo podél komunikací. 

K tomuto účelu se hojně využívají různé druhy keřů. Jsou to dva druhy brslenu, brslen 

evropský a bradavičnatý, dále pak dříšťal obecný, hloh obecný a jednosemenný, líska 

obecná, jeřáb muk, janovec, kalina obecná, medulka černá, mahalebka, sklaník obecný atd. 

U keřů rozlišujeme, zda jsou vhodný pro zeminy se zvýšeným obsahem karbonátů nebo 

zda jsou vhodný například pro vlhčí stanoviště. Podle toho volíme druh dřeviny, kterou 

použijeme k výsadbě.[4] 

4.2.2 Porostní směsi 

To zda budou výsypky rekultivované lesnickým způsobem, tvořeny porosty 

stejnorodými neboli porosty nesmíšenými anebo je budou tvořit porosty smíšené je odvislé 

např. od výskytu zemin. Pokud mají zeminy nevhodné půdní vlastnosti, bude výsadbu 

tvořit monokultura. Vhodné monokulturní dřeviny jsou topoly a olše. V tomto případě 

počítáme s tím, že později budou podsazeny cílovými dřevinami. V SHP budou na 

výsypkách převažovat porosty smíšené. Mnohem složitější je hledání vhodné volby směsí 

při zakládání kultur smíšených tj. jehličnato-listnatých, než vhodná volba směsí listnatých. 

Na antropogenních půdách se nejvíce uplatňuje zakládání porostů ve skupinách. Ve 

skupinách různých geometrických tvarů dochází k jednotlivému, řadovému i 

moučkovitému způsobu smíšení listnatých i jehličnatých dřevin. Ve skupině je většinou 

jedna dřevina hlavní a pomocných je i několik. Při míšení ve skupině se dodržuje pravidlo 

o využívání druhů dřevin s obdobnou počáteční růstovou vitalitou. Z důvodu přizpůsobení 

se jednak velikosti zalesňovaného území, morfologii terénu nebo pedologickým a 

hydropedologickým podmínkám je vhodná výměra skupiny 0,2 až 0,6 ha.[4] 
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Obr. č. 3 - Znázornění vhodného rozmístění skupin na zalesňované ploše [4] 

Na obrázku č. 3 je znázorněno vhodné rozložení jednotlivých skupin na 

zalesňované ploše. Skupina A se skládá z těchto dřevin – dub letní, lípa malolistá, borovice 

lesní. Ve skupině B je dub lesní a habr obecný. Skupina C je osázena javorem klenem, olší 

šedou a břízou bělokorou. Jasan ztepilý, olše šedá, modřín opadavý a dub červený jsou ve 

skupině D. Skupina E je osázena jasanem ztepilým a olší lepkavou, které jsou vhodné pro 

přechodně zamokřené stanoviště.  

Máme tři druhy míšení dřevin ve skupině. Prvním z nich je jednotlivý způsob 

smíšení dřevin. U tohoto způsobu se střídá pomocná dřevina s dřevinou hlavní. Dřevina 

pomocná je zde pro zlepšení melioračních podmínek. Je při něm možné vytvářet celou 

řadu kombinací. Zejména se hodí pro opožděné vylepšování stanovišť s pomaleji 

rostoucími dřevinami, vhodné jsou dřeviny jako modřín, osika nebo olše. Tedy dřeviny 

s vitálnějším růstem. Je možné ho použít i při doplňování náletu. Nevýhodou je složitost a 

pracnost porostní výchovy a zároveň udržení žádoucího zastoupení dřevin v porostu se jeví 

jako velmi obtížně dosažitelné. Druhým používaným způsobem je smíšení dřevin řadovým 

způsobem. Tento způsob je oproti předchozímu výhodnější při kontrole a evidenci 

v dosadbě stejných dřevin. Střídá se při něm řada nebo několik řad jedné dřeviny s řadou 

nebo několika řadami jiné dřeviny. Posledním způsobem smíšení dřevin je hloučkovitý 

způsob. Již název nám napovídá, jakým způsobem se výsadba provádí. Dřevin stejného 

druhu se vysazují do hloučku o velikosti obrazu koruny dospělého stromu. Velikost 

skupiny bude závislá na hospodářském významu dřeviny, na jejím navrhovaném % 
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zastoupení v porostní skladbě, velikosti zalesňované plochy, požadavku na dosažení 

druhové rozmanitosti a ekologické stabilitě zakládaného porostu. Skupinové smíšení je 

vhodné pro listnáče s nízkou vitalitou vzrůstu. Dále se využívá v případě, že je potřeba 

zvýraznit krajinotvorný účinek jehličnanů nebo když je potřeba mísit dřeviny s odlišnou 

růstovou vitalitou.[4]  

4.2.3 Hustota kultur, počty sazenic a spon 

Pro vytvoření podmínek, které povedou ke zvyšování a zkvalitňování dřevní 

hmoty, odolnosti proti biotickým a abiotickým činitelům je potřeba vysázení určitého 

počtu jedinců. Pro stanovení vhodného počtu sazenic na 1 ha se vychází jednak 

z dlouhodobých zkušeností, ale zároveň se vychází z požadavku na racionalizaci 

zalesňovacích a pěstebních prací. Je také potřeba zohlednit specifická kritéria požadovaná 

od lesů ochranných a zvláštního určení. V samém počátku musí být kultura dostatečně 

hustá, tak aby bylo dosaženo podmínek pro přirozený výběr těch nejsilnějších jedinců. Aby 

nedocházelo k plýtvání se sazenicemi, je potřeba zakládat kultury v takové hustotě, která 

umožní jejich zapojení v co nejkratší době. Podle použitého druhu dřevin a stanovišť se 

pohybuje počet sazenic na ha
-1

 od 6500 do 10 000 kusů.[12] 

Pro stejnoměrný vývoj sazenic je důležitý spon. Spon je vzdálenost jednotlivých 

sazenic mezi sebou v geometrickém uspořádání. Máme spon pravidelný, sem patří 

čtvercový, obdélníkový, trojúhelníkový, pětiúhelníkový a spon nepravidelný. U sponu je 

důležité, aby umožňoval stejnoměrný vývoj sazenic. Z vyjmenovaných sponů tomu nejvíce 

vyhovuje spon čtvercový, který poskytuje každé sazenici stejný prostor. Při rekultivaci 

výsypek se používá také spon trojúhelníkový a obdélníkový. Nejčastěji uplatňovaný spon 

má rozměr 1 × 1 m až 1 × 1,5 m, jedná-li se o zakládání lesů příměstských, může být spon 

1 × 2 m. Pro vytvoření vhodného mikroklimatu a lepší zakrytí půdy je vhodné použít užší 

spon, který zároveň přispívá k intenzivnějšímu vytváření organické půdní složky a při jeho 

užití dochází lépe k přirozené selekci kvalitnějších jedinců. Pravidelný spon je výhodný z 

hlediska kontroly zalesňovacích a pěstebních prací a usnadňuje organizaci práce.[4] 
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4.2.4 Příprava zeminy a způsob zakládání lesních kultur 

Přípravu zemin pro zakládání lesních porostů si můžeme rozdělit jako celoplošnou 

a pomístnou. Celoplošná příprava je popsána v kapitole 3.2.1. Pomístná příprava se dělí na 

miskovou přípravu zemin, jamkovou přípravu zemin, brázdovou přípravu a pásovou 

přípravu půdy. 

Misková příprava se provádí na ploše o rozměru 35 × 35 cm, 50 × 50 cm až 100 × 

100 cm. Nejprve se strhne drn a zemina se prokypří do hloubky 10 až 12 cm. Tato metoda 

je využívána na zabuřenělých plochách. Nejvhodnější pro přípravu zemin na výsypkách je 

jamková metoda. Jamky o rozměrech 25 × 25 cm, 35 × 35 cm a 50 × 50 cm se hloubí 

ručně do hloubky 25 až 30 cm. Třetí metodou je brázdová příprava půdy, která je vhodná 

pro lehčí až středně těžké zeminy. Způsob přípravy spočívá ve sloupnutí drnu, který se 

následně překlopí na jednu stranu brázdy. Šířka brázdy je 20 až 30 cm, šířka pruhu 40 až 

80 cm a hloubka 5 až 15 cm. Na jeden ha je potřeba 5000 až 10 000 bm brázd. Pro půdy 

texturálně lehčí se využívá pásová příprava půdy. Princip přípravy spočívá v obdělávání 

pluhy nebo rotavátory v pásech o šířce 0,7 až 1,5m a hloubce 12 až 18 cm. 

V případě že je zemina silně zabuřenělá a deficitní na humus je potřeba nejprve 

zeminy chemicky ošetřit vhodnými chemickými přípravky a teprve poté ji mechanicky 

zpracovat. Chemické ničení buřeně se provádí v pruzích o šířce 0,8 až 2 m. 

Z hlediska rekultivace je nejvýhodnější a zároveň nejúspěšnější zalesňování 

sadbou. U sadby je potřeba znát a mít doložen původ. Další vyžadovaná kritéria jsou 

vyvinutý kořenový systém, nevětvený terminální výhon, sadba nesmí být nijak mechanicky 

poškozena, je v dobrém zdravotním stavu s nenarušeným vodním režimem a zásobních 

látek. Většina sazenic pochází z lesních školek. 

Na výsypkách se nejčastěji používá jamková sadba. Sadba se vloží 

rozprostřenými kořeny do jamky o rozměrech 25 × 25 × 20 cm a zahrne se zeminou. Pro 

úspěšnost procesu je potřeba zabránit vzniku dutin v zemině, drnům v kořenech a umožnit 

sazenici dobrý styk se zeminou. Důležité je také, aby před výsadbou nebyla v jamce voda, 

sazenice byly vysazeny ve svislé poloze a zahrnuty jen po kořenový krček. Při dodržení 

všech těchto pravidel je možné dosáhnout velmi dobré efektivity. Další metodou výsadby 

je štěrbinová sadba. Využívá se u sazenic s úměrně vyvinutým kořenovým systémem 

v zeminách, které jsou texturálně lehčí. Pro těžké zeminy se její využití nedoporučuje. Při 

výsadbě jehličnatých dřevin na výsypce je efektivní metoda sadby obalovaných sazenic. 
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Výsadba sazenic má kořeny obalené zeminou a je uložena v obalech z umělé hmoty, 

celulózy nebo jutoviny. Je však velmi náročná na manipulaci, při špatném zacházení se 

sazenicí hrozí její úhyn. Všechny zde uvedené metody výsadby je vhodné provádět na 

podzim s termínem ukončení prací do konce listopadu.[4] 

4.2.5 Ochrana lesních kultur 

Ochrana lesních kultur na půdních substrátech výsypek se v zásadě neliší od 

tradičního ošetřování a ochrany kultur v lesnické praxi. Základním prvkem ochrany je 

nahrazení uhynulých sazenic. K tomuto kroku se přistupuje v případě, že dojde k úhynu 

sazenic, který přesahuje 10 %, nebo postihne-li úhyn určitou plochu. Sazenice by měly být 

nahrazeny stejným druhem dřeviny, která byla použita při počátečním zalesňování. 

K ukončení vylepšování by mělo docházet nejpozději ve třetím roce. Na těžkých, 

vysýchavých a zabuřenělých zeminách je potřeba zeminu okolo sazenice okopávat a 

kypřit. Okopávka je účelná v prvních třech letech po zalesnění a je vhodné ji provádět 

v období od dubna do června. Za méně významnou metodu ochrany lesních kultur lze 

považovat ošetřování zabuřenělých ploch ožínáním. Sečení buřeně je vhodné provádět 

dvakrát do roka a to v květnu a červenci. Tento způsob ochrany je prováděn v prvních pěti 

letech, pak by od něj mělo být upuštěno. Dalším opatřením, které napomáhá růstu sazenic, 

je přihnojování. K tomuto účelu lze využít průmyslová hnojiva nebo kompost. Hnojení se 

provádí ve druhém popřípadě ve čtvrtém roce po výsadbě.[4] 

Kultury je třeba chránit i před biotickými činiteli. Mezi škodlivé činitele patří 

listožravý, savý a ostatní hmyz, hlodavci, zvěř a houbové choroby. Proti těmto činitelům se 

využívají dva způsoby ochrany. Mechanický a chemický způsob ochrany. Z hlediska 

účinnosti se jeví lépe mechanický způsob ochrany. Je sice finančně náročnější, ale 

kulturám poskytuje dlouhodobější ochranu, hlavně proti vytloukání. Způsob ochrany se 

provádí vybudováním oplocenky z drátěného pletiva o výšce 2 m a velikosti ok 4 × 4 cm, 

případně jsou budovány oplocenky dřevěné. Někdy se využívá jen ochrana různými obaly 

z plastických hmot či králičího pletiva, chrání sadbu především před okusem. Chemický 

způsob ochrany je vhodný proti okusu a k hubení hrabošů. Provádí se jednou ročně v době 

vegetačního klidu a toto ošetřování je ukončeno po pěti letech od zalesnění.[6] 

Zajištěnosti kultury je dosaženo zhruba v osmém až desátém roce po zalesnění. 

V té době už dřeviny vykazují trvalý výškový přírůstek, buřeň už je nepotlačuje a jsou po 



Miroslav Prokeš: Technologie pro provedení biologické části rekultivačních prací 

37 
 

ploše rovnoměrně rozmístěny při počtu, který neklesl pod 80 % z počtu sazenic, které byly 

použity k zalesnění.    

4.3 Hydrická rekultivace 

Pod pojem hydrická rekultivace lze zahrnout samovolně vzniklé mělké 

maloplošné nádrže na výsypkách nebo jejich úpatích, plošně větší hluboké neřízeně 

zatopené lomy. Stejně tak zatopené zbytkové jámy velkolomů, pískoven a kamenolomů 

povrchovými a důlními vodami. Tento způsob rekultivace je výhodný jak po stránce 

ekonomické tak i ekologické. V současné době představuje hydrická rekultivace jen 2 % 

z veškerých rekultivačních prací. Lze, ale předpokládat, že její význam v budoucnu 

poroste, hlavně pak při zavodňování zbytkových jam po ukončené lomové těžbě uhlí.[7] 

 

Obr. č. 4 - Napouštění Mosteckého jezera [13] 

4.3.1 Ochrana břehů a kvalita vody 

Se zpevněním břehů a navazujících svahů musí být počítáno už při ukončování 

báňské činnosti. Provádí se např. překrytí a utěsnění propustných vrstev odkrytých svahů 

nadloží a uhelné sloje nebo utěsnění dna zbytkové jámy. Zároveň dochází k dotvarování 

břehové čáry. Z hlediska odolnosti, ale i estetičnosti je žádoucí, aby byl tvar břehové čáry 

rozmanitý a zachovala se členitost prvků. Před samotným napouštěním se břehy chrání 

před abrazí pomocí vlhkomilných dřevin a rákosu v kombinaci s kamenivem. Mezi 

vlhkomilné dřeviny patří např. vrba pětimužná, vrba nachová, vrba popelavá, svída krvavá 
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nebo krušina olšová. Okolí vodních ploch je řešeno v rámci lesnické nebo zemědělské 

rekultivace. 

Po zavodnění je velký důraz kladen na kvalitu vody. Tu ovlivňuje více faktorů, 

jako zdroj, z kterého voda pochází, hloubka nádrže, rychlost jakou voda přitéká a také 

celkový objem vody. Některá opatření, která vedou ke zkvalitnění vody, je potřeba provést 

ještě před samotným napouštěním. Např. zabránění vzniku nadměrné tvorby biomasy lze 

dosáhnout zvětšením hloubky nebo maximalizací zdržení vody. Dalším nežádoucím 

prvkem je železo. Při jeho nadměrné koncentraci se usazuje na tělech vodních organismů, 

čímž zabraňuje jeho dýchání a dochází k udušení. K zadržení železa se budují mokřadní 

společenstva, která jsou schopna snížit koncentraci železa na neškodné hodnoty.[4] 
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5 ZÁVĚR 

Rekultivační práce mají za cíl navrácení zdevastovaných ploch k plnohodnotnému 

biologickému, ekonomickému i sociálně společenskému životu. Lze říct, že hornická 

činnost krajinu nejen devastuje, ale v případě, že jsou plněny všechny činnosti cílevědomě 

tak ji i vytváří. K tomu, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku je potřeba udělat 

mnoho úkonů a mít mnoho znalostí.  

V mé bakalářské práci jsem se zabýval složením a vlastnostmi zemin 

nacházejících se v nadloží uhelných slojí a tím jak složení půdotvorných substrátů 

ovlivňuje jejich využitelnost pro jednotlivé druhy rekultivace. Dále jsem řešil, jaké terénní, 

meliorační a protierozní úpravy povrchu výsypek je potřeba provést před započetím 

samotné rekultivace. V neposlední řadě jsem se zaměřil na samotné technologie postupů 

rekultivačních prací. 

Lze konstatovat, že provedení rekultivačních prací vychází nejen z dokonalých 

geologických znalostí, vlastního průzkumu ale i z dlouholeté praxe. První větší 

rekultivační akce byla realizována už v roce 1909, nedílnou součástí těžebního procesu se 

však stala, až v roce 1955 kdy bylo vydáno usnesení vlády ČSR 490. V současné době je 

nejvíce současných a budoucích projektů zaměřeno na lesnickou a hydrickou rekultivaci. 

Rekultivace prováděná zemědělským způsobem je z hlediska ekonomického využití na 

ústupu a nyní se nachází ve fázi stagnace. Za zmínku stojí jen pokusy s pěstováním 

energetických plodin. 
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