
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut: environmenální inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUŽITÍ BIOINDIKÁTORU (OPISTHOPORA) PRO HODNOCENÍ 

EFEKTIVNOSTI REVITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ NA MOSTECKU 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Bc. Michaela Husmanová 

Vedoucí diplomové práce:    Mgr. Iva Melčáková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon                 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 

– školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít               

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Mostě dne       Bc. Michaela Husmanová 

                                                                                              plné jméno autora         

 

 

        podpis autora                        

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

Summary 

In the present thesis is elaborated research on the evaluation of devasted soils due to 

mining activities bioindicator of earthworm (Lumbricus). The research was focused on 

abundance, biomass and species diversity of earthworms in two localities of interest. It was 

the location Pařidelský lalok and Slatinická výsypka. The final results were than compared 

with the results of the experts who have studied the issue. The work is also prepared an 

overview of the metodology to recover the affacted area to its original state reclamation 

process, including the reclamationod examples of completed. 

Keywords: bioindicator, earthworm, abundance, biomass, diversity, reclamation, dump 

 

Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracován výzkum na hodnocení devastovaných půd 

vlivem báňské činnosti bioindikátorem žížala (Lumbricus). Výzkum byl zaměřen na 

abundanci, biomasu a druhovou diverzitu žížal ve dvou zájmových lokalitách. Jednalo se  

o lokality Pařidelský lalok a Slatinická výsypka. Závěrečné výsledky pak byly porovnány 

s výsledky odborníků, kteří se danou problematikou již zabývali. V práci je rovněž 

zpracován přehled metodiky na navrácení postiženého území do původního stavu 

procesem rekultivace včetně uvedení názorných příkladů rekultivací již ukončených. 

 

Klíčová slova: bioindikátor, žížala, abundance, biomasa, diverzita, rekultivace, výsypka 
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1. Úvod 

Území rozprostírající se v severozápadní části České republiky v centrální části mezi 

Krušnými horami a Českým středohořím, nazývané Mosteckou pánví, je již od pradávna 

poznamenané ničivými vlivy průmyslu a energetiky. Koncem 80. let 20. století patřilo této 

oblasti označení nejvíce devastovaného území ve Střední Evropě. Důsledkem bohatství 

nerostných surovin se tak krajina stala po dlouhou dobu tzv. Měsíční krajinou.  

Za nejvýznamnější suroviny oblasti jsou považovány rudy spolu s hnědým uhlím. 

První zmínka o zásobách hnědého uhlí pochází z období 15. století. V té době nikdo 

netušil, jaké pohromy bude mít za následek právě naleziště hnědého uhlí. Stejně tak nikdo 

netušil, že se slova známého alchymisty Edwarda Kelleyho naplní v skutkový čin  

a „prokleté město Most“ bude srovnáno se zemí.  

S postupným rozvojem průmyslu a energetiky se zvyšovala i zátěž na krajinu a docházelo 

k negativním dopadům na lidské zdraví a narušení sociální stability obyvatelstva. Lidé 

byli, jsou a stále po nějakou dobu ještě budou obtěžováni hlukem, znečištěným ovzduším  

a pohledem na zdevastovanou krajinu. 

Těžební společnosti nemají jen radosti z kvantity vytěženého hnědého uhlí, ale „jak zákon 

káže“, mají i určité povinnosti. Povinnosti vyplývající z horního zákona spočívají 

v navrácení antropogenně postižené krajiny do stavu přijatelného po ukončení těžební 

činnosti. Je pravdou, že v oblasti Mostecké pánve se svým způsobem snaží navrátit krajině 

takovou podobu, která odpovídá obrazu s tváří zeleně. Využívá se zde různých 

revitalizačních opatření, která jsou z větší míry v podobě lesnických, zemědělských  

a v neposlední řadě hydrických a ostatních rekultivací. Obnovená území tak slouží nejen 

přírodě, ale i lidem. Na území bývalých lomů tak postupně vznikají místa, která již stojí  

za náš pohled. 

Pohled na budoucí tvář Mostecka nám vytváří obraz, který sice nebude odpovídat podobě 

v dobách minulých, nicméně jde o to, že černých míst bude postupně ubývat a životní 

prostředí se tak navrátí k obrazu našemu. 

Zpracování této diplomové práce klade důraz na vytýčení několika cílů. Jedním 

z prvotních úkolů je seznámit čtenáře se stručnou charakteristikou území Mostecka,  
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s historií báňské činnosti, která se v oblasti rozvíjí již dlouhá léta a jejími negativními 

důsledky na životní prostředí, které s sebou přináší. 

Dalším a dle zadání diplomové práce nejzásadnějším cílem je zhodnocení současného 

stavu rekultivovaných ploch pomocí bioindikátoru žížala (Lumbricus) dle zvolené 

metodiky. Vzhledem k tomu, že druhová diverzita, počet a biomasa žížal závisí mimo jiné 

i na vlastnostech půdy, je předmětem dalšího zkoumání zhodnocení i jednotlivých 

vlastností půd na rekultivovaných plochách. 

Závěrečným úkolem je porovnat veškeré naměřené hodnoty s hodnotami naměřenými 

v roce 2000 Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně na dvou zvolených 

rekultivovaných lokalitách právě bioindikátorem žížala a zároveň porovnat získané 

hodnoty i s ostatními autory, kteří se danou problematikou zabývají. 
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2. Literární rešerše 

2.1. Mostecko – charakteristika oblasti 

Mostecko se rozlohou 467 km
2
 a počtem 122 000 obyvatel řadí k nejmenším, ale 

nejlidnatějším regionům nejen v rámci Ústeckého kraje, ale celé České republiky. [6] 

Na severu tvoří část hranice s Německem, na východě sousedí s Teplicemi, dále na jihu 

s městem Louny a na západě hraničí s Chomutovem. Skládá se ze tří odlišných celků. 

Severozápadní část Mostecka zaujímá nejzápadnější část východního křídla Krušných hor. 

Ve střední části – od zlomového úpatí Krušných hor až k údolí řeky Bíliny a Srpiny –  

se rozkládá Mostecká pánev, která je na jihu a jihovýchodně uzavřena nejzápadnějšími 

výběžky Českého středohoří. [19] 

Nejvýznačnějšími vrchy v oblasti jsou vrch Ressl, Špičák a Hněvín. 

Nejvýraznější dominantou Mostecka jsou již zmiňované Krušné hory, které jsou známy 

svým bohatstvím rud. Jejich nejvýznamnější ložiska na území Mostecka se nalézala u Hory 

Sv. Kateřiny. Původní reliéf Mostecké pánve – nízká pahorkatina na nezpevněných 

třetihorních a čtvrtohorních sedimentech – byl zcela změněn rozsáhlou důlní činností 

v posledních 60 letech. [19] 

 

Mapa 1: Oblast zájmového území města Mostu v Podkrušnohoří [56], upraveno: M. Husmanová 
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Geologie 

Nejstarší geologickou jednotkou na tomto území je krušnohorské krystalinikum, které  

je tvořeno komplexem metamorfovaných hornin magmatického nebo sedimentárního 

původu. Nepřeměněné horniny zastupuje žula flájského masivu a její žilný doprovod. 

Odkryvy v žule můžeme spatřit v okolí Flájské přehrady. Krystalinikum pokračuje  

pod pánevními sedimenty dále k jihu a jeho největší výchoz je u obce Liběšice. [19] 

Permokarbon je v okolí zastoupen v Krušných horách malou uhelnou pánví se slojkami 

antracitu u Brandova. Svrchnokřídové usazeniny, které tvoří komplex vystupující  

na povrch v jižní a jihovýchodní části území, náleží k západní části české křídové tabule. 

[19] 

Vlastní hnědouhelná sloj měla nejkvalitnější ložisko v severozápadní části, kde dosahovala 

souvislé mocnosti 30 – 50 m. V ostatních částech bývá proložena jalovými proplástky.  

Nad ní je uloženo různě mocné nadložní souvrství tvořené jíly a písky. Podloží, 

hnědouhelná sloj a hlavně nadložní souvrství často obsahuje zbytky fosilní flóry a fauny, 

které mají značný význam pro určování stáří jednotlivých souvrství. Dalšími nerostnými 

surovinami v oblasti jsou např. fonolit, bentonit, polodrahokamy aj. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Geologická stavba modelového území [53] 

Vodstvo 

Legenda 
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Hydrologické poměry Mostecka můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první patří severní 

(horská) část, která je deštivá a je prameništěm mnoha vodních toků. Do druhé skupiny 

patří střední a jižní část regionu, která leží v dešťovém stínu a je na vody velmi chudá. [6] 

S rozvojem hnědouhelného hornictví na Mostecku sice musely být zlikvidovány zbytky 

Komořanského jezera, ale náhradou byl na řece Bílině a jejích přítocích vybudován systém 

vodních nádrží, které zajišťují ochranu povrchových dolů před povodněmi, a navíc slouží 

k vodárenským účelům. V severní části Mostecka v Krušných horách se jedná o nádrže 

Jezeří, Janov, Loupnice, Jiřetín a Fláje. [19]  

Řeka Bílina je nejvodnatějším a nejdelším tokem oblasti, která pramení na Chomutovsku  

a vlévá se v Ústí nad Labem do řeky Labe. Její celková délka je 82 km, z toho  

na Mostecku 25 km. [6] 

Rybníky jsou na Mostecku většinou velmi malé, největší z nich mají rozlohu jen několik 

hektarů. V důsledku báňské činnosti a následné rekultivace vznikly další vodní plochy, 

které mají na Mostecku svůj specifický ráz. Jedná se o rekultivované a zatopené zbytkové 

jámy po povrchových hnědouhelných dolech. [6] V současné době je unikátem v dějinách 

Mostecké pánve napouštění Jezera Most, které svojí zatopenou plochou předčí i známé 

Máchovo jezero.  

Klimatické podmínky 

Návětrné mírné krušnohorské svahy a vysoko položená parovina jsou chladné, větrné 

s velkou oblačností a vysokými srážkami. [3] Hřebenová část Krušných hor se vyznačuje 

průměrnou roční teplotou 5 °C.  Klimatické poměry Mostecka jsou velmi výrazně 

ovlivňovány polohou území a krajinnými tvary. Střední a jižní část Mostecka, která je 

klimaticky mírně suchá, spadá s průměrnou roční teplotou 8,5 °C do oblasti mírně teplé. 

[3, 19] 

Srážkové poměry jsou ovlivňovány značnými výškovými rozdíly na malé ploše. Návětrné 

svahy a parovina Krušných hor zachycují první nábory vlhkého oceánského proudění, 

s nímž přichází do této oblasti většina srážek a patří k nejdeštivějším oblastem republiky. 

[3] Průměrný roční úhrn srážek nepřevyšuje 510 mm, ve vegetačním období (dubnu až 

září) dosahuje maximálně 325 mm. Nejvyšší měsíční srážkové úhrny v množství 150 – 180 

mm se vyskytují v důsledku přívalových dešťů v červenci a srpnu. [8] 
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Půda 

Nejúrodnějšími půdami Mostecka jsou černozemě, které se vyskytují vesměs v jižní části 

regionu. Jsou vyvinuté hlavně na sprašových horninách. V pánevní části převažují také 

hnědé půdy, podél toků se na náplavách vytvořily půdy nivní a na spraších se i zde 

vytvářely půdy černozemního nebo hnědozemního typu. V podhůří Krušných hor se  

na štěrkových krušnohorských splaveninách vyvinuly nehluboké hnědé půdy. [6] 

V oblasti Krušných hor se lesní hnědé půdy vyvíjely na zvětralinách krystalických 

minerálně chudých hornin. V náhorních částech této horské oblasti s nízkými teplotami  

a vysokými srážkami se vyvinuly hnědé podzolované půdy s vysokým organickým 

obsahem, značně kyselé a zpravidla silně zamokřené, z jejichž humusového horizontu se 

vyplavuje značná část živin. Jejich výrazné okyselení bylo umocňováno navíc  

i dlouhodobým působením extrémně kyselých složek průmyslových a dopravních exhalací. 

V nejvlhčích částech Krušných hor se vyskytují i půdy rašelinové. [6] 

Vegetace 

Z hlediska rozložení rostlinstva v prostoru krajiny je Mostecko velmi různorodé. Od nížin 

až k náhorním částem Krušných hor sledujeme charakteristickou vegetační páskovitost. 

Vegetace údolních a úvalových niv je zde zastoupena společenstvy olšin, vrb,  

vrbo-topolovými luhy a na sušších místech jilmovými a topolovými doubravami. Na 

mnoha místech se zde vyskytuje typická vegetace mokřadní, např. ostřice, blatouch 

bahenní, kosatec žlutý, přeslička, vachta třílistá, orobinec. Nejčastějšími dřevinami zde 

jsou olše a jasan a v bylinném patře např. pryskyřník kosmatý, kuklík potoční, blatouch 

bahenní, devětsil a netykavka. [6] 

Pásmo bukovo-dubové se zbytky bukovo-habrových hájů, které pokrývá vyšší plochy 

pánevní části Mostecka, je charakteristické dubem, habrem, s doplňky javorů, jasanů, lípy, 

jilmu a podrostem jívy, řešetláku, hlohu, zimolezu, svídy, ptačího zobu a lísky. [6] 

Floristicky nejbohatší je květena mostecké části Českého středohoří. Je to dáno suchým  

a teplým klimatem a minerálně bohatými horninami a půdami. Je charakteristická flórou 

travnatých a skalních stepí, lesostepí a šípákovými doubravami. Vedle typického dubu 

šípáku zde rostou i dub zimní, jeřáb muk a břek, javor babyka, hrušeň obecná, lípy, javory 
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a jilm habrolistý. V podrostu jsou velmi časté trnky, hlohy, ptačí zob, dřišťál, brslen 

bradavičnatý, dřín, skalník celokrajný a několik druhů růží. [6] 

Historie těžby 

V 15. a 16. století se v podhůří Krušných hor začínaly projevovat možnosti těžby uhlí. 

První písemná zpráva o dolování uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi je zapsaná 

v Městské knize Duchcovské pocházející z roku 1403. O uhlí jako o palivu se však ještě 

nedalo hovořit. Používalo se výhradně jako surovina pro výrobu kamence, popelnatého 

hnojiva a jiných chemikálií. Proto jsou dějiny těžby tak úzce spjaty se vznikem proslulé 

chemické výroby. Tenkrát se těžily především ty vrstvy uhlí, které obsahovaly větší podíl 

pyritu. [47] 

Rozvoj těžby nepostupoval zpočátku nijak rychle. Dlouho se uhlí těžilo jen tam, kde  

se dostávalo až na povrch, nejdříve v jakýchsi malých lomech, později i hlubinným 

způsobem. Samozřejmě za pomoci velmi primitivních nástrojů a bez potřebných 

geologických znalostí. [47] 

Nejpodstatnější ale bylo to, že si lidé stále ještě nebyli schopni uvědomit význam uhlí jako 

paliva. To proto, že veškerou poptávku nově vznikajících manufaktur a továren po levném 

a snadno dostupném palivu stačily uspokojit rozsáhlé lesy, které poskytovaly dostatečné 

množství kvalitního dřeva pro pálení dřevěného uhlí. [47] 

Nová etapa v dějinách uhelného hornictví začala asi ve třicátých letech 19. století. 

Ekonomické změny vyústily v rychlý rozvoj průmyslové výroby, při němž svou 

významnou roli sehrálo právě uhelné hornictví. Uhlí se totiž stalo základní surovinou pro 

jednotlivé výrobní oblasti. Rozvoj těžby urychlila i doprava, přesněji – její zrychlení.  

Od ručního vrátku se na dolech přešlo k parním strojům, od formanů a lodní dopravy 

k železnici. Postupně byly zakládány těžařské společnosti a v Podkrušnohoří vznikly 

mostecko – duchcovský, teplicko – ústecký a chomutovský revír. [47] 

Významným mezníkem v dějinách uhelného hornictví se stal rok 1945, kdy byl projednán 

a podepsán Dekret o znárodnění dolů a průmyslu. Jednalo se v něm o zestátnění všech 

zdrojů nerostných surovin, tedy i ložisek, nalezišť a výskytů uhlí. O rok později vzniká 

v Čechách celkem 13 hornických národních podniků. Tím největším se stává národní 

podnik Severočeské hnědouhelné doly se sídlem v Mostě. [47] 
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Ještě v roce 1945 bylo v revíru 35 hlubinných a 28 povrchových dolů. O třicet let později 

tomu bylo již naopak. [47] 

                 

Graf 1: Historický vývoj těžby v Podkrušnohoří za období 1860 až 2007 [53] 

2.2. Dopady na životní prostředí vlivem povrchové těžby 

Mostecko, stejně jako celá Severočeská pánevní oblast, patří k nejvíce ekologicky 

postiženým územím Evropy. Devastace krajiny, znečištění ovzduší, vod a půd, nadměrná 

hlučnost, nedobrovolné stěhování obyvatel z obcí ustupujících těžbě hnědého uhlí, to vše 

dává Mostecku specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti se nepříznivě projevují především na 

zdravotním stavu a sociální stabilitě populace, ale také na ztrátě ekologických funkcí 

krajiny. [21] 

Životní prostředí je zde nepříznivě ovlivněno vysokou koncentrací těžebního, 

úpravárenského, energetického a chemického průmyslu. Koncentrace sledovaných 

průmyslových škodlivin vykazují sice za poslední období systematický pokles, nicméně 

nelze podléhat uspokojení a v nastoupené cestě ke zlepšování ekologické situace oblasti je 

třeba pokračovat. [21] 

Ačkoliv hovoříme o vlivech povrchové těžby na krajinu, nelze však opomenout 

spoluviníky, kteří k těmto negativním proměnám významně přispívají. Uhlí se těží, aby 

bylo čím zásobovat elektrárny a teplárny. Protože by se jeho doprava na veliké vzdálenosti 

prodražila, vyrůstala všechna zpracovatelská místa zákonitě v co největší blízkosti 

surovinového zdroje. Severočeský kraj se tak chtě nechtě stal místem, kde je poměrně na 
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malém území rozmístěno mnoho výrobců tepelné a elektrické energie, kteří zároveň vinou 

používané technologie škodlivými látkami ovlivňují vzduch, vodu a i kvalitu půdy. Takže 

to nejsou jen těžební podniky, které se na ovlivňování životního prostředí podílí. 

„Pomocnou“ ruku podávají chemici v Ústí nad Labem, v Litvínově, elektrárny Prunéřov I 

a II, Tušimice I a II, Počerady, Ledvice, Komořany, teplárna v Trmicích a mnoho dalších 

zdrojů znečištění. [47] 

Vlivy povrchové těžby na litosféru 

Povrchová těžba vytváří převážně konvexní a částečně i rovinné a konkávní formy reliéfu. 

Z konvexních jsou to převýšené vnitřní a vnější výsypky, z rovinných úrovňové výsypky 

sypané či plavené a z konkávních zbytkové lomy a podúrovňové výsypky sypané či 

splavné. [45] 

V procesu odklizových prací dochází skrývkou, dopravou a zakládáním k výrazné 

destrukci původního horninového prostředí, k výrazné petrografické, hydrogeologické, 

hydropedologické a statigrafické transformaci. [45] 

V průběhu odklizu dochází ke změnám v mechanické, fyzikální, chemické, fyzikálně 

chemické a mineralogické skladbě hornin. Výsypkové půdotvorné substráty se od ostatních 

výsypkových hornin liší hlavně v důsledku půdotvorných faktorů, a to jak přírodních, tak 

antropogenních. [45]  

Co se týče statigrafie, jen zcela vzácně vzniká v tomto směru shoda mezi statigrafií 

původního území a výsypkové krajiny. Během odklizu zemin jsou většinou vytvářeny nové 

směsi zemin, jejichž složky jsou různého původu i stáří. [45] 

Vlivy povrchové těžby na atmosféru 

Příčinou mikroklimatických až mezoklimatických změn v území devastovaném 

povrchovou těžbou jsou hlavně změny v povaze reliéfu, v nadmořské výšce a v nízké 

pokryvnosti území vegetací. Nejvýrazněji jsou měněny všechny základní mikroklimatické 

charakteristiky na ploše vlastních lomů a na výsypkách nepokrytých vegetací. Povrch 

těchto ploch je vystaven intenzivnější sluneční radiaci a zvýšenému vstupu tepelné  

a světelné energie, což se projevuje zvýrazněním denní amplitudy teplotního režimu. [45] 
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Ovzduší je technologickými procesy těžby kontaminováno exhalacemi, vznikajícími ohni  

a zápary na lomech i výsypkách, drcením uhlí a nadložních hornin při těžbě, při trhacích 

pracích a v průběhu dopravy. [45] 

Vliv povrchové těžby na hydrosféru 

Těžbou je ovlivňován režim vody podzemní, půdní i nadzemní, a to po stránce kvalitativní 

i kvantitativní. [45] 

Dobývací prostor ovlivňuje režim vod především vysycháním, které je způsobeno zejména 

umělým odvodňováním realizovaného omezením přítoku a urychlováním odtoku 

hydrotechnickými prostředky na povrchu. Dalším negativem může být likvidace nebo 

přeložky dosavadních vodotečí a vodních nádrží, kdy účinek na hydrogeologické poměry 

vyplývá hlavně ze snížené infiltrace v důsledku nepropustné úpravy koryt. [45] 

Zvýšená hladina podzemních vod v důsledku neřízené akumulace vod ve zbytkovém lomu 

se projevuje nežádoucím vlivem na okolí, stejně tak i nevhodné odvodnění důlních vod, 

kdy může dojít k nekontrolovatelnému zamokřování pozemků. [45] 

Z hlediska kontaminace jsou důlní vody zpravidla charakterizovány [45]: 

 nízkou hodnotou pH 

 vysokou tvrdostí 

 vysokými obsahy iontů kovů (železa, zinku, mědi, olova apod.) 

 vysokou koncentrací rozpuštěných a suspendovaných pevných látek 

 mimořádně nízkými obsahy organických látek 

Vliv povrchové těžby na pedosféru 

Povrchovou těžbou dochází k degradaci nebo k destrukci půdy jakožto základního 

ekologického činitele, základního prostředku zemědělské a lesní výroby, jako prostoru pro 

rekreaci a stavební účely. [45] 

K degradačním projevům dochází zamokřením nebo vysoušením v okolí suchých či 

zavodněných zbytkových lomů. Kontaminace půdy je zpravidla důsledkem znečišťování 

nejen zdroji lomu či výsypek, ale i širším emisním pozadím v celé těžební oblasti. [45] 

K destrukci pedosféry dochází na celé ploše lomu, vnější výsypky i na plochách 

provozního zařízení. Škodám způsobeným destrukcí pedosféry při povrchové těžbě nelze 
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v plném rozsahu zabránit. Je však možné je minimalizovat selektivním odklizem na místo 

nového umístění na výsypku, při zachování zásady dodržet pokud možno původní 

statigrafickou strukturu původního terénu. [45] 

Vliv povrchové těžby na biosféru 

K destrukci biosféry dochází postupně v celém dobývacím prostoru, včetně prostoru 

vnějších výsypek. Složky biosféry jsou znehodnocovány až destruovány prostřednictvím 

změn vyvolaných na úsecích horninového prostředí a reliéfu, atmosféry, hydrosféry  

a pedosféry. Vlivy na biosféru se zpravidla projevují komplexně, jen zřídka lze prokázat 

izolované působení jedním činitelem. [45] 

Integrované působení vlivů povrchové těžby znamená hluboký zásah do celé struktury  

a funkce ekosystémů, přičemž v méně intenzivních případech dochází ke změnám uvnitř 

ekosystému, v celém dobývacím prostoru však k výrazným strukturním a funkčním 

deformacím, které se projevují i vně ekosystémů – s vážnými důsledky nejen v celé oblasti 

přírodní sféry, ale i v socioekonomické oblasti životního prostředí. [45] 

2.3. Metodika revitalizace krajiny 

V předchozí kapitole bylo pojednáno o vlivech a dopadech na životní prostředí vlivem 

průmyslové a těžební činnosti na území Mostecka. Jak bylo psáno, vlivy byly značné  

a v období největšího rozmachu těžby uhlí se intenzita zátěže na krajinu stále zvyšovala.  

I když po tomto období probíhala obnova po těžebních a průmyslových činnostech, krajina 

byla sanována a rekultivována, tak stále nebyly plně obnoveny podmínky pro normální 

fungování ekosystémů. Z těchto důvodů je nutno zabezpečit revitalizaci území a vytvářet 

podmínky pro návrat člověka do obnovené krajiny, což přispěje k celkové resocializaci 

území. [50] 

K tomu, aby mohla krajina postiženého území plně fungovat stejně jako před desítkami let, 

je nutné zavést nápravná opatření. Tato opatření se nazývají, jak již bylo uvedeno, 

procesem revitalizace. [50] 

Pojem revitalizace se zařadil v posledním období mezi často frekventované termíny. 

Kromě vazby na biologii (návrat k životu) je v druhé polovině 20. století pojem 
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revitalizace vztahován ke krajině. V současnosti se v české odborné literatuře používá 

v širším a užším slova smyslu. [50] 

2.3.1. Revitalizace 

Revitalizací rozumíme například funkční zapojení do krajiny, respektive takovou konečnou 

úpravu devastovaného území, která zajistí vytvoření estetického krajinného fenoménu, 

obnovení přirozených funkcí ekosystému a zároveň umožní plné využití území v souladu 

s územním plánem. [50] 

Pod tímto pojmem můžeme také chápat návrat krajiny s narušeným horninovým 

prostředím do stavu před lidským zásahem. I když nemůže jít o skutečný návrat  

do původního stavu, ale o jakýsi kompromis, o úpravu, která bude respektovat jak přírodu, 

tak lidské osídlení a činnost lidí. [50] 

V užším pojetí můžeme revitalizaci charakterizovat jako oživení prostředí, obnovu 

podmínek pro druhovou různorodost nebo zvyšování její ekologické stability. [38] 

V odborné literatuře se můžeme setkat s celou řadou pojmů, které se oživení prostředí  

a obnovy podmínek týkají [50]: 

 

Obrázek 2: Terminologické vazby k pojmu revitalizace krajiny [50] 

Rekultivace krajiny  

Revitalizace 
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- lidská činnost zaměřená na obnovu přirozených vlastností a hodnot člověkem 

narušené krajiny  

- opětovná kultivace znehodnocených pozemků (např. po těžbě nerostných surovin) 

za účelem jejich navrácení do zemědělské výroby nebo pro zalesnění  

Meliorace krajiny 

- obnova žádoucích vlastností degradované krajiny  

- soubor opatření různého druhu zaměřený na úpravu přírodního prostředí s cílem 

jeho lepšího využití  

Rehabilitace krajiny 

- návrat k ekologické stabilitě a estetickým kvalitám  

- uvedení něčeho do původního stavu – např. krajiny  

Optimalizace krajiny 

- hledání společensky optimálního stupně destabilizace ve srovnání s přírodním 

stavem, tento stav stačí pro uspokojování všech našich potřeb, aniž by došlo 

k narušení regulačních a regeneračních procesů v krajině  

- vyhledávání nejlepší možné varianty, řízeného děje, rozhodnutí a postupu  

Rekonstrukce 

- rekonstrukce přírodních geobiocenóz 

- navrácení původních vlastností, obnovení do původní podoby  

Remediace 

- cílem je obnova přirozených vlastností půdy znečištěné průmyslovou činností  

Regenerace 

- rozumí se schopnost organismu obnovovat buňky, orgány nebo celé části těla, 

případně i krajinný segment 

- všeobecně jde o uvedení do původního stavu  

Sanace 

- ozdravění, náprava špatného stavu 

- v souvislosti s báňskou činností se pak termín používá spíše pro úpravu stability 

svahů či překrytí uhelné sloje nebo dna lomu  
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2.3.2. Realizace efektivní revitalizace 

Úspěšnou revitalizaci poškozené krajiny lze provádět mnoha alternativními způsoby  

za účelem dosažení někým vytčených cílů a každá z těchto alternativ má své odpovídající 

environmentální, ekonomické a sociální náklady a přínosy. V souladu s poznatky  

o samoorganizovaném vývoji ekosystémů Země je ovšem třeba ve všech alternativních 

postupech respektovat skutečnost, že krajina má svůj samoorganizovaný (na lidském druhu 

nezávislý) sukcesní vývoj, který dlouhodobě a postupně spěje k finálním vývojovým 

stádiím přirozeného klimaxu. Metodické postupy udržitelné revitalizace proto musí 

respektovat fakt samoorganizovaného vývoje v krajině, neboť při jeho nerespektování 

dochází nejčastěji ke zbytečným ztrátám efektů sluneční energie a funkcí ekosystémů. 

Rovněž dochází k opakovanému mrhání společenskými zdroji a měrné náklady revitalizace 

jsou pak vyšší než společensky potřebné. [50] Stanovení realistických a dostatečně 

specifikovaných cílů revitalizace je základní podmínkou jak pro úspěšnost akce, tak i pro 

možnost jejího hodnocení. [38] 

Lze tedy souhrnně konstatovat, že na zvoleném cíli revitalizace a na současném stavu  

a typu revitalizované plochy závisí použitá revitalizační metoda. Metody se dají snáze 

rozdělit podle intenzity zásahu. Je nutné si uvědomit příčiny vedoucí k degradaci nebo 

bránící ekosystému, aby se samovolně a v požadovaném čase zregeneroval do námi 

stanoveného cílového stavu. Důležité je, zda jsou to aspekty fyzikální, chemické či pouze 

biologické. Mezi nezbytné informace při rozhodování o typu revitalizace tedy patří [38]: 

 původní (referenční stav) narušeného ekosystému  

 faktory, vedoucí k jeho degradaci (příčiny symptomů)  

 typy akcí, které vedou k obnově požadovaných vlastností – znalost revitalizačních 

postupů 

Přirozená sukcese 

Aby revitalizační zásah nebyl zbytečně nákladný, je třeba zhodnotit potenciál systému 

k přirozené obnově, tj. zda je ekosystém schopen přirozeného návratu do námi vyžadované 

podoby cestou samovolné sukcese a je-li doba k tomu nutná pro nás přijatelná. [38] 

To vyžaduje zhodnocení stavu přírodních procesů a případných rizik. Velmi záleží na 

podmínkách prostředí a okolní krajině. Vyskytují-li se v blízkém okolí revitalizované 
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plochy biotopy s podobným druhovým složením jako je cílový stav a nebrání-li uchycení  

a udržení rostlin nevhodné fyzikální nebo chemické podmínky, případně opakované 

disturbance či vysoký stres, je pravděpodobné, že plocha bude v krátké době samovolně 

osídlena žádoucími druhy a sukcese do cílového stavu proběhne poměrně rychle. [38] 

Řízená sukcese 

Na plochách, kde jsou vhodné podmínky k rozvoji cílových společenstev, ale chybí zdroje 

diaspor nebo mechanismy pro jejich šíření, je vhodné využít cestu tzv. řízené sukcese. Je to 

téměř samovolný vývoj s relativně malými lidskými zásahy, které podporují žádoucí směr 

sukcese. Většinou se jedná o dodání diaspor, ale může jít také o ovlivňování konkurence 

pomocí určitého managementu, nebo vytváření vhodného prostředí pro živočichy šířící 

semena rostlin. Cílem je urychlení vývoje do relativně stabilnějšího stavu. [38] 

Ekologická revitalizace / renaturalizace 

Tento typ revitalizace má blízko k předešlému typu, pokud se nějak liší, pak pouze 

relativně zvýšenou intenzitou zásahů. Může se jednat například o dílčí výsadby rostlinných 

druhů, které se následně samy šíří na zbytek plochy. Je to snaha o přetváření prostředí za 

pomoci přirozených procesů, jež má za cíl vytváření ekologicky stabilních společenstev  

a krajin, které jsou trvalé a vyvíjí se směrem k požadovaným podmínkám. Je to málo 

intenzivní a levná revitalizace, sloužící spíše k nastartování žádoucího vývoje, než 

k vytváření cílového stavu. Může ovšem trvat poměrně dlouho, než se plocha vyvine  

do žádoucí podoby. [38] 

2.3.3. Hodnocení úspěchů revitalizací 

Poslední dobou je stále více žádoucí metodika pro kvantifikaci úspěšnosti a efektivity 

revitalizačních akcí, která by byla schopná vybrat nejvhodnější cílový stav a postup, 

zhodnotila efektivitu využití nákladů a úspěšnost realizace. [38] 

Pro potřeby hodnocení úspěšnosti revitalizací se využívají převážně metody expertního 

hodnocení. Ty se samozřejmě liší podle konkrétních cílů a charakteru revitalizačních 

opatření. Jinak se posuzuje úspěšnost navrácení ohroženého druhu, jiná metoda se použije 

pro hodnocení protierozního opatření, s čímž souvisí také rozdíl v použitém měřítku. 



Michaela Husmanová: Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti 

revitalizace území po těžbě na Mostecku 

16 

2014 

Přestože již existuje řada metod, vyvinutých speciálně pro hodnocení úspěšnosti 

revitalizačních akcí, často dokonce pouze pro určitý typ revitalizovaných biotopů, lze pro 

tento účel v podstatě využít kteroukoliv metodu, jež je schopná hodnotit kvalitu 

ekosystémů z hlediska jejich přirozenosti, ekologické stability, významu pro zachování 

biologické diverzity nebo plnění ekologických funkcí v krajině. [38] 

Nejdříve je ovšem nutné určit, co se rozumí pod revitalizačním úspěchem, protože je 

zřejmé, že každý vnímá jeho význam odlišně. Někteří odborníci navrhují hodnotit zvlášť 

tři odlišné kategorie tohoto pojmu [38]: 

 úspěch splnění – zda byla revitalizace zrealizovaná tak, jak bylo zadáno v projektu, 

 funkční úspěch – zhodnocení, zda byly obnoveny ekologické funkce, zda je systém 

biologicky funkční a udržitelný, 

 krajinný úspěch – jak revitalizace přispěla k ekologické integritě regionu nebo 

krajiny a jak dosáhla cílů, jako je např. zvýšení druhové diverzity.  

Co se týče kritérií hodnocení úspěšné revitalizace, přinášejí různí autoři různé dělení 

kritérií. Například HOBBS A NORTON (1996) navrhují hodnotit těchto šest základních 

charakteristik ekosystému [38]: 

 složení společenstva a relativní abundance druhů, 

 vertikální uspořádání vegetace a půdních složek, 

 horizontální uspořádání ekosystémových složek, 

 heterogenita složek, 

 ekosystémové funkce (přenos energie a cyklus látek), 

 sukcesní dynamika a resilience. 

2.4. Rekultivace 

V souvislosti s těžbou v rámci revitalizace se používá pojem reclamation, což jsou 

revitalizační práce prováděné na nejvíce degradovaných plochách. Jedná se o nutný první 

krok v revitalizačním procesu, neboť není dosažen přírodě blízký stav. Tento pojem 

odpovídá nejvíce českému pojmu rekultivace, který se používá pro případ radikální 

nápravy silně degradovaných ekosystémů do alespoň přijatelné podoby, plnící základní 

ekologické funkce. [38] 
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2.4.1. Technologie rekultivací 

Technologické postupy rekultivací lze rozčlenit do následujících etap [53]: 

 etapa přípravná 

- období otvírky a přípravy těžby, týká se projekční činnosti a koncepcí  

- zaměřena na pedologický, geologický a hydrogeologický průzkum nadložních 

hornin a zemin. 

 etapa důlně – technická 

- období těžby, odkliz zemin, zakládání výsypek 

 etapa ekotechnická 

- fáze technická jsou práce technické povahy – terénní úpravy, návoz zúrodnitelných 

zemin, výstavba komunikací, hydromeliorační a hydrotechnické úpravy 

- fáze biotechnická je zaměřena na tvorbu zemědělských pozemků, založení 

lesnických porostů a kultur 

 etapa postrekultivační 

- období ukončení vlastních rekultivací, zařazení ploch do běžného ošetřování, 

obhospodařování a revitalizace 

Za nejvýznamnější část rekultivace lze považovat ekotechnickou etapu. Jedná se  

o komplex technického charakteru, podmiňující následný biologický způsob rekultivace. 

Technické práce zahrnují především práce spojené s úpravou pozemku, odstranění balvanů 

a kamenů, odstranění cizích předmětů, stabilizačních opatření, úpravou svahů, vybudování 

melioračních zařízení, příkopů, vodních nádrží, příjezdových a obslužných komunikací 

atd. [53] 

Po skončení technických prací následuje biotechnická rekultivace, kterou můžeme členit 

dle druhu na zemědělskou, lesnickou, hydrickou a ostatní rekultivaci. [53] 

Zemědělská rekultivace 

Zemědělská rekultivace je založena na tom, že rekultivovaná území budou využita  

pro zemědělské obhospodařování. K tomuto druhu rekultivace je vhodné využít  

ty devastované plochy, které navazují na stávající zemědělsky využívané území nebo  

se jedná o terén rovný či mírně skloněný (např. vnitřní úrovňové výsypky, náhorní roviny 

převýšených výsypek). Provádí se dva způsoby – přímá a nepřímá rekultivace. [53] 
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V případě přímé rekultivace se jedná o přímou biologickou rekultivaci zemin uložených  

na povrchu výsypek, jež mohou být kvartérního původu – spraše, sprašové hlíny  

a svahoviny. [53] 

Druhý způsob – nepřímá rekultivace, spočívá v tom, že urovnaný povrch výsypek  

je převrstven uměle vytvořeným horizontem (ornicí). Tento způsob dává předpoklady 

vytvoření nové zemědělské půdy s možností jejího intenzivního využívání  

pro zemědělskou činnost. Za optimální mocnost převrstvení ornicí je považován překryv 

0,5 m. Případně je možné převrstvit povrch výsypek i kvartérními sedimenty (sprašovými 

hlínami) v mocnosti 0,3 m a poté překrytí ornicí v mocnosti 0,3 m. [53] 

Rekultivace probíhá několik let a je založena na racionálním využití agrotechniky  

a správné volbě rekultivačního osevního postupu. [53] 

Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace využívá k zalesnění plochy, které nejsou vhodné pro zemědělské 

využití, ať už se jedná o haldy, odvaly či výsypky. Lesnické způsoby jsou cenné především 

v souvislostech s prvořadým významem lesních porostů jakožto stabilizujících prvků 

v ekologických soustavách, ve vazbě na asanační, hygienické, estetické a rekreační funkce. 

Nesmírně cennou motivací při koncepci rekultivační tvorby krajiny je skutečnost, že lesní 

porosty představují v našich zeměpisných podmínkách ekologická společenstva, která mají 

kladný vliv nejen na vlastní zalesněnou plochu, ale i na své okolí. [53] 

Důležitá je volba druhové skladby dřevin (převažují dřeviny původní), ošetřování  

a probírky mladého porostu. Lesnické rekultivace probíhají ve třech etapách, kdy první 

spočívá v diagnostice příčin – vytipovat plochy vhodné pro zalesnění. Cílem druhé etapy  

je odstranit příčiny devastace – upravit plochy k výsadbě, urovnat povrch a odstranit 

překážky. Závěrečná třetí etapa se vyznačuje samotnou výsadbou dřevin na základě 

odpovídajícím zeminám a způsobu devastace. [53] 

Hydrická rekultivace 

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíž význam bude v nejbližší 

budoucnosti stoupat, je zavodnění zbytkových lomových jam. Při tomto způsobu 

rekultivace je třeba věnovat dostatečnou pozornost sanačním pracím (např. těsnění sloje, 
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dna, stabilizaci břehů apod.). Velkým problémem je i zajištění dostatečného množství 

kvalitních vodních zdrojů pro naplnění zbytkových jam a zajištění podmínek udržení 

vysoké kvality vody ve vzniklých jezerech. [53] 

Území po těžbě se zachovává jako vodní plocha. Je vhodným prostředím pro rekreaci, 

zvláště v příměstských oblastech, i pro chov ryb. Představuje cenný prvek ekologické 

stability krajiny. [53] 

Ostatní rekultivace 

Do ostatních rekultivací se řadí plochy, které nemají primárně sloužit k hospodářskému 

účelu, ale slouží např. ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení systému ekologické 

stability, stavbě nadzemních objektů, rozvoji podnikatelských aktivit, vybudování skládek, 

sportovních areálů apod. [53] 

2.4.2. Rekultivační činnost na Mostecku 

„Každý černý mrak má i své světlé okraje“. Tímto sloganem charakterizuje Ing. Stanislav 

Štýs, DrSc. [43] těžbou zdevastovanou krajinu na Mostecku a poukazuje na to, že nic není 

tak špatné, jak by se mohlo zdát. Na jedné straně můžeme pojednávat o proměnách krajiny 

z negativního pohledu, na straně druhé se však můžeme zamyslet nad tím, co nám vlastně 

negativní důsledky s sebou přinesly pozitivního. 

Při celkovém pohledu na krajinu v okolí Mostecka bychom ji mohli hodnotit velmi kladně. 

Vždyť, které středně velké město se může chlubit tím, že disponuje třemi in-linovými 

drahami, autodromem, hipodromem, několika rekreačními a sportovními objekty, 

vinicemi, parky a lesoparky a dalšími objekty sloužících pro potřeby občanů? Právě město 

Most se touto charakteristikou vyznačuje.  

Na území bývalých hnědouhelných lomů a výsypek vzniklé v důsledku těžební činnosti  

se budují a rekultivují místa, která jsou daní za dlouholetou devastaci krajiny. K této 

problematice se vyjádřila přesně a výstižně zastupitelka města JUDr. Hana Jeníčková [43]: 

„Právě rekultivace výrazně napomohly tomu, že po letech plýtvajícího drancování 

energeticky cenné suroviny se krajina Mostecka opět zaceluje, uzdravuje a zelená.  

Nad bývalými šachtami rostou stromy, prohání se lesní zvěř, vznikly zde parky, pole, 

rybníky, zahrádkářské osady, hřiště a sportoviště.“  



Michaela Husmanová: Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti 

revitalizace území po těžbě na Mostecku 

20 

2014 

Na území Mostecka se uplatňují všechny typy rekultivací – zemědělská, lesnická, hydrická 

a ostatní rekultivace.  

Zemědělské rekultivace 

V SHP se vyskytují velmi úrodné zemědělské půdy. Před záborem pro těžbu je z nich celá 

mocnost humózní vrstvy separátně skrývána a navážena na upravené výsypky. Na takto 

upraveném pozemku je pak během 5 až 8 let realizován meliorační osevní cyklus 

s převahou hluboko a bohatě kořenících jetelovin a travin. Nejlepších výsledků  

je dosahováno s pomocí jetelinotravních směsí, ve kterých se uplatňují jeteloviny  

ku travám v poměru 70 : 30. [46] 

 z jetelovin lez považovat za velmi úspěšné: vojtěška setá (Medicago sativa), 

komonice bílá (Melilotus albus), jetel červený (Trifolium pratense), jetel zvrhlý 

(Trifolium hybridum) a štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); [46] 

 z travin se pak v rekultivačních kulturách nejlépe osvědčují: ovsík vyvýšený 

(Avena elatior), srha laločnatá (Dactylis glomerata), kostřava ovčí (Festuca ovina), 

kostřava červená (Festuca rubra) a bojínek luční (Phleum pratensis); [46] 

Lesnické rekultivace 

V teplé a poměrně suché oblasti SHP, kde z hledisek geobotanické rajonizace převládá typ 

habrových doubrav, se v rámci rekultivací nejvíce osvědčují:  

 ze sortimentu přípravných a melioračních dřevin: akát (Robinia pseudoacacia), 

osika (Populus tremola), jeřáb (Sorbus aucuparia), habr (Carpinus betulus), brslen 

evropský (Evonymus europea), bez černý (Sambucus nigra), svída bílá (Cornus 

alba), čilimník (Chamaecytisus), rakytník úzkolistý (Hippophae rhamnoides), 

meruzalka zlatá (Ribes aurerum), ptačí zob (Ligustrum) a tavolník (Spiraea); [46] 

 ze sortimentu dřevin s významem pomocným: olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše 

šedá (Alnus incana), lípa (Tilia), bříza (Betula), javor jasanolistý (Acer negundo), 

pajasan žláznatý (Ailanthus altisima), vrba (Salix calliantha), třešeň ptačí (Cerasus 

avium) a hrušeň planá (Pirus); [46] 

 z hospodářsky cenných dřevin: dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus 

petraea), dub červený (Quercus rubra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), modřín (Larix) a některé druhy borovic (Pinus); [46] 
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Hydrická rekultivace 

Poslední dobou nejvíce aplikované rekultivace na Mostecku jsou rekultivace hydrické. 

Pánevní úsek na Mostecku patří k oblastem s nadprůměrnými teplotami a podprůměrnými 

srážkami. Důlní vody zde musí být neustále odčerpávány, jinak by došlo k zaplavení 

důlních pracovišť. Těžba proto krajinu nutně vysušuje. [43] 

V souvislostech s vodou v krajině mají významnou roli nové lesy, ale především nové 

vodní akumulace, které se částečně tvoří v místech poklesů po těžbě hlubinné,  

ale především v místech, kde skončila povrchová těžba – v tzv. zbytkových lomech. [43] 

V těchto souvislostech má nejen Mostecko, ale i celá podkrušnohorská pánevní krajina, 

ohromnou šanci. Povrchové doly zde budou postupně dožívat pravděpodobně do poloviny 

tohoto století. Zůstanou po nich ohromné terénní deprese o celkové kubatuře  

cca 3 mld. m
3
. Již nyní se v rekultivačních studiích počítá vesměs s jejich postupným 

zavodněním. Stanou se ohromnou zásobárnou všestranně využitelné vody, cennou nejen 

v oblastním měřítku, ale i v měřítku celostátním. [43] 

2.4.3. Stručný přehled ukončených rekultivací na Mostecku 

Míst, postižených těžbou hnědého uhlí, bylo a stále je několik. Jestliže se podíváme o pár 

desítek let zpět, zjistíme, že dnešní podoba okolí Mostu se nedá srovnávat s podobou 

v období největšího rozmachu těžby. V současné době již převažují rekultivovaná území 

nad územími „černými“. I když rekultivace jako proces sám o sobě je během na dlouho 

trať, můžeme už dnes spatřit území kompletně upravená a dokončená k obrazu 

připomínajícímu zelenou kulturu. Ráda bych se proto v krátkosti zmínila o některých 

z nich. 

Ne všichni vědí, že na území dnešního autodromu se dříve rozkládal hnědouhelný lom 

Vrbenský. Výstavba areálu trvala čtyři roky, což je velmi krátká doba na vystavení 

takového gigantického areálu. Celý areál automobilového závodiště je názorným 

příkladem toho, jak účelně koncipovat příměstskou rekultivaci. 

Na území dnešního dostihového a golfového areálu byla původně zemědělská krajina, 

která se změnila v důlní pracoviště. Dnešní podoba působí jako atraktivní příměstská zóna 

lesoparkové povahy, vybavené cenným sportovně rekreačním potenciálem. [43] 
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Dalšími územními plochami sportovních a rekreačních areálů jsou např. areál Benedikt  

a Matylda. Obě tyto plochy se vyznačují lesnickými rekultivacemi ve spojení 

s rekultivacemi hydrologickými.  

Lesnická rekultivace spolu se zemědělskou byly uplatněny pro vybudování letištního 

areálu na Střimické výsypce. Toto území zasypané skrývkovými zeminami z lomu Maxim 

Gorkij I. a lomu Ležáky Most, není se svými plány zdaleka u konce, i když donedávna 

tomu tak bylo. Nynější plány počítají s ještě větším rozšířením a modernizací letištního 

areálu. 

Toto byl jen stručný přehled toho, jak se nám krajina postupně přetváří k obrazu našemu. 

Zřejmě bude trvat ještě desítky let, než-li konečná podoba bude odpovídat našim 

představám, ve kterých ani v nejmenším nepomýšlíme na pohled rypadel, černých děr  

a rozdělaných území. Je sice pravda, že domovy místních obyvatel už nic nenavrátí, 

nicméně buďme optimističtější k vytváření nových území pro budoucí generace. 

2.5. Bioindikátor 

Základním projevem živé hmoty (zvíře, rostlina, člověk) je její schopnost reakce,  

to znamená, že vnější podnět vyvolá odezvu, obvykle s cílem zachování reagujícího 

organismu. Nejčastějším podnětem vyvolávající reakci jsou cizorodé látky zatěžující 

životní prostředí. [58] 

Změny v prostředí mohou mít různou povahu – přirozenou nebo způsobenou člověkem 

(antropogenní). Každá změna podmínek v ekosystému nutně vytváří tlak, na který 

organismy obývající ekosystém musí reagovat. [28] Zjednodušeně řečeno, jedná se  

o organismy určených ke sledování čistoty životního prostředí a ekosystémů. Tyto 

organismy se odborně nazývají indikátory (ukazatelé) kvality životního prostředí nebo též 

bioindikátory. 

Stav a vlastnosti prostředí určují a ovlivňují stav a vlastnosti biologických systémů. Lze 

proto zpětně na základě vyhodnocení stavu biologických systémů usuzovat na vlastnosti 

prostředí. Metody, které jsou na tomto principu založeny, se označují jako bioindikační. [1] 

Všeobecně lze tedy shrnout, že výskyt, absence či stav organismů a společenstev může být 

důležitým prvním varováním před tím, co by jinak ještě dlouho zůstalo skryto naší 

pozornosti. Většina odborníků se shoduje na tom, že indikátory by měly být [38]: 
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 jednoduché, snadno hodnotitelné či měřitelné a dobře interpretovatelné 

 široce aplikovatelné a použitelné na velké plochy 

 diagnostické, s jasným vztahem ke konkrétním prvkům, procesům či vlastnostem 

 rychle reagující, poskytující včasné varování 

 schopné indikovat nejen změnu, ale také její příčinu 

 schopné poskytovat kontinuální hodnocení při různých stupních antropogenních 

disturbancí a stresu 

 nákladově efektivní 

 biologicky a sociálně relevantní 

 měřitelné ve vhodném měřítku 

Výběr vhodných indikátorů  

Volba vhodného indikátoru pro revitalizační akci se liší podle jejích konkrétních cílů. 

Může se opírat o inventarizaci rostlinných a živočišných druhů. Ovšem toto hodnocení 

neodráží změny funkčnosti, ale pouze to, jak se změny prozatím odrazily ve složení bioty. 

Dalšími možnostmi je hodnocení potravní sítě a vztahů ve společenstvu (produkce, cykly 

minerálů) nebo hodnocení vztahu k přirozené sukcesi (jak moc revitalizace zrychlí 

sukcesní proces). [38] 

2.5.1. Bioindikační druhy 

Jak bylo již uvedeno, pro hodnocení úspěšnosti revitalizace, zejména soustředíme-li se  

na hodnocení změn bioty, je možné využít také indikačních druhů rostlin nebo živočichů. 

Každý druh preferuje určitou kombinaci ekologických podmínek a z toho vyplývá i nika, 

kterou v ekosystému obsazuje. Tyto různé nároky druhů umožňují zpětně využít jejich 

přítomnost k hodnocení ekologických podmínek. Druhy se mezi sebou liší šířkou 

ekologické valence, a proto nebudou všechny stejně vhodné pro bioindikaci. Pro tu se hodí 

především druhy s úzkou valencí, vázané převážně na určité podmínky (obecně stenoekní 

druhy). [1] 

Indikační druhy lze rozdělovat do několika skupin podle jejich reakcí a následného 

hodnocení parametrů prostředí. Jednou takovou skupinou jsou i indikační druhy 

charakterizující přirozenost daného biotopu.[1] 
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Mezi nejčastěji používané skupiny organismů zajímavých z hlediska bioindikace patří: 

cévnaté rostliny, mechorosty, houby, řasy a sinice, suchozemští obratlovci, ryby, hmyz, 

bezobratlí. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Obecné rozdělení bioindikátorů [55] 

 Akumulační bioindikátory – hromadí negativně působící účinné látky většinou  

bez krátkodobě postižitelných poškození nebo změn; [55] 

 Sensitivní bioindikátory – reagují na vlivy prostředí zřetelnou odchylkou od normy 

(velikost orgánů, způsob větvení, omezení tvorby květů, žloutnutí listů nebo jehlic, 

změna početnosti druhových populací, změna v druhové pestrosti,…); [55]  

 Živočisné bioindikátory – k zásadním požadavkům bioindikace prováděné 

v životním prostředí pomocí živočichů patří jednoduchá metoda sběru, zpracování  

a vyhodnocení biologického materiálu; [58] 

 Rostlinné bioindikátory – nejčastěji používané indikátory k hodnocení kvality 

životního prostředí; jejich výhodou oproti živočišným indikátorům je, že jsou 

snadněji určitelné a zastižitelné na stanovišti; [28] 

 Aktivní bioindikátory – aktivní neboli expoziční bioindikace je založena  

na vystavení vybraných plodin, které pak reagují akumulací sledovaných látek nebo 

poškozením; [63] 

 Pasivní bioindikátory – jedná se o takové bioindikátory v podobě rostlin, které  

se nacházejí na původních stanovištích; [63] 

 Houby – mají schopnost akumulovat těžké kovy a radioaktivní látky, jejich velká 

výhoda spočívá v tom, že rostou i ve velmi znečištěném prostředí; [28] 

Bioindikátory 

Akumulační 

Sensitivní 

rostlinné živočišné houby 

suchozemské vodní 

aktivní pasivní 
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2.5.2. Biomonitoring 

Charakteristikou biomonitoringu je systematické dlouhodobé sledování stavu a změn 

životního prostředí za pomoci živých organismů – bioindikátorů. [1, 28] Biomonitoring  

by se měl stát součástí komplexních programů hodnocení stavu a vývoje životního 

prostředí, jelikož je důležitou složkou ochrany přírody a zároveň hraje významnou roli 

biologického hodnocení. [1] 

Pomocí biomonitoringu a s aplikací bioindikátoru lze určit kvalitu životního prostředí 

zejména u ovzduší, vody a půdy. 

Průběh monitoringu jako takového začíná vymezením předmětu zkoumání na určité 

lokalitě, získávání a shromažďování potřebných dat o předmětu zkoumání. Získání  

a zkoumání může být prováděno buď sběrem, nebo měřením. Pro efektivnější způsob 

výsledků se monitoring provádí průběžně a nepřetržitě po řadu let. [31] Po získání 

veškerých potřebných dat dochází ke zpracování těchto informací pomocí různých metod, 

jak již bylo uvedeno výše, v případě biomonitoringu se jedná o metody bioindikační.  

V případě bioindikačních metod se odborníci shodují, že pro komplexní posouzení se nelze 

spoléhat jen na údaje zjištěné pomocí bioindikátorů. Hlavním důvodem je, že biologické 

indikátory mohou jen zřídka určit škodlivého činitele, protože většina sledovaných reakcí 

biologických je málo specifická. Avšak již v 70. a 80. letech byly sestaveny srovnávací 

škály rostlinných indikátorů, které napomohly určit nejen přítomnost škodlivin, ale také 

přibližnou intenzitu jejich působení. Po získání a zpracování dat dochází k hodnocení a 

posouzení předmětu zkoumání na základě aplikovaných metod a získání nových 

skutečností. [64] 

2.5.3. Žížala (Lumbricus) jako bioindikátor 

Studium žížal v ČR má poměrně dlouholetou tradici. Historie studia sahá do období konce 

19. století. V tomto období bylo nalezeno osm druhů žížal. Postupnými průzkumy 

docházelo k nacházení většího množství druhů a v dnešní době se pod pojmem žížala 

označuje více než 2500 známých druhů. Zároveň se předpokládá, že dalších cca 2000 je 

dosud neurčeno. [33] 
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Ve střední Evropě se vyskytují pouze zástupci čeledi žížalovitých – Lumbricidae. 

Systematické postavení žížalovitých v rámci kmene kroužkovců je uvedeno v tabulce č. 1. 

[33]  

Hodnocení území pomocí žížaly jako bioindikátoru se stává v poslední době předmětem 

řady studií, a to z důvodu citlivosti k narušení půdního prostředí. [36] Vzhledem k tomu,  

že se žížaly vyznačují dle všeobecných vlastností bioindikátorů, kterými jsou například 

snadné hodnocení a měřitelnost, použití na velké plochy, nákladově efektivní aj. [38], jako 

optimální, je využití tohoto bioindikátoru stále více populárnější. Prostřednictvím žížal 

může být hodnocena například půda v ekologicky hospodařícím podniku, či antropogenně 

postižená území.  

Z praxe byla žížala využita například pro sledování kontaminace půd polychlorovanými 

bifenyly a dioxiny po havárii v italském Sevesu. [48] 

Problematikou tohoto bioindikátoru se také zabývala řada odborníků. Profesor Rusek 

(1998) se ve třicátých a sedmdesátých letech minulého století zabýval sledováním 

abundance žížal vztažené k různým plodinám a různým způsobům zpracování půdy  

na území ČR, SR a Evropy. Další výzkumy na sledování žížal jsou zaznamenány např.  

od Frasera (1998) na Novém Zélandu, Chevaliera (1998) na Martiniqeu, Sveistrupa (1998) 

v Norsku nebo Capowietza (1998) ve Švýcarsku. [12] Využití žížaly jako bioindikátoru  

se také osvědčilo při sledování výsypek v SHP. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Systematické postavení žížalovitých v rámci kmene kroužkovců [33] 

 

Kmen Annelida 

Třída Oligochaeta 

Nadřád Megadrili 

Řád Opisthopora 

Podřád Lumbricina 

Nadčeleď Lumbricoidea 

Čeleď Lumbricidae 
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Žížala a prostředí 

Výskyt je závislý na prostředí charakterizujícím kvalitu potravních zdrojů, vhodnou 

vlhkost, teplotu, půdní reakce a půdní texturu. V rašelinných a písčitých půdách  

se vyskytuje velmi málo žížal, více jich najdeme v jílovitých a hlinitých půdách a nejvíce 

v půdách humózních. [37] Pro aktivitu žížal je důležitá především vlhkost, jelikož  

70 – 95 % jejich hmotnosti tvoří voda. Žížaly obývající hlubší vrstvy půdy preferují o něco 

chladnější podmínky, než druhy žijící blíže povrchu nebo v kompostu. Půdní teploty mezi 

10 až 18 °C vyhovují většině druhů. Většina druhů také upřednostňují půdy neutrální,  

tj. půdy s pH okolo 7. [37] 

Žížala a potrava 

Žížaly se živí organickým materiálem jako jsou rostlinné zbytky, ale také zbytky živočišné 

či chlévský hnůj. S potravou zároveň přijímají i částečky hlíny a zrnka písku, což 

napomáhá ke správné funkci svalnatého žaludku. [37] 

Stravitelnost a velikost rostlinných zbytků jsou rozhodující pro to, co si žížala vybere. 

Pokusy ukazují, že si žížaly vybírají rostlinné zbytky obsahující méně vlákniny a více 

bílkovin a uhlovodanů. Zjednodušeně se dá říct, že preferují potravu s nízkým poměrem 

C/N, jako je např. jetel, ale také upřednostňují v potravě humus a rostlinné zbytky  

ve vyšším stadiu rozkladu. Mechanické rozdrcení rostlinných zbytků je pro žížaly 

výhodné, protože jsou pak schopny zpracovat tento materiál rychleji, než celé rostlinné 

zbytky. [37] 

Rozdělení 

Dle faktorů ovlivňující jejich prostředí (viz výše) se žížaly odlišují svými životními 

podmínkami, avšak dle základního ekologického rozdělení, podle toho, v jaké části 

půdního profilu žijí a čím se živí, rozlišujeme skupiny dle obrázku č. 4 na epigeické, 

endogeické a anektické. [33] 
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Obrázek 4: Rozdělení žížal dle obývání půdního profilu [37] 

Epigeické – žijí na povrchu půdy, respektive v místech s nadbytkem organické hmoty. 

Tyto žížaly jsou relativně drobné, tmavší a pohybují se poměrně rychle. Živí se čistě 

mrtvou organickou hmotou a mají vyšší reprodukční potenciál a krátký životní cyklus. 

Proto jsou ekonomicky zajímavé pro možnost rozkladu biomasy a průmyslovou produkci 

kompostu. [37] 

Druhy: Dendrobaena mammalis, Eisenia fetida, Eisenia andrei, Eisenia lucena, Eiseniella 

tetraedra, Lumbricus castaneus, Lumbricus rubellus rubellus, Perionyx excavatus; [12] 

Endogeické – žijí v půdě, konkrétně ve svrchní vrstvě půdy, ve které je dostatek mrtvé 

organické hmoty. Tyto žížaly si hloubí horizontální chodbičky při hledání potravy. Tyto 

systémy chodeb nejsou trvalé (bortí se), protože potravy je relativně dostatek. [37] 

Druhy: Allolobophora rosea rosea, Allolobophora chlorotica chlorotika, Allolobophora 

icterica, Allolobophora cupulifera, Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea icterica, 

Aporrectodea rosea, Lumbricus festivus, Millsonia snimala, Nicodrilus caliginosus, 

Nicodrilus caliginosus meridionalis, Octalasium lacteum, Plypheretima elongata, 

Pontoscolex corethrurus; [12] 

Anektické – neboli hlubinné, žijí v hlubších půdních horizontech. V těchto hloubkách je 

potravy nedostatek, z toho důvodu si žížaly hloubí vertikální chodbičky, které ústí na 

povrchu půdy. V noci vylézají tyto žížaly ven z půdy a hledají odpad, který si zatahují  
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do chodbiček. Tam počkají, až je osídlí správná mikroflóra. Jejich chodby jsou náročné  

na hloubení, a proto jsou trvalé. Žížaly si dokonce stěny chodeb cementují vlastními 

výkaly, čímž se podílejí na promíchávání organické a anorganické hmoty. Tyto žížaly jsou 

často poměrně velké, jsou světlé a mají menší reprodukční potenciál. [37] 

Druhy: Aporrectodea longa, Aporrectodea nocturna, Lumbricus herculeus, Millsoinia 

lamtoiana, Martiodrolus carimaguensis, Nicodrilus nocturnus; [12] 

 

 Druhy 

epigeické endogeické anektické 

Pigmentace 

výrazná, často na 

dorsální i ventrální části 

těla 

žádná či velmi slabá 

střední až výrazná, 

většinou pouze na přední 

části těla 

Potrava 

málo rozložené 

organické zbytky na 

povrchu půdy 

organická hmota 

promíchaná s minerální 

půdou 

organické zbytky na 

povrchu půdy, které jsou 

před pohlcením 

deponovány v chodbách 

Velikost malé až středně velké středně velké velké 

Svalovina přepážek slabá střední silná 

Forma střeva jednoduché široké, silně zvrásněné 

relativně jednoduché, ale 

složitější než u 

epigeických 

Počet kokonů velký střední malý 

Počet mláďat 

z kokonu 
velký střední většinou jedno 

Délka života krátká střední dlouhá 

Přežívání sucha ve formě kokonů v quiescenci v diapauze 

Predační tlak velký střední relativně malý 

Pohyblivost 
rychlý pohyb jako 

reakce na podráždění 
pomalé 

rychlé zatažení do 

chodeb, ale pomalejší 

než epigeické 

Chodby 

žádné či pouze 

v několika centimetrech 

svrchní půdy 

podpovrchové, většinou 

ne vertikální, často bez 

spojení s povrchem půdy 

rozsáhlé systémy 

vertikálních i 

horizontálních chodeb, 

často až k matečné 

hornině, otevřené na 

povrch 

Tabulka 2: Metodické rozdělení ekologických skupin žížal [33] 
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Vliv na prostředí 

Nabídka, kterou žádný zemědělec nepohrdne – pomocník, který pracuje zdarma, živí se 

půdou a rostlinnými zbytky, pečlivě zpracovává půdu, zlepšuje dostupnost živin  

pro rostliny a podporuje růst rostlin – to je žížala. [37] 

Vliv na půdu 

Je všeobecně známo, že žížaly ovlivňují velmi pozitivně půdní prostředí. Ne nadarmo jim 

patří označení „ekosystémoví inženýři“, neboť mohou svou aktivitou zcela přebudovat 

prostředí, ve kterém žijí. Žížaly ovlivňují půdní prostředí především produkcí exkrementů 

a tvorbou chodeb. [33] 

V případě exkrementů jsou minerální částice promíchány s rozloženými organickými 

zbytky a mikroflórou. Množství exkrementů, které je produkováno a ukládáno na půdní 

povrch se pohybuje v rozmezí 40 – 50 tun/ha za rok. V příznivějších klimatických 

oblastech může být toto množství daleko vyšší. Jsou známy i hodnoty přesahující 800 

tun/ha za rok. [33] 

Co se týče budování chodeb, ovlivňují hlavně půdní pórovitost a vodní a plynný režim 

půdy. Průměrný počet chodeb kolísá v rozpětí 50 – 200 chodeb na čtvereční metr 

v hloubce 10 cm. Půdy s větším výskytem žížal se obecně vyznačují lepší jímavostí půdní 

vláhy, což dokazuje tabulka č. 3. Vertikálně probíhající chodby většinou přečkávají 

záplavy a významně zvyšují rychlost infiltrace vody do půdy. Půda s žížalami je méně 

náchylná k podmáčení během jarních a zimních měsíců a vyšší podíl srážkové vody je 

přiváděn přímo ke kořenům rostlin. Zároveň se zvyšuje odolnost půdy k erozi, což je 

vyjádřeno tabulkou č. 4. [33] 

 Půda 

bez žížal s žížalami 

vodní kapacita [%] 41 52 

objemová hmotnost [g.ml
-1

] 0,68 0,86 

dostupná vlhkost [mm] 18 31 

infiltrabilita [mm.ha
-1

] 14 26 

Tabulka 3: Vybrané fyzikální parametry půd ovlivněných a neovlivněných žížalami [33] 
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populace žížal 

 

 

[jedinců.m
-2

] 

roční 

povrchová 

eroze 

[t.ha
-1

] 

roční odtok 

 

 

[mm] 

0 75 45 

23 13 10 

76 0 7 

200 0 5 

Tabulka 4: Vztah mezi populacemi žížal a půdní erozí [33] 

Trávicím traktem žížal může na ploše jednoho hektaru za rok projít až 250 tun půdy. 

Množství požírané půdy závisí na počtu a druhu žížal a na obsahu organické hmoty v půdě. 

Všechny žížaly se podílejí na rozkladu rostlinných zbytků a stájového hnoje, čímž 

zpřístupňují živiny pro rostliny a ostatní půdní organismy. Rozklad odumřelých rostlin 

probíhá dvakrát rychleji s žížalami než bez žížal. [37] 

Žížaly se podílejí na vytváření půdního profilu. Žížala obecná transportuje rostlinné zbytky 

z povrchu půdy směrem dolů. Některé druhy zase přenášejí zeminu a jiné částice 

z hlubších vrstev směrem nahoru. Tam, kde chybí žížaly, se na povrchu půdy vytváří 

vrstva nerozložených organických zbytků. [37] 

Mohlo by se zdát, že je velmi jednoduché zvýšit prosperitu půdy prostřednictvím 

introdukce žížal. Avšak tento postup není příliš efektivní, neboť většina žížal v neznámých 

podmínkách uhyne. Z tohoto důvodu je za příznivější postup považováno nejdříve vylepšit 

prostředí pro ty druhy žížal, které na daném pozemku již žijí, a tak zvýšit jejich počet. [37]  

Vliv na růst rostlin 

Exkrementy žížal obsahují látky, které stimulují růst rostlin a zvyšují dostupnost prostorů 

pro příjem živin rostlinami. I v tomto případě přiřazujeme velké plus také přítomnosti 

chodbiček. Ty ovlivňují tvorbu bohatšího kořenového systému, což je předpokladem  

pro dostatečné zásobení rostlin vodou a potřebnými živinami. Rostliny jsou pak odolnější 

vůči stresovým situacím a proti škůdcům. [37] 
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3. Metodika 

Prvotním krokem bylo především získání a kompletace veškerých zdrojů týkajících  

se dané problematiky. Zdroje byly jednak literárního charakteru a jednak bylo čerpáno 

z interních zdrojů společností Vršanské uhelné, a. s., Palivového kombinátu Ústí, s. p.  

Se společností Czech Coal a. s., která zastřešuje Vršanskou uhelnou a. s., byla podepsána 

smlouva o získání potřebných materiálů. Dalším způsobem získávání informací byly cenné 

rady vedoucí diplomové práce Mgr. Ivy Melčákové, Ph.d. a pracovníků FŽP UJEP.  

3.1. Popis sledovaných lokalit 

3.1.1. Pařidelský lalok 

Území označované jako Pařidelský lalok se nachází na východním až severovýchodním 

svahu zbytkové jámy lomu Ležáky – Most. Je to svah připomínající svým tvarem 

amfiteátr, dlouhý ve své prohnuté horizontální ose přibližně 1,4 km. Směrem  

na severozápad až západ přechází Pařidelský lalok ve strmé terasy Kočičího vrchu. 

Samotné svahy Pařidelského laloku mají nepravidelný sklon a jsou podélně rozděleny 

několika cestami vedoucími po vrstevnici směrem ke Kočičímu vrchu. [39] 

Rekultivace 

Rekultivační činnost zde byla zahájena od roku 1998 v podobě terénních úprav. Technická 

rekultivace zde byla provedena jako protierozní opatření zapravení organických substrátů. 

Většina ploch je v podobě ploch ostatní zeleně v kombinaci travnatých a zalesněných 

ploch. [25] 

Celé území Pařidelského laloku je rozděleno do 9 částí, které se od sebe liší stanovištními 

podmínkami, stupněm vývoje sukcesních společenstev a tím způsobem i provedené 

rekultivace. [25] 

Rekultivace území proběhla formou netradičních postupů (síje, výsadba, ponechání 

přirozené sukcesi) tak, aby vznikla pestrá mozaika ploch s velkou druhovou diversitou. 

Bohužel výsevy dřevin nebyly úspěšné a nebyly provedeny na všech plochách, takže 

rozsah zalesněných ploch je podstatně menší. Sortiment výsadeb tvoří převážně domácí 

listnaté dřeviny a do okrajů porostů jsou zařazeny keře. Stav výsadeb je různý, což 
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odpovídá často zhoršeným stanovištním podmínkám, které jsou dány především výskytem 

sterilních až fytotoxických zemin (zvětralé uhlí, porcelanit, limonitizovaný pískovec, 

štěrky) a extrémní polohou na jižně exponovaných svazích, místy nedostatkem vláhy 

(prudké svahy). [25] 

Listnaté dřeviny, které se nacházejí v zájmovém území [25]:  

 dub letní (Quercus robur) 

 dub zimní (Quercus petraea) 

 lípa srdčitá (Tilia cordata) 

 javor klen (Acer pseudoplatunus) 

 javor mléč (Acer platanoides) 

 javor babyka (Acer campestre) 

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

 olše lepkavá (Aldus glutinosa) 

 bříza bílá (Betula alba) 

 habr obecný (Carpinus betulus) 

Jak již bylo zmiňováno, plocha Pařidelského laloku se rozděluje do 9 částí. Pro potřeby 

výzkumných prací byla vybrána plocha č. 8, která byla v roce 2000 také zájmovou plochou 

pro studenty FŽP UJEP. Na této lokalitě prováděli studenti výzkumy v podobě výsevních 

pokusů a hodnocení půdního edafonu pomocí počtu žížal. Studenti si pro své potřeby 

vymezili celkem čtyři pokusné lokality, které byly pojmenovány – lokalita Spraš, lokalita 

Johan, lokalita Pod cestou a lokalita Horní cesta. 

Pro výzkumy této práce bylo přihlédnuto k lokalitě Johan, která se zdála být dle půdních 

vlastností nejoptimálnější pro nález velkého počtu žížal. 

Strmější lokalita Johan se vyznačuje jílovitým substrátem povezeného vrstvou organického 

substrátu o mocnosti cca 15 – 30 cm. Jedná se o směs celulózových vláken z papírny  

ve Štětí, biologických kalů a kůry ze suchého odkornění v poměru 1 : 1 : 1. [39] 

Celá plocha lokality Johan je zatravněná, na hranici území se nacházejí poměrně mladé 

listnaté dřeviny. 

Historie obce Pařidla [41] 
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Obec Pařidla ležela asi 2 km severně od Mostu. Na severu sousedila s obcí Konobrže,  

na západ od Pařidel se rozkládaly Kopisty a osada Pláň.  

Jméno obce bylo snad odvozeno od míst, která se paří či jež pálí. Kurióznější se zdá 

výklad, že šlo o obec pařidlů, tj. opilců! Název obce měl v minulosti tvary: Paridl, Parzidla, 

Pareydl, Pareso.  

Z okolí Pařidel je známo osídlení lidem kultury s lineární i vypíchanou keramikou (mladší 

doba kamenná, cca 5500 – 4200 př. n. l.). Pochází odtud i ojedinělý nález sekeromlatu 

náležejícího kultuře se šňůrovou keramikou. Ve střední a mladší době bronzové (1500 – 

900 př. n. l.) se zde objevil lid s mohylovou a knovízskou kulturou. Stopy osídlení lze 

sledovat i v mladší době železné (400 – 50 př. n. l.).  

Pařidla jsou prvně zmiňována v listině krále Jana Lucemburského z roku 1341, jíž mj. 

potvrzuje Oseckému klášteru i vlastnictví části dvora v Pařidlech. Archeologické nálezy 

přímo z jádra obce však vypovídají o existenci raně středověkých Pařidel již dávno  

před tímto datem.  

Vzhledem k torzovosti pramenů nelze přesně zjistit vývoj vlastnických vztahů k obci 

v průběhu 14. – 16. století. Zdá se, že náležela převážně církevním institucím (1456 

Zderazský klášter, 1564 – 65 klášter světecký), i když na počátku 17. století byla zřejmě 

ves i s místní tvrzí přechodně v majetku drobné šlechty (k roku je uváděna 1615 Dorota 

Husanová).  

V polovině 17. století byla obec součástí statku Židovice ve vlastnictví kláštera 

v Zahražanech u Mostu. Od něj se pak Pařidla v roce 1659 oddělila jako samostatný statek, 

který v roce 1667 odkázal Martin Maixner mosteckému kostelu sv. Anny. V roce 1785 

přešla Pařidla v rámci stejnojmenného statku do majetku náboženského fondu, jehož 

součástí byla až do roku 1848.  

V polovině 17. století byly ve vsi registrovány pouze 2 chalupy, další dům byl pustý. 

Včetně dvora žilo v Pařidlech v roce 1651 pouze 12 obyvatel. V polovině 18. století zde 

hospodařilo 7 chalupníků (a rodinní příslušníci), působil tady i 1 panský řezník  

a 8 nádeníků. V té době byla kolem obce řada rybníků. V roce 1846 se nacházelo 

v Pařidlech 33 domů se 188 obyvateli. Největší počet obyvatel (488) měla obec v roce 

1921.  



Michaela Husmanová: Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti 

revitalizace území po těžbě na Mostecku 

35 

2014 

Na návsi, v severní části areálu novějšího dvora, stála patrová obdélná budova zámku, 

jejímž středem procházel průjezd. Zámek nejspíše vznikl na konci 17. nebo v 1. polovině 

18. století a byl zřejmě v závěru 19. století upravován. Nedaleko zámku, v severozápadním 

nároží starého dvora, stávala obdélná přízemní budova s půdním polopatrem, připisovaná 

někdejší tvrzi.  

Obec byla zlikvidována v letech 1967 – 1969 kvůli postupující těžbě uhlí.  

Lom Ležáky – Most [16] 

Lom Ležáky – Most se nachází v centrální části severočeské hnědouhelné pánve v okrese 

Most, severně od obce Most. Ložisko hnědého uhlí bylo po dobu životnosti dobýváno 

nejdříve hlubinným, později výhradně povrchovým způsobem.  

Spojením závodů Evžen a Ležáky vzniklo nové souvislé těžební pole předurčující budoucí 

rozvoj lomu. Bylo započato s otvírkou Nového pole (dnešní popelová skládka Venuše)  

se zahájením těžby v roce 1950. V šedesátých letech se těžba lomu Ležáky rozšířila 

z prostoru severně od obce Střimice a z Nového pole do území severně bezeslovné 

vymýtiny (nový závod Ležáky).  

Pro rozvoj těžby a zajištění potřebného množství uhlí bylo rozhodnuto rozšířit těžbu  

do pilíře města Mostu. Pokračováním lomu Ležáky se tak stal lom Most, jehož otvírka 

probíhala řadu let. Těžební fronty se postupně propojily s lomem Ležáky a vytvořily jednu 

společnou těžební frontu.  

Před douhlením sloje v prostoru starého města Mostu bylo rozhodnuto o rozšíření lomu  

do těžebního pole Kopisty, a tak pokračovala těžba uhlí v kopistském poli lomem  

Most – Kopisty, který byl v roce 1994 přejmenován na historický název Ležáky.  

V roce 1995 bylo rozhodnuto o útlumu těžby lomu Ležáky, avšak po krátkém zvýšení 

poptávky po uhlí v letech 1995 a 1996 bylo rozhodnuto opět prodloužit životnost lomu  

do roku 2000. Po krátké době byla těžba k 31.08.1999 ukončena.  

Rekultivace celého území zbytkové jámy a svahů výsypek lomu Ležáky – Most je  

od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být využíváno pro příměstskou 

rekreaci, které bude sloužit všestrannému využití, a to jako místo pro rekreaci, oddych, 

turistiku, sport, rybolov a ostatní zájmové činnosti nejen obyvatel města. Rekultivační 
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snahy v celém území směřují k vytvoření rozmanité ekologicky i esteticky hodnotné 

krajiny s velkou vodní plochou, která bude zároveň plnit významnou funkci krajinně 

estetickou i ekologickou. [16] 

Na jednotlivých plochách bývalého lomu jsou zastoupeny rekultivace lesnické, zemědělské 

a hydrické. Dokončená a rozpracovaná rekultivační území jsou uvedena v tabulkách č. 5,  

č. 6. [39]     

Název ZR [ha] LR [ha] OR [ha] 

Pařidelská výsypka 14,68 6,44  

Rudolická výsypka (II. et.) 38,5 9,84 8,85 

Střimická výsypka (I. et.)  15,17  

Střimická výsypka (II. et.) 32,54 21,9  

Střimická výsypka, pískovna  1,23  

Střimická výsypka (IV. et.)   64,7 

Střimická výsypka (IV. et.), sanace 

skládky 

  7,54 

Úprava okolí děkanského kostela   18,4 

Lom Most – vnitřní výsypka (II. et., 

1. část) 

 13,49 16,61 

U pasového dopravníku  1,98 25,78 

Ležáky Střimice (III. et. – les)  21,10 0,55 

Střimická výsypka (IV. et.) 82,12  13,81 

Střimická výsypka (V. et.) 52,70   

Lom Most – vnitřní výsypka (III. et.)   32,90 

Lom Most – svahy, B pole biologie  5,35 13,07 

Lom Most – svahy, jižní část, biologie   90,15 

Tabulka 5: Dokončené rekultivace lomu Most [39] 
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Název 
Rok 

zahájení 

Rok 

dokončení 

Výměra 

[ha] 

Lom Most – svahy; Nový závod, 

biologie 
1998 2014 8,96 

Lom Most – Pařidelský lalok, biologie 2008 2016 6,95 

Lom Most – Konobržský lalok 2005 2015 15,41 

Lom Most – západní svahy 2001 2014 9,03 

Lom Most – severozápadní svahy 2008 2015 139,81 

Lom Most – severní svahy biologie 2008 2016 43,61 

Tabulka 6: Rozpracované rekultivace lomu Most [39] 

Jezero Most [16] 

V roce 1999 došlo k ukončení těžební činnosti na tomto území. Jelikož se jednalo o lom  

o celkové výměře 1264 ha, bylo téměř nereálné takto velkou plochu zasypat. I když prvotní 

návrh měl být uskutečněn zasypáním nadložními zeminami z lomu Bílina, nakonec se  

od tohoto záměru upustilo, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich byla vysoká nákladovost. 

Druhým pak, že na lomu Bílina projevili zájem nadložními zeminami zasypat vlastní 

vytěžený prostor. V blízkém okolí se už nenacházely zásoby zemin, které by uspokojily 

potřeby zasypání lomu, neboť k zahlazení tohoto prostoru by bylo zapotřebí  

cca 200 mil. m
3
 zeminy. Odpovědné osoby tak došly k závěru, že nejlepší variantou bude 

hydrická rekultivace ve spojení se zalesněním a zatravněním.  

K provedení záměru rekultivace zbytkové jámy lomu byl zpracován v dubnu 1996 

společností Hydroprojekt a. s. „Technický projekt likvidace lomu Ležáky“ a Dokumentace 

EIA. Dokumentace komplexně řešila vlivy a variantní způsoby zahlazování zbytkové jámy 

lomu na životní prostředí. Porovnávala tři varianty hydrické rekultivace podle použitého 

zdroje vody a technického řešení: suchou, projektovou a hlubokou.  

Z celkového vyhodnocení všech navržených variant vyšla projektová varianta jako 

nejpříznivější.  
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Nové jezero – Jezero Most je napouštěno vodou z řeky Ohře, která je do této oblasti 

přiváděna z čerpací stanice Stranná, pod vodní nádrží Nechranice, Průmyslovým 

vodovodem Nechranice. Předpoklad plánovaného dopuštění je rok 2014.  

Dnešní podoba jezera by se dala charakterizovat jako unikát v dějinách rekultivací. 

Důvodem je jeho označení největšího a nejhlubšího jezera v Česku. V jámě bývalého lomu 

se nachází zatopená plocha o celkové výměře 309,41 ha a maximální hloubce 75 m. Tři 

čtvrtiny zbytkové plochy lomu Ležáky – Most jsou zalesňovány a zatravňovány. Jedním 

z území, s takto upravenou plochou, je i zaniklá obec Pařidla. Podrobnější údaje o Jezeru 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Parametr Hodnota 

Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,00 m n. m. 

Povolené kolísání hladiny v jezeře okolo kóty 199 m n. m.  60 cm 

Kóta max. hladiny 199,60 m n. m. 

Zatopená plocha 309,41 ha 

Objem vody 70 480 462 m
3
 

Maximální hloubka 75,0 m 

Předpokládané ukončení napouštění 2014 

Celková délka obvodové komunikace břehové linie 9 380 m 

Tabulka 7: Základní parametry jezera [16] 

3.1.2. Slatinická výsypka 

Oblast Slatinické výsypky se rozprostírá západně a jižně od města Most a leží na území 

měst Most a Chomutov.  

Počátky těžební činnosti se datují od roku 1963, kdy byl lom Slatinice otevřen pro těžbu 

energetického uhlí k zásobování elektrárny Počerady. Lom byl později přejmenován  

na lom Hrabák a mocnost jeho nadloží byla v rozsahu cca 1,3 – 54,2 m. [48] 
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Celé zájmové území zahrnuje dvě těžební lokality – lom Jan Šverma a lom Hrabák 

(Vršany), kdy v roce 2002 bylo rozhodnuto o sjednocení obou částí do jedné lokality - 

Vršany. Do zájmového území teda patří společná zbytková jáma, vnitřní výsypka lomu Jan 

Šverma, vnitřní výsypka Vršany a dále území, která jsou již celá v rekultivačním procesu 

nebo zde rekultivace byly již ukončeny, jsou jimi: vnitřní výsypka Vrbenský, výsypka 

Velebudice, výsypka Malé Březno a výsypka Slatinice. [48] 

Činnost těžby ve zkoumané lokalitě byla ukončena v roce 1986 a uvolněné jámy lomu  

se využily k zakládání výsypkových zemin lomu Vršany – Slatinická výsypka. Zakládání 

skrývkových zemin bylo ukončeno na konci 90. let a výsypka navazuje na Čepirožskou 

výsypku a vrch Ressl. Zaniklé obce v důsledku těžební činnosti v zájmovém území jsou: 

Bylany, Čepirohy, Holešice, Hořany, Slatinice, Velebudice, Vršany. [30, 48] 

Historie obce Slatinice [41] 

Obec Slatinice se rozkládala při Lučním potoce, jak se též jinak nazývá horní tok říčky 

Srpiny, a to asi 5 km jihozápadně od Mostu. Východně od Slatinic ležely Čepirohy, na jihu 

pak Vršany. Severně se nacházely Hořany. 

Původ jména Slatinic odkazuje na slatinná místa, která byla známa z okolí Lučního potoka 

ještě v nedávné minulosti. V písemných pramenech se vyskytovaly různé tvary 

pojmenování této obce: Slatinicce, Slatienicze, nebo německy Deutsch Schladnig, 

přívlastkem „deutsch“ zřejmě odlišující ves od Českých Zlatníků – Böhmisch Schladnig. 

Nejstarší osídlení katastru Slatinic bylo zaznamenáno z doby bronzové. Představovalo je 

pohřebiště kultury únětické (2000 – 1500 př. n. l.) a sídliště kultury knovízské  

(1250 až 900 př. n. l.). Další nálezy pocházely z mladší doby železné (kultura laténská,  

400 – 50 př. n. l.) a doby římské (50 př. n. l. – 376 n. l.). 

Slatinice náležely k jedné z nejstarších obcí Mostecka, které byly doloženy v písemných 

pramenech. První zmínka o této vsi pochází z testamentu Hrabošice Kojaty z roku 1227, 

v němž odkázala jistému Dětřichovi mimo jiné ves Slatinicci. V roce 1312 prodal Jan 

z Werberku, mostecký občan, své dědičné platy ve Slatinicích Zderazskému klášteru 

v Praze který držel ves patrně až do roku 1456, kdy ji prodal Janu Hochhauserovi 

z Hochhausu. 
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V roce 1511 zakoupilo ves bratrstvo Největšího Těla Kristova v Mostě a vlastnilo obec  

a statek Slatinice až do roku 1783. Poté se zde vystřídali různí majitelé. V roce 1811 získali 

Slatinice svobodní páni z Ottlilienfeldu a drželi je až do roku 1848. 

Třicetiletá válka, zdá se, Slatinice příliš neovlivnila. Tak jako před ní, i v polovině  

17. století, tady žilo pouze 6 sedláků a 5 chalupníků s rodinami, a nebyly zde zjištěny 

žádné pusté statky. Čtrnáct usedlostí vlastnilo alespoň kousek vinice. O sto let později zde 

stále hospodařilo jen 15 osob vlastnících pole, ale zaznamenáni byli i dva ševci, krejčí, 

kovář, učitel a obecní pastýř. V roce 1846 stálo v obci 26 domů se 159 obyvateli. V roce 

1908 měly Slatinice 240 obyvatel, v roce 1921 pak 44 domů a 293 obyvatel. 

Již před rokem 1278 byly Slatinice farní obcí, což předpokládá existenci románského 

kostela, kterému odevzdávali desátky lidé i z nedalekých Čepiroh. Původní kostel snad 

vzal za své během husitských válek, a proto byla v obci v roce 1455 postavena nová 

dřevěná sakrální stavba, kterou nahradil později až barokní kostel sv. Šimona a Judy, 

vybudovaný v letech 1732 – 1743 J. Waltrem z Mostu. 

Obec byla zlikvidována v letech 1965 – 1968 v důsledku důlní činnosti. 

Rekultivace 

Celkový pohled na Slatinickou výsypku o rozsahu cca 410 ha nám nabízí přehled 

rekultivací různého stáří, a to od ukončené lesní rekultivace (před 20 – 30 lety), přes 

rekultivace rozpracované, po rekultivace ostatního typu již ukončené. 

Pohled nám zároveň předvádí i většinu krajinných složek, uplatňovaných při tvorbě nové 

krajiny po těžbě – zemědělské plochy, lesy, rozptýlenou zeleň, louky, vodní plochy  

a komunikace. [30] 

Celková koncepce rekultivačních prací na území Slatinické výsypky je rozvržena do čtyř 

etap. Výzkumné práce v letech 2000 a 2014 byly prováděny na lokalitě, která je uvedená 

jako Slatinická výsypka IV. etapa. 

Slatinická výsypka I. etapa 

Plocha rekultivace je situována v prostoru svrchního řezu lomu Hrabák, který byl částečně 

přesypán. Rekultivaci tvoří dvě samostatné plochy, na kterých byla technická etapa 
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zahájena v roce 1996. Návrh biologické rekultivace byl koncipován s ohledem  

na uvažovanou přeložku Komořanského koridoru a na záměr výstavby silnice Most – 

Hořany. Na pásu o šířce cca 120 m nebylo proto doporučeno souvislé zalesnění, ale pouze 

zatravnění se skupinovou výsadbou nízké a polovysoké zeleně. [27] 

Slatinická výsypka II. etapa 

Jedná se o plochu v západní části Slatinické výsypky. Technická etapa byla zahájena 

v roce 1998, kdy byly svahové partie upraveny do sklonu 1 : 4. Ostatní povrch výsypky  

byl upraven tak, aby nevznikala bezodtoká místa. Odvedení povrchových vod bylo 

realizováno třemi příkopy zaústěnými do retenční jímky čerpací stanice. Z této jímky  

je voda odčerpávána do Lučního potoka. Současně byly zřízeny komunikace podél západní 

paty Slatinické výsypky v celkové délce 3 km. Celá plocha byla následně zatravněna. [27] 

Slatinická výsypka III. etapa, 1. + 2. část 

V této akci byla do rekultivačního procesu zařazena náhorní plošina vnitřní výsypky.        

1. část se nachází na severovýchodním okraji této plošiny, 2. část leží v jižní části náhorní 

plošiny. Technická etapa byla zahájena v roce 1999. Návrh biologické rekultivace vychází 

ze skutečnosti, že převážná část území leží v trasách předpokládaných přeložek 

energetických sítí, produktovodů a komunikace. Proto byly plochy v rámci biologické 

rekultivace pouze zatravněny. Plocha ve východní části náhorní plošiny, která není dotčena 

výstavbou přeložek, byla doporučena pro zemědělskou rekultivaci. [27] 

V roce 2001 byly ukončeny sukcesní plochy na 0,98 ha, v roce 2002 byla ukončena 

zemědělská rekultivace o rozsahu 36,17 a ostatní plocha o rozsahu 117,55 ha. [27] 

Slatinická výsypka IV. etapa 

Jedná se o rekultivaci svahové partie ve východní části výsypky s maximálním převýšením 

do 25 m. Celkové území čtvrté etapy se rozprostírá na území o výměře 44,59 ha, z něhož 

vodní plochy činí 2,44 ha a ostatní 42,15 ha. Technická etapa rekultivace byla zahájena 

v roce 2000 terénními úpravami. Na části ploch byl proveden návoz a zapracování spraší 

v mocnosti 0,15 m. Zeminy byly dále obohaceny o organickou hmotu ve formě 

zemědělských kompostů (40t/ha) a přípravným agrocyklem (zelené hnojení). Svažité 
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plochy byly v rámci protierozních opatření namulčovány organickými substráty v dávce 

600 t/ha a následně zatravněny. [7] 

Výsadby byly realizovány ve sponu 1 x 1,5 m, tj. cca 6 700 ks/ha. [7] 

Sortiment tvoří [7]:  

 dub letní (Quercus robur)  

 dub zimní (Quercus petraea)   

 lípa srdčitá (Tilia cordata)  

 habr obecný (Carpinus betulus)   

 javor klen (Acer pseudoplatunus)  

 javor mléč (Acer platanoides)  

 javor babyka (Acer campestre)   

 borovice lesní (Pinus sylvestris)  

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)  

 bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)  

 topol osika (Populus tremula Linné) 

 třešeň ptačí (Primus avium)  

 jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)  

Dále zde byla vysázena také řada keřů do okrajů skupin stromových výsadeb (líska, brslen, 

kalina, ptačí zob, hloh, svída). [7] 

Kromě těchto tradičních lesních výsadeb byly v ploše v rámci rekultivace IV. etapy 

vysazeny aleje a menší skupiny z odrostků. [7] 

Jsou tvořeny [7]:  

 lípou velkolistou (Tilia platyphyllos)  

 jeřábem obecným (Sorbus aucuparia) 

 javorem mléčem (Acer platanoides)   

 jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)  

Kompletní přehled rekultivovaných ploch rozpracovaných a dokončených udávají tabulky 

č. 8, č. 9. 
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Název ZR ha LR ha OR ha 

Slatinická výsypka I. et. – 

hospodárnice 
 15,2  

Slatinická výsypka II. et. – HTÚ  27,32  

Slatinická výsypka II. et. biologie   3,60 

Slatinická výsypka III. et. biologie   117,55 

Slatinická výsypka III. et. – HTÚ – 

komunikace 
 16,5  

Slatinická výsypka III. et. zem. č. 36,17   

Slatinická výsypka IV. et. (část 

sukcese) 
  0,45 

Tabulka 8: Dokončené rekultivace na Slatinické výsypce [27] 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9: Rozpracované rekultivace na Slatinické výsypce [27] 

3.2. Metodika odběrů a zpracování vzorků 

Prioritním výzkumem bylo stanovení druhové diverzity, abundance a biomasy žížal  

na výsypkách v Mostě. Tento výzkum nebyl náročný na pomůcky, nicméně byl náročnější 

na čas a fyzičku. Metodik, které slouží pro stanovení počtu žížal je nespočetně mnoho. 

V této práci bylo přihlédnuto k metodě navrhovanou Doc. RNDr. Václavem Pižlou, CSc. 

(2002). Výkopy byly prováděny na dvou lokalitách – Slatinická výsypka a výsypka 

Pařidelského laloku - lokalita Johan. Pro druhou ze zmiňovaných oblastí bylo zapotřebí 

získání povolení pro vstup od PKÚ s. p., které bylo časově omezené. K vybrané metodě  

Název 
Rok 

zahájení 

Rok 

dokončení 

Výměra 

[ha] 

Slatinická výsypka III. et., 1. + 2. č. 1999 2015 17,35 

Slatinická výsypka IV. et., biologie 2000 2015 44,59 
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a zvoleným lokalitám bylo přihlédnuto z důvodu užití FŽP UJEP. Fakulta prováděla 

terénní práce na daném území v roce 2000. 

V celém průběhu terénních prací byly veškeré kroky zaznamenávány fotoaparátem Casio 

SG-HC 21. 

Vzhledem k tomu, že diverzita, abundance a biomasa žížal je závislá nejen na ročním 

období, ale také na vlastnostech půdy, byly v dalších fázích terénních prací zhodnoceny 

fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Analýza půdních vzorků byla provedena 

Zemědělskou oblastní laboratoří Malý a spol. v Postoloprtech.  

Po terénních a výzkumných prací byly veškeré naměřené a nasbírané hodnoty 

zaznamenávány do tabulek a vyhodnocovány s dalšími výsledky pomocí grafů v programu 

MS Excel. 

3.2.1. Stanovení druhové diverzity 

Jelikož se z ekologického hlediska žížaly rozdělují do tří skupin – epigeické, endogeické  

a anektické, byla z tohoto důvodu vykopána sonda do hloubky 1 m, kde je největší 

pravděpodobnost získání anektického druhu žížal.  

Nalezené taxony byly nejdříve očištěny a následně determinovány na základě jednotlivých 

vlastností. Nejprve byly žížaly roztříděny podle zbarvení a délky. Následně byly druhy 

pozorovány pomocí lupy, kde byly zjištěny počty segmentů, parametry velikosti  

a vzdálenosti štětinek, parametry opasku vyskytujícím se na daném článku a jeho tvar. 

Dále byly zkoumány pubertální valy na článcích a pohlavní vývody. Všechny vlastnosti 

byly zaznamenány do zápisníku a na základě těchto vlastností došlo k vyhodnocení 

určitého druhu dle klíče Doc. Pižly (2002). 

3.2.2. Stanovení abundance 

V zájmových územích bylo předem stanoveno, na kterých místech budou výkopy 

prováděny. Na jedné lokalitě byla vymezena čtyři území, která sloužila pro výkop sondy. 

Sonda byla vykopána v rozměrech 1 x 1 m do hloubky kořenového systému rostlin, což 

zpravidla činilo 25 - 30 cm [50]. Tato metoda byla doporučena studentům FŽP UJEP  

Doc. Pižlou. Zemina byla odhazována na předem připravený igelitový pytel, ze kterého 

byla následně ručně přebírána a vhazována zpět do jámy. V případě nálezu žížal, z každé 
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sondy, byl výskyt zaznamenán do zápisníku a po ukončení prací sečten. Žížaly byly 

odkládány do kelímku pro potřeby dalšího výzkumu.  

Po ukončení veškerých výzkumných prací byly žížaly navráceny zpět do půdy a vykopaná 

jáma byla zahlazena. 

3.2.3. Stanovení biomasy 

Z vykopané zeminy byly žížaly ručně přebírány a odkládány do kelímku. Po ukončení 

přebírání, vždy z jedné sondy, byly žížaly zváženy na předem odvážené digitální váze. 

Výsledek byl zaznamenán a zdokumentován. Výsledky nebyly porovnány s výsledky 

Fakulty, jelikož daný výzkum neprováděla. Nicméně byly výsledky porovnány 

s průměrnými hodnotami naměřených Prof. RNDr. Josefem Ruskem, DrSc. a RNDr. 

Šárkou Havlíkovou (1998). 

3.2.4. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností půd 

Vzorky byly odebrány z obou lokalit. Z každé lokality bylo odebráno pět vzorků  

dle pokynů laboratoře. Následně byl vzorek uložen do označeného igelitového pytle  

a odvezen do laboratoře. 

Pedologické rozbory byly prováděny ZOL Postoloprty. Všechny zvolené metodiky  

na stanovení fyzikálních a chemických vlastností půd vycházely z jednotných pracovních 

postupů – Analýza půd I, II, III vydaných ÚKZÚZ. 

Vlhkost půdy [10] 

Do předem zvážené hliníkové vysoušečky bylo naváženo 5,0 g upraveného vzorku 

s přesností  0,001 g. Vysoušečka byla umístěna s odklopeným víčkem do sušárny vyhřáté 

na 105 °C. Sušení probíhalo po dobu 4 hodin. Po této době byla vysoušečka uzavřena 

víčkem a nechala se vychladnout v exsikátoru. Vychladlá vysoušečka byla zvážena 

s přesností  0,001 g. Hodnoty byly dosazeny do vzorce a byla tak získána hodnota 

vlhkosti.  

Výpočet sušiny   S = 100 . (MV - M) / V    

Výpočet vlhkosti  VL = 100 - S 
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S  – laboratorní sušina [%] 

M  – hmotnost prázdné vysoušečky [g] 

MV  – hmotnost vysoušečky se vzorkem po vysušení [g] 

V  – hmotnost navažovaného vzorku [g] 

Půdní reakce [10] 

Do kádinky bylo odváženo 10 g upraveného půdního vzorku, do kterého bylo přidáno  

50 ml vyluhovacího roztoku chloridu vápenatého (CaCl2). Roztok byl extrahován  

na mechanické třepačce po dobu 60 minut a následně ponechán 60 minut v klidu. Po takto 

uplynulé době bylo provedeno měření pomocí skleněné pH-elektrody na pH-metru 

metodou nazývanou potenciometrie. 

Základní živiny [10] 

Pro tento postup bylo ZOL použito metody dle Mehlicha III. Do skleněné nádoby bylo 

naváženo 10 g suchého, semletého půdního vzorku, do kterého byl přidán extrakční roztok. 

Po sloučení těchto složek byla nádoba protřepána na rotační třepačce při otáčkách  

50  5 ot/min po dobu 5 minut. Po extrakci byla suspenze filtrována přes hustý filtrační 

papír do 100 ml PE nádobek.  

Jelikož se v obou případech výsypek jednalo o půdy jílovité, tedy půdy těžké, byla  

pro hodnocení kategorizace zástupců jednotlivých prvků použita klasifikační stupnice  

dle Mehlicha III pro zástupce všech určovaných biogenních prvků.  

Obsah dusíku, poměr C : N  [10] 

Celkový dusík byl stanoven na dusíkovém analyzátoru Truspec od firmy LECO. Během 

analytického cyklu došlo ke třem fázím: výplach, spalování a analýza.  

Ve fázi výplachu byl vzorek, zabalený v cínové folii, vložen do podávací hlavy, utěsněn  

a zbaven zbytku vzduchu.  

Ve fázi spalování byl vzorek spuštěn do vyhřáté pece (950 °C), kde k němu byl přiváděn 

kyslík pro rychlé a dokonalé spálení. Dodatečný filtr a dvoustupňový termoelektrický 

chladič odstranil vlhkost. Spaliny byly shromažďovány ve směšovací komoře.  

V analytické fázi byl do směšovací komory vstřikován kyslík a smíchán se spalinami. 
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Plyny v alikvotní smyčce byly převedeny do nosného plynu hélia, vedeny přes horkou 

měď k odstranění kyslíku a převedeny NOx na N2 a následně proudily přes Lecosorb  

a Anhydron k odstranění CO2 a vody. Ke stanovení dusíku byla použita tepelně vodivostní 

cela. Konečný výsledek byl zobrazen jako hmotnostní procento.  
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4. Výsledky 

V roce 2000 monitorovala FŽP UJEP území dotčené báňskou činností, jehož součástí byl  

i výzkum na sledování abundance žížal (Lumbricus). Vzhledem k tomu, že jsou žížaly 

vhodným bioindikačním druhem, bylo pro potřeby zpracování této práce na výzkum 

navázáno. Kromě sledování druhové diverzity a abundance byl dále proveden i výzkum  

na biomasu, což jsou vlastnosti, které se mohou podílet na celkovém zhodnocení 

devastovaných území. 

4.1. Druhová diverzita 

Na obou lokalitách byly v průběhu výzkumných prací nalezeny čtyři druhy žížal.  

Na zájmových lokalitách Pařidelského laloku a Slatinické výsypky dominoval druh 

Aporrectodea caliginosa spolu s druhem Aporrectodea rosea. Oba tyto endogeické druhy 

se vyznačují osídlováním všech typů ekosystémů a patří k nejhojněji zastoupeným  

a rozšířeným druhům v České republice.  

Pro potřeby získání anektického druhu žížal byla na každé z lokalit vykopána sonda  

do hloubky 1 m. Bohužel ani na jedné z lokalit nebyl zaznamenán výskyt tohoto druhu. 

První ze zmiňovaných dominantních druhů se vyskytuje převážně ve vlhčích jílovitých  

a hlinitých půdách, na loukách, v mokřadech a listnatých lesích. Preferuje neutrální půdy, 

ale zároveň je relativně acidotolerantní. [33] 

Tento druh se vyznačuje charakteristikou délky těla 40 – 180 mm, šířkou těla 3,5 – 7 mm, 

počtem segmentů 120 – 146, zbarvením šedobílým a dorsální části přídi, která bývá někdy 

světle hnědo-červená. [33] 

 

Obrázek 5: Aporrectodea caliginosa (foto: M. Husmanová) 
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Druhý dominantní druh – Aporrectodea rosea – je typický pro osídlování listnatých až 

smíšených lesů, lužních lesů, luk, orné půdy i technogenních ekosystémů. Jsou neutrofilní, 

ale zároveň také acidotolerantní. Vlastnosti, kterými se tento druh vyznačuje, jsou: délka 

těla 25 – 150 mm, průměr těla 2 – 6 mm, počet segmentů 120 – 165, brava živě růžová, 

opasek růžovo-oranžový a štětiny slině sblížené. [33] 

 

Obrázek 6: Aporrectodea rosea (foto: M. Husmanová) 

V menší míře byl zastoupen, dle ekologického hlediska, epigeický druh Lumbricus 

castaneus. Tento druh nejčastěji obývá opadavou vrstvu půdy ve většině ekosystémů. Dále 

byl jeho výskyt zaznamenán i v orných půdách, pod kameny či padlými kmeny. V hojném 

zastoupení se vyskytuje na celém území ČR. Charakteristika tohoto druhu spočívá v délce 

těla 30 – 85 mm, průměru těla 2 – 2,5 mm, počtu segmentů 81 - 91, zbarvení  

červeno-fialovém a opasku sedlovitém. [33] 

 

Obrázek 7: Lumbricus castaneus (foto: M. Husmanová) 

Nejmenší zastoupení, na zájmových lokalitách, bylo v podobě druhu Lumbricus terrestris. 

Výskyt tohoto druhu je rovněž zaznamenán na území celé ČR především na orných 

půdách, loukách, listnatých lesích, ale i v řadě dalších biotopů s minerální půdou včetně 

ruderálních. V jehličnatých lesích se vyskytují pouze místně, hlavně na březích toků. Je 
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neutrofilní a typickými vlastnostmi pro tento druh jsou: délka těla 90 – 300 mm, průměr 

těla 7 – 10 mm, počet segmentů 108 – 180, barva hnědo-fialová až červeno-fialová, zadní 

část těla žlutavá a opasek sedlovitý. [33] 

 

Obrázek 8: Lumbricus terrestris (foto: M. Husmanová) 

RNDr. Havlíková uvádí ve své zprávě [12], že v období let 1994 – 1997 bylo postupně  

na území celé ČR nalezeno na TTP 5, 6, 10 a 15 druhů taxonů, kdy největší počet byl 

zaznamenán v posledním roce, tedy v roce 1997. Ze zprávy je patrné, že historie TTP není 

známa, pouze lze konstatovat, že TTP zde existoval nejméně rok před prvním odběrem 

vzorků. [12] 

Druh 1994 1995 1996 1997 

Allolobophora chlorotica 

chlorotica 
 X  X 

Aporrectodea caliginosa 

caliginosa 
X X X X 

Aporrectodea caliginosa 

trapezoides 
 X  X 

Aporrectodea longa longa    X 

Aporrectodea rosea rosea X X X X 

Dendrobaena octaedra X   X 

Eisenia fetida fetida    X 

Eiseniella tetraedra pupa    X 

Fritzingeria platyura platyura    X 

Lumbricus castaneus  X X X 

Lumbricus rubellus rubellus X X X X 
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Druh 1994 1995 1996 1997 

Lumbricus terrestris X X X X 

Octolasion lacteum  X X X 

Octolasion tyrtaeum    X 

Proctodrilus antipae  X  X 

Proctodrilus tuberculatus  X  X 

Tabulka 10: Celkový přehled nalezených druhů a jejich výskytu v jednotlivých letech [12] 

Jestliže bychom pracovali se sledováním vývoje diverzity na TTP dle RNDr. Havlíkové, 

dospěli bychom k názoru, že vývoj na mosteckých lokalitách, co se týče druhového 

zastoupení žížal, je poměrně nízký. Vzhledem k tomu, že v uvedené zprávě se autorka 

zmiňuje o nárůstu deseti druhů v průběhu čtyř let, nelze nález v oblasti Pařidelského laloku 

a Slatinické výsypky hodnotit velmi kladně. 

Dominantní zastoupení uvedených druhů je zcela jistě způsobeno tím, že se jedná,  

dle RNDr. Havlíkové [12], o druhy s velmi širokou ekologickou valencí, což je s největší 

pravděpodobností příčinou jejich dominanty na území dotčených báňskou činností. Tyto 

druhy jsou charakterizovány úspěšným přežíváním i v oblastech, kde převládají nepříznivé 

vnější vlivy. 

Druhy s nižší ekologickou valencí, kterými jsou Lumbricus castaneus a Lumbricus 

terrestris, patří k druhům, které naopak upřednostňují ornou půdu před trvale travními 

porosty. [12] 

4.2. Abundance žížal 

V České republice se studiem žížal zabývá několik odborníků. Mezi nejznámější patří  

Doc. Václav Pižl, Prof. Josef Rusek a RNDr. Šárka Havlíková. Stejně tak se danou 

problematikou zabývají i někteří zahraniční autoři, jejichž výsledky, včetně výsledků 

RNDr. Havlíkové, Prof. Ruska a studentů FŽP UJEP z roku 2000, byly porovnány 

s hodnotami získaných pro potřeby této práce. V roce 2012 probíhal výzkum na abundanci 

žížal studenty FŽP UJEP Banýra a Čermáka na rekultivovaných plochách v oblasti 

Radovesické výsypky a výsypky Pokrok. Jejich výsledky byly rovněž porovnány 

s výsledky Pařidelského laloku a Slatinické výsypky. 



Michaela Husmanová: Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti 

revitalizace území po těžbě na Mostecku 

52 

2014 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 11, 12 a grafické znázornění výsledků s výsledky 

ostatních autorů pak v grafu č. 2. 

 

Pařidelský lalok - l. Johan 
1. 2. 3. 4. 

Abundance, r. 2000 [ind.m
-2

] 0 0 0 0 

Abundance, r. 2014 [ind.m
-2

] 24 8 31 23 

Tabulka 11: Stanovení počtu žížal na Pařidelském laloku – lokalita Johan v roce 2000 a 2014 

Průměr (2000): 0 

Průměr (2014): 21,5 

 

Slatinická výsypka 
1. 2. 3. 4. 

Abundance, r. 2000 [ind.m
-2

] 0 0 0 0 

Abundance, r. 2014 [ind.m
-2

] 142 115 122 194 

Tabulka 12: Stanovení počtu žížal – Slatinická výsypka v roce 2000 a 2014 

 Průměr (2000): 0 

 Průměr(2014): 143,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 13: Průměrné hodnoty abundance ze všech dostupných hodnot [2, 9, 12] 

 

Autor Země Abundance [ind.m
-2

] 

Rusek (1998) ČR + SR (1979) 76,25 

Rusek (1998) Evropa (1934 – 1975) 251,5 

Fraser (1998) Nový Zéland 1065 

Chevallier (1998) Martinique 186 

Havlíková (1998) ČR 274,176 

Banýr (2012) ČR (2012) 165,75 

Čermák (2012) ČR (2012) 237,25 
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Graf 2: Výsledky všech získaných hodnot [2, 9, 12] 

Početní zastoupení jednotlivých druhů žížal v zájmových lokalitách Slatinické výsypky  

a Pařidelského laloku jsou uvedeny v tabulkách č. 14 a 15. Procentuální vyjádření pak 

v grafech č. 3, 4, 5, 6 na Slatinické výsypce a v grafech č. 7, 8, 9, 10 na Pařidelském 

laloku. 

 

Slatinická výsypka 

1. 2. 3. 4. 

Druh 

Aporrectodea caligniosa 51 63 83 74 

Aporrectodea rosea 58 31 19 64 

Lumbricus castaneus 23 14 9 32 

Lumbricus terrestris 10 7 11 24 

Tabulka 14: Početní zastoupení jednotlivých taxonů na Slatinické výsypce 
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Graf 3: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na SV - 1. výkop 

 

Graf 4: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na SV - 2. výkop 

 

Graf 5: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na SV - 3. výkop 
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Graf 6: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na SV - 4. výkop 

 

Pařidelský lalok 

1. 2. 3. 4. 

Druh 

Aporrectodea caligniosa 9 6 17 11 

Aporrectodea rosea 11 1 9 5 

Lumbricus castaneus 3 1 5 3 

Lumbricus terrestris 1 0 0 4 

Tabulka 15: Početní zastoupení jednotlivých taxonů na Pařidelském laloku 

 

Graf 7: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na PL - 1. výkop 
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Graf 8: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na PL -  2. výkop 

 

Graf 9: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na PL - 3. výkop 

 

Graf 10: Grafické znázornění procentuálního počtu jednotlivých taxonů na PL - 4. výkop 
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Výzkumy pro potřeby této práce byly konány stejně jako v roce 2000 na stejných 

lokalitách Mostecké pánve, a to na Pařidelském laloku a Slatinické výsypce. Rekultivace 

zde byly zahájeny od roku 1998 a 2000. Není se tedy čemu divit, že v roce 2000 studenti 

FŽP UJEP opravdu nenašli ani jednu žížalu. Výsledky Fakulty jen dokazují, že dva roky  

je velmi krátká doba na zotavení krajiny.  

Naopak nynější srovnání výsledků s výsledky studentů z roku 2000 by se daly hodnotit 

velmi kladně. Za dobu 14 let došlo ke značnému rozvoji žížal. Zjištěné hodnoty byly velmi 

uspokojivé v případě obou lokalit. Nález byl relativně vysoký.  

Z grafu č. 2 je patrné, že počet výskytu žížal se nachází v mezích dolní a střední hranice 

v porovnání s ostatními odborníky. Jelikož se ve všech případech jedná o TTP, jsou 

výsledky z tohoto pohledu srovnatelné. Nicméně z pohledu užitých metodik pro získání 

celkového počtu žížal je problematické. Informace o metodách získávání a zpracování 

nejsou známy. 

Plně srovnatelné jsou výsledky studentů Banýra a Čermáka, kteří postupovali stejným 

způsobem jako v případě zpracování této práce. V případě Banýrova výsledku na výsypce 

Pokrok II A, kde byla ukončena rekultivace v roce 2001 z větší části lesnickou rekultivací, 

je výsledek téměř shodný s výsledkem na Slatinické výsypce. Výsledky Čermákova 

výzkumu by se daly hodnotit jako velmi kladné. Vzorky byly odebírány z lokality 

Radovesická výsypka II, která byla rekultivována od roku 1986 způsobem biologické 

rekultivace.  

Je jednoznačné, že rozdíl ve výskytu záleží, kromě jiných faktorů, především na způsobu  

a ukončení rekultivace. V oblasti Pařidelského laloku byla plocha ponechána z větší části 

přímé sukcesi. Listnaté dřeviny se nacházely ve vzdálenosti cca 30 m. Oproti tomu  

na Slatinické výsypce, kde je zastoupení sukcesních ploch minimální, byly výkopy 

prováděny přímo v centru výsadby listnatých dřevin. Výsledky ve Slatinicích byly oproti 

výsledkům z Pařidel téměř trojnásobné. Z tohoto důvodu byl proveden jeden kontrolní 

výkop  

na Slatinické výsypce, která se zařazuje do IV. etapy, a to v místech přirozené sukcese, kde 

je výsadba rovněž ve vzdálenosti cca 30 m. Výsledek pro tuto „pouze“ zatravněnou plochu 

byl v podobě nálezu čtyř kusů žížal. Nálezy svědčí o tom, že půdní edafon upřednostňuje 
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podmínky „kořenové“. Dalo by se celkově zhodnotit, že vhodně zvolené lesnické 

rekultivace ovlivňují rychlost vývoje žížal na dříve devastovaných území.  

Z tohoto důvodu by bylo vhodné doporučení pro rekultivátory pro další způsoby 

rekultivací upřednostňovat tento typ rekultivace. Nejen pro žížaly, ale i pro ostatní 

společenstvo se zdá být tento typ jako nejpřijatelnější. 

4.3. Biomasa žížal 

Výsledky biomasy žížal na jednotlivých zájmových plochách byly porovnány pouze 

s výsledky naměřenými RNDr. Havlíkovou a Prof. Ruskem. [12] V případě FŽP UJEP 

nejsou výsledky známy, stejně tomu tak je i u ostatních autorů, s jejichž hodnotami byla 

porovnána abundance žížal. 

 

Pařidelský lalok, l. Johan 
1. 2. 3. 4. 

Biomasa [g.m
-2

] 6 2 9 6 

Tabulka 16: Stanovení biomasy žížal – Pařidelský lalok v roce 2014 

Průměr: 6 

 

Slatinická výsypka 
1. 2. 3. 4. 

Biomasa [g.m
-2

] 43 32 37 59 

Tabulka 17: Stanovení biomasy žížal – Slatinická výsypka v roce 2014 

Průměr: 42,75 

 

Autor Země Biomasa [g.m
-2

] 

Rusek (1998) Evropa 68,75 

Havlíková (1998) ČR 94,701 

Tabulka 18: Stanovení biomasy žížal Prof. Ruska a RNDr. Havlíkové [12] 
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Graf 11: Biomasa žížal všech dostupných hodnot [12] 

Získané hodnoty na obou lokalitách jsou vzhledem k počtu nalezených žížal odpovídající. 

Nicméně hodnoty se pohybují pod hranicí průměrných hodnot uvedených v tabulce č. 18. 

Zjištěné hodnoty jsou tedy velmi nízké. 

4.4. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy 

Vlhkost 

Vlhkost půdy udává momentální obsah vody v půdě. Vlhkost je z vlastností půdy 

ovlivněna zejména pórovitostí půdy, texturou půdy a obsahem humusu. S celkovou 

pórovitostí a momentálním obsahem vody, která zaplní půdní póry, úzce souvisí 

provzdušněnost půdy (aerace). Dojde-li k nárůstu vlhkosti půdy při nezměněné pórovitosti, 

klesá provzdušnění půdy. [54] 

 

 

 

 

Tabulka 19: Stanovení vlhkosti půdy v letech 2000 a 2014 

 

Odlišnost vlhkosti půdy není nijak zvlášť markantní. Vlhkost půdy v roce 2014 byla 

v případě Pařidelského laloku snížena cca o 9 % v porovnání s výsledky z roku 2000. 

Oproti tomu na Slatinické výsypce byla vlhkost procentuálně navýšena cca o 3 %. 
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Půdní reakce 

Reakce půdy patří k nejvýznamnějším charakteristikám půdy. Na reakci půdy závisí 

rozpustnost různých sloučenin biogenních a stopových prvků, aktivita mikroorganizmů, 

ovlivňuje adsorpci a desorpci iontů rostlinných živin, strukturu půdy apod. [54] 

Reakce půdního roztoku je určena aktivitou volných iontů H
+
 a OH

-
. Vyjadřuje  

se hodnotou pH. Reakce může být od velmi kyselé po zásaditou. [54] Pro hodnocení  

se používá následujících stupnic: 

 

Reakce pH/CaCl2 

extrémně kyselá pod 4,6 

silně kyselá 4,6 – 5,1 

kyselá 5,1 – 5,6 

slabě kyselá 5,6 – 6,6 

neutrální 6,6 – 7,3 

alkalická 7,3 – 7,7 

silně alkalická nad 7,7 

Tabulka 20: Kategorizace půdní reakce CaCl2 [10] 

 

 

Reakce pH/H2O 

silně kyselá pod 4,9 

kyselá 5,0 – 5,9 

slabě kyselá 6,0 – 6,9 

neutrální 7,0 

slabě alkalická 7,1 – 8,1 

alkalická 8,1 – 9,4 

silně alkalická nad 9,4 

Tabulka 21: Kategorizace půdní reakce H2O [54] 
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Lokalita pHH2O (2000)  pHCaCl2 (2014) 

Pařidelský lalok 7,2 7,2 

Slatinická výsypka 7,7 7,6 

Tabulka 22: Výsledné hodnoty půdní reakce v letech 2000 a 2014 

Z výsledků je patrné, že hodnota pH se nějak zvlášť nelišila v jednotlivých období  

a na jednotlivých území. Na Pařidelském laloku byla v roce 2000 hodnota 7,2 

kategorizována dle stupnice jako slabě alkalická, přičemž je hodnota na pomezí hranic 

slabě alkalického a neutrálního pH. V roce 2014 byl výsledek hodnocen neutrální reakcí  

a hodnota 7,2 je rovněž na hranici neutrálního a alkalického pH. Na Slatinické výsypce je 

hodnota z roku 2000 slabě alkalická a z roku 2014 pak pouze alkalická. 

Základní živiny 

Fosfor (P) 

Zastoupení fosforu hraje důležitou roli pro rostliny i živočichy. Jeho význam spočívá 

především v transformaci energie. V přírodě se vyskytuje ve dvou základních formách – 

organické a minerální. [62] 

Převážná část minerálních sloučenin fosforu v půdě je ve formách ve vodě nerozpustných, 

a proto fosfor z nich je pro rostliny málo přípustný. Oproti tomu organický fosfor 

představuje podstatnou část z celkového obsahu fosforu v půdě. Biochemicky 

nejvýznamnější a nejreaktivnější organické sloučeniny fosforu v půdě jsou fosforylované 

sacharidy. Jsou nositeli velkých kvant biochemicky využitelné energie, která je potřebná 

při mnoha reakcích v půdě. Protože vazba mezi fosfátem a organickou složkou je bohatá 

energií, je zároveň málo stabilní a fosfátový iont se z těchto látek snadno uvolňuje, stává se 

pro rostliny dobře využitelný. [60] 

Obsah Fosfor [mg.kg
-1

] 

nízký do 25 

vyhovující 26 – 50 

dobrý 51 – 90 
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Obsah Fosfor [mg.kg
-1

] 

vysoký 91 – 150  

velmi vysoký nad 150 

Tabulka 23: Kritéria pro hodnocení obsahu fosforu na TTP  podle Mehlicha III. [15] 

Draslík (K) 

Draslík patří mezi nejdůležitější stavební živiny ve výživě rostlin. Jeho nejvýznamnější 

úloha spočívá při fotosyntéze a vodním hospodářství rostlin. [15] Draslík nacházející se 

v půdě v různých sloučeninách, je možno rozdělit do tří skupin: nevýměnný draslík, 

výměnný draslík a draslík vodorozpustný. [60] 

Nejvýznamnější úlohu pro výživu rostlin má výměnný draslík, neboť takto vázané K
+
 jsou 

z převážné části snadno přístupné, nepodléhají rychlému vyplavení ani výrazněji nezvyšují 

koncentraci solí v půdním roztoku. Výměnný draslík přijímají rostliny buď přímo 

kontaktní výměnou za H
+
, nebo nepřímo přes rovnovážný stav mezi draslíkem v půdním 

roztoku a draslíkem výměnným. [60] 

Obsah 

Draslík [mg.kg
-1

] 

Půda 

lehká střední těžká 

nízký do 70 do 80 do 110 

vyhovující 71 - 150 81 - 160 111 – 210 

dobrý 151 - 420 161 - 250 211 – 300 

vysoký 241 - 350 251 - 400 301 - 470 

velmi vysoký nad 350 nad 400 nad 470 

Tabulka 24: Kritéria pro hodnocení obsahu draslíku na TTP dle Mehlicha III. [15] 

Hořčík (Mg) 
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Hořčík je stejně jako draslík rozdělován do tří základních skupin – nevýměnný hořčík, 

výměnný hořčík a hořčík v rozpustné formě. Nejvýznamnější část hořčíku pro rostliny 

tvoří výměnná forma. [60] 

Obsah 

Hořčík [mg.kg
-1

] 

Půda 

lehká střední těžká 

Nízký do 60 do 85 do 120 

Vyhovující 61 - 90 86 - 130 121 – 170 

Dobrý 91 - 145 131 - 170 171 – 230 

Vysoký 146 - 220 171 - 245 231 – 310 

Velmi vysoký nad 220 nad 245 nad 310 

Tabulka 25: Kritéria pro hodnocení obsahu hořčíku na TTP dle Mehlicha III [15] 

Vápník (Ca) 

Obsah vápníku je důležitou chemickou vlastností půdy. Vyskytuje se nejčastěji ve formě 

uhličitanu vápenatého (CaCO3). Vápník zlepšuje půdu v nasycenosti a stabilitě 

humusojílového sorpčního komplexu, upravuje chemickou reakci půdy, má výraznou 

purfovací schopnost. Je důležitou živinou pro rostliny. [54] 

Obsah 

Vápník [mg.kg
-1

] 

Půda 

lehká střední těžká 

Nízký do 1000 do 1100 do 1700 

Vyhovující 1001 - 1800 1101 - 2000 1701 – 3000 

Dobrý 1801 - 2800 2001 - 3300 3001 - 4200 

Vysoký 2801 - 3700 3301 - 5400 4201 - 6600 

Velmi vysoký nad 3700 nad 5400 nad 6600 

Tabulka 26: Kritéria pro hodnocení obsahu vápníku na TTP dle Mehlicha III [15] 
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Živiny 

Lokalita 

P 

[mg/kg] 

K 

[mg/kg] 

Mg 

[mg/kg] 

Ca 

[mg/kg] 
P K Mg Ca 

Pařidla 
5 202 812 5822 nízký vyhovující 

velmi 

vysoký 
vysoký 

Slatinice 
3 202 524 3862 nízký vyhovující 

velmi 

vysoký 
dobrý 

Tabulka 27: Výsledné hodnoty základních živin z roku 2000 [51] 

 

Živiny 

Lokalita 

P 

[mg/kg] 

K 

[mg/kg] 

Mg 

[mg/kg] 

Ca 

[mg/kg] 
P K Mg Ca 

Pařidla 
15 257 916 5280 nízký dobrý 

velmi 

vysoký 

 

vysoký 

Slatinice 
2 239 714 4410 nízký dobrý 

velmi 

vysoký 
vysoký 

Tabulka 28: Výsledné hodnoty základních živin z roku 2014 

Z tabulek výsledných hodnot je patrné, že rozbor půd neprokázal značnou rozdílnost 

v zastoupení jednotlivých prvků. Rozdíl byl zaznamenán pouze v zastoupení draslíku, kdy 

stav vyhovující z roku 2000 byl změněn na stav dobrý na obou lokalitách. Hodnota 

vápníku na Slatinické výsypce z roku 2000 byla pozměněna ze stavu dobrý na stav vysoký. 

Obsah dusíku a organických látek, poměr C : N 

Další hlavní živinou, kterou organismy potřebují pro správné fungování, je dusík. Dusík  

je vázán v organické hmotě, ze které se uvolňuje. Organická hmota slouží v půdě jako 

nepřetržitá zásobárna živin a energie pro půdní prostředí a umožňuje řadu chemických 

reakcí. Organická složka je tvořena odumřelými zbytky organismů a zároveň živými 

organismy jako jsou např. kořeny rostlin či mikroorganismy. Rozklad odumřelých zbytků 

probíhá buď do úplného rozkladu na minerály, nebo vznikají nové organické látky, které 

jsou stálé a tvoří humus. [60] 

Kvalitativní stránka humusu se vyjadřuje zjednodušeně poměrem uhlíku k celkovému 

dusíku v půdě (C : N). [54] Poměr mezi C : N v organické hmotě ovlivňuje pohyblivost 
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dusíku. Při širším poměru než je 25 : 1 trpí rostliny nedostatkem dusíku proto, že většina  

ho je spotřebována mikroorganismy. Při užším poměru C : N než 20 : 1 dochází 

k mineralizaci organické hmoty a uvolnění NH4
+
. [60] 

Lokalita N [%] Org. látky [%] C:N 

Pařidelský lalok (2000) 0,2 16,97 42:1 

Pařidelský lalok (2014) 0,14 6,8 24:1 

Slatinická výsypka (2000) 0,42 30,22 36:1 

Slatinická výsypka (2014) 0,07 5,6 40:1 

Tabulka 29: Stanovení dusíku, organických látek a poměru C:N v letech 2000 a 2014 [51] 

Ze zjištěných hodnot je zřejmé, že v případě obou lokalit došlo v roce 2014 ke snížení 

obsahu dusíku a organických látek v porovnání s rokem 2000. Stejně tak byl zaznamenán i 

pokles poměru C : N, kdy na Pařidelském laloku bylo snížení značné. 

4.5. Diskuse 

Druhová diverzita je s největší pravděpodobností zapříčiněna nepříznivě působícími 

stresovými faktory. Slatinická výsypka je na první pohled krásnou kulturní krajinou, avšak 

z jedné strany doprovází ekosystém stále těžební činnost, ze strany druhé je pak vystavěno 

satelitní městečko. Na Pařidelském laloku – lokalitě Johan, kde byla těžba již ukončena, 

probíhají v jeho blízkosti stále terénní úpravy. Vzhledem k tomu, že terénní úpravy budou 

probíhat ještě několik let, než-li okolí Pařidelského laloku a lomu Ležáky – Most dospěje 

finálního stavu, nelze předpokládat markantní nárůst druhové diverzity na tomto území. 

Stejně tomu tak je i v případě Slatinické výsypky, kdy se se závěrečnými úpravami počítá 

až do 50. let tohoto století. Nelze tak předpokládat ani na této lokalitě značný nárůst  

v druhovém složení žížal. 

Početnost a biomasa závisí především na rostlinném pokryvu, půdnímu typu  

a na dostupnosti organické hmoty, což dokazuje i způsob navážek  

na jednotlivé lokality. Slatinická výsypka byla kromě navážky spraší obohacena  

o organickou hmotu ve formě zemědělských kompostů v množství 40t/ha a přípravným 

agrocyklem – zeleným hnojením. Žížala jako bioindikátor se v tomto případě plně 

osvědčila. Její biologická aktivita je spojena s příznivějším prostředím, které je vytvářeno 

vyšší dodávkou organické hmoty. Na Pařidelském laloku byla navážka spraší bez přídavku 
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jakéhokoliv hnojiva, což je jedním z faktorů, proč byla nalezena tak nízká biologická 

aktivita žížal na tomto území. 

Dalším ovlivňujícím faktorem odlišné abundance je způsob a koncepce rekultivací. Na 

Pařidelském laloku byla plocha ponechána na většině území přímé sukcesi. Oproti tomu 

Slatinická výsypka IV. etapa se vyznačuje pouze minimálním zastoupením sukcesních 

ploch a naopak větším množstvím výsadeb v podobě listnatých dřevin, jejichž kořenový 

systém tvoří optimální podmínky pro vývoj žížal. 

Jelikož se do budoucna na Pařidelském laloku počítá s výstavbou rekreačního střediska, 

bylo by zbytečné tyto plochy nákladně upravovat. Způsoby rekultivací tak plně odpovídají 

koncepci budoucnosti. V případě Slatinické výsypky IV. etapy je kladen větší důraz  

na navrácení plnohodnotných ekosystémů, čemuž odpovídají i zjištěné hodnoty. Již nyní  

se lidé chodí na území Slatinické výsypky uspokojovat pohledem na zelenou krajinu  

a obdivovat práci rekultivátorů. V místech, kde v těsné blízkosti stále probíhá těžební 

činnost, tak dochází k postupnému vytváření estetického krajinného fenoménu. 

Jak již bylo řečeno v teoretické části této práce, že abundance žížal závisí především  

na fyzikálních a chemických vlastnostech půdy, tato teze se, v případě prováděných 

výzkumů pro potřeby této práce, zcela nepotvrdila. Pedologické rozbory, zajišťované 

Zemědělskou oblastní laboratoří v Postoloprtech, byly téměř totožné s rozbory půd, které 

prováděla FŽP UJEP v roce 2000, přesto rozdíl ve výskytu společenstva žížal byl 

zaznamenán. Důvodem je zcela jistě doba ukončení rekultivací. V roce 2000 byl stále ještě 

krátký časový interval na zotavení krajiny. O 14 let později, téměř za stejných půdních 

podmínek, byl nárůst početnosti žížal již zaznamenán. Dále pak porovnání půdních 

výsledků z roku 2014 na obou lokalitách není od sebe taktéž příliš odlišné. Půdní vlastnosti 

byly relativně shodné, avšak rozdílnost v početnosti byla patrná, tudíž těmto vlastnostem 

rovněž nelze přisuzovat velký podíl pro vývoj žížal. Z tohoto pohledu byla potvrzena 

rovněž myšlenka, že dalším ovlivňujícím faktorem odlišné abundance je způsob a 

koncepce rekultivací, která je na jednotlivých území odlišná. 

V průběhu čtrnácti let došlo v půdách na zájmových lokalitách pouze ke snížení, v případě 

Pařidelského laloku, a zvýšení, v případě Slatinické výsypky, vlhkosti. Co se týče půdní 

reakce, bylo dle výsledků zjištěno slabě alkalické pH, což potvrzuje hojnější zastoupení 

druhů odolných vůči nepříznivým podmínkám.  Ze základních živin došlo k nárůstu 
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biogenního prvku draslíku, kdy vyhovující stav z roku 2000 na Pařidelském laloku byl 

změněn na stav dobrý a na Slatinické výsypce byl stav nezměněn. Nárůst vápníku, kdy 

z dobrého stavu došlo ke změně na vysoký, byl zaznamenán pouze na Slatinické výsypce.  

Jelikož se hodnoty zastoupení jak fosforu, hořčíku, draslíku, ale i vápníku příliš 

neodkloňovaly na jednotlivých lokalitách, nelze těmto vlastnostem přisuzovat velký podíl 

pro druhovou diverzitu, abundanci a biomasu žížal. Stejně tak jsou výsledky nepatrně 

odlišné od výsledků naměřených v roce 2000. Jedinou podstatnou změnou, která byla 

pomocí rozborů půd prokázána je zastoupení poměru uhlíku ku dusíku. Na území 

Pařidelského laloku byl zaznamenán poměr 24 : 1, který charakterizuje optimální 

zastoupení dusíku pro rostliny a tedy menší spotřebu prostřednictvím mikroorganismů, což 

bylo dokázáno i nízkou abundancí žížal. Na Slatinické výsypce byl poměr C:N značně 

vysoký, a to 40 : 1. Výsledek tak vypovídá o vyšší spotřebě dusíku půdním edafonem, tedy 

žížalou. 

Zhodnotíme-li vývoj mosteckých území devastovaných báňskou činností pomocí 

bioindikátoru žížala za čtrnáctileté období známkováním jako ve škole, získali bychom 

následující výsledky: z pohledu druhové diverzity na obou lokalitách známkou 3, 

z pohledu abundance na SV - 2 a na PL - 3, kdy stejné známkování by náleželo i v případě 

biomasy žížal. Výsledný průměr známek by pak činil 2,5, což odpovídá známce  

na rozhraní 2 – 3. Touto známkou by se ekosystémy na rekultivovaných plochách daly 

hodnotit průměrně.  

Rekultivační činnost má pozitivní vliv na vývoj nejen žížal, ale i ostatního společenstva. 

Na území bývalých lomů se navrací kulturní krajina plnící plnohodnotné funkce krajiny. 

Ještě nedávná podoba postižených území nacházejících se v oblasti Mostecké pánve 

sloužila pouze pro potřeby těžařů a místním lidem spíše ubírala, než-li dávala. Dnes se již 

lidé mohou kochat pohledem na zeleň v blízkosti svých domovů, což může být chápáno 

jako dar za léta znečištěného a zdevastovaného prostředí. Vezmeme-li v potaz, že 

rekultivační práce nejsou stále u konce, lze pak průměrné hodnocení brát velmi pozitivně. 
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5. Závěr 

Dle zadání diplomové práce se autorka zaměřila na jednotlivé cíle, které byly předmětem 

zpracování této práce. V první části byla zpracována stručná charakteristika území, historie 

těžební činnosti spolu s negativními vlivy povrchové těžby na životní prostředí. 

Samotný výzkum byl zaměřen na hodnocení dříve devastovaných území, dnes již 

rekultivovaných ploch, indikátorem kvality životního prostředí žížalou (Lumbricus). 

K tomuto indikátoru bylo přihlédnuto z důvodu jeho optimálních vlastností, které jsou 

vhodné pro hodnocení antropogenně postižených území. Pro potřeby této práce byl 

proveden výzkum druhového zastoupení, abundanci a biomasu žížal.  

Druhová diverzita byla zkoumána pomocí určovacího klíče od Doc. Pižly (2002). Výzkum 

na jednotlivé druhy nebyl z pohledu hodnocení velmi úspěšný. V zájmových lokalitách – 

na Pařidelském laloku a Slatinické výsypce, byly nalezeny pouze čtyři druhy žížal, a to 

Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea rosea, Lumbricus castaneus  

a Lumbricus terrestris, což neodpovídá výsledkům moc pozitivním. Příčinou tohoto 

zjištění je s největší pravděpodobností působící stres v blízkém okolí obou území. 

Výsledky početnosti žížal byly ovšem mnohem úspěšnější. K výsledkům, ke kterým  

se dospělo postupem dle zvolené metodiky rovněž od Doc. Pižly (2002), bylo přisouzeno 

zhodnocení průměrné. Na Slatinické výsypce byl nalezen počet 142, 115, 122 a 194,  

na Pařidelském laloku pak 24, 8, 31 a 23 žížal. Průměr by se dal vyjádřit jako pozitivní 

zjištění vzhledem k tomu, že na zájmových lokalitách nebyla stále plně ukončena 

rekultivační činnost. 

Biomasa žížal byla, v porovnání s nalezenými taxony a počtem, plně odpovídající. Na 

Pařidelském laloku byly hodnoty biomasy 6, 2, 9, 6 a na Slatinické výsypce pak 43, 32, 

37,5 a 59 [g.m
-2

].  

Kromě výzkumu žížal byla tato práce dále zaměřena na fyzikální a chemické vlastnosti 

půd. Rozbory půd byly prováděny Zemědělskou oblastní laboratoří Malý a spol. na základě 

odebraných půdních vzorků. Výsledky zaměřené na základní živiny (fosfor, hořčík, draslík 

a vápník) se nijak zvlášť nelišily od výsledků, které byly prováděny v počátku zahájení 

rekultivací na Pařidelském laloku a Slatinické výsypce v roce 2000. Z naměřených hodnot 

by se dalo hodnotit území po stránce pedologického prostřednictvím bioindikátoru žížala 

jako „téměř“ optimální.  
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Z výzkumu je patrné, že žížaly z pohledu druhové diverzity, abundance a biomasy 

upřednostňují podmínky rekultivací koncepčně řešených jako ekologicky rozvíjejících se. 

Půdní vlastnosti byly na obou lokalitách téměř shodné, tudíž jim nelze přisuzovat velký 

podíl na vývoj žížal. 

Na základě provedeného výzkumu by se dalo konstatovat, že práce rekultivátorů je  

na místě. Činností, kterou rekultivátoři obohatili přírodu v okolí Mostecka, prospívá nejen 

žížalám, ale i ostatnímu společenstvu. Například výsadby, nacházející se na zájmových 

plochách, vypovídají o příznivých podmínkách, což dokazuje téměř 80 % úspěšnost všech 

výsadeb. 

Vzhledem k budoucím záměrům obou lokalit jsou zvolené způsoby rekultivací plně 

vyhovující. Nižší početnost žížal na Pařidelském laloku odpovídá budoucímu rekreačnímu 

využití, kde se v současné době nachází z větší části zastoupení v podobě sukcesních 

ploch. Slatinická  výsypka IV. naopak počítá s koncepcí krajiny, která bude plnit 

ekologické funkce, o čemž vypovídají již dnes vyšší hodnoty početnosti žížal. Vývoj 

ekosystémů má tak nakročeno správným směrem. 

Z mého pohledu byly prováděné výzkumy velmi zajímavé. I když terénní práce byly někdy 

hodně náročné, obzvláště v nepříznivých klimatických podmínkách, ale určitě jsem ráda, 

že jsem mohla interpretovat výsledky výzkumu prostřednictvím této diplomové práce. 

Určitě bych byla potěšena, kdyby se těmto výzkumným pracím věnoval někdo další. Jistě 

by bylo přínosné zjištění, jak se společenstvo žížal vyvíjí i v dalších letech. 
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Obrázek 9: Technologický postup rekultivací [8] 
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Obrázek 10: Technologický postup lesnických rekultivací [53] 
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Obrázek 11: Technologie zemědělských rekultivací [53] 
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Mapa 2: Vymezené zájmové lokality z ptačího pohledu [57], upraveno: M. Husmanová 
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Mapa 3: Pohled na území lomu Ležáky - Most z ptačího pohledu v roce 1987 [59] 

 

 

 

Mapa 4: Pohled na území lomu Ležáky  - Most z ptačího pohledu v roce 2011 [59] 
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Mapa 6: Pohled na území Slatinické výsypky z ptačího pohledu v roce 1975 [59] 

 

 

 

Mapa 7: Pohled na území Slatinické výsypky z ptačího pohledu v roce 2011 [59] 
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Mapa 8: Rekultivační etapy na Slatinické výsypce [48] 
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Mapa 9: Rekultivace na Slatinické výsypce IV. etapa [27] 
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Fotodokumentace 1: Pohled na Pařidelský lalok (foto: M. Husmanová) 
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Fotodokumentace 2: Pohled na Slatinickou výsypku IV. etapa (foto: M. Husmanová) 
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Fotodokumentace 3: Postup terénních prací (foto: M. Husmanová) 
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Fotodokumentace 4: Odebrání půdních vzorků (foto: M. Husmanová) 
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Fotodokumentace 5: Ukončené rekultivace na Mostecku (foto: M. Husmanová) 
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