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Abstrakt 

Oblast severních Čech je charakteristická povrchovou těžbou hnědého uhlí. Při 

povrchové těžbě uhlí vznikají výsypky, kam se ukládají vytěžené zeminy. V případě 

povrchového dolu Bílina je hlavním problémem výskyt skrývkových zemin ze souvrství 

uhelných slojí. Jde o zeminy s vysokým podílem písčité frakce, pro které jsou však typické 

velmi vysoké obsahy uhelné hmoty a síry, což způsobuje extrémně kyselou půdní reakci. 

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

rekultivace vyžaduje specifické postupy. Jedním z takových postupů je aplikace vedlejších 

energetických produktů. Výsledkem aplikace VEP je zlepšení vlastností fytotoxických zemin 

pro následnou rekultivaci. 

 

Klíčové slova: fytotoxická zemina, monitoring, VEP, pH 

 

Abstract 

North bohemia area is characterized by brown coal open mine pits. Extracted soils are 

placed on pile. In case of Bilina open mine is main trouble presence of overburden soils from 

coal layer. These soils are characterized by high content of sand, coal matter, sulphur and 

extremely acidic soil reaction is typical. Phytotoxic soils on top of the pile create phytotoxic 

area whose needs specific reclamation techniques. One of these techniques are CCP 

application. Result of this application is properties improvement of phytotoxic soils 

reclamation. 

 

Key words:  phytotoxic soil, monitoring, CCP, pH, improvement  

 

 

 

 

 

 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracoval samostatně dle pokynů školitele, 

s použitím uvedené literatury v souladu se směrnicí děkana HGF_SME_10_001 disertační 

práce a autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských 

studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU 

Ostrava.“ 

 

V Ostravě 13. 3. 2012      Ing. Josef Lébr 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

Motivace 

V této části práce bych rád definoval důvody, jež mě vedly ke zpracování 

zvoleného tématu. Problematika vedlejších energetických produktů mě oslovila již 

v minulosti. Pracoval jsem v té době ve společnosti Doly Bílina, dnešní Severočeské doly 

a.s., na pozici revírník. Díky této pracovní zkušenosti jsem získal mnoho cenných 

informací, teoretických znalostí, ale i praktických dovedností v oblasti těžby a zakládání 

zemin na povrchovém dolu. Jelikož mě dané odvětví velice oslovilo, rozhodl jsem se 

pokračovat v prohlubování svých dosavadních poznatků pomocí studia odborné literatury a 

sběrem dostupných empirických dat. Přestože jsem nalezl mnoho sofistikovaných 

publikací a výzkumných prací, které se vedlejšími energetickými produkty zabývaly, 

rozhodl jsem se svůj výzkum specifikovat na konkrétní problematiku, a to aplikaci VEP na 

fytotoxickou zeminu, jejíž výskyt byl v rámci severočeské hnědouhelné pánve na 

výsypkách zaznamenán.  

Fytotoxické zeminy jsou ve své podstatě nekultivovatelné. Mají nízké pH a tím jsou 

pro rostliny nepřátelské, stejně jako pro většinu živočichů. Jednou z možností, jak zúrodnit 

a zpětně využít takovéto zeminy je zvýšit jejich pH a dodat jim živiny v takové míře a 

takovým způsobem, aby byly přijatelné pro fytomasu. Existence fytotoxické zeminy 

představuje z rekultivačního a environmentálního hlediska jistá ohrožení. Absence 

fytomasy způsobuje erozi povrchu, zvýšenou prašnost a dle hydrogeologického poznání 

neudrží optimální vlhkost pro růst rostlin. Tento stručný výčet potencionálních rizik byl 

pro mě motivátorem k hlubší analýze fytotoxických zemin a možností jejich úpravy 

s cílem tyto zeminy zúrodnit. Primární náplní mé disertační práce je monitoring 

fytotoxické zeminy, na kterou byly aplikovány VEP s různými vlastnostmi a následné 

sledování vývoje vybraných kvalitativních ukazatelů této zeminy.  

Výběr lokality Radovesické výsypky jsem zvolil s ohledem na skutečnost, že jsem 

se na jejím budování v rámci zaměstnání podílel a zároveň jsem zde získal dostatečný 

prostor k realizaci monitoringu ještě před plánovanou rekultivací fytotoxických ploch, kdy 

jsou tyto zeminy překryty vrstvou slínů. Výstupy tohoto výzkumu mohou být aplikovány 

na všechny fytotoxické zeminy, které se vyskytují v rámci SHP a kdy je jejich charakter 

analogický. Záměrem tohoto monitoringu, potažmo i celé této práce, bylo získat nové 

informace, jež by mohly vést k efektivnější rekultivaci fytotoxických ploch. 

 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Věře Sedláčkové, Ph.D. za cenné rady a 

vstřícný přístup, který přispěl k vypracování této disertační práce. Dále bych chtěl 

poděkovat prof. Ing. Peteru Fečkovi, CSc. a kolektivu pracovníků VÚHU a.s. bez jejichž 

asistence by nebylo možné výzkum realizovat. V neposlední řadě děkuji své rodině, která 

mě podporovala po celou dobu trvání mého studia. 

 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

Obsah 

ÚVOD 1 

CÍL PRÁCE 4 

1 VÝVOJ REKULTIVACÍ SEVEROČESKÉHO HNĚDOUHELNÉHO REVÍRU 5 

1.1 VÝVOJ HORNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ 5 

1.2 VÝVOJ REKULTIVACÍ 10 

2 LOMOVÉ DOBÝVÁNÍ 14 

2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POJMY LOMOVÉHO DOBÝVÁNÍ 14 

2.2 VÝSYPKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LOMU 18 

2.3 LOM BÍLINA 20 

2.1 VÝSYPKA RADOVESICE 24 

3 REKULTIVACE 30 

3.1 TECHNOLOGIE REKULTIVACÍ 33 

3.2 ZEMĚDĚLSKÁ REKULTIVACE 34 

3.3 REKULTIVACE LESNICKÁ 42 

3.4 HYDRICKÁ (VODOHOSPODÁŘSKÁ) REKULTIVACE 46 

3.5 LEGISLATIVA 49 

3.6 REKULTIVACE UHELNÝCH DOLŮ VE SVĚTĚ 53 

4 VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY 58 

4.1 POPÍLEK 58 

4.2 ENERGOSÁDROVEC 60 

4.3 VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ 61 

4.3.1 STAVEBNICTVÍ 62 

4.3.2 HORNICTVÍ 64 

4.3.3 VYUŽITÍ VEP V ZEMĚDĚLSTVÍ 65 

4.3.4 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE S  VEP V ZAHRANIČÍ 67 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 74 

5.1 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŮDNÍCH ROZBORŮ 74 

5.1.1 REAKCE PŮDY 74 

5.1.2 OBSAH UHLIČITANŮ 76 

5.1.3 SORPČNÍ SCHOPNOSTI PŮDY 76 

5.1.4 ZRNITOSTNÍ SLOŽENÍ PŮD 78 

5.1.5 OBSAH PŘIJATELNÝCH ŽIVIN 79 

5.1.6 OBSAH SÍRY A DUSÍKU 82 

5.2 METODIKA LABORATORNÍCH ANALÝZ 83 

5.2.1 STANOVENÍ ZRNITOSTI 83 

5.2.2 HODNOCENÍ PETROLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VZORKŮ 84 

5.2.3 STANOVENÍ PŮDNÍ REAKCE 84 

5.2.4 STANOVENÍ OBSAHU CACO3 85 

5.2.5 STANOVENÍ KATIONOVÉ VÝMĚNNÉ KAPACITY 86 

5.2.6 STANOVENÍ OBSAHU PŘIJATELNÝCH ŽIVIN PODLE MEHLICHA 3 86 

5.2.7 STANOVENÍ OBSAHU SÍRY 87 

5.2.8 STANOVENÍ ORGANICKÝCH LÁTEK COX 88 

5.3 FYTOTOXICKÉ ZEMINY POKUSNÉ PLOCHY RADOVESICE 88 

5.4 VEP PRO REKULTIVACI FYTOTOXICKÉ ZEMINY 90 

5.5 POKUSNÁ POLE A SYSTÉM MONITORINGU 93 

6 VYHODNOCENÍ A DISKUSE 95 

6.1 ENERGOSÁDROVEC 95 

6.2 STABILIZÁT 100 

6.3 FLUIDNÍ POPÍLEK 106 

6.4 DALŠÍ MOŽNOSTI ÚPRAVY PŮD 112 

6.5 ORIENTAČNÍ CENOVÉ ÚDAJE 114 

7 ZÁVĚR 117 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 120 

PŘÍLOHA - VÝSLEDKY MONITORINGU 130 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

Seznam obrázků  

OBRÁZEK 1. VÝVOJ REKULTIVACÍ SPOLEČNOSTI CZECH COAL A.S. (DŘÍVE MUS A.S.) V LETECH 1994 – 2011 [6] . 13 

OBRÁZEK 2. STAV REKULTIVACÍ V OKOLÍ LOMU ČSA V ROCE 2011 [6] ................................................................ 13 

OBRÁZEK 3. PARAMETRY SKRÝVKOVÉHO ŘEZU [7] .............................................................................................. 15 

OBRÁZEK 4. PARALELNÍ POSTUP PORUBNÍ FRONTY [7] ........................................................................................ 16 

OBRÁZEK 5. VĚJÍŘOVITÝ POSTUP PORUBNÍ FRONTY [7] ....................................................................................... 17 

OBRÁZEK 6. VÝSYPKA - VZNIK A REKULTIVACE (UPRAVENO) [11] ......................................................................... 19 

OBRÁZEK 7. MOSTECKÁ PÁNEV [12] .................................................................................................................. 20 

OBRÁZEK 8. ŘEZ MOSTECKOU PÁNVÍ [12] .......................................................................................................... 23 

OBRÁZEK 9. LETECKÝ POHLED NA POVRCHOVÝ DŮL BÍLINA A VÝSYPKY [16] ........................................................ 24 

OBRÁZEK 10. RADOVESICKÁ VÝSYPKA [16] ......................................................................................................... 26 

OBRÁZEK 11. VÝSYPKA RADOVESICE [18] .......................................................................................................... 29 

OBRÁZEK 12. PLÁN REKULTIVACÍ SPOLEČNOSTI MUS A.S.[22]............................................................................ 32 

OBRÁZEK 13. VINICE NA VÝSYPCE V OKOLÍ MOSTU [26]...................................................................................... 41 

OBRÁZEK 14. TECHNOLOGIE ZEMĚDĚLSKÉ REKULTIVACE [30] ............................................................................ 42 

OBRÁZEK 15. DRUHY STROMŮ VHODNÝCH K REKULTIVACI .................................................................................. 43 

OBRÁZEK 16. TECHNOLOGIE LESNICKÝCH REKULTIVACÍ [23].............................................................................. 45 

OBRÁZEK 17. LESNICKÉ REKULTIVACE [23]........................................................................................................ 45 

OBRÁZEK 18. HYDRICKÁ REKULTIVACE – LOM LEŽÁKY = JEZERO MOST[34] ....................................................... 47 

OBRÁZEK 19. PRŮBĚH NAPOUŠTĚNÍ JEZERA MOST [35] ...................................................................................... 48 

OBRÁZEK 20. HYDRICKÉ REKULTIVACE [23]....................................................................................................... 49 

OBRÁZEK 21. LOKALITY HNĚDÉHO UHLÍ V NĚMECKU. 1 - SASKO, 2 - LUŽICE [53] ............................................... 54 

OBRÁZEK 22. PROPORCIONÁLNÍ VYUŽITÍ LUŽICKÉ UHELNÉ OBLASTI V OBDOBÍ PŘED A PO TĚŽBĚ  V ROCE 2006 [49]

 ................................................................................................................................................................ 55 

OBRÁZEK 23. LOKALITY HNĚDÉHO UHLÍ V POLSKU [52] ..................................................................................... 56 

OBRÁZEK 24. VYSTĚHOVANÁ OBEC KOŠ (PRIEVIDZA, SLOVENSKO) A DEPRESE KRAJINY V DŮSLEDKU TĚŽBY [54] .. 58 

OBRÁZEK 25. ČÁSTICE FLUIDNÍHO POPÍLKU POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM [38] ....................................... 59 

OBRÁZEK 26. ENERGOSÁDROVEC [42] ............................................................................................................... 61 

OBRÁZEK 27. PRODUKCE A VYUŽITÍ POPÍLKU V USA V LETECH 1966 - 2011 [56] ................................................ 62 

OBRÁZEK 28. VYUŽITÍ POPÍLKŮ V EU 15 V ROCE 2009 [61] ................................................................................ 63 

OBRÁZEK 29. VÝROBA CIHEL Z POPÍLKU [62] ..................................................................................................... 64 

OBRÁZEK 30. ZAPLŇOVÁNÍ LINIOVÝCH TRHLIN V KLADENSKÉM REVÍRU [67] ........................................................ 64 

OBRÁZEK 31. LASEROVÝ GRANULOMETR CILAS 1064 ......................................................................................... 83 

OBRÁZEK 32. RTG SIEMENS D5000 ................................................................................................................... 84 

OBRÁZEK 33. PH METR ...................................................................................................................................... 84 

OBRÁZEK 34.  JANKŮV VÁPNOMĚR ...................................................................................................................... 85 

OBRÁZEK 35. SPEKTROFOTOMETR...................................................................................................................... 87 

OBRÁZEK 36. VARIO EL III ................................................................................................................................ 88 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

OBRÁZEK 37. FYTOTOXICKÁ ZEMINA .................................................................................................................. 89 

OBRÁZEK 38. FYTOTOXICKÁ PLOCHA ES ............................................................................................................ 95 

OBRÁZEK 39. RTG ANALÝZA FYTOTOXICKÉ ZEMINY Z POKUSNÉ PLOCHY ES ......................................................... 96 

OBRÁZEK 40. ZRNITOST FYTOTOXICKÉ PLOCHY ES ............................................................................................. 96 

OBRÁZEK 41. POKUSNÉ POLE ES 100 T/HA ......................................................................................................... 97 

OBRÁZEK 42. PH POKUSNÉ PLOCHY ES .............................................................................................................. 98 

OBRÁZEK 43. OBSAH SÍRY NA POKUSNÉ PLOŠE ES ............................................................................................... 98 

OBRÁZEK 44. ZRNITOST ENERGOSÁDROVCE ........................................................................................................ 99 

OBRÁZEK 45. ZRNITOST POKUSNÉ PLOCHY ES PO 400 DNECH ........................................................................... 100 

OBRÁZEK 46. FYTOTOXICKÁ PLOCHA STT ........................................................................................................ 101 

OBRÁZEK 47. RTG ANALÝZA FYTOTOXICKÉ ZEMINY Z POKUSNÉ PLOCHY STT ..................................................... 101 

OBRÁZEK 48. ZRNITOST FYTOTOXICKÉ PLOCHY STT ......................................................................................... 102 

OBRÁZEK 49. POKUSNÉ POLE STT 100 T/HA ..................................................................................................... 102 

OBRÁZEK 50. PH POKUSNÉ PLOCHY STT .......................................................................................................... 103 

OBRÁZEK 51. OBSAH SÍRY NA POKUSNÉ PLOŠE STT ........................................................................................... 104 

OBRÁZEK 52. ZRNITOST STABILIZÁTU ................................................................................................................ 105 

OBRÁZEK 53. ZRNITOST POKUSNÉ PLOCHY STT PO 400 DNECH ......................................................................... 106 

OBRÁZEK 54. FYTOTOXICKÁ PLOCHA FPT ........................................................................................................ 107 

OBRÁZEK 55. RTG ANALÝZA FYTOTOXICKÉ ZEMINY Z POKUSNÉ PLOCHY FPT .................................................... 107 

OBRÁZEK 56. ZRNITOST FYTOTOXICKÉ PLOCHY FPT ......................................................................................... 108 

OBRÁZEK 57. POKUSNÉ POLE FPT 100T/HA ..................................................................................................... 109 

OBRÁZEK 58. PH POKUSNÉ PLOCHY FPT ......................................................................................................... 110 

OBRÁZEK 59. OBSAH SÍRY NA POKUSNÉ PLOŠE FPT .......................................................................................... 110 

OBRÁZEK 60. ZRNITOST FLUIDNÍHO POPÍLKU ................................................................................................... 112 

OBRÁZEK 61. ZRNITOST POKUSNÉ PLOCHY FPT PO 400 DNECH ........................................................................ 112 

 

 

 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

Seznam tabulek 

TABULKA   1. HODNOCENÍ REAKCE PŮDY [14] ................................................................................................ 75 

TABULKA   2. HODNOCENÍ OBSAHU UHLIČITANŮ [14] ..................................................................................... 76 

TABULKA   3. HODNOCENÍ KATIONOVÉ VÝMĚNNÉ KAPACITY [14] ..................................................................... 78 

TABULKA   4. HODNOCENÍ PŮD PODLE SORPČNÍHO NASYCENÍ V[97] ............................................................... 78 

TABULKA   5. TŘÍDĚNÍ JEMNOZEMĚ [14]......................................................................................................... 79 

TABULKA   6. NOVÁKOVA KLASIFIKAČNÍ STUPNICE PŮDNÍCH DRUHŮ [14] ....................................................... 79 

TABULKA   7. KRITÉRIA HODNOCENÍ OBSAHU FOSFORU (MEHLICH III) PRO ORNOU PŮDU [14]........................ 81 

TABULKA   8. KRITÉRIA HODNOCENÍ OBSAHU DRASLÍKU (MEHLICH III) PRO ORNOU PŮDU [14] ....................... 81 

TABULKA   9. KRITÉRIA HODNOCENÍ OBSAHU HOŘČÍKU (MEHLICH III) PRO ORNOU PŮDU [14] ........................ 81 

TABULKA 10.  CHEMICKO-PEDOLOGICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN POKUSNÉ PLOCHY .............................................. 90 

TABULKA 11. ZRNITOST FYTOTOXICKÉ ZEMINY POKUSNÉ PLOCHY ................................................................... 90 

TABULKA 12. CHEMICKÉ PARAMETRY STABILIZÁTŮ A FLUIDNÍHO POPÍLKU ...................................................... 91 

TABULKA 13. CHEMICKÉ PARAMETRY ENERGOSÁDROVCE ............................................................................... 92 

TABULKA 14. VYLUHOVATELNOST CHEMICKÝCH PRVKŮ U VZORKU ENERGOSÁDROVCE .................................... 92 

TABULKA 15. HARMONOGRAM MONTORINGU .................................................................................................. 94 

TABULKA 16. REFERENČNÍ FYTOTOXICKÁ ZEMINA......................................................................................... 130 

TABULKA 17. ZRNITOST – REFERENČNÍ ODBĚR.............................................................................................. 130 

TABULKA 18. ES 30 DNÍ ............................................................................................................................... 131 

TABULKA 19. STT 30 DNÍ ............................................................................................................................. 131 

TABULKA 20. FPT 30 DNÍ ............................................................................................................................ 132 

TABULKA 21. ES 61 DNÍ ............................................................................................................................... 132 

TABULKA 22. STT 61 DNÍ ............................................................................................................................. 133 

TABULKA 23. FPT 61 DNÍ ............................................................................................................................ 133 

TABULKA 24. ES 91 DNÍ ............................................................................................................................... 134 

TABULKA 25. STT 91 DNÍ ............................................................................................................................. 134 

TABULKA 26. FPT 91 DNÍ ............................................................................................................................ 135 

TABULKA 27. ES 121 DNÍ ............................................................................................................................. 135 

TABULKA 28. STT 121 DNÍ ........................................................................................................................... 136 

TABULKA 29. FPT 121 DNÍ .......................................................................................................................... 136 

TABULKA 30. ES 152 DNÍ ............................................................................................................................. 137 

TABULKA 31. STT 152 DNÍ ........................................................................................................................... 137 

TABULKA 32. FPT 152 DNÍ .......................................................................................................................... 138 

TABULKA 33. ES 182 DNÍ ............................................................................................................................. 138 

TABULKA 34. STT 182 DNÍ ........................................................................................................................... 139 

TABULKA 35. FPT 182 DNÍ .......................................................................................................................... 139 

TABULKA 36. ES 212 DNÍ ............................................................................................................................. 140 

TABULKA 37. STT 212 DNÍ ........................................................................................................................... 140 

TABULKA 38. FPT 212 DNÍ .......................................................................................................................... 141 

TABULKA 39. ES 243 DNÍ ............................................................................................................................. 141 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

TABULKA 40. STT 243 DNÍ ........................................................................................................................... 142 

TABULKA 41. FPT 243 DNÍ .......................................................................................................................... 142 

TABULKA 42. ES 273 DNÍ ............................................................................................................................. 143 

TABULKA 43. STT 273 DNÍ ........................................................................................................................... 143 

TABULKA 44. FPT 273 DNÍ .......................................................................................................................... 144 

TABULKA 45. ES 303 DNÍ ............................................................................................................................. 144 

TABULKA 46. STT 303 DNÍ ........................................................................................................................... 145 

TABULKA 47. FPT 303 DNÍ .......................................................................................................................... 145 

TABULKA 48. ES 334 DNÍ ............................................................................................................................. 146 

TABULKA 49. STT 334 DNÍ ........................................................................................................................... 146 

TABULKA 50. FPT 334 DNÍ .......................................................................................................................... 147 

TABULKA 51. ES 364 DNÍ ............................................................................................................................. 147 

TABULKA 52. STT 364 DNÍ ........................................................................................................................... 148 

TABULKA 53. FPT 364 DNÍ .......................................................................................................................... 148 

TABULKA 54. ES 400 DNÍ ............................................................................................................................. 149 

TABULKA 55. STT 400 DNÍ ........................................................................................................................... 149 

TABULKA 56. FPT 400 DNÍ .......................................................................................................................... 150 

TABULKA 57. ZRNITOST – 400 DNÍ................................................................................................................ 150 

 

 

 

 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

2013 

Seznam symbolů, zkratek a značek  

Cox   oxidovatelný organický uhlík 

ČIA   Český institut pro akreditaci o.p.s. 

ČSN   československá (česká) státní norma 

ČSN CEN ISO/TS česká státní norma vzniklá převzetím normy ISO 

EDTA   kyselina ethylendiaminotetraoctová 

ES   energosádrovec Teplárna Vřesová a.s. 

FPT    fluidní popílek Třinec 

KVK   kationtová výměnná kapacita 

m.n.m.   metr nad mořem 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí  

ROP   rekultivační osevní postup 

RTG   rentgenové záření 

SHP   severočeská hnědouhelná pánev 

SHR   severočeský hnědouhelný revír 

STT   stabilizát Teplárna Trmice a.s. 

VEP   vedlejší energetické produkty 

ZPF   zemědělský půdní fond 
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Úvod  

Hornická činnost na území severních Čech je provozována již stovky let. První 

historicky dochované záznamy pocházejí již z počátku 15. století, z tohoto období 

nalezneme záznamy v Městské knize duchcovské z roku 1403. V porovnání se současností 

bylo tehdejší uhlí používáno převážně k jiným účelům, než je jeho současné využití. 

Používalo se například pro potřeby lazebníků, lékařů a alchymistů, ovšem topit se s ním 

začalo až v 16. století. Přelom v hornictví se datuje spolu s rokem 1550, kdy král 

Ferdinand I. udělil hejtmanovi města Jáchymov, Bohuslavovi Felixovi Hašištejneskému 

z Lobkovic, právo ke svobodnému kutání a dobývání uhlí na území bývalého Žateckého 

kraje. Od té doby začal rozvoj dobývání uhlí, nejprve na území Chomutovska a Kadaňska a 

od 18. století i na Bílinsku. Hlavní rozvoj byl ovlivněn vývojem průmyslu a také 

technologickými pokroky, především vynálezem parního stroje. Jako prvopočátek 

povrchové těžby můžeme považovat přelom 19. a 20. století, kdy byl zaznamenán vznik 

několika desítek hlubinných dolů. V této době se začalo přemýšlet i nad těžbou v kontextu 

s krajinou a vytěženou zeminou, a to z důvodu přirozeně vyvolené otázky, co dělat s již 

vytěženým dolem. Zlomovým byl rok 1908, kdy byla ustanovena rekultivační expozitura 

zemské zemědělské rady v Duchcově. Tento rok by se dal považovat za počátky řízených 

rekultivací v Čechách. V porovnání se současností nedosahovala tehdejší rekultivace 

dnešních rozměrů a v podstatě se vztahovala jen na území samotného dolu. Samotná 

rekultivace byla jednoduchá a spočívala jen v obnově původního terénu a jeho obdělávání. 

Po druhé světové válce nastal útlum hlubinných dolů a těžba se začala soustřeďovat spíše 

do malých povrchových dolů. Padesátá léta představují další nárůst a rozvoj rekultivačních 

prací, v roce 1957 byl založen Zemědělský a rekultivační závod v Teplicích. O dva roky 

později se již v Báňských projektech Teplice zpracovával první Generel rekultivací. 

Samotné rekultivace byly prováděny podniky Severočeský hnědouhelný revír – 

Rekultivace n.p. v Teplicích, Báňské stavby Most a poté Rekultivační výstavba Most. 

Zhruba do šedesátých let se ještě neaplikovaly náročnější technologické úpravy a postupy. 

Rekultivace spočívala především v likvidaci následků staré hlubinné těžby a v úpravě 

rypadlových výsypek malých povrchových dolů, kde byly ve většině případů vysazovány 

meliorační dřeviny. Sedmdesátá léta byla spojená především se soustředěním těžby do 

několika velkolomů, což mělo za následek nárůst opuštěných ploch, které bylo nutné 
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rekultivovat. V této době se již terén před biologickou rekultivací upravoval, navážela se 

zúrodnitelná zemina a provádělo se odvodnění. Vrchol těžby hnědého uhlí nastal v 80. 

letech, kdy byla roční produkce zhruba 70 mil. tun. Bylo nutné rekultivovat více ploch a s 

tím bylo spojeno mnoho problémů. Zároveň se v tomto období začala praktikovat 

selektivní těžba kolesovými rýpadly a začala se deponovat rekultivačně využitelná zemina, 

čímž se změnila i rekultivační technologie. Devadesátá léta byla spojena s přechodem na 

tržní ekonomiku a především s poklesem těžby na 40 mil. tun. Dobývání se soustředilo do 

4 velkolomů – Libouš, Bílina, Vršany a ČSA. Největším velkolomem oblasti SHP a 

současně i celé České republiky se stal důl Bílina s porubní frontou dlouhou cca 5 km s  

mocností cca 200 m, kdy mocnost uhelné sloje dosahovala cca 30 m. Nároky na ochranu 

životního prostředí se neustále zvyšovaly a tím pádem bylo nutné změnit i rekultivační 

technologie. Výsypky se začaly stavět tak, aby je bylo možné snáze rekultivovat. Zavedla 

se kategorizace zemin a na základě toho i selektivní zakládání.  

Většina ploch po vytěžení má potenciál pro spontánní sukcesi. To znamená, že 

příroda je schopna si sama poradit a samovolně se do těchto míst vrátí život. Výjimku tvoří 

pouze toxické nebo hodně kyselé výsypky, kdy v porovnání s celkovým množstvím 

výsypkových ploch je tento typ půdy minoritní. Příklady přirozené sukcese jsou patrné na 

Mostecku a Sokolovsku, kde jsou dominantní povrchové doly, ale i na Ostravsku, které je 

doménou hlubinného hornictví. Fytotoxické plochy ovšem představují problém, který sice 

není zastoupen v hojném množství, ale je nutné ho řešit. Jednou z možností je aplikovat na 

tyto půdy vedlejší energetické produkty, které svým charakterem představují silně 

alkalické aditivum. Zvýšení pH je zásadní především pro fytomasu, jelikož nízké pH 

inhibuje růst rostlin a celkově má nepříznivý vliv na rostliny. Proč tedy nenechat všechno 

na přírodě? Najde se hned několik důvodů proč to tak nelze. Jedním z důvodů je využití 

plochy. Výsypky z lomového dobývání uhlí představují obrovskou plochu, se kterou se 

počítá pro další účely, např. hospodářské apod., a proto je zde nutný zásah člověka. U 

malých ploch, např. malých pískoven, kde je další využití spíše sporadické, je mnohdy 

lepší nechat vše na přírodě, která vytvoří unikátní oblast bez toho, aniž by do procesu 

obnovy krajiny zasahoval člověk. Daná oblast je propojena i s hlediskem ekonomickým.  
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Firmy zabývající se rekultivacemi budou prosazovat vždy svůj návrh a vzniká tak 

věčný boj mezi zastánci řízené a přirozené rekultivace.  

A proč zrovna využít vedlejší energetické produkty? Odpověď je spojena s již 

zmíněným ekonomickým hlediskem, kdy produkt vzniklý spalováním fosilních paliv je 

cenově dostupnější v porovnání s primárními surovinami. Oblast severních Čech je známá 

nejen povrchovým hornictvím, ale i výskytem velkých uhelných elektráren. Tyto 

elektrárny produkují tyto vedlejší energetické produkty v řádech mil. tun ročně a je nutné 

nalézt jejich využití nejen ve stavebnictví. Možnostmi využití popílků na výsypkách a 

jejich biologickou rekultivací se již v minulosti v oblasti severních Čech zabýval 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v pozdějších letech např. Výzkumný ústav pro hnědé 

uhlí ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy aj. V zahraničí jsou 

popílky a vedlejší energické produkty testovány již řadu let v různých odvětvích průmyslu, 

nejčastěji stavebním průmyslu, kdy např. v USA se již od 50. let minulého století popílky 

používají při konstrukci silnic. V zemědělství i v oblasti rekultivací obecně se neustále 

provádějí různá praktická testování. Jelikož vlastnosti popílku jsou závislé na kvalitě 

spalovaného uhlí a technologii spalování, je nutné sledovat neustálý vývoj kvality 

vedlejších energetických produktů. Z dostupných literárních pramenů obecně plyne, že 

aplikace vedlejších energetických produktů na zemědělských půdách vede k pozitivním 

výsledkům. Právě toto zjištění představovalo jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto v 

rámci této disertační práce aplikovat vedlejší energetické produkty na výsypkové zemině, 

zvláště když se jedná o fytotoxickou zeminu s velmi nízkým pH. 
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Cíl práce 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, fytotoxické plochy představují problém, který je 

nutné řešit, a to i za předpokladu, že v porovnání s celkovou rekultivovanou plochou 

představují jen zlomek. Hlavním cílem této práce je ověřit možnosti využití vedlejších 

energetických produktů při aplikaci na výsypkové zeminy fytotoxického charakteru s cílem 

sledovat kvalitativní vývoj upravovaných zemin. Výsledkem testování by měla být zemina 

s kvalitnějšími parametry a s předpoklady pro další rekultivační úpravy. Lokalita 

Radovesické výsypky byla vybrána s ohledem na záznamy fytotoxických ploch a bylo mi 

zde umožněno testování v časovém horizontu jeden rok. Po schválení plánu rekultivací 

byla provedena nejprve technická rekultivace, následně byly tyto plochy překryty vrstvou 

slínů a nakonec byla v souladu s plánem provedena rekultivace biologická.  

V rámci prvotního testování byla určena optimální dávka vedlejšího energetického 

produktu na upravovanou plochu a tato plocha byla monitorována s měsíčním odběrem 

vzorků dle harmonogramu prací. Dále byl sledován vývoj fyzikálně mechanických a 

chemických parametrů. Po ukončení monitoringu byly veškeré výsledky vyhodnoceny a 

byla určena optimální dávka vedlejších energetických produktů z hlediska vhodnosti pro 

přípravu upravované zeminy na následnou fázi technické rekultivace. 

 

Cíle disertační práce jsou následující: 

 

1. Ověření vlivu vedlejších energetických produktů na kvalitu neúrodných, 

resp. fytotoxických ploch. 

2. Charakteristika vedlejších energetických produktů a možnosti jejich využití. 

3. Přehled poznatků o rekultivaci území postižené povrchovou těžbou. 

4. Obecný popis lomového dobývání a popis zájmové lokality. 
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1 Vývoj rekultivací severočeského hnědouhelného revíru 

Severočeský hnědouhelný revír se nachází na severozápadě Čech v přirozeném 

úvalu mezi Krušnými horami na severozápadě a Českým středohořím na jihovýchodě. 

Rozkládá se přibližně na sedmdesáti kilometrech délky a deseti až dvaceti kilometrech 

šířky mezi městy Ústí nad Labem a Kadaní. Hnědé uhlí se zde těží již od 15. století (první 

písemný záznam o výskytu "hořlavého kamene" je z duchcovské městské knihy z roku 

1403), avšak průmyslového rozmachu tato těžba dosáhla až v polovině 19. století. Z 

původních cca 9 miliard tun geologických zásob hnědého uhlí, které zde byly uloženy pod 

zemí, bylo asi 6 miliard těžitelných známými báňskými postupy. Z těchto 6 miliard tun 

bylo doposud vytěženo v součtu za veškeré minulé období o něco málo více než jedna 

polovina. Byla to však polovina, kterou tvořili lepší, snáz přístupné a kvalitnější zásoby. 

Vše, co zůstalo, se nachází ve složitých geologických podmínkách, ve značné hloubce, pod 

geologickými zlomy nebo pod městy, obcemi a průmyslovou zónou tohoto regionu. Z 

celkových 600 km
2
, které mohou být ovlivněny bezprostřední těžbou uhlí, již na více než 

275 km
2
 probíhala těžba nebo výstavba vnějších výsypek. Tyto devastované plochy byly v 

minulosti a jsou i v současnosti ihned po ukončení vlastního těžebního procesu zařazovány 

do rekultivací. Tak bylo již navráceno 150 km
2
 krajiny k jinému než hornickému způsobu 

využívání. [1] 

1.1 Vývoj hornických společností 

 Mnoho významných dolů bylo ve vlastnictví státu. Vznik státních dolů je datován 

do roku 1876, kdy důlní majetek zkrachovalé Duchcovsko-chomutovské hnědouhelné 

báňské akciové společnosti převzal stát. Státní doly měly původní název Kohlenwerke des 

k.k. Aerars s horním ředitelstvím v Mostě a v roce 1919 se název změnil na 

Československé státní doly.  V převzatém dolovém majetku byly činné doly Julius I. a 

Julius II. v Mostě (založené roku 1871 a 1872) a důl František ve Střimicích, založený 

roku 1871. Neustálé potíže při těžbě se zmáháním poloh kuřavek si vynutily zastavení 

činnosti dolů Julius I. a František v roce 1878. Důl Julius II., v roce 1946 přejmenovaný na 

Jožka David a v roce 1951 na důl Mistr Jan Hus, těžil až do svého uzavření v roce 1968 

důlní pole severně od Mostu a to obvyklým způsobem komorováním na zával v několika 
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lávkách. Poblíž dolu byl také roku 1930 otevřen povrchový lom Evžen, který byl v těžbě 

do roku 1952, kdy byl sloučen s lomem Ležáky.   

Státní doly brzy po svém vzniku přistoupily k otvírce nových důlních provozů. V 

Kopistech začalo v roce 1882 hloubení dolu Julius III., kde vlastní těžba byla zahájena v 

roce 1886. Důl byl vyražen do hloubky 187 m a těžil sloj o mocnosti 18 - 22 metrů. 

Nejdříve bylo rubáno metodou komorování na plnou mocnost s ponecháním 2 - 3 m uhlí v 

počvě sloje a tato ponechaná zásoba byla pak vyuhlována podsednutím starých komor. Po 

1. světové válce se přešlo ke komorování na zával ve 2-3 lávkách. Na tomto dole byly 

poprvé v revíru zavedeny železné stojky pro vyztužování komor. Byl zde také instalován 

vahadlový vodotěžný stroj a podzemní čerpací stanice společné pro všechny doly Julius. 

Doposud je na dole, který v roce 1991 ukončil svou činnost a slouží již jen jako čerpací 

stanice, zachován původní těžní parní stroj. V roce 1892 byl v Kopistech založen další důl 

Julius IV., který však byl již roku 1911 zastaven. Těžba státních dolů neustále narůstala. V 

roce 1890 činila 446 tisíc tun a v roce 1900 již 672 tisíc tun, takže příznivá ekonomická 

situace umožnila zahájit v roce 1901 otvírku povrchového lomu Hedvika v Ervěnicích 

(roku 1947 přejmenován na President F.D. Roosewelt, roku 1951 na Československá 

armáda). Těžba sloje o mocnosti 15 - 20 metrů, s nadložím 6 - 30 metrů, začala v prostoru 

mezi bývalou elektrárnou Ervěnice (poblíž areálu dnešního závodu ČSA) a Komořany. Do 

roku 1916 se těžilo mlýnkováním na celou mocnost sloje. Uhlí se při těžbě třídilo podle 

kvality, sypalo do vozíků, které byly lanovkou dopravovány k řetězovým dopravníkům a 

těmi na třídičku.  V roce 1916 bylo nasazeno první lžícové rypadlo při těžbě uhlí, v roce 

1918 také na skrývce. Uhlí bylo těženo do třicátých let našeho století v několika 

samostatných lomech, které byly otvírány v prostoru mezi Ervěnicemi, Komořany a 

Dřínovem. Před 2. světovou válkou bylo maximální těžby na dole dosaženo v roce 1937, a 

to 1.418 tisíc tun. V letech 1912 - 1931 byla část dolového pole Hedvika rubána hlubině 

komorováním na zával. Za druhé světové války byl zpracován projekt přestavby dolu na 

velkolom, v roce 1941 byla zastavena těžba na dole Elly a dolové pole přičleněno k 

Hedvice.  

V letech 1948 - 1954 byla postupně nasazována stále výkonnější rypadla, první 

zakladače a místo úzkorozchodné byla zaváděna dodnes používaná kolejová doprava s 

běžným rozchodem 1435 mm. Byl tak zahájen proces přetváření dolu Hedvika do dnešní 

podoby moderního výkonného lomu. V letech 1901 - 1904 byl vyhlouben a uveden do 
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provozu důl Julius B. v Souši (v roce 1946 přejmenován na Zdeněk Nejedlý I). Na dole se 

těžilo do roku 1928 metodou komorování na plnou mocnost, poté komorování v lávkách. 

V roce 1951 byl důl sloučen s doly Quido I. - III., těžba na něm byla ukončena (od roku 

1979 již pouze jako úseku dolu Centrum) v roce 1981.  Celková těžba společnosti Státní 

doly činila v roce 1906 celkem 1190 tisíc tun, což umožnilo vyrovnat se zejména 

ekonomicky s následky zatopení dolů v roce 1909. V noci ze 3. na 4. 2. 1909 došlo k 

protržení hrází řeky Bělá, voda postupně zatopila nejen všechny hlubinné doly společnosti, 

ale prosakováním stařinami byly poškozeny i doly Quido I. a II., Centrum, Minerva, 

Richard a Evžen patřící jiným těžebním společnostem. Odstraňování následků průvalu 

trvalo celkem půl roku.  

Po první světové válce patřily Státní doly mezi čtyři nejvýznamnější těžaře v revíru. 

Kromě již zmíněných dolů měly Státní doly v majetku také důl Sirius v Březně u 

Chomutova a President Masaryk v Břežánkách, takže celková těžba ve 20. letech 

přesahovala průměrně 2 miliony tun. V letech hospodářské krize ve třicátých letech došlo 

sice přechodně k poklesu těžeb, ale např. již v roce 1934 koupila společnost další důlní 

majetek u Strupčic (důl Anna). Obdobně jako jiné velké těžařské společnosti byly rovněž 

Státní doly včleněny do německého trustu SUBAG, čímž jejich samostatná existence 

zanikla. Odtržení pohraničních území ČSR v roce 1938 a konec Československa v roce 

1939 mělo zásadní vliv na důlní podnikání v celém severočeském revíru. Prakticky 

všechny doly se po roce 1938 ocitly na území Sudetské župy Německé říše. Vzhledem k 

připravované válce potřeboval německý průmysl realizovat centralizaci a konsolidaci 

báňského průmyslu, a z tohoto důvodu byla založena i tato společnost. Trust SUBAG byl 

založen 10. 6. 1939 a postupně zahrnoval velkou většinu báňských podniků nejen v 

severních Čechách, ale také na Sokolovsku, Plzeňsku a Žacléřsku. Byl postupně utvářen 

slučovacími a kupními smlouvami zejména v letech 1939 - 1941 (slučování bylo ukončeno 

až v roce 1943), když veškeré předchozí právní subjekty zanikaly. Takto byla ukončena 

činnost drtivé většiny větších i menších báňských společností. V severočeském revíru to 

byly zejména Mostecká společnost pro dobývání uhlí, Severočeská uhelná společnost, 

Těžařstvo lomských dolů a Státní doly. Výjimkou byly doly společnosti Grohmann, důl 

Moravia v Poleradech, lom Hrabák v Čepirozích, důl Julius v Chomutově a Zeměvrtná a.s. 

Julius Thiele v Oseku, které si zachovaly samostatnou existenci do roku 1945. Hlavní 

správa SUBAG byla v Mostě. Nejdříve byla tato společnost v severočeském revíru členěna 
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na 3 provozní skupiny (Most, Ervěnice, Teplice), které se dále členily na celkem 13 

báňských inspektorátů. Každému inspektorátu odléhalo 2 - 8 báňských provozů (hlubiny, 

lomy, briketárny, elektrárny, cihelny, pískovny). V roce 1943 bylo, v rámci slučování 

řízení hlubinných a povrchových dolů v jeden celek, zřízeno 5 báňských ředitelství.  

V roce 1941 byl v Proboštově založen nový hlubinný důl Herrenbusch (Panský les, 

v roce 1946 přejmenován na Jaroslav I.), jako náhrada za vyrubaný důl Britannia VI. V 

hloubce 70 - 160 metrů byla těžena sloj o mocnosti 4 - 12 metrů převážně komorováním na 

plnou mocnost až do uzavření tohoto dolu v roce 1965, společně s jeho sesterským dolem 

Jaroslav II, založeným roku 1947. Od počátku roku 1941 byl SUBAG podřízen mamutímu 

koncernu Teichswerke Aktiengesellschaft für Berg und Hüttebetrieb Hermann Göring. 

Téhož roku bylo rozhodnuto o výstavbě velkozávodů Komořany, které měly zahrnovat 

úpravny, elektrárny, briketárny a opravárenské závody. Takto měla být vytvořena 

surovinová základna pro budovaný velký chemický komplex v Záluží - Sudetenländische 

Treibstoffwerke - STW (zvaný také Hydrierwerke) v Záluží u Litvínova, který se měl stát 

zejména zdrojem syntetického benzínu vyráběného z hnědého uhlí. Od počátku roku 1942 

započala výstavba v oblasti Komořan - úpravna uhlí (pozdější Úpravna uhlí Komořany), 

elektrárna (o projektovaném výkonu celkem 272 MW) a briketárna, jejíž produkty měly 

sloužit zejména pro STW a měla posílit stávající briketárnu v Komořanech, která byla v 

provozu od roku 1929. Pro zajištění dostatečného množství vhodného uhlí pro tyto závody 

byly zahájeny práce na přestavbě dolů v komořanské oblasti (Quido IV., Hedvika, Robert) 

na velkolomy. Od konce roku 1941 byly na tyto doly dodávány první díly velkostrojů, kde 

byly kompletovány a nasazovány k těžbě uhlí i skrývky. Současně probíhaly i rozsáhlé 

projekční práce na výrobě nových, ještě výkonnějších rypadel. Nutné opravy stavěných i 

projektovaných velkostrojů měly zajišťovat budované ústřední dílny v Komořanech 

(Zentrallwerkstatt, později Krušnohorské strojírny Komořany). Na těchto pracích se 

podíleli zejména nuceně nasazení pracovníci z okupovaných zemí Evropy a také značné 

množství válečných zajatců, pro které byly v okolí Komořan a Dolního Jiřetína 

vybudovány četné zajatecké tábory. Pro rostoucí krizi ve výrobě a zásobování potřebnými 

materiály a surovinami nebyly plněny původní plány výstavby úpravny, briketárny a 

elektrárny v Komořanech a vázly i dodávky kvalitního uhlí pro výrobu generátorového 

koksu nutného pro výrobu syntetického benzínu (podle původních plánů měla přestavba 

komořanských dolů na velkolomy trvat do roku 1944 a v roce 1950 mělo být dosaženo 
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celkové těžby 14 milionů tun. Na konci roku 1942 bylo proto rozhodnuto o výstavbě další 

úpravny uhlí v Záluží (později úpravna uhlí Herkules). Do této úpravny mělo být dodáváno 

uhlí vhodné pro výrobu benzínu zejména z hlubinných dolů v okolí. Úpravna uhlí měla být 

dokončena (současně s elektrárnou) do konce roku 1944. Největších těžeb bylo v revíru 

dosaženo v roce 1943. Se stupňujícími se válečnými obtížemi začala těžba poté prudce 

klesat, a to také z důvodu narůstající intenzity spojeneckého leteckého bombardování. 

Cílem těchto útoků byl v posledních měsících války zejména chemický komplex v Záluží. 

Při bombardovacích útocích byly však nálety poškozeny i okolní důlní provozy. Vzhledem 

k těmto skutečnostem se nepodařilo do roku 1945 dokončit plánované úkoly výstavby 

důlních, úpravárenských a elektrárenských provozů. Když válka skončila, byly v květnu 

1945 na všechny provozy SUBAG jmenovány národní správy. Dne 15. 8. 1945 byl 

"protektorátní" název organizace změněn na Severočeské hnědouhelné doly v Mostě.  

Dekretem prezidenta republiky ze dne 24. 10. 1945 byl veškerý důlní majetek v 

revíru znárodněn a s účinností k 1. lednu 1946 včleněn do národního podniku Severočeské 

hnědouhelné doly Most - SHD. Tímto byl dán počátek téměř padesátileté historie rozvoje 

největší těžební hnědouhelné organizace v celé republice. Centralizace drtivé většiny 

důlních podniků v SUBAG paradoxně přinesla velkou výhodu a tou bylo odstranění 

demarkací a sjednocení důlních měr mezi jednotlivými doly, které předtím patřily různým 

společnostem. Tyto hranice před válkou omezovaly či přímo znemožňovaly rozvoj většiny 

dolů, zejména povrchových. Jejich zrušení umožnilo postupné nasazení velkostrojové 

mechanizace a intenzifikaci těžby. [2,3,4] 

Akciová společnost Severočeské doly, a.s. Chomutov vznikla v rámci privatizace 

koncernu Severočeských hnědouhelných dolů 1. 1. 1994. Je tedy mladou společností, 

navazuje však na dlouholeté tradice hnědouhelného hornictví v severočeské pánvi. V 

současné době jsou Severočeské doly a.s. součástí skupiny ČEZ. Dobývací prostory 

akciové společnosti dosud zahrnují geologické zásoby přibližně 1832 mil. tun a zásoby 

těžitelné ve výši 679 mil. tun. Roční těžba činí 21 mil. tun hnědého uhlí, nadložní skrývka 

82 mil. m
3
 jílovitých zemin. Těžba probíhá na dvou významně oddělených lokalitách – na 

Chomutovsku těží Doly Nástup Tušimice, na Bílinsku Doly Bílina.  Těžba Severočeských 

dolů, a.s. je koncipována ve velkolomech a kontinuální technologií vybavenou kolesovými 

rýpadly, pásovou dopravou a pásovými zakladači. Vznikají tak velkoplošné vnější i vnitřní 

výsypky a v závěrečných etapách těžby zůstanou rozsáhlé zbytkové lomy. Průvodním 
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jevem povrchové těžby kdekoliv na světě je dočasná úplná devastace či degradace území, v 

němž taková těžba probíhá. Nezbytný rozsah devastace ovlivňuje řada faktorů vnitřních 

(například předpokládané objemy těžeb, geometrické parametry ložiska, příkryvný poměr 

objemu nadložních hmot vůči užitkovému nerostu, atd.) a vnějších (kontakt s osídlením, 

zákonem chráněné zájmy, atd.). Tyto faktory ovlivňují povrchový důl a jeho široké okolí 

po celou dobu jeho životnosti. Specifikou Severočeských dolů, a.s. je těžba na dvou 

geologicky zcela odlišných lokalitách, což vyžaduje i poněkud odlišnou metodiku jejich 

rekultivace. [5] 

1.2  Vývoj rekultivací 

Rakousko-uherská monarchie již v roce 1852 ve starém horním zákoně ukládala 

báňským podnikatelům povinnost pečovat o to, aby jimi postihované pozemky byly 

navráceny svému původnímu účelu. Stanoveny byly i způsoby, jak mají být škody 

napraveny. První organizovaná obnova pozemků po těžbě v severních Čechách byla 

prováděna v roce 1908 pod dohledem rekultivační expozitury Zemské zemědělské rady. 

Bylo evidováno 448 ha rekultivovaných ploch. K plánovitému rozvoji rekultivační činnosti 

dochází v SHR počátkem druhé poloviny minulého století.  

Koncem roku 1951 bylo v rámci zemědělského závodu SHD v Teplicích zřízeno 

rekultivační oddělení, v roce 1957 byla provedena dílčí reorganizace a zřízen Zemědělský 

a rekultivační závod SHD v Teplicích a v roce 1958 byla jeho činnost převedena do 

závodu pomocné výroby n. p. SHD Báňské stavby Most v Teplicích. Následně proběhla 

celá řada organizačních změn. Vznik základů „české rekultivační školy“ je datován do 

tohoto poválečného období (od r. 1952) v souvislosti se započetím provádění rekultivací 

a se vznikem prvního generelu rekultivací. V letech 1958–1960 vznikl na tehdejší dobu 

velmi pokročilý program rekultivační obnovy – Generel rekultivací –, který byl soustavně 

doplňován o nové poznatky. Dodnes zůstává koncepčním materiálem rekultivační obnovy 

a je jako strategický dokument světovým unikátem své doby.  

Pro dnešní evropské pojetí zahlazování následků báňské činnosti byl počátkem 

devadesátých let český přístup k rekultivacím učebnicovým základem obnovy krajiny. 

Také společensko-ekonomické změny, včetně změn legislativních, které zde proběhly, 

přinesly pro oblast rekultivací řadu nových kreativních přístupů. V mnoha zemích 

zabývajících se těžbou uhlí, ale i jiných nerostů se výsledky a zkušenosti odborníků z Čech 
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staly základem při formování zásad a přípravy projektů pro obnovu krajiny. V současné 

době můžeme sledovat, že styl rekultivací v rámci evropských zemí s rozvinutou těžbou 

uhlí se vlivem předávání zkušeností sbližuje. Vývoj způsobů rekultivací odpovídá 

postupně získávaným zkušenostem a výzkumům možností variability technických 

a biotechnických prací v rekultivačním procesu.  

Počátkem rekultivačních prací, tj. od roku 1951, nebyly s touto činností žádné 

zkušenosti a tomu odpovídaly i první rekultivační práce. Ty byly zpočátku orientovány 

pouze na obnovu zemědělské půdy na poklesech po hlubinné těžbě. Postupně se práce 

orientovaly na rekultivaci zúrodňováním výsypek, které byly především zalesňovány 

pionýrskými dřevinami v čele s olšemi, topoly a akáty. Po roce 1956 nastal zlom, kdy se 

v předpolí začala zachraňovat vrchní humózní zemina. Zúrodnitelnou zeminou se 

vylepšovaly dosypané výsypky a výsledkem byla kvalitní pole, ovocné sady a později 

i vinice. Do porostní skladby lesnických rekultivací začaly být zařazovány cílové dřeviny, 

tj. javory, jasany aj. Koncepce rekultivací v tomto období však byla stále nahodilá. Až 

koncem padesátých let s vazbou na zásah povrchové těžební činnosti do větších územních 

celků byl vypracován generel rekultivací.  

Změna společenských poměrů v devadesátých letech vyvolala nový pohled na 

provádění rekultivací. Skupina Czech Coal pojala cíl rekultivačního procesu jako 

obohacení území o nové krajinné útvary s pozměněným reliéfem, s jiným utvářením 

krajinných složek a s možností vytváření nových vazeb v ekologické a sociální sféře. 

Rekultivační strategie vychází z ověřených zkušeností a výzkumů, které sledovaly nové 

přístupy k technologii biologických prací. Velká pozornost je věnována pedologickému 

průzkumu a technologii protierozních a melioračních opatření. V oblasti lesnické 

rekultivace, která je prioritou vzhledem k zvláštním ochranným funkcím lesa v oblasti 

udržování přírodní rovnováhy, jsou sázeny zejména dřeviny domácího původu s vyšší 

růstovou vitalitou (dub letní a zimní, lípa srdčitá, javor klen a mléč aj.). Byly upraveny 

způsoby zemědělské biologické rekultivace, tj. osevní postupy, s cílovým prioritním 

požadavkem na tvorbu půdy. Zastoupení rozsahu zemědělské rekultivace sleduje zákonné 

povinnosti ochrany zemědělského půdního fondu se zpětným využitím skrytých kulturních 

vrstev půdy. V některých případech jsou pozemky na základě zhodnocení ponechány 

v rámci ostatních způsobů rekultivací přirozenému sukcesnímu vývoji. Zásadní význam 
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má v současné době společenská objednávka budoucího využití území, a to zejména při 

provádění rekultivací pro konkrétní projekt. [1] 

Obnova území a krajiny zasažené báňskou činností je konečnou etapou báňského 

podnikání. Tuto činnost zajišťují těžební společnosti skupiny Czech Coal formou 

provádění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Tím zároveň naplňují svoji 

zákonnou povinnost. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 

v platném znění ukládá důlní organizaci povinnost zajistit sanaci a rekultivaci všech 

pozemků dotčených těžbou. Rekultivační činnost úzce souvisí s environmentální oblastí 

udržitelného rozvoje. Přístup skupiny Czech Coal k provádění rekultivací je veden snahou 

vytvářet nové plochy co nejúčelněji a zejména ve vazbě na budoucí další rozvoj regionu. 

Těžební společnosti skupiny Czech Coal (Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. 

a Důl Kohinoor a.s.) a její dceřiná společnost REKULTIVACE a.s. jako jeden 

z dodavatelů prací vytvářejí nejen novou krajinu formou zemědělských pozemků a kultur, 

lesů, vodních ploch a toků, ale vytvářejí také území určená k rekreačním a sportovním 

účelům, například areál Hipodromu Most. Obce a města získávají území pro svůj nový 

rozvoj. [6] 

Na obrázku 1 na následující straně je znázorněn vývoj rekultivované plochy ve 

společnosti Czech Coal a.s. (dříve MUS a.s.). Je patrný pokles rekultivované plochy, který 

je zapříčiněn postupným omezováním povrchové těžby na dolech této společnosti a 

ukončení rekultivačních prací na plochách dotčených těžbou. Obrázek 2 znázorňuje 

rekultivaci v okolí lomu ČSA, který spadá pod společnost Litvínovská uhelná a.s. 

Z obrázku je patrné, že v okolí lomu jsou rekultivace vesměs ukončené, včetně zámku 

Jezeří, kde zbývá dodělat relativně malá plocha. 
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Obrázek 1. Vývoj rekultivací společnosti Czech Coal a.s. (dříve MUS a.s.) v letech 1994 – 2011 [6] 

 

Obrázek 2. Stav rekultivací v okolí lomu ČSA v roce 2011 [6] 
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2 Lomové dobývání 

Lomové (povrchové) dobývání užitkových surovin v současné době představuje asi 

85% světové těžby surovin všeho druhu. Ve srovnání s hlubinným dobýváním má své 

výhody i nevýhody: 

Výhody: 

 minimální ztráty při dobývání (2 – 5%), 

 velká výrobní kapacita lomového provozu (uhelné lomy), 

 možnost selektivního dobývání, 

 možnost těžby doprovodných surovin, 

 nízké výrobní náklady, 

 vysoká produktivita práce. 

Nevýhody: 

 nutnost odtěžení značného množství skrývkových hmot, 

 veškerý provoz je vystaven klimatickým vlivům, 

 nutnost vytvoření vnějších výsypek na určitou dobu, 

 úplná devastace terénu, 

 nákladná a dlouhodobá rekultivace vyrubaných prostor. [7] 

 

2.1 Základní technické pojmy lomového dobývání 

Hornický závod, který se zabývá povrchovým dobýváním ložiska, se nazývá lom. 

Pro lomy ležící pod úrovní zemského povrchu se také používá názvu povrchový důl. 

Podle druhu dobývané užitkové suroviny rozlišujeme: 

 lomy uhelné, 

 lomy rudné, 

 lomy na stavební kámen (kamenolomy), 

 lomy ostatních užitkových surovin (pískovny, kaolínové lomy a další). [7] 

 

Povrchové dobývání by se dalo rozdělit do komplexu odklizových, těžebních, 

zakládacích a pomocných prací, které jsou realizovány v nejrozmanitějších podmínkách při 

těžbě užitkových nerostů pomocí různých technologických komplexů a zařízení. Jednotlivé 
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systémy lomového dobývání se ve své podstatě liší způsobem provádění odklizových 

prací. Při technologickém procesu odklizu zemin a hornin se rozlišují následující fáze:  

 rozpojování a nakládání- provádí strojně pomocí rýpadel. Při větším 

středním měrném rypném odporu než 120 kN.m
-1

) se rozpojování provádí 

trhací prací. U pevných hornin (jako např. u černého uhlí, kde nadloží tvoří 

pískovce, prachovce, slepence, jílovce aj.) se provádí rozpojování pomocí 

trhacích prací převážně clonovými odstřely, ev. plošnými odstřely. Nutně 

tedy přistupuje zde fáze nakládání rozvolněné horniny pomocí dobývacích a 

nakládacích strojů a zařízení. U strojního rozpojování se dobývání provádí 

lopatovými rýpadly, rýpadly s vlečnými korečky (dreglajny), kolesovými a 

korečkovými rýpadly, ev. zemními stroji s rozrývacím zařízením 

 doprava – rozpojené hmoty jsou dopravovány v rámci povrchového dolu 

kolejovou (železniční), pásovou nebo kolovou dopravou. Existují krom toho 

i speciální druhy doprav, které se obvíjejí od místních podmínek 

(hydraulická, škrabáky, apod.) 

 ukládání odklizu na výsypkách či odvalech -  je prováděno pomocí 

zakládacích strojů či zakládacích zařízení (zemní stroje – buldozery, 

gradery, lopatová rýpadla, dreglajny, skrývkové mosty, zakladače). [8,9] 

Při provádění skrývkových prací (příp. i těžbě vlastní užitkové suroviny) se 

skrývkové horniny (příp. vlastní ložisková poloha) rozdělují na horizontální lávky různé 

mocnosti, které nazýváme řezy. Základní parametry skrývkového řezu uvádí obrázek 3. 

 

Obrázek 3. Parametry skrývkového řezu [7] 
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Výška řezu je dána mnoha parametry, z nichž nejdůležitější jsou: 

 dostatečná stabilita svahu dána fyzikálně-mechanickými vlastnostmi hornin 

(zemin), 

 parametry použitých dobývacích strojů a dopravních zařízení, 

 stejnorodost hornin nadloží či ložiska, 

 umožnění umístění pracovní plošiny v nejpevnějších vrstvách. 

Délka řezu se pohybuje od několika desítek metrů (např. u jílovišť) až po několik 

kilometrů (na uhelných lomech). Délka řezu závisí na mnoha činitelích, z nichž 

nejdůležitější jsou rozměry ložiska a parametry použitých mechanismů. Porubní frontou 

označujeme řez (řezy) vybavený dobývacími, dopravními a pomocnými zařízeními, kde se 

uskutečňuje proces těžby. Při těžbě (dobývání) zachovávají porubní fronty určitý postup.  

Rozlišujeme zde: 

 paralelní postup (obr. 4), 

 vějířovitý postup (obr. 5), 

 kombinovaný postup.  

U paralelního postupu tvoří hlavy a paty jednotlivých řezů systém rovnoběžek, 

kdežto u postupu vějířovitého jsou řezy zidealizovaným svazkem přímek, procházejícím 

jedním bodem, kterému říkáme otočný bod. [7,10] 

                                    Obrázek 4. Paralelní postup porubní fronty [7] 
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Obrázek 5. Vějířovitý postup porubní fronty [7] 

 

Výsypkou nazýváme zemní těleso, do něhož ukládáme veškeré vytěžené odklizové 

hmoty. Zpočátku musíme výsypku umístit mimo lom, později mohou být skrývkové hmoty 

umísťovány do vyrubaného prostoru lomu. Odklizové hmoty jsou zpravidla ukládány na 

jeden anebo několik ústupů, které se nazývají výsypkovými stupni. Při dobývání užitkové 

suroviny musíme odklidit nejen množství skrývky nad vlastním ložiskem, ale i tzv. 

svahovou kubaturu za účelem stability skrývkových svahů. Poměr hmot, které nutno 

uklidit, přepravit a uložit k množství zásob užitkové suroviny, se nazývá skrývkový 

(odklizový) součinitel. Je důležitým technicko-ekonomickým ukazatelem každého lomu. 

Udává se v metrech krychlových odklizových hmot na metr krychlový užitkové suroviny. 

Na uhelných i některých neuhelných lomech se skrývkový součinitel vyjadřuje v metrech 

krychlových na tunu uhlí nebo jiné užitkové suroviny. V odborné literatuře se často 

setkáváme s tzv. geologickým příkryvným poměrem, který vyjadřuje poměr mocností 

nadloží k mocnosti ložiska. Tento ukazatel v žádném případě nelze zaměňovat se 

skrývkovými součinitelem. Obvykle se uplatňuje na rudných dolech. Svahy (obr. 4) 

jednotlivých skrývkových řezů (výsypkových stupňů) chápané jako celek představují 

generální svah a jeho sklon je generální sklon svahu skrývky (výsypky). Na uhelných 

lomech na výsypkách je spojnice paty 1. výsypkového stupně s hlavami všech 

následujících výsypkových stupňů označována jako generální obrys výsypky. [7]  
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2.2 Výsypkové hospodářství lomu 

V rámci otvírky lomu je nutné založení vhodných výsypek, které budou zaručovat 

úspěšný a plynulý provoz povrchového dolu. Nejde jen o zvolení dostatečného prostoru, 

ale je nutné přihlížet k fyzikálně-mechanickým vlastnostem zemin a podle toho zvolit 

vhodný způsob stavby výsypky, který bude zajišťovat její stabilitu a bezporuchový provoz. 

Důležitou podmínkou stability výsypky je navíc důkladné odvodnění podloží výsypky. 

Celkově možno konstatovat, že výsypkové hospodářství lomu je limitujícím faktorem 

provozu každého lomu. Podle umístění rozlišujeme výsypky vnější a vnitřní. V první fázi 

vývoje lomu přicházejí v úvahu pouze vnější výsypky, které jsou zakládány na 

vyprojektovaných místech obvykle poblíž lomu nad původním terénem (tzv. výsypky 

převýšené) anebo jsou umisťovány do jiného opuštěného lomu. Vnější výsypky komplikují 

organizaci provozu lomu a zvyšují provozní náklady na jednotku vytěžené užitkové 

suroviny. Jsou obvykle součástí dobývacího prostoru. Teprve po uvolnění dostatečného 

prostoru vlastní těžbou se ve vyrubaném prostoru mohou zakládat postupně jednotlivé 

stupně vnitřní výsypky. První výsypkový stupeň se zakládá na dně lomu tak daleko od 

posledního řezu užitkové suroviny, aby nebyl ohrožen provoz na tomto řezu a narušeno 

odvodňování lomu. S postupující dobývací frontou užitkové suroviny se současně tvoří 

prostor pro postup výsypkové fronty a dále se postupně vytvářejí další výsypkové stupně. 

Pro úplnost, složiště odklizových hmot na kamenolomech označujeme odvaly, které mají 

objem řádově desetitisíce m
3
. Naopak výsypky na velkých uhelných lomech mají kapacitu 

miliony až miliardy m
3
. [7] 

Jedna z variant postupu vzniku vnější a vnitřní výsypky je patrná z obrázku 6. 

Z obrázku je zřejmé, že prvním výkopem je vytvořeno pole řezu, které poskytuje 

dostatečný prostor pro stroje a lidi. Vytěžený materiál je dopraven na vnější dočasnou 

výsypku nad zemí. V následujících sekvencích je vidět, jak jsou přemísťovány jednotlivé 

řezy v závislosti na postupu dobývacího prostoru. Poslední část je zasypána materiálem, 

který byl vytěžen na počátku. V první fázi dochází k vytvoření pracovní plochy, kdy 

vytěžený materiál je uložen na vnější výsypky mimo dobývanou oblast. Pracovní plocha 

slouží k umístění jednotlivých typů mechanizace na vytěžení skrývky až na zájmovou 

horninu. Jak se pracovní plocha rozšiřuje, dochází v přesunu vytěženého materiálu v rámci 

dobývacího prostoru ve směru dobývání.  
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V rámci těžby dochází k přesunu velkého množství materiálu, dobývací prostor je 

neustále v pohybu. Na vytěžené místo je opět nasypán materiál tak, aby došlo k zahlazení 

vytěženého místa do původní podoby. [11] 

                                         Obrázek 6. Výsypka - vznik a rekultivace  [11] 
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2.3 Lom Bílina 

Mostecká (dříve severočeská hnědouhelná) pánev představuje relikt třetihorní 

sedimentární pánve, jejíž vyplňování sedimentárním materiálem spadá převážně do období 

miocénu. V době před 22 až 17 miliony let se v této pánvi nakupilo až 500 metrů jílů, 

písků a organické hmoty. Na většině plochy pánve je vyvinuta hnědouhelná sloj, vzniklá 

z vrstev rašeliny ukládaných v třetihorním močále. V místech, kde do močálu ústily řeky 

napájející tento močál vodou, bylo usazování rašeliny potlačováno usazováním jílu a 

písku. V těchto místech je sloj zcela nahrazena říčními nebo deltovými usazeninami nebo 

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

členěna na několik částí. Největším vlivem přínosu písku a jílu byla postižena oblast 

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

o mocnosti 25 – 45 m. Výchoz uhelné sloje nebo jejích ekvivalentů na povrch v současné 

době vymezuje plochu pánve. Rozloha dnešních zbytků mostecké pánve činí 870 km
2
. 

Nejhlubší částí pánve je tzv. centrální oblast mezi městy Litvínov, Osek, Duchcov 

a obcemi Lom a Mariánské Radčice. V současné době je uhelná sloj těžena pěti 

povrchovými lomy. Dva z nich - lom Bílina a lom Libouš provozují Severočeské doly a.s. 

Chomutov, viz obr. 7.  

 

Obrázek 7. Mostecká pánev [12] 

Nejhlubší podloží pánve je budováno především proterozoickými rulami 

krušnohorského krystalinika, v teplické oblasti tělesem paleoryolitu karbonského stáří, 
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značná podloží na Žatecku jsou tvořena permokarbonskými písčitojílovitými sedimenty. 

Na těchto horninách navíc na velkých plochách spočívají až dvousetmetrové usazeniny 

křídového moře - slinovce a pískovce. Stratigrafický sloupeček sedimentární výplně 

mostecké pánve ukazuje, že k nejranější pánevní výplni jsou řazeny sopečné horniny 

oligocenního střezovského souvrství, budující podloží sloje, ale rovněž současné České 

středohoří a Doupovské hory. Zvětraliny pocházející z těchto sopečných hornin pozvolna 

přecházejí do jílů a písků duchcovských vrstev, které již představují období počátku 

sedimentární historie pánve ve spodním miocénu. Pozvolná přeměna říčního systému, 

který vytvořil duchcovské vrstvy v obrovský rašelinotvorný močál, je v profilu 

signalizována výskytem tenkých uhelných slojek a výše v profilu nalézáme především 

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

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

a její časové ekvivalenty (včetně tělesa bílinské delty v nadloží sloje) jsou řazeny 

k holešickým vrstvám. Mocnost holešických vrstev se pohybuje od 20 do 300 m podle 

toho, zda jsou zastoupeny pouze uhelnou slojí nebo jejími písčitojílovitými ekvivalenty. 

Výše následující libkovické vrstvy představují jílovité usazeniny rozsáhlého jezera a tvoří 

převážnou část nadložních sedimentů v mostecké pánvi. V nejhlubší části pánve jejich 

mocnost dosahuje 300 m. V centrální části pánve jsou na vrcholu profilu vyvinuty jezerní 

jíly lomských vrstev s vysoce popelnatou pouze několik metrů mocnou uhelnou slojí 

na bázi. Obrázek 8 ukazuje řez mosteckou pánví. Svrchní písčito – jílovité vrstvy jsou 

předmětem hodnocení rekultivační využitelnosti a jejich geologii je proto věnována větší 

pozornost. Jílovitý nadslojový horizont má nepravidelné rozšíření mezi Mostem a Bílinou. 

Jeho mocnost většinou nepřesahuje 20 m. Místy byl synsedimentárně denudován, nebo 

potlačen sedimenty delty. Na Bílinsku se v něm často vyskytují rozměrné zuhelnatělé 

pařezy, zčásti prokřemenělé a v puklinách lze někdy nalézt i duxit. Převládají kaolinitické 

jílovce s nižším obsahem klastického křemene. Celkově jde o horniny dobře 

rekultivovatelné, které nevyžadují aplikaci dalších zúrodnitelných zemin a neznamenají 

žádné nebezpečí z hlediska prašnosti (je to dáno i hloubkou jejich uložení). Následuje 

deltově písčitý horizont bílinské delty, jehož rozsah je v podstatě dán rozšířením písků 

v nadloží sloje. Podle dosahu písku do pánve jsou patrná dvě progradační (postupová) 

stádia delty, zasahující až k Libkovicím a Hrdlovce. Největší mocnost horizontu se 

pohybuje okolo 110 m s tím, že sumární mocnost písků dosahuje až 70 m, max. souvislé 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  22 

 

vrstvy písků se blíží k 50 m. Jejich zastoupení ve vrstevním sledu ubývá od jižních 

výchozů do centra pánve. V oblasti dolu Bílina jde o nejmocnější horizont skrývkových 

hornin. Převládají v něm jílovité písky a prachovité až písčité kaolinické jílovce s vysokým 

podílem klastického křemene. Celkově jde o horniny hůře rekultivovatelné, které vzhledem 

k nebezpečí erozních jevů vyžadují aplikaci zúrodnitelných zemin. Vzhledem k písčitému 

charakteru a vysokému obsahu klastického křemene představují potenciální významný 

zdroj prašnosti.  V jeho nadloží se nachází jezerně jílovitý horizont (libkovické vrstvy). Jde 

o pozůstatek jezerní sedimentace a vyskytují se v něm tedy pouze jílovité usazeniny.  Pro 

spodní část jílového horizontu je význačný výskyt pelokarbonátových poloh, vzácněji 

diskovitých konkrecí. Nejvyšší mocnost horizontu činí v oblasti dolu Bílina cca 60 m a je 

vyvinut pouze v severní části porubní fronty. Převládají kaoliniticko - illitické jílovce 

s nižším obsahem klastického křemene. Celkově jde o horniny výborně rekultivovatelné, 

které nevyžadují aplikaci dalších zúrodnitelných zemin. Vyskytují se sice v blízkosti 

povrchu terénu, vzhledem ke svému charakteru však mají menší sklon ke vzniku prašnosti. 

[12]   

Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány především jílovitými hlínami, v menší 

míře sprašovými hlínami (v současnosti jsou již prakticky selektivně odtěženy jako 

zúrodnitelné zeminy) a štěrkopísky. Mocnost kvartérních sedimentů dosahuje maximálně 

10 m. Na povrchu je vyvinut horizont ornice mocný několik desítek cm. Ten je 

v současnosti selektivně těžen, deponován a využíván jako zúrodnitelná zemina. [13] 

Povrchový lom Bílina se svou hloubkou kolem 200 m (nejnižší bod je na 45 

m.n.m., hrana nejvyššího skrývkového řezu je na kótě 220 - 280 m.n.m.) je nejhlubším 

dolem v mostecké pánvi. Uhelná sloj těžená na ložisku "Velkolom Maxim Gorkij" má 

mocnost od 25 do 35 m a průměrný obsah popela v bezvodém stavu 26,9 % a obsah síry 

1,03 % a výhřevnost v původním stavu 13,929MJ/kg. Z hlediska stupně prouhelnění se 

jedná o hnědé uhlí ve stádiu ortofáze na hranici přechodu k metafázi. Místy byla 

nejkvalitnější část sloje znehodnocena historickou těžbou hlubinnými doly. Nadloží sloje o 

mocnosti až 200 m je tvořeno z větší části usazeninami tzv. bílinské delty a z menší části 

jílovými jezerními usazeninami libkovických vrstev. Těleso bílinské delty je povrchovým 

lomem Bílina odkrýváno v příčném směru. Z dosavadní dokumentace je zřejmé, že je 

tvořeno velmi složitým komplexem písčitých deltových těles, vrstvami jezerních jílů a 
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spletí písčitých výplní říčních koryt s lemy jílovitých nivních usazenin. Složitá geologická 

stavba přináší komplikace pro těžbu v podobě výskytu zvodnělých písčitých těles, obtížně 

dobyvatelných těles pískovců a vrstev jílovců s výskytem pevných pelokarbonátových 

proplástků. Těžba ložiska probíhá ve směru východ - západ. Ze severu je ložisko omezeno 

řadou bezeslojných pásem z jihu výchozem sloje v okolí bílinského zlomu a západní 

hranici ložiska tvoří administrativně stanovená linie - hranice dobývacího prostoru. [12] 

 

Obrázek 8. Řez mosteckou pánví [12] 

Na obrázku 9 je letecký pohled na oblast dolu Bílina a jeho vnější výsypky, 

výsypku Radovesice, na které probíhá rekultivace a výsypku Pokrok, kde se v současné 
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době zakládají zeminy z dolu (je vidět plocha nad Lomem Bílina, kde se v současné době 

ukládají vytěžené zeminy z dobývacího prostoru). Jak je vidět na obrázku, Radovesická 

výsypka leží relativně daleko od samotného lomu, doprava vytěžené zeminy byla řešena 

pásovou dopravou, tak aby nebyla narušena dopravní infrastruktura přilehlého města Bílina 

a okolních vesnic.  

 

Obrázek 9. Letecký pohled na povrchový důl Bílina a výsypky [16] 

2.1 Výsypka Radovesice 

Radovesická výsypka se nachází východně od Bíliny, kdy značná část její plochy je 

v katastru obce Hrobčice. Momentálně tato výsypka není veřejnosti oficiálně přístupná, 

protože zde ještě probíhají práce související se zahlazením důsledků důlní činnosti a 

rekultivace. Přesto je možno na okraj výsypky vstoupit a to zejména ze strany od Českého 

středohoří tedy od bývalé obce Hetov a od Kostomlat. V budoucnu se plánuje silniční 

propojení přes výsypku z Kostomlat do Štěpánova, Razic a Bíliny. Lokalita je unikátní tím, 

že je zde převážně na původní křídové a rulové, místy též vulkanické podloží, uloženo až 

130 m miocénních jílů a písků přemístěných z lomu Bílina. Průměrně se mocnost výsypky 

pohybuje mezi 50 a 70 metry. V severní části zvané Jirásek byl skrývkový materiál z dolu 
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Jirásek v Ledvicích a posléze skrývka z Velkolomu Maxim Gorkij (dnes lom Bílina) 

ukládán do bývalého vytěženého povrchového dolu Jirásek, takže převýšení výsypky nad 

původním terénem zde není tak markantní. Největší mocnosti dosahuje výsypka v ose 

údolí bývalého radovesického potoka. Vrstvy skrývky byly na výsypku ukládány až třemi 

zakladači ve vrstvách mocných kolem 25 m. Pro odvodnění předpolí výsypky   byla v roce 

1982 vyražena v rulovém a křídovém podloží výsypky 2,5 km dlouhá štola podél údolí 

bývalého Radovesického potoka. Štola je dodnes funkční drenáží podloží výsypky. 

Celkově bylo do jámy Jirásek a na původní terén přemístěno 680 milionů m
3
 zemin. 

Během sypání radovesické výsypky byla prováděna v jejím předpolí těžba ornice, spraše, 

křídových slínovců a rovněž některých vulkanických těles, přičemž během této těžby byla 

zjištěna mnohá nová geologická fakta o této rozsáhlé ploše a provedeno mnoho 

významných nálezů paleontologických a mineralogických.  Zejména těžba slínovců, 

určených pro rekultivaci povrchu výsypky jako ochrana půdního horizontu proti kyselým 

roztokům, vznikajícím ve výsypce větráním sulfidů železa, přinesla ohromné množství 

nálezů svrchnokřídové mořské fauny, a odhalila síť do té doby neznámých tenkých 

čedičových žil, protínajících okolí Březového vrchu. Zajímavá je problematika zjílovění 

těchto čedičových těles. Těžba vulkanických  lokalit Kajba a Březový vrch  změnila pohled 

na tato sopečná tělíska a přinesla zajímavé mineralogické nálezy. Vše bylo dokumentováno 

geologickou službou Dolů Bílina. [14] 

Z hlediska rekultivací má zásadnější význam pouze akumulace svrchnoturonských 

a koniackých zpevněných slínovců v oblasti Březového vrchu, kde byla provozována jejich 

rozsáhlá těžebna. Slíny a slínovce využívané při rekultivaci jsou tvořeny směsí kalcitu, 

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

tvoří značný podíl štěrk až kameny. Obsah kalcitu kolísá cca mezi 40 - 55%. Půdní reakce 

ve vodním výluhu bývá zpravidla slabě zásaditá, hodnoty sorpční kapacity a přijatelných 

živin jsou nízké. Vzhledem k tvrdosti a kusovitosti slínovců a rychlému postupu zakládání 

byly slínovce dlouhodobě uloženy na rozsáhlé deponii situované na tělese výsypky. 

Aplikace slínovců jako zúrodnitelné zeminy je optimální po cca 5 letech uložení na 

deponii. V současné době je těžebna slínovců překryta zakládanými skrývkovými 

zeminami a již zde proběhla technická rekultivace. Veškeré zeminy založené na výsypku 

Radovesice pocházejí z povrchového dolu Bílina. Největší povrchový důl České republiky 
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postupuje v porubní frontě delší než 5 km směrem k západu a sleduje uhelnou sloj 

v hloubkách 80 až 120 metrů. K západu upadající podloží, hloubka uložení uhelné sloje a 

nedostatečná geomechanická stabilita skrývaných zemin vedla v minulosti k nutnosti uložit 

podstatnou část těchto zemin na vnější výsypku Radovesice. Ze skrývkových terciérních 

zemin se na výsypkách Dolů Bílina objevují zeminy hlavní uhelné sloje a svrchních 

písčito-jílovitých vrstev. Ze zemin hlavní uhelné sloje se na výsypkách objevují zejména 

akumulace písků, které lokálně nahrazují uhelnou sedimentaci. Z hlediska rekultivační 

využitelnosti jde o horniny extrémně nepříznivé, prakticky sterilní. Je to dáno zejména 

jejich kyselostí, příměsí sulfidů železa, nevhodným zrnitostním složením, nedostatkem 

živin a sorpčními vlastnostmi. Zeminy svrchních písčitojílovitých vrstev se vzhledem 

k mocnosti souvrství objevují v tělese výsypky Radovesice nejčastěji. Převážně jsou 

tvořeny prachovitými až písčitými jíly a písky. Jejich chemismus a mineralogické složení 

jsou příznivější než v případě písků ze souvrství hlavní uhelné sloje. Vzhledem k velmi 

malé protierozní odolnosti a nedostatku živin jsou však pro rekultivační účely málo 

vhodné. S přibýváním jílové složky při hlavě souvrství se rekultivační využitelnost zemin 

výrazně lepší (libkovické vrstvy), tyto zeminy se však na povrchu výsypky Radovesice 

vyskytují vzácně. [15] 

Na obrázku 10 je znázorněn průběh rekultivace Radovesické výsypky, tmavé 

plochy představují vodní plochy, které vznikají přirozenou sukcesí – dotované pouze 

srážkovou vodou.  

                                             Obrázek 10. Radovesická výsypka [16] 
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Radovesická výsypka se nachází asi 2 km východně od Bíliny, v místě bývalých 

obcí Hetov, Dřínek a Radovesice. Podloží výsypky morfologicky představuje údolí 

obklopené znělcovými a čedičovými sopečnými tělesy okraje Českého středohoří: Vršíček, 

Štrbický vrch, Mrtvý vrch, Chlomek, Štěpánská hora, Holibka, Zaječí kopec, Syslík, 

Hradišťany, Výrovka a Trupelník. Nejnižší nadmořská výška 230 m byla v obci 

Radovesice. V současnosti je nadmořská výška nasypaného tělesa výsypky v rozmezí 410 

– 450 m n. m. Území bylo před nasypáním výsypky odvodňováno Lukovským potokem, 

který protéká územím přibližně ve směru V - Z a jeho existující zbytek se v Bílině vlévá do 

řeky Bíliny. Nejstarším geologickým útvarem jsou metamorfní horniny krušnohorského 

krystalinika. Krystalinický fundament vystupuje v údolí řeky Bíliny a v přilehlých údolích 

potoků Lukovského a Syčivky. Malý výchoz krystalinika byl zjištěn Hibschem také přímo 

na západním okraji bývalé obce Radovesice. Petrograficky je krystalinikum zastoupeno 

převážně jednotvárnými muskovit – biotickými ortorulami. Výjimečně jsou doprovázeny 

pegmatitovými žilami. Kromě přirozených výchozů je krystalinikum zastiženo 

v odvodňovací štole pod výsypkou, v délce téměř 3 km. Dle Kopeckého je krystalinikum 

v širším okolí Bíliny patrně pozdněproterozoického stáří. Na krystalinikum nasedají 

vápnité horniny patřící České křídové pánvi. Křídové mořské sedimenty jsou 

nejrozšířenější v celé oblasti Radovesické výsypky. Zaplavení oblasti mořem (transgrese) 

začalo ve spodním turonu. Rulové krystalinikum tvořilo elevaci nezaplavovanou mořem, 

tzv. Bílinský rulový ostrov s příbřežními sedimenty. V oblasti Bílinska jsou tyto sedimenty 

vyvinuty ve dvou typech. První typ představují organodetritické vápence spodního turonu, 

nacházející se v jihozápadní části Radovesické výsypky, v okolí Kučlína. Tyto žluté pevné 

vápence s hojnými úlomky a valounky ruly a fosíliemi byly zkoumány již A. E. Reussem 

(1840). Jejich zachovaná mocnost kolísá od 8 do 12 m. Tyto vápence vznikly v okolí 

pobřeží. Ve vzdálenější zóně se již na okolní ploše usazovaly bílé křemité písky a 

pískovce, které nikde nevycházejí na povrch a jsou tedy známé z geologických vrtů. Tyto 

písčité sedimenty často obsahují typická zelená zrnka minerálu glaukonitu. Pevné pískovce 

byly zjištěny při geologické dokumentaci odvodňovací štoly, procházející v podloží 

Radovesické výsypky. Jejich výskyt byl zjištěn právě v prostoru bývalé obce Radovesice. 

Mocnost písků až pískovců je okolo 2 až 3 metrů. Na příbřežní sedimenty plynule nasedá 

souvrství střednoturonských slínů až slínovců středního turonu. Následuje souvrství 

střednoturonských slínů o mocnosti okolo 30 m. Spodní část je jílovitá a obsahuje písčitou 
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příměs, střední část je charakterizována pevnějšími šedými slínovci. Nejsvrchnější část 

tvoří slíny a slínovce méně kompaktní než slínovce v jejich podloží. Obsah vápnité složky 

se pohybuje kolem 30 - 45%. Mocnost tohoto souvrství je v oblasti Radovesic kolem 30 m. 

Další souvrství vápnitých mořských sedimentů je vyvinuto ve formě střídání slínů až 

pevných jílovitých vápenců svrchního turonu. Hranice mezi předchozím středněturonským 

souvrstvím a těmito vrstvami je tvořena výraznou a charakteristickou polohou, nazývanou 

koprolitová vrstvička. Je typická rozptýlenými fosfátovými koprolity (fosilizované 

výkaly), hojnými drobnými zuby žraloků a častými zrnky glaukonitu. Její výskyt byl 

zjištěn v umělém odkryvu vtokového objektu pro Radovesickou štolu při východním okraji 

obce Radovesice. Tato vrstva je nejspodnější sbíraná lokalita fosilií u Radovesic. 

Koprolitová vrstvička je také dodnes obnažena na klasické paleontologické křídové 

lokalitě u Kučlína, která se nachází těsně za jižní hranicí zkoumaného území. V nadloží je 

vyvinuta poloha slínu, která přechází do jílovitých vápenců a vápnitých slínů. Zvláště 

významná a charakteristická je spodní část, která obsahuje 6 – 8 m mocnou vrstvu 

jílovitého vápence: tzv. „tělo“ teplických vrstev. Právě spodní část teplických vrstev byla 

předmětem těžby jako surovina k výrobě vápna v obou vápenkách u Radovesic, ale i ve 

vápenkách v Lýskovicích a Kučlíně. Tyto partie jsou velmi bohaté na paleontologické 

nálezy a pochází z nich část lokalit, které jsou předmětem této práce. Svrchní část budují 

šedé slíny s podřadnějšími vápencovými polohami. Celková mocnost tohoto souvrství se 

pohybuje dle vrtného průzkumu kolem 40 až 50 m. Vápnitá složka celého souvrství se 

pohybuje mezi 40 až 60%. Následující vrstevní sled je typický svým zpevněním na vápnité 

slínovce, které dostaly název zvonivé opuky inoceramové a představují další stupeň 

svrchní křídy, coniak. Zvonivé inoceramové opuky mají mocnost do 10 m a tyto pevné 

vrstvy se staly předmětem průzkumu a následné těžby důlní organizace při sypání 

výsypky. Vyšší polohy jsou zastoupeny měkkými zelenavě šedými slíny až slínovci. Tento 

vývoj coniaku je poněkud neobvyklý, neboť v typickém vývoji jsou převážně zastoupeny 

velice tvrdé bílé křemitojílovité vápence s polohami měkčích vápenců nebo slínovců – 

zřejmě se u Radovesic jedná o lokální facii. Toto těžené coniacké souvrství představuje 

hlavní paleontologické naleziště. Celková mocnost coniackých sedimentů se pohybuje 

kolem 35 m. Svrchní část tohoto souvrství byla porušena kvartérními zvětrávacími procesy 

a vrstvy byly velmi měkké a bez výrazných stop po fosiliích. V dalším geologickém vývoji 

se výrazně projevuje až terciérní (třetihorní) vulkanická činnost. Časté jsou odkryté 
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přívodní kanály vyvřelých hornin, které jsou dnes morfologicky nápadné pro svou odolnost 

k erozi a zvětrávání. Ve vrstvách mořských sedimentů se často vyskytovaly žíly 

vulkanických hornin, převážně tufů a silně zvětralých vyvřelin čedičového charakteru. 

Jejich mocnost byla průměrně kolem 0,1 až 2 m, výjimečně do 5 m. Stáří vulkanické 

aktivity je zřejmě různé a probíhalo od eocénu do miocénu, nicméně většina výskytů 

vulkanických hornin patří do II. hlavní neovulkanické fáze. Na okraji zkoumaného území 

se vyskytují dvě další významné a klasické paleontologické lokality Kučlín a Mrtvý vrch. 

Vrstvy diatomitů jsou uloženy v pyroklastickém tufovém materiálu a překryté pevnými 

vulkanity, které je ochránily před denudací. Jejich stáří je eocenní. Během kvartéru dochází 

k mohutné erozi, denudaci a odnosu měkkých materiálů do moře. Těmito degradačními 

pochody jsou postiženy všechny vrstevní sledy v regionu. Také vulkanity Českého 

středohoří podlehly značně denudaci. Kvartér je zastoupen různými druhy pokryvných 

typů – sprašemi, sutěmi a aluviálními náplavy Lukovského potoka. [17] 

Obrázek 11 znázorňuje geologický 3D model Radovesické výsypky. 

 

Obrázek 11. Výsypka Radovesice [18] 
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3 Rekultivace  

Rekultivace je nedílná součást systému exploatace nerostné suroviny; její rámcovou 

osnovu je proto vhodné členit do následujících úseků. [19,20,21] 

Etapa přípravná má především preventivní a optimalizační funkci a účinnost. Tato 

etapa se v plné míře realizuje již v období otvírkových, přípravných i těžebních prací. 

Etapa se orientuje v projekční činnosti a koncepci při vytváření vhodných podmínek pro 

další realizaci následných etap a fází rekultivačního cyklu. Již vyhledávácí průzkum 

ložisek je nutno řešit se zřetelem na možnosti komplexní a koordinované exploatace 

nerostných surovin a přímých zdrojů v daném prostoru. Během přípravné fáze je nutno 

preventivně řešit střety zájmů za předpokladu přednostního prosazování celospolečenských 

priorit. Průzkum ložiska by měl být koncipován tak, aby poskytoval podklady a informace 

důležité nejen pro otvírku ložiska a jeho exploataci, ale i pro zvážení možností následné 

rekultivace. Rekultivační záměry mají být uplatňovány již při zpracování územně 

plánovací dokumentace v rámci obecného řešení rozvoje územní organizace a struktury 

územních celků, územního řešení těžby i rekultivace. [19,20,21] 

Důlně technická etapa je etapou, při níž se hornickou činností nebo činností 

prováděnou hornickým způsobem vytvářejí podmínky pro následnou formu rekultivace. Již 

během těžby je nutno řešit všechna technicky realizovaná a ekonomicky únosná opatření 

k minimalizaci deteriorizačních vlivů na prostředí v rámci celého dobývacího prostoru a 

především k plánovitému vytváření vhodných předpokladů pro řešení následné rekultivace 

v souladu s cílovou představou o optimálním způsobu využívání daného území. Ve své 

první části je etapa zaměřena především na selektivní odkliz ornice a zúrodnitelných zemin 

a také na melioračně hodnotné zeminy, pokud se ve vrstevním sledu nadloží nacházejí 

(rašelina, slínovce, oxihumolity, bentonické jíly). Další součástí etapy je technologické 

rozlišení a nutnost žádoucího směrování odklizových zemin na vnější či vnitřní výsypky. 

[19,20,21] 

Biotechnická etapa časově navazuje na důlně technickou etapu rekultivací a 

vstupuje do procesu rekultivační obnovy specifickou skupinou činností, nazývanou také 

jako etapa ekotechnická. Fáze technická se zabývá terénními úpravami, fáze biotechnická 

se obsahově orientuje na tvorbu zemědělských pozemků, založení lesnických porostů a 
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kultur či hydrických rekultivací. Základním smyslem těchto opatření je odstranění deficitní 

povahy stanoviště. Do této skupiny řadíme: 

 terénní úpravy, kterými je řešen prostor litosféry, a to úpravou reliéfu, a tím 

i horninového prostředí; 

 navážky úrodných a potenciálně úrodných hornin a zemin, jimiž jsou 

upravovány poměry pro optimalizaci poměrů a vývoje v pedosféře a 

některých složek hydrosféry; 

  základní půdní melioraci, kterou jsou zlepšovány mechanické, fyzikální, 

fyzikálně chemické a biologické podmínky pro ekologicky a ekonomicky 

efektivní průběh půdotvorných procesů; 

 hydrotechnická opatření, která jsou v podstatě řešením odtokových poměrů 

a představují obnovu či tvorbu nové hydrografické soustavy v dané části 

krajiny, přičemž ovlivňují hydrické poměry v nadzemní i podzemní sféře; 

 hydromeliorační opatření, jejichž základním smyslem je optimalizace 

hydrických poměrů v pedosféře, obsahují soustavy odvodňovacích prací a 

závlah; 

 technickou stabilizaci svahů a systém protierozních opatření, jejichž 

smyslem je minimalizace dynamiky geomorfologických procesů ve 

svažitém území devastovaných ploch, a tím i ochrana rekultivačních kultur; 

 výstavbu komunikací, kterými jsou rekultivované pozemky zpřístupňovány, 

a tím umožňována rekultivace a jejich využívání. [1,8,44] 

 

Postrekultivační fáze je zahajována předáváním zrekultivovaných pozemků do 

následného užívání a obhospodařování s tím, aby byla u produkčních zemědělských kultur 

zvýšena úrodnost a u lesních kultur se docílilo urychleného cílového stavu druhového 

zastoupení. [19,20,21] 

Na obrázku č. 12 je plán rekultivací uvedený Mosteckou uhelnou společností a.s. 

již v roce 2002. Dominantu tvoří jezero Most, které je v současné době již ve finální fázi 

plnění a nachází se na místě bývalého lomu Ležáky, který proslul přesunem kostela 

Nanebevzetí panny Marie v roce 1975 o 841 metrů. U okolních výsypek převládá lesnická 

rekultivace, která zabírá nejvíce rekultivované plochy. V malé míře  je zastoupená 

zemědělská rekultivace, která by měla vrátit krajině zemědělský potenciál a bylo by možné 

pěstovat plodiny na rekultivované ploše. Zejména v okolí jezera Most, který představuje 

vodní rekultivaci, se nachází louky, které budou mít především s ohledem na charakter 

okolí především rekreační využití.  
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Obrázek 12. Plán rekultivací společnosti MUS a.s.[22] 
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3.1 Technologie rekultivací 

V období posledních 30 let lze shrnout technologické postupy rekultivace po těžbě 

do následujících etap: 

 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: práce technické povahy – terénní 

úpravy, návoz zúrodnitelných zemin, výstavba komunikací, 

hydromeliorační a hydrotechnické úpravy, fáze biotechnická zaměřena na 

tvorbu zemědělských pozemků, založení lesnických porostů a kultur. 

 Etapa postrekultivační – období ukončení vlastních rekultivací, zařazení 

ploch do běžného ošetřování, obhospodařování a revitalizace. [23] 

Ekotechnická etapa je podrobněji rozebrána, protože je nejvýznamnější částí 

rekultivací. Je komplexem prací technického charakteru, podmiňujících následný 

biologický způsob rekultivace. Technické práce zahrnují: 

 práce spojené s úpravou pozemku, odstranění balvanů a kamenů, cizích 

předmětů, stabilizační opatření a úprava svahů, 

 zemní práce jsou spojeny s navážkou vhodných zemin (s humózními 

horizonty produktivních půdních typů, nebo zúrodnitelnými půdotvornými 

substráty), a základními půdními melioracemi, 

 úpravu hydrografické sítě, tj. vybudování melioračních zařízení, příkopů, 

vodních nádrží, event. úpravu stávajících toků, 

 realizací protierozních opatření technického nebo biologicko-technického 

charakteru (terasování, průlehy, trvalé protierozní stupně, vsakovací pásy 

aj.), 

 vybudování příjezdových a obslužných komunikací a potřebných objektů. 

[29] 

Po skončení technických prací následuje biotechnická rekultivace. K zúrodnění 

použitého překryvu povrchu rekultivovaných pozemků se navrhuje meliorační osevní 
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postup. Jeho cílem je biologické oživení půdotvorného substrátu a tvorba půdy. Současně 

se na základě zjištěných agrochemických vlastností půd upravuje i živinný režim půd. 

Biotechnické fáze se v zásadě člení dle druhu na: 

 zemědělskou rekultivaci (orná půda, louky, pastviny, zahrady, vinice, sady 

jako součásti zemědělského půdního fondu) 

 lesnickou rekultivaci (ozelenění i dřevní porosty) 

 hydrická (tekoucí a stojaté vody) 

 ostatní (sportoviště, hipodromy, autodromy, řízená sukcese, atd.) [19, 23] 

3.2 Zemědělská rekultivace 

Provedením rekultivací půd se obnovuje půdní fond, který byl v předcházejícím 

období vyjmut převážně ze zemědělského obdělávání. 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 

zemědělské rekultivace, a to přímo bez překrytí ornicí. Jedná se o přímou biologickou 

rekultivaci zemin uložených na povrchu výsypek, jež mohou být kvartérního původu – 

spraše, sprašové hlíny a svahoviny, nebo i některé typy šedých jílů (malý rozsah). Druhým 

způsobem jsou nepřímé rekultivace, kde 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. Rekultivace probíhá několik let a je založena na 

racionálním využití agrotechniky a správné volbě rekultivačního osevního postupu. 

V minulém období byly pro zemědělské rekultivace výzkumem navrženy následující 

technologické postupy: 

 přímá rekultivace výsypek - je realizována přímou biologickou rekultivací 

zemin, které jsou uloženy na povrchu výsypek. Zpravidla se jedná o spraše, 

sprašové hlíny a svahoviny. Uvedené zeminy dávají předpoklad pro vznik 
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těžkých nebo velmi těžkých půd, jejichž obdělávání je náročné. Výjimečně 

je využito i některých typů šedých jílů s převahou montmorillonitu. Při 

zvětrávání šedých jílů dochází k elementarizaci jílových částic, ke slévání 

povrchu a snížení minimální vzdušné kapacity. To vytváří nepříznivé 

podmínky pro růst rostlin. Obecně lze konstatovat, že tento způsob je 

časově náročný (více jak 10 let) a neposkytuje dostatečnou záruku pro 

realizaci intenzivní zemědělské produkce. V současném období je tento 

technologický postup využíván pouze v oblasti mimoprodukční funkce 

zemědělské rekultivace, jako je vytváření travnatých ploch (parkové 

úpravy) nebo dočasné ozelenění. Využívá se v lokalitách, kde není 

k dispozici dostatek ornice.  

 nepřímá rekultivace výsypek - pro území určené k zemědělské produkci 

dochází k převrstvení povrchu výsypek uměle vytvořeným horizontem – 

ornicí. Tento postup dává předpoklady pro vytvoření nové zemědělské půdy 

v poměrně krátkém časovém období. Optimální výše převrstvení povrchu 

výsypky ornicí je 0,5 m.  

V metodice rekultivace území jsou doporučovány následující modifikace:  

 přímé převrstvení povrchu výsypek tvořených jílovitými terciálními 

zeminami umělým humusovým horizontem - převrstvení ornicí ve výši 0,5 

m, nejefektivnější a nejužívanější způsob využití v praxi, 

 převrstvení povrchu výsypek zúrodnění schopnými kvartérními zeminami 

0,3 – 0,4 m (nejčastěji sprašovými hlínami). 

V případech větších terénních nerovností povrchu výsypek, při dočasném 

nedostatku ornice je doporučováno postupovat etapovitě, to znamená, že po urovnání 

povrchu výsypky provedeme dočasné zatravnění 2 – 4 roky, v druhé etapě se upraví 

případné nerovnosti a převrství se umělým humusovým horizontem (ornicí) ve výši 0,3 – 

0,4 m. [19, 23] 

V závislosti na konkrétních podmínkách, je možné na rekultivované ploše pěstovat 

různé druhy rostlin v závislosti na plánu rekultivace. V dostupné literatuře je možné najít 

vzorové osevní postupy, jako je např. tento: 
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           1. Složení jetelotravních směsí pro 1. etapu 

s dvouletým užitkem (70 % jetelovin, 30 % travin) 

 jetel bílý  15 % ovsík vyvýšený 10 % 

 jetel švédský  15 % úročník lékařský 20 % 

 jílek vytrvalý  10 % srha laločnatá  10 % 

 vičenec setý  20 % 

s víceletým užitkem (40 % jetelovin, 60 % travin) 

 jetel bílý  10 % jílek italský  10 % 

 jetel švédský  10 % kostřava červená 10 % 

 štírovník růžkatý 20 % kostřava luční  10 % 

 bojínek luční    5 % ovsík vyvýšený 10 % 

 jílek anglický    5 % srha laločnatá  10 % 

 

2. Osmileté rekultivační osevní postupy 

 Rok Plodina 

 I. varianta 

1. rok krycí plodina s podsevem jetelotrávy 

2. rok jetelotráva 

3. rok ozimá obilovina 

4. rok okopanina 

5. rok jetelotráva 

6. rok jetelotráva 

7. rok silážní kukuřice 

8. rok krycí plodina s podsevem víceleté pícniny 

 II. varianta 

1. rok krycí plodina s podsevem vojtěšky 

2. - 4. rok vojtěška 

5. rok obilovina 

6. rok okopanina 

7. rok silážní kukuřice (luskovinoobilná směska) 

8. rok krycí plodina s podsevem víceleté pícniny 

 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  37 

 

 III. varianta 

1. rok luskovinoobilná směska 

2. rok krycí plodina s podsevem jetelotrávy 

3. a 4. rok jetelotráva 

5. rok obilovina 

6. rok ozimá řepka 

7. rok obilovina 

8. rok krycí plodina s podsevem vojtěšky 

 

3. Pětileté rekultivační postupy 

 Rok Plodina 

1. rok krycí plodina s podsevem vojtěšky nebo jetelotrávy 

2. rok vojtěška 

3. rok vojtěška 

4. rok ozimá obilovina 

5. rok luskovinoobilná směska, okopanina (kukuřice) nebo řepka ozimá [23] 

Mezi další významné činnosti spojené s biologickou rekultivací patří: 

 Hnojení 

Hnojiva se dělí minerální, organická, organominerální a statková. Pravidelné 

dodávání organických látek je nutné považovat za základní požadavek pro zlepšování 

struktury půdy, sorpce živin a hospodaření s vodou. Minimální dávka – 40 t chlévského 

hnoje (tj. 8 t organických látek) na 1 ha nebo této dávce kvalitativně odpovídající množství 

průmyslového kompostu. Jedním ze zdrojů dostupné kvalitní organické hmoty je sláma 

obilovin, dalším dostupným zdrojem organických látek je zelené hnojení a posklizňové 

zbytky. Prospěšné je též zaorávání poslední seče víceletých pícnin. Při hnojení fosforem, 

draslíkem a hořčíkem uplatňujeme průměrné roční dávky těchto živin v rámci celého 

rekultivačního osevného postupu. Dávky minerálních hnojiv určujeme podle výsledků 

agrochemických analýz půdních vzorků odebraných před zahájením biologické rekultivace 

nebo ve vyrovnávajícím období a tyto průměrné roční dávky korigujeme po 4 letech podle 

kontrolních chemických analýz. [23,24] 
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 Vápnění 

Vápník je potřebný nejen pro růst a vývoj plodin, ale i pro život půdních 

organismů, tvorbu humusu, kvalitu sorpčního komplexu, udržování a zlepšování půdní 

struktury a zvýšení biologické aktivity půdy. Ukazatelem je půdní reakce (pH/KCl). Při 

optimálních hodnotách volíme udržovací vápnění. Nedosahují-li hodnoty pH/KCl 

optimálních hodnot pro ornou půdu (lehká 5,4 - 6,0; střední 5,9 - 6,5; těžká 6,2 - 7,0) 

volíme meliorační vápnění. [23] 

Nejčastěji sledovaným účinkem vápnění je úprava půdního chemizmu, zejména 

reakce půdy, která je provázena změnami ostatních chemických (sorpční komplex, obsah 

živin) i jiných vlastností půd. Mezi jednotlivými charakteristikami, např. pH a nasycenosti 

sorpčního komplexu, existují dokonce úzké korelační vztahy v rozmezí hodnot pH 4 až 6 

zhruba lineární. Vápnění může měnit půdní aciditu, zejména ve svrchních profilech 

humusových vrstev (řádově ve stupních), a teprve později se tento vliv projeví i v hlubších 

částech půdního profilu. Změna půdní reakce je výraznější v prvních letech po vápnění, 

později mají větší vliv pufrační vlastnosti půdy a zhruba do 10 -15 let ovlivnění acidity 

odeznívá. Kyselost půdy a stav půdního sorpčního komplexu je tedy do určité míry možno 

upravit, změny jsou však mnohdy nevýrazné. Prostorově jsou omezeny na horizonty 

nadložního humusu, při delším nebo silnějším působení i na svrchní vrstvy minerální, 

časově pak na dobu zhruba dvou desetiletí a často i méně. Velmi výrazný vliv má vápnění 

na dynamiku kyselých kationtů hliníku a manganu, které jsou extrémní kyselostí půdy 

aktivovány. [25] 

Vápnění kyselých půd je základním opatřením, které vytváří dobré podmínky pro 

pěstování a výživu kulturních rostlin. Potřebou vápnění se rozumí určitá dávka vápenatého 

hnojiva nutná k úpravě kyselé půdní reakce. Vápnění se provádí periodicky přibližně 2x za 

osevní postup. Nejvhodnější dobou je pozdní léto a podzim – před podmítkou nebo 

hlubokou orbou, aby došlo k dobrému promísení s půdou. Louky a pastviny se vápní na 

podzim po poslední seči nebo spasení. Potřeba vápnění se udává ve formě páleného vápna 

– CaO. Při přepočtu na CaCO3, tj. z poměru mol. Hmotnosti 56:100, proto dávky CaCO3 

jsou asi 1,8x vyšší. Podle stupně kyselosti a potřeby vápnění rozlišujeme: 

 Vápnění udržovací – vápnění (periodické) takovými dávkami váp. hnojiv, 

které jsou potřebné pro udržení pH půdy na požadované úrovni. Vápnění 

nevyžadují pouze půdy s vyšším obsahem uhličitanů (nad 0,3 %). 
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Udržovací vápnění se začleňuje tak, aby se náročné plodiny na pH dostávaly 

do půd bezprostředně vyvápněných – např. vojtěška, jetel. Dávka má 

odpovídat množství vápníku odčerpaného rostlinami vč. Ztrát vymýváním, 

kyselostí hnojiv a kyselého spadu. Toto množství je různé, ale v průměru se 

pohybuje kolem 220 kg CaO na hektar ročně, to je přibližně 400 kg 

vápence. Udržování vápnění je vhodné provádět na pozemcích s nízkým 

obsahem uhličitanů. Dávky: těžké půdy až 2 t CaO.ha-1, střední 1,5 t CaO a 

lehké půdy do 1 t.ha-1. Na těžkých půdách volíme pálené vápno, na 

středních a zejména lehkých mletý vápenec a strusky (s minimem těžkých 

kovů). 

 Vápnění meliorační (ozdravovací) – vápnění velmi kyselých půd, které 

nedosahují optimálních hodnot pH. U takovýchto půd je toto opatření 

prvořadou podmínkou zvýšení půdní úrodnosti. Tímto se upraví rovněž 

chemické a fyzikální vlastnosti, jako důsledek nepříznivého pH. Dávky ani 

zde nemají překročit 5 – 6 t CaCO3 a 1,2 – 2,0 t CaO.ha-1. Na středních a 

těžkých půdách se používá pálené vápno. Meliorační vápnění se dělá často 

na půdách po odvodnění (půdy kyselé). Používá se také při předvýsadbové 

přípravě vinohradů, sadů a chmelnic. Přitom dávka se přepočítává na 

hloubku, na kterou se provádí předvýsadbová příprava. [99] 

Cílem zemědělské rekultivace je vytvořit půdu, která by byla srovnatelná s půdou 

stejného typu na rostlých půdách. Průběžné hodnocení a sledování půdního profilu tvořící 

se antropogenní půdy je velmi důležité. K tomuto účelu slouží fyzikální a agrotechnické 

rozbory půdních vzorků odebíraných před zahájením biologické rekultivace, uprostřed 

rekultivačního cyklu a před ukončením (předáním) biologické rekultivace. Z hlediska 

agrochemického a půdoznaleckého je třeba, aby rekultivovaná půda při ukončení 

rekultivačního cyklu vykazovala tyto znaky: 

 Neutrální až slabě kyselou půdní reakci, tj. výměnné pH se pohybuje 

v rozpětí 5,6 - 7,2. 

 Obsah humusu na úrovni mezi mírně a středně humózní, tj. alespoň 1,7 % 

humusu. 

 Střední obsah celkového dusíku (Nt) minimálně 0,1 % 
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 Poměr C: N maximálně 1 : 15 

 Sorpční schopnosti na úrovni hodnot T – minimálně 10 mval. 100 g a 

stupeň sorpčního nasycení alespoň 60 %. 

 Zásoba přijatelných živin P, K, Mg minimálně na spodní hranici kategorie 

pro střední zásobu. 

 Obsah rizikových prvků nesmí přesahovat maximálně přípustné hodnoty. 

 Uspokojivé technologické vlastnosti, tzn. znaky ovlivňující obtížnost a 

kvalitu při obdělávání půdy.  

Tyto vlastnosti jsou charakterizovány fyzikálními veličinami, z nichž rozhodující a 

víceméně dané půdotvorným substrátem nebo umělým humusovým horizontem je 

zrnitostní složení. Optimální je střední až středně těžká půda, kde obsah částic I. kategorie 

se pohybuje v rozpětí 21 - 45 %. Orniční profil (do 0,3 m) by měl vykazovat pórovitost 

v rozmezí 40 - 60 % a tomu odpovídající maximální kapilární vodní kapacitu 30 - 50 %. 

Hodnoty minimální vzdušné kapacity nemají klesnout pod 10 % objemových a objemová 

hmotnost redukovaná má vykazovat maximálně 1,5 g.cm
-3

. Mezi další způsoby, jak využít 

rekultivovanou plochu v rámci zemědělské rekultivace patří úprava ploch na louky a 

pastviny nebo pro zvýšení hospodářského významu, je možné vybudovat na rekultivované 

ploše sady nebo vinice, tak jak to bylo provedeno na Mostecku. Ovocnářské využití 

rekultivovaných výsypek je jedním z možných způsobů zemědělské rekultivace. 

Rozhodující pro tento způsob jsou 

o vhodné půdní a klimatické podmínky, 

o tržní podmínky, 

o možnost odbytu a zpracování, 

o ekonomická efektivnost. 

Výsledky výzkumu prokázaly možnost pěstování ovocných dřevin přímo na výsypkových 

substrátech, jako jsou spraše, sprašové hlíny a některé typy (monmorillonitické) šedých 

terciérních jílů. Tento způsob však vede spíše k extenzivnímu hospodaření. [23] 

Na obrázku č. 13 je k vidění příklad rekultivace, kdy v okolí Mostu je na 

rekultivovaném území výsypky pěstována vinná réva. Jedná se o příklad zvládnuté 

zemědělské rekultivace. 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  41 

 

 

Obrázek 13. Vinice na výsypce v okolí Mostu [26] 

Jedním z faktorů pro úspěšné pěstování rostlin je kvalita půdy. Pravděpodobnost 

úspěšné kolonizace je vyšší, pokud jsou svrchní vrstvy zeminy bohaté na živiny a také 

rozmanitost druhů rostlin je v souladu s rostlinami  vyskytujícími se v okolí. Přítomnost 

vrstvy humusu indikuje stabilitu lokality a životaschopné podmínky. V časné fázi 

rekultivace je vyšší množství makroživin zodpovědné za hustější pokrytí rekultivované 

plochy rostlinami. V pozdějších fázích tyto vysoce hnojené zeminy mají zvýšenou 

mikrobiální aktivitu, uhličitanovou mineralizaci a vyšší hustotu půdní mesofauny 

(vyskytují se např., chvostoskoci, roztoči, stonoženky, vidličnatky, hmyzenky).[27,28,29] 

Alternativním řešením využití pozemků na výsypkách je pěstování technických a 

energetických plodin. Může to být prospěšné nejen pro získání surovin, ale i pro 

ekologickou stabilitu krajiny. Podle způsobu využití produkce těchto plodin je můžeme 

rozdělit na plodiny pro chemický, farmaceutický, kosmetický a další průmysl a na plodiny 

s vysokou produkcí biomasy vhodné pro výrobu bioplynu nebo pro spalování a výrobu 

tepelné energie. Z hlediska návaznosti na další technologické zpracování a využití jsou 

k tomuto způsobu využití rekultivovaných pozemků nejblíže technické plodiny, a to 

zejména olejniny. Nejvýznamnějšími reprezentanty olejnin jsou řepka, slunečnice a len 

olejný. Dalšími olejninami jsou saflor, lnička a krambe. Nejvíce propracovanou 

technologii zpracování a využití zaznamenáváme u řepky ozimé (bionafta, maziva, 

hydraulické kapaliny). [23].  
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Obrázek 14. Technologie zemědělské rekultivace [30] 

 

Na obrázku č. 14 je zobrazeno schéma zemědělské rekultivace, která je rozložena 

do několika etap. Technická fáze zahrnuje různé stupně úpravy rekultivované plochy, od 

terénních úprav až po výstavbu. Biotechnická fáze je rozdělena do několika částí a při 

rekultivacích je nutné dopředu rozhodnout, jakým způsobem se bude rekultivovat daná 

plocha 

3.3 Rekultivace lesnická 

Lesnická rekultivace využívá k zalesnění plochy, které nejsou vhodné pro 

zemědělské využití. Důležitá je volba druhové skladby dřevin (převažují dřeviny původní), 

ošetřování a probírky mladého porostu. Vhodnou výsadbou dřevin a keřů se zakládá trvalý 

lesní porost, s převážně jinou než produkční funkcí lesa (půdoochranná, rekreační). 

Lesnické rekultivace jsou prováděny zpravidla na haldách, odvalech, výsypkách – 

plochách nevhodných pro zemědělské využití. 

 I. etapa: diagnostika příčin – vytipovat plochy vhodné pro zalesnění – větší 

svažitost cca 30 %, horší kvalita zemin (šedé jíly s překryvem sprašových hlín). 

 II. etapa: odstranění příčiny devastace – upravit plochy k výsadbě, urovnat povrch, 

odstranit překážky. 
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 III. etapa: výsadba dřevin odpovídajících zemině a způsobu devastace. 

V rámci lesnické rekultivace jsou realizovány: 

 Fáze technická - terénní úpravy, odstranění překážek, odvodnění a úprava 

vodních toků a ploch.  

 Fáze biotechnická zalesnění, lesní pásy, větrolamy, umístění porostů, výsadba 

do jamek či brázd 

Při lesnické rekultivaci je důležitá vhodnost /původnost/ dřevin z hlediska funkce: 

 hospodářské – jasan, letní, zimní, jilm, klen, modřín, dub červený 

 přípravné a meliorační – jeřáb, bříza, jíva, osika, olše, keře – ptačí zob, trnka, 

bez černý 

 meliorační a hospodářské – olše lepkavá a šedá, topol, lípa malolistá a stříbrná, 

borovice lesní 

Plodiny vhodné k přípravě půdy před výsadbou dřevin: 

 komonice bílá, štírovník – pěstovat po dobu 2 roků – pak výsadba dřevin 

Rekultivační cyklus je nutné dokončit do 10 - 15 let, pak zahájit lesní hospodaření. 

Dřeviny vhodné pro rekultivace skládek (např. popele): 

 stromy: olše lepkavá (obr. 15a) a šedá, bříza bradavičnatá (obr. 15b), 

topol bílý (obr. 15c), vrba, lípa srdčitá, hloh obecný, akát 

 keře: ptačí zob, rakytník [23] 

Všechny způsoby lesnických rekultivací jsou charakteristické v porovnání se 

zemědělskými alternativami méně intenzivním průběhem půdotvorného procesu a naopak 

výrazným působeními na různé součásti ekosféry. [19] 

   

     a) olše lepkavá [31]       b) bříza bradavičnatá [32] c) topol bílý [33]  

Obrázek 15. Druhy stromů vhodných k rekultivaci 
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Smyslem lesnických rekultivací je efektivní založení žádoucího typu porostu 

lesních dřevin na devastovaných plochách určených k zalesnění. Podílí se hlavně na 

obnově ekologických a mnohých mimoekonomických, ale i ekonomických funkcích 

krajiny. Základní koncepce zalesňování je v těchto průmyslových oblastech motivována na 

prvním místě společenskou potřebou, spočívající v rychlé návratnosti ploch k 

hospodářskému využívání, v úpravě krajinného a životního prostředí s možností vytváření 

podmínek ke krátkodobé rekreaci; druhotně stanovištními podmínkami daných v území, 

spočívající hlavně na tvaru devastovaného objektu a jeho umístění v krajině, na charakteru 

a kvalitě hornin skrývaných a ukládaných na výsypky a odvaly, na stupni jejich zvětrání, 

způsobu založení výsypek a jejich umístění v krajině, na poměrech expozičních, na 

životnosti ploch a jejich mechanizační přístupnosti. Původní koncepce - přizpůsobování se 

reliéfu bez zásadních terénních úprav, bez úpravy pedogenetického prostředí s převládající 

výsadbou průkopnických dřevin a keřů s funkcí ozeleňovací, je postupně nahrazována 

intenzifikačními metodami, které šířeji pojímají funkce porostů, uplatňují nároky na 

úpravu stanoviště technickými i biologickými zásahy. Cílem intenzifikační koncepce je 

využít v plné míře mechanizace při rekultivačních pracích, zrychlit průběh půdotvorného 

procesu, zvýšit podíl hospodářských cenných dřevin v lesních kulturách, zajistit jejich 

zdravý a trvalý růst hnojením, intenzivní ochrannou a pěstební péčí. [30] 

Při volbě způsobu rekultivace je nutno vycházet i z hygienických funkcí lesa, které 

se projevují v asanační schopnosti omezovat škodlivé vlivy, ve schopnosti vytvářet 

prostředí vhodné pro organismus člověka, ve schopnosti kladně působit na tělesné i 

psychické funkce lidí. Známé jsou klimatotvorné funkce lesní zeleně, které se výrazně 

podílejí na optimálním složení vzduchu, na ustáleném koloběhu kyslíku a oxidu uhličitého 

v troposféře, na vlhkostním a teplotním režimu, na režimu dynamiky ovzduší. [19] 

Na obrázcích 16 a 17 je znázorněna technologie lesnických rekultivací. Jako 

v předešlých částech je rozdělena na technickou a biotechnickou část. Technická část 

zahrnuje vše od úpravy terénu až po výstavbu komunikací. Před samotnou biotechnickou 

rekultivací je nutné rozhodnout, jakým způsobem bude využívána plocha, dle obr. 17 a 

podle toho přizpůsobit veškeré práce a opatření. Zároveň je důležitá následná péče o 

rekultivované plochy, kdy se jednotlivé plochy mohou vylepšovat a hlavně zde patří 
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ošetřování vysazených rostlin, zvláště před zvěří a v případě živelných pohrom, tak 

likvidace následků a předcházení možným pohromám, např. kůrovcová epidemie.  

 

Obrázek 16. Technologie lesnických rekultivací [23] 

 

 

Obrázek 17. Lesnické rekultivace [23] 
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3.4 Hydrická (vodohospodářská) rekultivace 

Během těžby nerostných surovin, zvláště těžby povrchové, dochází zpravidla mimo 

jiné i k výrazné destrukci hydrických poměrů v ekologické i vodohospodářské sféře, což se 

negativně promítá i do ostatních složek životního prostředí.  Hydrické způsoby rekultivace 

jsou v podstatě zajišťovány rekultivační výstavbou vodních nádrží, rybníků a vodních 

toků. [19] 

Důležitou formou a součástí realizace sanačních a rekultivačních prací jsou 

i hydrotechnická opatření spojená s tvorbou nového vodního režimu v krajině narušené 

těžební činností. Důležitým článkem jsou i hydrotechnická opatření spojená s tvorbou 

nového vodního režimu v krajině narušené těžební činností. Hydrické rekultivace můžeme 

rozdělit na dva základní typy: 

- úpravy vodních toků 

- tvorba vodních ploch 

V souvislosti s hornickou činností, hlavně na území obou podkrušnohorských 

revírů, došlo v minulosti k řadě změn situování vodních toků a místních vodotečí v rámci 

sanačních prací při otvírce a rozšiřování velkolomové těžby. Podobně, i když v menší míře, 

se tyto přeložky realizovaly, resp. budou ještě realizovat, v revírech s hlubinnou těžbou 

v důsledku vytváření velkých poklesových kotlin. Nejmarkantnějším příkladem je 

mnohonásobná výstavba a přestavba koryta řeky Bíliny v centrální mostecké části 

v návaznosti na postupy bývalých lomů Obránci míru, Ležáky, Most ale také ještě činných 

lomů ČSA a J. Šverma (všechny lomy jsou v územním zájmu skupiny Czech Coal a.s.). 

Součástí revitalizačních hydromelioračních opatření a sanací odvodňovací soustavy lomů 

jsou také záchytné příkopy, koryta a kanály v předpolí činných lomů a na výsypkách před 

realizací rekultivačních prací. Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, 

jejíž význam bude v blízké budoucnosti stoupat, je zavodnění zbytkových lomových jam. I 

v nedávné minulosti došlo k zatopení některých menších lomů. Využití veškerých nových 

vodních ploch vzniklých a vznikajících v rámci zahlazení těžby hnědého uhlí je různorodé 

a dané územním plánem jednotlivých regionů (Chomutovsko, Mostecko, Teplicko-

bílinsko). [23] 
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Na obrázku č. 18 je znázorněno Jezero Most ve fázi projektu. Vodní plocha 

pokrývá lom Ležáky, který ukončil těžbu v roce 1990. Způsob biologické rekultivace je 

řešen s převahou lesnické rekultivace, břehová linie bude zatravněna a před nastoupáním 

hladiny na požadovanou kótu budou ochráněny břehy proti abrazi biologicky, tj. osázením 

vlhkomilnými dřevinami a rákosem v kombinaci se zpevněním kamenivem. V jižní a 

jihozápadní části jezera se předpokládá rekreační využití ploch, neboť se jedná o terén, 

který pozvolně klesá k jezeru. Po dlouhodobější stabilizaci výsypky bude možno přivést do 

tohoto území i další aktivity. Západní, severní a východní svahy zbytkové jámy nad 

budoucí vodní hladinou jsou v převážné většině navrženy s přihlédnutím k tvarování terénu 

a lesnické rekultivaci. Rekultivační lesy zde mají plnit především funkci půdoochrannou a 

meliorační. Pro zpestření druhové skladby  jsou do lesních ploch včleněny travnaté plochy 

ve stylu květnatých luk. [37] 

  

 

Obrázek 18. Hydrická rekultivace – lom Ležáky = Jezero Most[34] 

 

Na následujícím obrázku je názorně vidět průběh napouštění, kdy v roce 2008 byla 

zatopena nejspodnější část bývalého lomu, kdy byly již ukončeny úpravy dna, aby 

nedocházelo k průsakům. Břehy jezera byly zpevněny (je vidět zelená čára na horním 

obrázku, která znázorňuje břehovou linii) a byla připravena plocha pro plánované 
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přístaviště. Je vidět progres, kdy po roce a půl je již jezero z větší části napuštěno a bude 

dosažena max. hloubka 75 m a výška hladiny se usadí na hodnotě 199,0 m n. m.  

 

 

Obrázek 19. Průběh napouštění jezera Most [35] 

V rámci hydrických rekultivací je tedy nejdůležitějším úkolem zajistit jak vhodný 

tvar budoucí nádrže, tak dostatečný a trvalý zdroj kvalitní vody pro její naplnění a 

současně i vytvořit podmínky pro zamezení nadbytečného vstupu živin do jezera 

(protieutrofizační opatření) a podpořit samočistící funkce jezera. Mimo zatápění zbytkové 

jámy uhelných lomů nebo těžeben různých nerostných surovin, je vhodné vytvářet i na 

výsypkách či upravených základnách kamenolomů, vodní plochy koncipované pro účely 

příměstské rekreace a pro sportovní účely. Významnou formou zahlazení následků báňské 

činnosti, jejíž význam bude v blízké budoucnosti stoupat, je zavodnění zbytkových 

lomových jam – hydrická rekultivace (viz obr. č. 20). Při tomto způsobu rekultivace je 

třeba věnovat dostatečnou pozornost sanačním pracím (př. těsnění sloje, 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. 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. Postup vodohospodářské rekultivace: 

 

 úprava vodního režimu a stanoviště 

 úzká návaznost na rekultivaci lesnickou a zemědělskou 
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Etapy: 

 přípravná – obdobně jako pro zemědělské a lesnické rekultivace 

 odstranění příčin devastace vodního režimu 

 protierozní ochrana 

 odvodnění mokřin, svážných území, sesuvy – drenáže 

 úprava vodních toků – příkopy, bystřiny, potoky, řeky 

 vytvoření vodních ploch na vytěžených dolech, propadlinách aj. 

 využití vody z rekultivací k zavlažování polí, luk, pastvin [23] 

 

 

Obrázek 20. Hydrické rekultivace [23] 

3.5 Legislativa 

Na problematiku rekultivací se vztahují zejména dvě zásadní legislativní normy. 

Jedná se o zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Podle zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů je 

stanoveno, že při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů jsou právnické a 

fyzické osoby povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF). 
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Konkrétně jde o co nejmenší narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových 

poměrů v území a sítě zemědělských komunikací. Dále mají povinnost navrhnout a 

zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Musí přitom 

vyhodnotit předpokládané výsledky navrhovaného řešení na ZPF s přihlédnutím k 

možnostem rekultivace, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. [36] 

Dle §8 zákona č. 334/1992 Sb., je každá právnická nebo fyzická osoba při stavební, 

těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrologickém průzkumu povinna: 

a. skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené 

zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich 

hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo 

zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené 

orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných 

případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku 

uvedených zemin, 

b. ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo 

hospodářsky odůvodněné, uložit je v první řadě na plochách neplodných 

nebo na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze 

zemědělského půdního fondu, 

c. provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením 

zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení 

rekultivace přichází v úvahu, 

d. provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly 

způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině, 

e. učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 

poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. [37] 

Má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu 

nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy, 

je povinnost zpracovat plán rekultivace. [36] 
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Podrobnosti ochrany ZPF upravuje zákon č. 334/1992 Sb., kde v paragrafu 22 jsou 

definovány jednotlivá kritéria ochrany ZPF a zároveň na základě tohoto zákona vydalo 

MŽP prováděcí vyhlášku č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

ZPF. V paragrafu 5 této vyhlášky jsou definovány postupy pro osoby oprávněné k těžbě 

nerostů, kdy tato osoba vyhodnocuje předpokládané důsledky navrhovaného řešení pro 

ZPF. Podrobnosti o obsahu vyhodnocení jsou uvedeny v příloze 4 této vyhlášky. Toto 

vyhodnocení se zpracovává na celou výměru půdy náležícího do ZPF, na kterém má být 

dobývací prostor nebo jeho oddělené části (výsypky, odvaly, odkaliště, stavební a dopravní 

záměry). 

Při zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání je třeba vyhodnotit důsledky 

navrhovaného dobývání (těžby) nerostů na ZPF. 

Oprávnění k těžbě je vystaveno místně příslušným báňským úřadem na základě 

rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Po skončení účelu nezemědělského využití 

odňaté půdy je stanovena povinnost provést rekultivaci podle schváleného plánu: 

- budou odstraněny všechny dočasné stavby, zařízení a jiné hmotné zbytky po 

ukončené nezemědělské činnosti, které by bránily provedení rekultivace, 

- budou zahájeny a plynule prováděny jednotlivé činnosti a opatření 

technické a biologické části rekultivace, 

- po celou dobu provádění rekultivace bude veden protokol (provozní deník), 

v němž bude zaznamenán průběh rekultivačních prácí, jejich postupy, 

termíny v plánu rekultivace a další podrobnosti pro posouzení jakosti, 

rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace, 

- po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu, že rekultivace byla ukončena, aby 

mohlo být provedeno převzetí rekultivovaných pozemků vlastníky nebo 

nájemci, 

- aby mohla být ukončená rekultivace převedena podle jejího způsobu do 

odpovídající kultury (ZPF, lesa, ostatní plochy apod.). 
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Vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání (těžby) nerostů na zemědělský 

půdní fond obsahuje textovou (celkové zhodnocení důsledků těžby na ZPF, charakter 

devastace, opatření k zahlazení devastačních projevů a časový harmonogram), tabulkovou 

a grafickou část (katastrální mapy). 

Povinnost rekultivací ukládá i zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (č. 

44/1988 Sb.), kde jsou uvedeny povinnosti organizacím, jimž vzniklo oprávnění 

k dobývání výhradních ložisek. Organizace, je povinna vypracovat plány otvírky, přípravy 

a dobývání těchto ložisek. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení 

předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s 

plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a 

způsob vytvoření potřebné finanční rezervy, které je organizace povinna vytvářet. 

                  
                     

                    
 

Na každou těžební lokalitu se vypočítává samostatně. Výše rezervy vytvářené na 

vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto 

rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podrobnosti o plánech 

otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a o plánech zajištění a likvidace hlavních 

důlních děl a lomů stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. 

Další legislativní normou, kterou lze uplatnit při obnově území, je zákon o 

územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., vycházející ze základního cíle 

územního plánování, jímž je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (§ 18). Dalšími normami jsou např. 

zákon o vodách 254/2001 Sb., ve vazbě na odkaliště a zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 

stanovující povinnost vytvářet finanční rezervu pro rekultivaci skládky. Česká vláda ve 

snaze řešit problematiku ekologických škod přijala dne 16. ledna 2002 usnesení č. 50, v 

němž odsouhlasila postupné vyčlenění částky 15 mld. Kč z privatizačních výnosů jako 

účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních 

hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého kraje. V posledním období je 

státními orgány finančně podporována obnova území v severních Čechách (např. zákon č. 

178/2005 Sb. – ekologické závazky: náprava škod způsobených těžbou nerostů a na 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  53 

 

revitalizaci území). Je podporována revitalizace a resocializace rekultivovaného území s 

cílem zajištění dlouhodobého zhodnocení rekultivovaného území. Jde o zapojování 

rekultivovaného území do revitalizace a resocializace, regionálního rozvoje, zainvestování 

infrastruktur, zajištění nových forem využití krajiny, zpřístupnění ploch pro veřejné zájmy 

a rozšíření možnosti komerčního využití území. Hlavním cílem však je návrat života do 

krajiny, funkční ekosystémy, vytváření podmínek pro život člověka v obnovené krajině 

včetně možností jejího využití pro bydlení, obživu a volný čas. [36] 

3.6 Rekultivace uhelných dolů ve světě 

Uhlí v bývalé NDR bylo hlavním zdrojem paliva pro výrobu energie. Tato 

skutečnost vedla k jednomu z hlavních ekologických problémů Spolkové republiky 

Německo v současnosti, kdy pozůstatky bývalé těžby zdědila současná republika po 

sloučení. S ohledem na blízkost uhelných vrstev k povrchu terénu bylo uhlí těženo 

především povrchově. Po ukončení těžby zůstaly obrovské plochy zdevastované krajiny. 

Vzniká tak otázka, jak do budoucna využít tyto plochy. Nejméně nákladným řešením bylo 

opustit vytěžený důl a ponechat ho na pospas, tak jak to bylo obvyklé v éře NDR., kdy 

ekonomické prostředky byly využívány na jiné účely, než na rekultivaci vytěžených ploch. 

Jedná se hlavně o  obrovské plochy v oblastech Saska (Lipsko, Halle) a Lužicko 

(jihovýchodně od Berlína), viz obrázek 21. Po spojení obou německých republik se začalo 

s postupnou rekultivací postižených ploch, kdy byly vynaloženy miliardy euro na nápravy 

škod z  dob minulých.  Z hlediska rekultivací byl hlavní důraz kladen na následné využití a 

to buď zemědělství, lesnictví a nebo k rozvoji rekreace, většinou ve formě hydrické 

rekultivace s jezery z bývalých důlních jam. Zemědělská rekultivace je drahá a kvalita 

půdy se nezlepšuje, zvlášť v oblasti Lužice, kde je kvalita všeobecně špatná. Navíc v 

Německu je nadprodukce v zemědělském sektoru, proto je i další rozšiřování v tomto 

směru nežádoucí. Lesnická rekultivace je levná, pokud jsou používány nenáročné a rychle 

rostoucí stromy, navíc nejsou potřebné rozsáhlé zemní práce. Ovšem tento typ rekultivací 

hodně ztratil ze své popularity hlavně tím, že vznikalo hodně jednotných, monotoniích 

oblastí. Jako nejvýhodnější forma rekultivace se dnes jeví hydrická, zvlášť v oblasti 

východního Německa, kdy z bývalých uhelných dolů jsou vytvářeny jezera a vznikají tak 

nové rekreační oblasti. [48] 
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Obrázek 21. Lokality hnědého uhlí v Německu. 1 - Sasko, 2 - Lužice [53] 

Těžba uhlí v Německu je rozdělena do třech oblastí: Porýní, střední Německo a 

Lužice (oblasti v okolí města Cottbus a Senftenberg). Východní Německo je jednou z 

největších důlních oblastí a již od 19. století bylo silně ekonomicky závislé na těžbě uhlí a 

na průmyslu zpracovávající uhlí, poté co bylo na konci 18. století objevena ložiska uhlí. 

Celková těžená plocha je přibližně 85 tis. ha a dalších 30 tis. ha je schváleno k těžbě. Tyto 

bývalé a současné dobývací prostory představují obrovskou výzvu pro rekultivace. Jak je 

vidět na obrázku 21, tak využití oblastí před a po těžbě je značně odlišné. Plocha lesů 

zůstala neměnná, zmenšila se plocha pro zemědělství a naopak vzrostla vodní plocha. 

Jelikož po sjednocení Německé republiky se změnil i hospodářský vývoj, kdy průmyslové 

využití oblasti je na ústupu, tak jedinou možností, jak zviditelnit tento region je za pomocí 

rekreačních a vodních ploch. Nově přichází využití pro pěstování biomasy, kdy plocha 

může být využívána pro pěstování energetických rostlin. Problémem území postiženého 

těžbou je jeho obecné povědomí o zničené krajině. Z tohoto hlediska bylo v Německu 

vypracováno mnoho studií, které při následné rekultivaci počítají i s propagací regionu, 

jako nové oblasti s novým vzhledem a s novými možnostmi pro využití. Zatím je obecně 

vnímáno, že není možné vrátit krajině stejný vzhled jako před těžbou, kdy se formovala 

více než stovky let. [49] 
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Obrázek 22. Proporcionální využití Lužické uhelné oblasti v období před a po těžbě  v roce 2006 [49] 

V Polsku je hnědé uhlí hlavním zdrojem pro výrobu elektrické energie. Zhruba za 

15 let dosáhne těžba svého vrcholu, kdy bude následovat prudký pokles, pokud nebudou 

otevřena nová ložiska Legnica – Ściawa nebo Gubin – Mosty. V souladu s platnými 

předpisy platnými v Polsku, zvláště zákon o hornictví a geologii z roku 2005 a zákoně o 

ochraně zemědělské a lesní půdě, je povinností každého podnikatele v této oblasti zajistit 

sanaci plochy po těžbě. Způsob sanace a rekultivace musí být v souladu s pozdějším 

rozvojem plochy. Na prvním místě, co se týče zrekultivované plochy, je PAK Kopalnia 

Węgla Brunatnego Konin S.A., která zrekultivovala 50 % ploch v porovnání s ostatními 

doly, druhý je důl Adamów a na dalších místech jsou doly Belchatów a Turow. Důvodem, 

proč jsou v čele doly Konin a Adamów je fakt, že se jedná o velkoobjemové doly. Otvírání 

nových dobývacích prostor pomáhá s likvidací starých prostor, díky přesunu skrývkové 

zeminy anebo jako přečerpávací (jímací) nádrže pro vodu. Důl Adamów od počátku své 

činnosti nabyl 5850 ha plochy. Do konce roku prodal důl 3468 ha půdy, z čehož bylo 2243 

ha zrekultivované. Důvodem prodeje je snížení nákladů za spojených s poplatky za 

pozemky, které patří dolu. Je nutné dodat, že zrekultivované plochy (zemědělské, lesnické) 

jsou atraktivní komoditou a důl nemá problémy s jejich odbytem. Zájemci se vesměs 

rekrutují z řad okolních obyvatel. Navíc, pokud se jedná o vodní rekultivaci, tak stoupá 

zájem o tyto plochy. V současnosti se důl Belchatów rozkládá na ploše 3887 ha a jeho 

provoz je plánován do roku 2018. Zemina je ukládána na vnější výsypce s výškou 195 

metrů, s plochou na základně 1480 ha. Rekultivace tohoto dolu se bude týkat dvou 

dobývacích prostorů - Belchatów a Szczerców. Částečně je důl Belchatów již zasypáván, 
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kdy jsou skrývky nadloží ukládány do míst, které jsou již vytěženy. Rekultivace bude z 

části lesnická, část dolu bude použita jako uložiště popelů a část bude podrobena hydrické 

rekultivaci, kdy bude vytvořena vodní nádrž, která bude využívána k rekreaci (plán do 

roku 2058). V roce 2002 bylo započato spojení s dolem Szczerców, které prodlouží 

životnost dolu do roku 2038. [50] 

Příkladem novátorského využití rekultivovaných ploch může být projekt, který 

bude realizován na rekultivované ploše dolu Adamów. Na ploše 300 ha bude vybudována 

větrná elektrárna s kapacitou 36 MW. [51] 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny lokality hnědého uhlí v současnosti v 

Polsku. Největší naleziště se nachází v oblasti Belchatów, které se skládá ze dvou 

dobývacích prostor. Severně od nich se nachází menší doly Adamów, Koźmin, Drzewce, 

Lubstów. Červené body znázorňují budoucí dobývací lokality. V současné době se jedná o 

otvírce dolu Zloczew, kde jsou zásoby uhlí odhadovány na cca 450 mil. tun. Dle plánu by 

mělo být získáno v roce 2015 povolení k těžbě, v letech 2017 - 2018 je v plánu odkud 

pozemků a první vytěžení uhlí je plánováno na rok 2031 a ukončení v roce 2055. 

 

Obrázek 23. Lokality hnědého uhlí v Polsku [52] 
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Slovensko je relativně chudé na lokality uhlí, v porovnání s Německem, Českou 

republikou a Polskem. Jediným významným povrchovým dolem byl důl Lehota na ložisku 

Nováky. Všeobecným problémem této lokality jsou podzemní vody. Dalším z problémů 

této lokality je výskyt arsenu, který v této lokalitě se vyskytuje v přirozené podobě ve 

formě minerálů realgar a auripigment. Povrchový důl Lehota byl v provozu v letech 1981 

až 1988. Negativní vliv tohoto dolu byl hlavně v degradaci zemědělských půd, kdy jsou 

velice časté svahové deformace (smykové pohyby různých rozměrů, prohlubně, poklesy), 

které jsou často zaplněny vodou. Fyzikálně chemické vlastnosti zemin jsou silně ovlivněny 

podzemní vodou. Díky celkovému narušení krajiny byl v této době zaznamenán vliv na 

člověka, kdy musel díky propadání země, opustit své domovy (záznamy hovoří až o 110 

obydlích). V roce 1992 začala rekultivace dobývací plochy Lehota, kdy byly zasypány díry 

v jižní části dolu. V roce 1994 již bylo zrekultivováno 399 ha zemědělských ploch. V 

současné době zde probíhá pouze hlubinná těžba. [53] 

Handlovsko - Novácká uhelná pánev patří do severní a západní části 

Hornonitranské kotliny. Je rozdělená 1 - 3 km široký pásmem neproduktivních hornin 

(podložní tufity) na dvě části: 

 Nováky - nachází se zde těžební úsek Nováky; 

 Handlová - kde se nachází těžební úseky Cigeľ a Handlová. 

V současné době zde těží společnost Hornonitrianské bane Prievidza, a. s.,  která dobývá 

uhelnou sloj na zával bez zakládky, což se projevuje různými formami porušení na 

povrchu v závislosti na tloušťce, konfiguraci a geologické stavby nadloží. Na obrázku 24 je 

vidět vliv těžby na krajinu i člověka. Je zde vidět pozůstatek část obce Koš, kde v 80. 

letech minulého století byly odpojeny v této vesnici inženýrské sítě a vesnice a obyvatelé 

přestěhováni na sídliště Kanianka v obci. Vliv těžby je patrný v této krajině na každém 

kroku. Po vytěžení hnědého uhlí dojde k plánovanému závalu horních vrstev nadložní 

horniny. Vznikají tak propadliny různých velikosti, většinou se jedná oválné až kruhovité 

propadliny s průměrem 50 - 200 m a hloubkou 0,5 - 6 m a jsou vyplněné povrchovou 

vodou. Po vytěžení 11 těžebního pole a následné tvorbě terénní deprese dojde k zatopení 

oblasti a vznikne vodní plocha o ploše 150 ha (předpoklad v letech 2019 - 2020). 

Rekultivace území se zaměřuje většinou na odstranění škod způsobených těžbou, včetně 

odstranění báňských budov a zařízení. V současnosti nedochází k řízené a plánované 

změně funkce krajiny. Z mokřadů se vesměs staly místa pro rybolov a na pozemcích 
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opuštěných domů vznikla divoká zahrádkářská kolonie. Došlo k záchraně kulturních 

památek (kaple sv. Andreja), ale zároveň oblast trpí množstvím nelegálních skládek. 

[54,55] 

 

Obrázek 24. Vystěhovaná obec Koš (Prievidza, Slovensko) a deprese krajiny v důsledku těžby [54] 

4 Vedlejší energetické produkty 

Při spalování fosilních paliv vznikají v kotli vedlejší energetické produkty, pro 

které se používají následující názvy: 

 struska – minerální   látky,   které   prošly  procesem  tavení;  je sklovitá, hutná   (z 

tavných a granulačních kotlů), 

 škvára – minerální látky, které v průběhu hoření změkly, spekly se a vytvořily 

pórovitý materiál (roštové kotle), 

 popel – minerální látky, které se neroztavily, ani nezměkly, zůstaly sypké (fluidní 

kotle), 

 popílek – jemné částečky tuhých zbytků, které proud spalin vynesl ze spalovací 

komory a zachytily se v zadních tazích z kotle nebo v odlučovačích, 

 úlet – část popílku, který pronikl odlučovači do komína, tvoří emise a imisní spady 

do okolí, 

 energosádrovec – jedná se o produkt při odsiřování kouřových spalin, který vzniká 

přidávání vodní vápencové suspenze nebo páleného vápna. [38] 

4.1 Popílek 

Masivní využívání uhlí pro výrobu energie začalo ve 20. letech minulého století, od 

té doby byly vyprodukovány miliony tun popílku a vedlejších energetických produktů. 
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Celosvětová roční produkce popelů je okolo 600 milionů tun, z toho 500 milionů tun tvoří 

polétavý popílek. Stálým problémem je využití těchto vedlejších energetických produktů, 

v některých zemích neustále převládá ukládání popílku na odkaliště a jejich minimální 

využití. Obecně jsou popílky šedé, abrazivní, většinou alkalické. [39] 

Podle typu spalovacího zařízení rozdělujeme popílky na dva typy. Fluidní popílky, 

které vznikají spalováním fosilních paliv ve fluidních kotlích a „klasické“ popílky, resp. 

popílky z klasického způsobu spalování, které vznikají v práškových kotlích. 

Fluidní popílek vzniká tak, že mleté palivo s přísadou vápence, příp. dolomitu, se 

spaluje v cirkulující vrstvě při teplotě 800 - 850 °C. V průběhu disociačního procesu se 

váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, což má značný význam z ekologického hlediska, 

neboť v opačném případě v důsledku oxidu siřičitého v atmosféře vznikají velmi škodlivé 

tzv. kyselé deště. V těchto zmodernizovaných provozech vznikají pevné odpady v podobě 

ložového popele a popílků z elektrofiltrů (odlučovačů). Výsledným produktem je pak směs 

popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými 

zbytky CaCO3), síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného 

paliva. Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při fluidních procesech nižší než při 

klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna 

(tzv. volné CaO) a je tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je též charakteristický nízký obsah 

taveniny. [38,40] 

Obrázek 25 znázorňuje typický tvar popílku. Zrnitostně je jemnější než portlandský 

cement nebo vápenec. Popílek obsahuje prachové částice, které jsou většinou kulovité, 

s průměrem od 10 do 100 mikronů. Tyto malé sklovité částice zlepšují tekutost a 

zpracovatelnost zavodněné směsi (betonu). Jemnozrnnost je jednou z důležitých vlastností, 

které ovlivňují pucolánové vlastnosti popílku. [38,78] 

Obrázek 25. Částice fluidního popílku pod elektronovým mikroskopem [38] 
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Popílky z klasického způsobu spalování paliva při teplotách cca 1400 až 1600 °C se 

vyznačují obsahem hlavně β - křemene a mullitu (3Al2O3.2SiO2). Rovněž obsahují 

sklovitou fázi, jejíž množství je zpravidla vyšší než 50 %, která zásadním způsobem 

ovlivňuje reaktivitu popílků s CaO nebo cementem jak za normální, tak zvýšené teploty 

(autoklávování). Mullit se zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za 

hydrotermálních podmínek. Klasický popílek sám o sobě není hydraulický, tj. není 

schopen reagovat s vodou. Je-li však mísen s hydroxidem vápenatým - např. z cementu - 

reaguje a vytváří stejné produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce se liší dle 

typu a druhu popílku a je označována jako pucolanita. V popílku, který byl skladován delší 

dobu ve vlhku, může být pucolánový účinek porušen. [38] 

4.2 Energosádrovec 

Kouřové plyny z elektrofiltrů, kde jsou zbaveny polétavého popílku s vysokou 

účinností, jsou zchlazeny ve výměníku plyn-plyn a jsou zavedeny do procesu vypírky 

oxidů síry (absorbéru). V absorbéru dojde k reakci oxidů síry s uhličitanem vápenatým 

CaCO3 (vápenec) za vzniku siřičitanu vápenatého (CaSO3) a po dooxidování zavedeným 

vzduchem vznikne konečný krystalický síran vápenatý (CaSO4.2H2O) – sádrovec. 

Sádrovec je z absorbéru odčerpáván a zbavován vody až na požadovanou úroveň vhodnou 

pro jeho další zpracování. Vápenec je obvykle připravován pro proces přímo v elektrárně. 

Kusový vápenec nebo štěrk je dopravován z vápencových lomů po železnici, v elektrárně 

je mlet suchou nebo mokrou cestou na prášek a po smísení s vodou přidáván do absorbéru 

v požadovaném množství tak, aby proces odsíření probíhal za optimálních podmínek 

(regulace pH). Vyčištěné kouřové plyny odcházejí z absorbéru přes odlučovač kapek 

(zabraňující úniku sorbentu z absorbéru), přes druhou stranu rotačního výměníku; zde se 

znovu ohřejí na teplotu nutnou pro rozptyl komínem. Na straně surových, nevyčištěných 

nebo na straně čistých plynů bývá pro zajištění řádného průtoku kouřových plynů po celé 

trase a pro dosažení přijatelných tlakových poměrů instalován posilovací kouřový 

ventilátor. Vyčištěné a ohřáté kouřové plyny pak procházejí stávajícím komínem a jsou 

rozptylovány do atmosféry. [39, 41] 

Obrázek 24 znázorňuje typický vzhled energosádrovce. Jedná se o prachovitý 

materiál, jemnozrnný, jehož částice jsou, na rozdíl od popílku, ostrohranné.  
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a) vysušený              b) 2000x zvětšeno 

Obrázek 26. Energosádrovec [42] 

4.3 Využití vedlejších energetických produktů 

Světový trend – efektivní využívání průmyslových odpadů - je motivovaný 

ekonomickými výhodami, hlavně úsporou přírodních surovin a energií, avšak za podmínky 

nezbytné ochrany životního prostředí. Tento trend se týká i popílků – odpadů z energetiky. 

Jejich využívání dnes ve světě patří k nejvíce diskutovaným problémům při řešení otázek 

druhotných surovin. Řešení je naléhavé, jelikož finanční náklady na budování a udržování 

odkališť popílků jsou vysoké (zřizovací náklady na odkaliště představují desítky až stovky 

milionů korun). Popílek a strusku jako minerální suroviny s pucolánovými vlastnostmi 

můžeme využívat následovně:  

 v průmyslu stavebních hmot, kde je spektrum využití popílků největší, 

 v hornictví - jako bezcementové pojivo, základkový a termoizolační materiál, 

 v zemědělství - jako prostředek na odkyselení, přihnojování, na meliorace a jako 

nosiče herbicidů, 

 v komunálním stavebnictví – na tvorbu náspů, stabilizaci hmot a při výrobě 

asfaltových a betonových koberců, 

 při nivelačních a rekultivačních pracích, jako náhradu zeminy. [43,44,45,46,47] 

Na obrázku 27 je znázorněn průběh produkce a využívání popílku v USA, která se 

řadí k největším producentům popílků na světě. Jak je vidět, zhruba do roku 2005 se 

produkce zvyšovala, kdy dosáhla svého vrcholu a následně pokračuje pokles. 
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Obrázek 27. Produkce a využití popílku v USA v letech 1966 - 2011 [56] 

4.3.1 Stavebnictví 

V roce 1937 bylo zaznamenáno první větší použití popílku v USA, kdy bylo 

nahrazeno 20 % cementu při stavbě přehrady Hungry Horse popílkem. Pozdější výzkumy 

v USA a Velké Británii vedl k většímu využívání právě produktů po spalování jako 

konstrukčního materiálu. Postupně se začalo více využívat náhrady cementu popílkem, 

který je v porovnání s cementem levnější, jako např. při stavbě elektrárny Newman Spiney 

a High Mamham. Ovšem cementářská lobby za nevyužívání popílku jako náhrady cementu 

vyústila v nevyužívání této náhrady ve větší míře, až do roku 1973, kdy energetická krize 

pomohla k rozvoji náhrady cementu popílkem. Hlavním důvodem bylo lepší využívání 

paliva, kdy výroba cementu je energeticky náročná a pokud je možné nahradit až 20 % 

cementu popílkem, tak se toho bude využívat. Neustálé výzkumy dokazovaly jeho 

vhodnost jako konstrukční materiál, kdy vykazoval vysokou pevnost a odolnost proti 

chemickému působení. Popílky mají v porovnání s přírodními materiály nižší objemovou 

hmotnost, což vedlo k využívání na nezpevněných půdách, kdy přírodní materiály by byly 

použity jen s obtížemi. Popílky jsou využívány jako výplňový materiál (injektáže do spár, 

prohlubní apod.). Dalším využitím pro popílek je při výrobě produktů z lehkých betonů, 

kdy je cement nahrazován popílkem. Může být vyráběno kamenivo, které nahradí přírodní 

kámen a v porovnání s ním, je ten z popílku lehčí a najde uplatnění tam, kde je potřeba 

menšího zatížení na plochu. [57,58] 
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V Evropě se sledováním popílků a jeho využitím zabývá sdružení ECOBA, které 

bylo založeno v roce 1990 evropskými producenty vedlejších energetických produktů. 

Původní složení tvořilo 10 členů, ale postupem doby členové přibývali a v současné době 

členové ECOBA představují 86 % celkové produkce vedlejších energetických produktů v 

EU 27. Za Českou republiku je zde ČEZ Energetické produkty s.r.o., která je dceřinou 

společností ČEZ a.s. a její hlavní činností je nakládání s palivem a VEP ze zdrojů ČEZ a.s. 

[59,60] 

Na obrázku 28 je znázorněno využívání popílků ve stavebnictví v rámci 15 zemí 

EU, dle statistik ECOBA. Největší podíl představuje využití jako přídavku do betonu, 

následuje jako konstrukční materiál do silnic, náhrada  cementu  a nebo příměs do 

cementu. Nejméně se využívá jako zásypového materiálu, kde by mohl nahrazovat přírodní 

materiály. 

 

Obrázek 28. Využití popílků v EU 15 v roce 2009 [61] 

Na dalším obrázku je znázorněna výroba cihel z popílku. Jedná se o relativně 

snadný proces, který může být hojně využíván v chudších oblastech, kde popílek 

představuje kvalitní zdroj a zároveň náhradu za přírodní materiály. K výrobě cihel stačí 

popílek, písek, voda a v závislosti na použití je zde použito hydraulické pojivo cement a 

nebo hydratované vápno a sádra. Jedná se o velmi levný materiál. [62,63,64,65] 

přídavek do 
betonu 

36% 

konstrukce 
silnic 
23% 

zásypy 
2% 

jiné 
2% 

příměs do 
cementu 

15% 

betonové 
výrobky 

4% 

náhrada 
cementu 

18% 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  64 

 

 

Obrázek 29. Výroba cihel z popílku [62] 

4.3.2 Hornictví 

Hornictví představuje odvětví, kde se popílky dají využívat velkoobjemově. V 

hlubinném hornictví se dají popílky využít jako materiál pro pytlové hráze nebo plavené 

popílkové hráze. Ovšem díky celkově útlumu hlubinné těžby, jsou popílky využívány 

především při likvidaci hlavních a starých důlních děl. Vedle zasypání jámy kamenivem, 

jsou popílky alternativou, která je hojně využívána a má výhodu v dokonalejším vyplnění 

zasypávaného prostoru. [66]  

Popílek, resp. jeho směs s vodou stabilizát, je hodně využíván k zasypávání starých 

důlních děl, jak je vidět na obrázku 30, kdy byl úspěšně aplikován na liniové trhliny v 

Kladenském revíru společností Hlavní Báňská Záchranná Služba a.s. 

 

Obrázek 30. Zaplňování liniových trhlin v Kladenském revíru [67] 
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V USA byl popílek využíván při likvidaci starých dolů. Například důl Wyodak 

(WY), kde byl popílek zakládán již v roce 1978 a pokračoval až do roku 2009. Popílek byl 

získáván ze 3 okolních elektráren. Celkem bylo do dolu dopraveno cca 4 mil. m
3
 tun 

popílku. Na dole Universal (IN) bylo v rozmezí let 1989 - 2001 uloženo 1,6 mil. tun 

popílku z nedaleké elektrárny. [68] 

4.3.3 Využití VEP v zemědělství 

Polní zkoušky prováděné výzkumnými ústavy a univerzitami ukázaly možnost 

využití popílku v zemědělství při různých klimatických podmínkách a na různých typech 

zemin. Bylo zjištěno, že popílky: 

 zlepšují permeabilitu zeminy, 

 zvyšují úrodnost zeminy (zvyšují výnosy), 

 zlepšují strukturu zeminy, 

 snižují objemovou hmotnost zeminy, 

 zlepšují schopnost zadržet vodu v zemi / pórovitost 

 optimalizují pH, 

 zlepšují aeraci zeminy, 

 poskytují mikroživiny, např. Fe, Zn, Cu, Mo, B, Mn atd., 

 poskytují makroživiny, např. K, Ca, P, Mg, S atd., 

 umožňují částečné nahrazení sádry při rekultivaci zemin obsahujících alkalické soli 

a nahrazení vápence při rekultivaci kyselých zemin, 

 umožňují stabilizovaná, rekultivovaná a zatravněná úložiště odpadů využít jako 

parky nebo odpočinkové zóny, 

 fungují jako vápenné přísady, 

 pomáhají v počátku zrání úrody, 

 zvyšují nutriční hodnotu úrody, 

 neohrožují kvalitu podzemní vody,  

Doporučuje se použít přibližně 30 až 50 tun popílku na hektar s doporučenou 

dávkou hnojiv při užití v zemědělství, lesnictví, při rekultivacích nebo pěstování různých 

obilnin, tak aby bylo dosaženo výše zmíněných výsledků. Úprava zemin popílkem se může 

opakovat po 4 – 5 letech. [69] 
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V zahraničí byl popílek, resp. produkty po spalování fosilních paliv zkoušen např. 

v Indii, kde byl použit tento produkt po spalování na zemědělskou půdu v okolí elektrárny. 

Z výsledků uvedených ve článku plyne, že došlo ke zlepšení výnosu cukrové třtiny o 20 – 

30 %, 40 % kukuřice, 25 % brambor atd. Vedle zlepšení výnosu plodin byl zjištěn i přenos 

nutrientů do rostlin, zlepšené hydrologické vlastnosti zemin a úrodnost zemin. Výzkum byl 

prováděn na 22 pokusných polích. [70] 

V dalším článku věnujícím se využití popílku v zemědělství se věnují autoři 

zlepšování fyzikálních vlastností půd. Z provedených testů plyne, že přídavek popílku 

mění texturu zemin, zvyšuje mikroporozitu a zlepšuje retenční kapacitu půdy. Již aplikace 

70 t/ha popílku mění texturu půdy písčito – jílovité na hlinitou. Zrnitost popílku je podobná 

prachu a mění objemovou hmotnost zeminy.  Přídavkem 5 – 15 % popílku do jílovité 

zeminy dochází k výrazné změně objemové hmotnosti a zároveň se mění struktura půdy, 

kdy se zlepšuje porozita, zpracovatelnost a zlepšuje se průnik kořenů rostlin v půdě. 

Vápenec přítomný v popílku reaguje s kyselými prvky v zemině, kdy dochází k uvolňování 

živin, jako např. B, S, Mo ve formě a množství příznivé pro růst rostlin. Popílky byly 

rovněž použity na korekci nedostatku síry a bóru v kyselých zeminách. Většina popílků 

produkovaných v Indii je zásaditých, proto jejich aplikace na kyselé půdy může zvyšovat 

pH, v některých případech až neutralizovat. [71] 

Popele či popílky byly testovány z nejrůznějších hledisek biologických aspektů. 

Postupně byl nalezen zásadní rozdíl mezi popílky čerstvými, unikajícími z komínů 

elektráren, a popelnatými hmotami uloženými na složišti (resp. odkališti, tj. po jejich 

hydraulické přepravě). Později byly tyto rozdíly zakotveny i do terminologie a to takto: 

- popílek je nejjemnější úlet z komínů energetických zařízení a je hlavním 

zdrojem pevných imisí. Je zpravidla vysoce fytotoxický  

- popel je směs veškerých popelnatých hmot, včetně odloučených popílků, 

dopravených na složiště zpravidla hydraulicky. Popel není fytotoxický, a 

proto v něm lze přímo pěstovat v podstatě všechny běžné zemědělské (i 

jiné) plodiny.  

Příčiny těchto rozdílů mezi popílkem a popelem nebyly dlouho objasněny, neboť nebyl 

zpravidla nalezen zásadní rozdíl ve výluzích obou materiálů podle obsahu rizikových 
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prvků, např. těžkých kovů. Teprve po důkladném všestranném zjišťování vlastností 

popílků a popelů bylo (ve spolupráci s VÚHU a.s. Most) zjištěno, že změna v 

charakteristice popelů (oproti popílkům) je způsobena hlavně fyzikálními vlivy. Po 

kontaktu s vodou se vytváří hydratační vrstvy na povrchu popílkových částic, které jsou 

mimo jiné též příčinou dalšího zesílení sorpčních vlastností popelů. Vysoká sorpce popelů 

je všeobecně známa. Promítla se též při hnojení popelů na složišti vysokými dávkami 

organických hnojiv, a to řádově až 1000 kg N.ha-1, přičemž pěstované plodiny, včetně 

obilovin, dobře snášely tyto extrémní dávky dusíku. V běžné zemědělské praxi na poli by 

nesporně porosty polehly a byly by všeobecně znehodnoceny. Vysoká sorpce popele se 

projevila nejen vůči základním rostlinným živinám, ale rovněž vůči některým rizikovým 

prvkům, hlavně těžkým kovům. Proto jsme se při dalším sledování popelů (odebíraných ze 

složiště) zaměřili na důkladné zjišťování analýz těžkých kovů jak přímo v popelovém 

substrátu, tak i v rostlinách v něm vypěstovaných. Rozhodující pro posuzování 

využitelnosti popelů jako pěstebního substrátu je však obsah těžkých kovů v rostlinách, 

vypěstovaných v těchto substrátech. Obsah arsenu (ani ostatních těžkých kovů) v 

rostlinách vypěstovaných v popelu nebo v půdě po příměsi popele byl obvykle stejný, či 

dokonce nižší, než v rostlinách vypěstovaných v půdě. Těmto výsledkům odpovídaly též 

analýzy vodních výluhů, které byly zpravidla velmi příznivé. Nečistoty jsou v popelovém 

filtru nejen zadrženy, ale zablokovány natolik, že voda vykazuje vynikající 

vodohospodářské parametry. [72] 

4.3.4 Experimentální práce s VEP v zahraničí 

Vedlejší energetické produkty jsou využívány v zahraničí už řady desítek let. První 

zmínky o využití materiálů na bázi popelů pocházejí již z dob starověku, Římané získali 

znalosti od Řeků, kteří měli v Itálii své kolonie. Vulkanické zeminy v Itálii byly získávány 

z oblasti vesnice Pozzuoli, která se nacházela v blízkosti sopky Vesuv a pucolán, který je 

dneska běžně používán je odvozen právě od názvu této vesnice. Pucolán (angl. pozzolan) 

je označení pro vulkanické materiály, ale také pro technické materiály, které mají stejné 

vlastnosti (popílky – křemičité jemnozrnné materiály jemnější než 70 µm). [73] 

Hlavní způsob využití je ve stavebnictví, kdy vedlejší energetické produkty slouží 

jako částečná náhrada portlandského cementu, k výrobě sádrokartonových produktů 

(produkty odsiřování kouřových spalin), směsi s vodou (stabilizáty) jsou používány při 
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rekultivacích jako zásypové materiály a podobně. Zemědělství a rekultivace zemědělských 

půd představují minoritní zaměření využitelnosti vedlejších energetických produktů. 

Neznamená to ovšem, že by v tomto směru neprobíhal výzkum. V následujících odstavcích 

jsou popsány poznatky o této problematice získané z odborné literatury. 

Problematika vedlejších energetických produktů je neustále studována. V dostupné 

literatuře [74,75,76,77,78] autoři popisují popílek a jeho složení a možný vliv na zeminy. 

Vliv na půdní systém hlavně závisí na vlastnostech spalovaného uhlí a zemině, na kterou 

jsou VEP použity. Popílky mohou být kyselé nebo zásadité, v závislosti na spalovaném 

uhlí, a mohou být použity k regulaci pH zeminy. Vápenec, obsažený ve VEP, ochotně 

reaguje s kyselými složkami a tím se uvolňují nutrienty, např. S, B, Mo ve formě a 

množství, které podporují růst rostlin. Popílky zlepšují fyzikálně mechanické vlastnosti 

zemin a obsah živin v zemině. Popílky byly použity pro korekci deficientu síry a bóru 

v kyselých zeminách. Většina rostlin potřebuje pro svůj růst pH 6,5 – 7,0, v tomto rozmezí 

je nejvyšší dostupnost živin pro rostliny. Úrodnost je zhoršená při velmi nízkém pH. 

Současné studie doporučují využívat popílek pro zlepšení vlastnosti půd, pokud jsou 

v kombinaci s organickým doplňkem, např. s hnojem, kejdou, zbytky rostlin nebo 

organickým kompostem. U zemin, které ztratily svoji úrodnost a kvalitu z důvodu špatného 

hospodaření člověka, je možné využít popílek, který obsahuje mikroživiny (Fe, Mn, Zn, 

Cu, Co, B a Mo) a makroživiny (P, K, Mg, S). Popílky mohou být využity pro rekultivaci 

odpadních ploch (sodné zeminy, kyselé zeminy a výsypkové zeminy). Polní zkoušky 

ukázaly, že přídavkem popílku došlo ke zlepšení agronomických vlastností zemin. 

Shrneme-li poznatky z tohoto článku, tak popílky mohou být použity u degradovaných 

zemin jako donor živin. Je ovšem nutné sledovat bioakumulaci toxických prvků, které 

mohou tvořit potenciální ohrožení lidského zdraví. Mezi výhody použití popílků patří 

zlepšení textury zemin, snížení objemové hmotnosti zemin, zlepšení aerace zemin, 

optimalizace pH, přísun mikro- a makroživin. Mezi škodlivé vlivy patří snížení akceptace 

živin pro některé rostliny díky vyššímu pH (obvykle pH 8 – 12), vysoká salinita, vysoký 

obsah fytotoxických prvků. [79] 

Potenciálem popílku pro využití v zemědělství se zabývali další autoři [80,81,82]. 

Úprava struktury půdy je možná přídavkem adekvátního množství popílku (některé 

experimenty byly prováděny s přídavkem až 50 % popílku, bylo zjištěno, že při takovém 

množství má směs popílku a zeminy sklon ke snížení objemové hmotnosti, zvýšení 
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retenční kapacity vody v půdě a snižuje se konduktivita v porovnání se samotnou 

zeminou). Přídavkem vyššího množství popílku může změnit povrchovou texturu zemin, 

obvykle se zvyšuje obsah prachových částic. Přídavkem popílku v množství 70 t/ha byla 

zaznamenána změna písčité zeminy na jílovitou. Částice popílku jsou prachovité a mění 

objemovou hmotnost zeminy. U jílovité zeminy aplikováním 0 %, 5 %, 10 % a 15 % 

hmotnostních popílku dochází k výraznému snížení objemové hmotnosti a zlepšuje se 

struktura zeminy, zvyšuje se porozita, zpracovatelnost a retenční schopnost vody v zemině.  

U písčitých zemin aplikováním popílku dochází ke změně textury, zvyšuje se 

mikroporozita a zlepšuje se retenční schopnost (díky přítomnosti prachovitých částic). 

Obecně popílek snižuje objemovou hmotnost, která vede ke zlepšení porozity a 

zpracovatelnosti zemin. Přidáním až 40 % popílku zvyšuje porozitu zeminy o 10 % a 

retenční schopnost vody o 6 %. V závislosti na zdroji popílku, mohou být popílky kyselé 

nebo zásadité, což může být užitečné pro úpravu pH půdy. Obsah hydroxidových a 

uhličitanových solí je klíčovým pro využití popílku k neutralizaci kyselých půd. Ukázalo 

se, že popílky fungují jako zdroj vápna při neutralizaci kyselosti půd a zároveň půdě 

dodávají živiny. V Indii je většina produkovaných popílků zásaditá, aplikací na 

zemědělské půdě dochází ke zvyšování pH. Informace ohledně vlivu popílku na biologické 

vlastnosti půd jsou velmi omezené. Výsledky laboratorních experimentů ukazují, že 

aplikací popílku do písčitých půd může inhibovat mikrobiologickou respiraci, 

enzymatickou aktivitu a dusíkový cyklus v půdě (nitrifikaci a dusíková mineralizaci). 

Ovšem tyto nepříznivé vlivy byly částečně způsobené přítomností vysoké koncentrace 

rozpustných solí a stopových prvků u nevyzrálého popílku. U vyzrálých popílků je 

koncentrace rozpustných solí a jiných stopových prvků nižší, hlavně díky zrání popílku na 

deponii. Navíc, užitím popílku s vysokým pH ( pH 11 – 12) může mít rovněž negativní 

vliv. Ve své práci [48,49] autoři zveřejnili, že aplikováním popílku v množství 40 t/ha 

naočkovaného bakteriemi Pseudomonas striata vedlo ke zvýšení výnosu plodin, zvýšením 

obsahu živin a vyšší populací bakterií u naočkovaných řad. Úprava zemin popílkem byla 

pro tyto bakterie nejpřijatelnější hlavně z důvodu přítomnosti fosforu v půdě. Úprava 

zemin popílkem třídy F v poměru 505 Mg/ha neměla negativní vliv na půdní mikroflóru a 

mikrobiální komunity, zvýšila se populace hub, včetně arbuskulárních mykorrhizních hub 

(houby, které pronikají do kortikálních buněk cévnatých rostlin) a gram negativních 

bakterií, které odhalily analýzy skupiny mastných kyselin. [83] 
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Aplikace popílku na kyselou půdu byla popsána v článku [84], kdy byl použit 

popílek ke zvýšení pH na požadovanou úroveň a jako zdroj živin pro půdy, které jsou 

toxické pro rostliny i živočichy. Pokusy byly prováděny na dvou zeminách z oblasti 

severního Řecka, kdy byl odebrán horizont (0 – 30 cm). Hodnoty pH zemin byly 4,7, resp. 

5,8. Vzorek 1 obsahoval méně jílových minerálů, tím pádem měl nižší pufrovací kapacitu 

než vzorek 2. Mineralogicky se rovněž vzorky lišily, u vzorku 1 byly jílové minerály illit a 

kaolinit, u vzorku 2 byly dominantní illit a smektit. K pokusům byl použit popílek 

z elektrostatických odlučovačů ze dvou elektráren v severním Řecku spalujících fosilní 

paliva. Popílek byl uzrálý, zrání probíhalo 6 měsíců na vzduchu a periodicky byl loužen 

destilovanou vodou. Tento proces simuloval podmínky, za kterých je popílek po vyčištění 

elektrostatických filtrů transportován na úložiště, ve kterém je skladován za běžných 

atmosférických podmínek. Popílek byl aplikován na půdu v poměru 5, 20 a 50 g/kg 

zeminy. Tyto poměry byly určeny z předběžného testování, kdy byla zaznamenávána 

změna pH půdy při adici různého množství popílku. Proto byly vybrány tyto poměry, aby 

nedošlo k navýšení pH nad 8. Výsledkem experimentu bylo ověření, že při přidání těchto 

poměrů popílku vzrostlo pH půdy. Analýza kolísání pH u půd neošetřených i ošetřených 

popílkem ukázala, že změny pH závisí na poměru přidaného popílku. Růst pH závisí 

rovněž na pufrovací kapacitě půdy, zemina 2 s vyšší pufrovací kapacitou (indikováno 

vyšším obsahem jílových minerálů) byla odolnější na změny pH. Porovnáním dvou vzorků 

zeminy, při aplikaci 50 g/kg popílku, byl nárůst pH o 2 u zeminy 2, oproti změně pH o 3 u 

zeminy 1, která měla nižší obsah jílových minerálů. [84] 

Současní autoři [85,86,87] se zabývají problematikou využití fluidního popílku 

v zeminách ve vztahu schopnosti imobilizace kovových prvků v zeminách a hlušině a 

schopnosti zadržovat pesticidy v zemině. Další výzkumy se týkají studia vlastností zemin 

po aplikaci popílku [88,89,90]. Pouze několik studií se věnovalo fyzikálně mechanickým 

vlastnostem zemin, jako je retenční schopnost a stabilita půdy, vzniklé působením popílku 

do půd s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. V rámci citované práce byl použit 

vzorek zeminy z oblasti řeky Rýnu u města Štrasburku. Tuto zeminu je možné klasifikovat 

jako fluvisol (karbonátový) rozvinutý nad karbonátovými písčitými jílovci z říčních 

naplavenin uložených v Rýnském zlomu. Skládá se z vrstvy bahenní jílové zeminy (0 – 30 

cm), která se nachází nad písčitou vrstvou (30 – 100 cm), které odpovídají kvartérním 

aluviím uložených na jílovité vrstvě (100 – 140 cm). Analýza zeminy ukázala, že obsahuje 
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křemen, kalcit, dolomit, mikroklin, albit a jíly. Jílové frakce obsahují 40 % nebobtnavých 

jílů (kaolinit, illit) a 60 % bobtnavých jílů (smektit, vermikulit, kombinované vrstvy illit-

vermikulit a illit-smektit). Zemina je bohatá na obsah vápenatých uhličitanů (v průměru 17 

% kalcitu), pH je zásadité (8,1), obsah organické hmoty kolísá mezi 3,3 – 6,9 %. 

Elementární analýza ukázala, že obsahuje Si, Ca a Al. Obsah olova je vyšší ve svrchním 

horizontu. Popílek byl použit ze dvou zdrojů spalujících fosilní palivo, první byl 

z elektrárny Carling (Francie), kde převažovalo složení Si a Al, druhý zdroj byl 

z elektrárny Gardane (Francie), kde převažovala síra a vápník. Hlavní diference mezi 

popílky bylo právě chemické složení (43,7 % resp. 19,9 % SiO2, 20,5 % resp. 10,6 % 

Al2O3, 12,1 % resp. 35,7 % CaO, 2,4 % resp. 5,9 % S). Popílek byl jemnozrrný, u prvního 

vzorku byla zrnitost pod 5 µm, u druhého pod 10 µm. Chemické změny v zeminách po 

aplikaci popílku lze popsat již po 14 týdnech, kdy došlo nárůstu obsahu Al a Ca, u obou 

testovaných vzorků došlo k poklesu obsahu Si. Po 14 týdnech došlo k výraznému poklesu 

obsahu těžkých kovů (Ba, Cu, Co, Pb a V). Fyzikálně chemické parametry se rovněž 

výrazně změnily. U samotné zeminy je poměr C/N je velmi vysoký (> 20), přídavek 

popílku tento poměr ještě zvýšil, u prvního popílku po 14 týdnech na hodnotu 42, u 

druhého na hodnotu 31. PH se měnilo v závislosti na typu popílku, hlavně díky přítomnosti 

alkalických minerálů v zemině a popílku. Při reakci popílku s vodou dochází k nárůstu pH 

díky rozpouštění oxidů vápníku. Vyluhovatelnost prvků je závislá na hodnotě pH. [91] 

Energosádrovec má u nás uplatnění hlavně ve stavebnictví, jako surovina pro 

výrobu sádrokartonových desek nebo jako složka pro výrobu cementu. Ve světě je situace 

je podobná, hledá se způsob i jiného využití, například v zemědělství. 

V článku [92] autoři publikují výsledky studie využitelnosti produktu odsíření 

kouřových spalin na zemědělských půdách. Hlavní přínos využití energosádrovce je u 

kyselých půd, kdy může ovlivňovat pH. Hodně kyselých zemin má nízké pH (pH < 5) a 

s tím spojenou vyšší rozpustnost sloučenin Al a Mn, které jsou škodlivé pro vývoj rostlin. 

S nízkým pH souvisí i nižší rozpustnost P, Ca, Mg, Zn a Cu, které jsou potřebné pro vývoj 

rostlin a také vyšší rozpustnost stopových prvků a těžkých kovů (Cd, Cr, Pb a Ni), které 

mohou být klasifikovány jako fytotoxické. Energosádrovec obsahuje alkalická činidla 

(CaO, Ca(OH)2, CaCO3), která mají potenciál ke zvýšení pH kyselých zemin. Hlavním 

problémem je ovšem přítomnost CaCO3 je v nerozpustné formě, takže využitelnost 

vápence je minimální. Hlavním aktivním činidlem je CaSO4 (ve formě sádrovce 
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CaSO4.2H20 a CaSO4.½H2O), který je rozpustnější než CaCO3. Použití energosádrovce (a 

dalších VEP) obohacuje půdy nejen Ca a S, ale navíc jsou využitelné základní výživné 

prvky (Mg, K, Zn, Cu, B). Hořčík pochází z dolomitického vápence, který se používá při 

mokrém čištění kouřových plynů, ostatní prvky jsou přímo z produktů odsíření (obsahuje i 

popílek). Dalším benefitem pro produkt odsíření je vylepšení mechanických vlastností 

zemin. Bylo zaznamenáno, že při použití energosádrovce se snížila krustace a zpevňování 

povrchových vrstev, eroze půdy, odtok vody z půdy a zároveň se zvýšila retenční kapacita 

vody v půdě. Vápník má schopnost zlepšit flokulaci/agregaci částic zeminy, zvláště jílů a 

udržovat tak zeminu drolivou (kořenový systém rostlin se dostane do větších hloubek). 

Další výhodou aplikace energosádrovce na půdy je v redukování rozpustnosti fosforu 

v zeminách, kde je ho přebytek anebo u zemin, kde bylo aplikováno hnojení materiály 

s vysokým obsahem P (hnůj, mrva, kompost). Vysoký obsah fosforu v půdě způsobuje 

eutrofizaci vod. Produkty odsíření mají i své nevýhody. Právě u redukce pH je to patrné, 

jelikož energosádrovec je převážně CaSO4 a pH ovlivňuje v půdě CaCO3, Ca(OH)2 a CaO. 

Pro zvýšení pH je nutné tedy použít velké množství energosádrovce, autoři uvádějí změnu 

pH půdy ze 4 na 5,5 při adici 1680 t/ha energosádrovce (pro testy byl použit 

energosádrovec s nízkým obsahem CaCO3). Dalším problémem může být vysoký obsah 

Ca, který může narušit rovnováhu ostatních živin (Mg, K, P). Navíc ionty Ca jsou ochotně 

nahrazovány ionty Al u částic zeminy, což vede k vyšší dostupnosti Al pro rostliny a tím 

pádem zvýšení toxicity pro kořenový systém rostlin. Naštěstí toxické formy Al mohou být 

eliminovány vyšším obsahem Ca a S. Použití produktu odsíření kouřových spalin má své 

výhody i nevýhody, musí se ovšem použít v rozumné míře, aby naopak nebyl 

kontaminantem a neměl negativní vliv na půdu. [92] 

V USA je většina produktů odsíření kouřových spalin ukládána na odkaliště, v roce 

2011 bylo vyprodukováno 11 mil. tun produktu z mokrého čištění, z toho bylo 12 % 

využito převážně jako zásypový materiál a při likvidaci dolů, zbytek materiálu byl uložen 

na odkaliště. Produktů suchého čištění spalin bylo vyprodukováno 2 mil. tun, z toho bylo 

26 % využito, z toho 10 % bylo použito pro stabilizaci zemin. [93] 

Mimo jiné byly prováděny výzkumy na kyselých půdách, kde byl aplikován 

produkt odsíření kouřových spalin a sledoval se vliv na pěstování vojtěšky alfalfa 

(Medicago sativa) a prostředí. Ve svém článku [94] popsali autoři experiment, kdy byl 

použit produkt odsíření na kyselou půdu (pH = 4,8) a sledován vliv produktu na vývoj 
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rostlin a prostředí. Zemina použitá pro experiment byla jílovitohlinitá z oblasti Wooster, 

Ohio, USA. Pro experiment byl použit svrchní horizont (0 – 20 cm), který byl vysušen a 

analyzován. Půda byla kyselá, pH = 4,8, byl stanoven údaj, který stanovoval požadavek 

vápence na zvýšení pH na hodnotu 7, což by představovalo přidat 17,3 t/ha, aby bylo pH 

neutrální. Produkt odsíření obsahoval síran, volné vápno, vermikulit nebo perlit. Na 

pokusných plochách byla zaseta vojtěška, která byla sklizena 2x v jednom roce a 3x v roce 

následujícím.  V poli byla vybrána plocha 1m
2
, ze které byla vojtěška sklizena, následně 

byla upravena sušením při 60 °C a po zvážení rozdrcena na zrnitost pod 1 mm. Zemina 

byla testována v termínu 2 a 20 měsíců po aplikaci produktu odsíření, kdy byla získána 

vrtná jádra z hloubky 0 – 20 cm. Z výsledků je patrné, že aplikace produktu odsíření na 

kyselou půdu vedla k navýšení růstu vojtěšky. V prvním roce bylo získáno 2,5 x, v roce 

následujícím bylo získáno až 7 – 8x více vojtěšky, v porovnání s neupravenou plochou. 

Obsah živin (Mn, Zn, Fe, Cu, Ni) ve vojtěšce rapidně klesl, v porovnání s neupravenou 

plochou, to bylo částečně způsobeno naředěním díky vyššímu růstu rostlin a také snížením 

rozpustnosti a příjmu. Úprava zemin produkty odsíření neměla žádný efekt na obsah bóru. 

Jediný zaznamenaný nárůst byl u molybdenu, který v závislosti na použitém poměru 

produktu odsíření a vermikulitu, vzrostl až 12x. Koncentrace ostatních stopových prvků, 

potenciálně toxických, jsou vesměs beze změny, k velmi mírnému poklesu došlo u Al (ten 

je toxický pro rostliny v kyselých půdách). Po dvou měsících od aplikace produktu 

odsíření došlo k nárůstu pH na neutrální hodnotu. Kombinace perlitu a produktu odsíření 

byla efektivnější pří regulaci pH v porovnání se směsí obsahující vermikulit. Po 20 

měsících došlo k výraznému poklesu koncentrace Ca v zemině, v porovnání s výsledky po 

2 měsících, stejně jako u koncentrací síry. Pokles koncentrace síry byl způsoben 

rapidnějším uvolňováním CaSO4 do zeminy v případě perlitu (zde byl pokles 

nejmarkantnější). Koncentrace ostatních sledovaných prvků byly v podstatě s minimálními 

změnami. Růst pH ovlivnil rozpustnost Al, Fe a Mn. Přínos produktu odsíření je pro 

pěstování vojtěšky přínosný, pozitivně ovlivňuje pH a tím i růst rostlin, zároveň dochází 

k poklesu koncentrace potenciálně toxických kovů v zeminách a tím i jejich přenos do 

rostlin. [94] 
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5 Experimentální část 

Cílem disertační práce je navrhnout sanační směs na bázi VEP a tuto směs 

aplikovat na fytotoxické zeminy a najít optimální dávkování, aby bylo možné tyto 

fytotoxické zeminy využít při rekultivačních pracích. Fytotoxické zeminy jsou situovány 

na Radovesické výsypce. Jako sanační směs bude využit stabilizát produkovaný Teplárnou 

Trmice a.s., fluidní popílek z Teplárny Třinec a energosádrovec produkovaný teplárnou 

Vřesová. 

V areálu Radovesické výsypky byla vyčleněna pokusná pole, na kterých byly tyto 

směsi aplikovány v dávce 100, 200 a 300 t/ha. V měsíčních intervalech byla zemina 

testována a vyhodnocena závislost jednotlivých parametrů v čase. 

5.1 Základní kritéria pro vyhodnocení půdních rozborů 

V následující části jsou popsána jednotlivá kritéria pro vyhodnocení půdních 

rozborů. 

5.1.1 Reakce půdy 

Patří k nejvýznamnějším charakteristikám půdy. Na tom, jestli je půda kyselá, 

neutrální nebo alkalická, do značné míry závisí např. rozpustnost různých sloučenin, síla 

vazby výměnných iontů a aktivita různých mikroorganismů. Půdní reakce se udává buď 

v jednotkách pH, nebo mmol/100g zeminy. Protože každá půda je polydisperzní systém 

s určitou sorpční schopností, bude vždy část vodíkových iontů (nebo iontů OH) v půdním 

roztoku a část jich bude poutána pevnou fází půdy. Abychom odlišili tyto různé formy 

iontů, které se též budou odlišně chovat a prakticky projevovat, rozlišujeme reakci aktivní 

a výměnnou. Aktivní reakce zahrnuje koncentraci vodíkových iontů ve vodném extraktu 

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

sorpčním komplexem. Výměnná reakce je definována jako schopnost půdy měnit pH 

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

vytěsní ze sorpčního komplexu H
+
 ionty. Vyjadřujeme ji v jednotkách pH nebo mmol/100g 

zeminy. Je stabilnější hodnotou než aktivní reakce a bývá vždy asi o 0,5 jednotky pH nižší. 

[14] 
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Hodnota pH se rapidně mění se stupněm zvětrávání a oxidace zeminy. Pokud jsou 

přítomny pyritické minerály (FeS2), dochází k oxidaci na kyselinu sírovou a drasticky je 

tak snižována hodnota pH, zatímco uhličitany (Ca/MgCO3) naopak pH zvyšují, když 

zvětrávají a dochází k jejich rozpouštění. Nezvětralé (nezoxidované) důlní zeminy mohou 

obsahovat velké množství pyritické síry, množství uhličitanů na její neutralizaci je menší, 

pak hodnoty pH těchto zemin mohou být v rozmezí 2,2 – 3,5. Optimální hodnoty pH pro 

růst rostlin je neutrální (pH ≈ 7), pokud je nižší než 5,5 snižuje se růst rostlin z důvodu 

toxicity kovů (s nižším pH roste jejich reaktivita) jako je např. Al, Mn a snižuje se fixace 

fosforu a populace bakterií fixujících dusík. Jak uvádějí různí autoři [62,63] je ideální pH 

6,0 – 7,5 při využití zemědělských půd jako pastviny nebo jiné účely (např. zahradnictví). 

[95] 

V našich půdách převažuje kyselá reakce, což je typické jen pro půdy humidního 

klimatu, kdy dochází v důsledku velkého geologického koloběhu k soustavnému 

vyplavování rozpustných solí i karbonátů z půd. Mezi hlavní příčiny kyselosti patří: 

- oxid uhličitý vznikající biologickou činností, který s vodou vytváří slabou 

kyselinu uhličitou, 

- hnojiva (např. (NH4)2SO4), 

- oxidace sloučenin síry (např. pyrit), 

- aluminosilikáty (např. jílové nerosty), které oddisociovávají do půdního 

roztoku H
+
 ionty, 

- humusové a jiné organické kyseliny, 

- imise SO2 [14] 

U zemědělských půd lze klasifikovat reakci dle tabulky 1. 

Tabulka 1. Hodnocení reakce půdy [14] 

Reakce Aktivní (pH H2O) Výměnná pHKCl 

Silně kyselá < 4,9 < 4,5 

Kyselá 5,0 – 5,9 4,6 – 5,5 

Slabě kyselá 6,0 – 6,9 5,6 – 6,5 

Neutrální  7,0 6,6 – 7,2 

Slabě alkalická 7,1 – 8,0 > 7,2 

Alkalická  8,1 – 9,4 -- 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  76 

 

Silně alkalická > 9,4 -- 

Většina rostlin nemůže růst na půdách s reakcí pH < 3,5 a > 9. Význam koncentrace 

vodíkových iontů spočívá v tom, že ovlivňuje: 

- adsorpci a desorpci kationtů rostlinných živin, 

- rozpustnost sloučenin biogenních a stopových prvků, 

- činnost a složení mikroorganismů v půdě, 

- rozpustnost iontů a sloučenin, působících toxicky na rostliny (Mn
4+

, Al
3+

), 

- strukturu půdy a tím i další fyzikální vlastnosti. [14] 

5.1.2 Obsah uhličitanů 

Uhličitany jsou důležitou složkou minerálního podílu půdy a jejich přítomnost 

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

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

ve formě CaCO3, méně je zastoupen MgCO3. CaCO3 je buď primárního původu 

(půdotvorný substrát), nebo sekundárního (hnojení). V našich podmínkách jsou uhličitany, 

zejména CaCO3, silně vyplavovány, a proto se musí pravidelně dodávat do půdy. 

Uhličitany se v půdě snadno stanoví pomocí zředěných kyselin, např. HCl, přičemž se 

vyvíjí CO2 vznikající jejich rozkladem. Hodnocení obsahu uhličitanu v půdě provádíme 

podle těchto kritérií, viz tabulka 2. [14,96] 

Tabulka 2. Hodnocení obsahu uhličitanů [14] 

Uhličitany (%) Označení zeminy 

< 0,3 bezkarbonátová 

0,3 – 3,0 slabě vápenitá 

3,1 – 25,0 Vápenitá 

25,1 – 60,0 Slín 

> 60,0 Vápenatá 

5.1.3 Sorpční schopnosti půdy 

Sorpční schopnost půdy lze definovat jako zvýšení koncentrace látky na fázovém 

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

povrchu sorbentu. Mezi hlavní mechanismy sorpce patří tyto: mechanický, fyzikální, 

fyzikálně-chemický, chemický a biologický. 
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Na sorpci půdy se podílejí složky organické i anorganické. Jelikož jejich příspěvek 

k celkové sorpci je těžko rozlišitelný, často se mluví o tzv. sorpčním komplexu, který je 

charakterizován kationovou výměnnou kapacitou. Kationovou výměnnou kapacitu 

označujeme symbolem KVK, dříve značenou písmenem T a udáváme ji v jednotkách 

 mmol/100g nebo mmol/1000g. V našich půdách hodnotíme KVK dle kritérií uvedených 

v tabulce 3. Velikost sorpční kapacity KVK (T) ukazuje, jaké množství kationtů může 

zemina (půda) poutat ve snadno přístupné formě. Na její velikosti závisí také půdní reakce 

a schopnost odolávat vyluhování bazických kationtů. Sorpční kapacita ovlivňuje většinu 

fyzikálně-chemických a dalších vlastností půdy. [14] 

Význam sorpčního komplexu je z mnoha ohledů značný. Nejenže silně ovlivňuje 

dynamiku půdy i její fyzikální stav, ale významně se uplatňuje i při výživě rostlin. 

Půdotvorné procesy jsou funkcí sorpčního komplexu, který je do značné míry nositelem 

přirozené úrodnosti půdy a má schopnost tuto úrodnost udržovat. Výměnná sorpce kationtů 

je závislá na pH půdního roztoku. Dle charakteru prostředí, v němž probíhá půdotvorný 

proces, především dle podmínek aciditní povahy a zásoby dvojmocných bází, se utváří 

složení a charakteristické vlastnosti sorpčního komplexu. Dle převládajícího druhu 

sorbovaných kationtů a s ohledem na kvalitu aktivní části sorpčního komplexu se rozlišují 

3 stavy: 

1. Komplex sorpčně nenasycený – charakteristický převahou sorbovaných 

vodíkových iontů, půdy se označují jako půdy sorpčně nenasycené. 

Nedostatek dvojmocných kationtů podmiňuje vznik nestabilní struktury, 

která je snadno rozrušována. Humidní klima a naprostý nedostatek Ca 

v půdě jsou předpokladem vzniku nenasyceného sorpčního komplexu. 

2. Komplex nasycený dvojmocnými kationty – půdy označujeme jako sorpčně 

nasycené. Pasivní část komplexu tvoří převaha iontů Ca a Mg. Reakce 

těchto půd je okolo neutrální hodnoty. Mají značnou pufrační schopnost, 

dobrou agregační schopnost a vodostálou strukturu. Tyto půdy poskytují 

velmi dobré podmínky pro růst a vývoj rostlin. 

3. Komplex sorpčně nasycený jednomocnými kationty – charakterizován 

převahou jednomocných kationtů, zejména sodíku v pasivní části. Vznik 

tohoto komplexu je podmíněn výrazně alkalickým prostředím a velkou 
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zásobou rozpustných alkalických solí v půdotvorném substrátu. Tyto půdy 

označujeme jako půdy solné a jsou svým charakterem nepříznivé pro 

pěstování rostlin. [97] 

Hodnocení půd podle sorpčního nasycení je vidět v tabulce 4. Hodnoty V jsou 

určitým charakteristickým údajem pro jednotlivé půdní typy.  

 

Tabulka 3. Hodnocení kationové výměnné kapacity [14] 

Hodnota KVK (T) Hodnocení 

8 – 12 mmol/100g nízká až velmi nízká 

13 – 24 mmol/100g střední 

25 – 30 mmol/100g vysoká 

> 30 mmol/100g velmi vysoká 

 

Tabulka 4. Hodnocení půd podle sorpčního nasycení V[97] 

Hodnota V Hodnocení 

> 30 % extrémně nenasycená 

30 – 50 % nenasycená 

50  - 75 % slabě nasycená 

75 – 90 % nasycená 

90  - 100 % plně nasycená 

Sorpční komplex je obvykle charakterizován následujícími hodnotami: 

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

T = celková sorpční kapacita (mmol/100g) 

V = stupeň nasycení bazickými kationty (%) 

100
T

S
V

    (1)
 

5.1.4 Zrnitostní složení půd 

Zrnitost složení patří mezi základní charakteristiky půdy. Zrnitost půdy můžeme 

v praxi měnit jen obtížně, a proto ji musíme respektovat a dle toho také provádět výběr 

pěstovaných plodin. Zrnitost složení půdy je dána procentuálním zastoupením frakcí 
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půdních částic v různém poměru. Jestliže se frakce, nebo jejich soubor, používají ke 

klasifikaci půd dle zrnitosti, nazýváme je kategoriemi. Podle velikosti dělíme částice na 

tzv. skelet (nad 2 mm), který dále rozlišujeme na hrubý písek (2 – 4 mm), štěrk (4 – 3 mm) 

a kamení (nad 30 mm). Menší částice, tzv. jemnozem (pod 2 mm) se dále třídí dle kritérií 

uvedených v tabulce 5. Zvyšující se obsah skeletu a nárůst jeho velikosti v povrchové 

vrstvě znesnadňuje zpracování půdy a zhoršuje podmínky pro zakořeňování rostlin. Kromě 

obsahu a velikosti skeletu je třeba posuzovat také jeho mineralogické složení a tvar. 

Většina klasifikačních systémů je založena na hodnocení půdních druhů podle 

obsahu I. kategorie, jako například u nás používaná Novákova stupnice, jak je uvedeno 

v tabulce 6. 

Tabulka 5. Třídění jemnozemě [14] 

Velikost částic (mm) Název frakce Kategorie 

2,0 – 0,25 střední písek IV 

0,25 – 0,05 jemný písek III 

0,05 – 0,01 hrubý prach II 

0,01 – 0,001 střední a jemný prach 
I 

< 0,001 Jíl 

 

Tabulka 6. Novákova klasifikační stupnice půdních druhů [14] 

Obsah I. kategorie (%) Název druhu půdy Označení půdy 

0 – 10 písčitá 
lehká 

10 – 20 hlinitopísčitá 

20 – 30 písčitohlinitá 
střední 

30 – 45 hlinitá 

45 – 60 Jílovohlinitá 

těžká 60 – 75 Jílovitá 

> 75 Jíl 

5.1.5 Obsah přijatelných živin  

Obsah hlavních živin a mikroelementů představuje spolu s pH základní ukazatele 

pro agrochemické hodnocení půd. Obsahy se většinou stanovují jako přijatelná forma pro 
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rostliny a jsou uváděny v mg.kg
-1

 půdy nebo v procentech. Hlavními živinami 

z agrochemického hlediska jsou dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síra a železo. K 

agrochemicky sledovaným mikroelementům se pak řadí bór, mangan, měď, molybden a 

zinek. [114] 

Fosfor je přijímán rostlinami ve formě aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné, 

převážně ve formě H2PO4
-
 a HPO4

2-
. Důležitým předpokladem pro příjem fosforu je 

vytvoření bohaté kořenové soustavy. Nedostatek fosforu představuje vážnou fyziologickou 

poruchu výživy rostlin. Na příjem fosforu rostlinami působí příznivě dostatečná vlhkost 

půdy a příznivá hodnota pH, která by se měla dle půdního druhu pohybovat v rozmezí 5,5 

– 7,0. Dále je neopomenutelný dostatek organických látek v půdě, které mají pozitivní 

biologickou činnost a také přiměřenost obsahu samotného fosforu v půdě. Rostliny, které 

mají dostatek fosforu, přecházejí dříve do generativní fáze růstu. Dříve dozrávají a mají 

tedy kratší vegetační období. Draslík je přijímán rostlinami jako kationt K
+
. Celková 

potřeba draslíku jednotlivými druhy rostlin je značně rozdílná. Draslík v rostlinách plní 

řadu důležitých funkcí. Jeho přítomnost umožňuje lepší transport ostatních látek v těle 

rostlin, především ve směru od kořenů. S ohledem na skutečnost, že se vyskytuje v iontové 

formě, výrazně ovlivňuje osmotický tlak, podporuje příjem vody kořeny a napomáhá 

přechodu z parenchymatických buněk do xylému (dřevní zevní svazky). Draslík navíc 

ovlivňuje aktivitu enzymů a fotosyntézu. Nedostatek draslíku tedy nejenže negativně 

ovlivňuje biochemické procesy, ale projevuje se i zjevnými vizuálními symptomy. Bývá 

typické, že nejprve okraje spodních listů začnou zasychat, listové pletivo nekrotizuje 

a následně zcela usychá. Hořčík přijímají rostliny jako kationt Mg
2+

, převážně pasivně, tj. 

na základě elektrochemického gradientu. V kyselém prostředí je příjem hořčíku značně 

omezován vyšší koncentrací H
+
, ale také kationtů, které se v kyselé oblasti pH snadněji 

dostávají do roztoku, tedy Al, Fe a Mn. Nutnou podmínkou pro zajištění dobrého příjmu 

Mg na kyselých stanovištích je tedy úprava vápněním, čímž dochází k odstranění 

antagonistického působení H
+
 a také omezení rozpustnosti některých sloučenin. 

[115,116,117] 

V tabulkách níže jsou uvedena kritéria hodnocení obsahu živin pro ornou půdu. 

Fosfor je důležitým prvkem pro energetiku biochemických pochodů, má význam pro 

plodnost a je lépe přijímán v kyselém prostředí. Draslík ovlivňuje stav buněk a pomáhá 

tvorbě organických látek (škrob, cukr). Dodává rostlinám odolnost proti infekci a 
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podporuje fotosyntézu. Hořčík je nutný pro tvorbu chlorofylu, nedostatek se projevuje 

chlorózou (vztah k migraci fosforu). [14] 

 

Tabulka 7. Kritéria hodnocení obsahu fosforu (Mehlich III) pro ornou půdu [14] 

Obsah Fosfor (mg.kg
-1

) 

Nízký do 50 

Vyhovující 51 – 80 

Dobrý 81 – 115 

Vysoký 116 – 185 

Velmi vysoký nad 185 

                   Tabulka 8. Kritéria hodnocení obsahu draslíku (Mehlich III) pro ornou půdu [14] 

Obsah Draslík (mg.kg
-1

) 

Půda 

Lehká  Střední  Těžká  

Nízký do 100 do 105 do 170 

Vyhovující 101 - 160 106 – 170 171 – 260 

Dobrý 161 - 275 171 – 310 261 – 350 

Vysoký 276 - 380 311 – 420 351 – 510 

Velmi vysoký nad 380 nad 420 nad 510 

 

 

Tabulka 9. Kritéria hodnocení obsahu hořčíku (Mehlich III) pro ornou půdu [14] 

Obsah Horčík(mg.kg
-1

) 

Půda 

Lehká  Střední  Těžká  

Nízký do 80 do 105 do 120 

Vyhovující 81 - 135 106 – 160 121 – 220 

Dobrý 136 - 200 161 – 265 221 – 330 

Vysoký 201 - 285 266 – 330 331 – 460 

Velmi vysoký nad 285 nad 330 nad 460 
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5.1.6 Obsah síry a dusíku 

V půdách prodělává dusík koloběh nitrogeneze  - amonizace – nitrifikace – 

denitrifikace. Je podstatnou složkou humusových látek. Obsah veškerého dusíku se 

v našich půdách pohybuje od 0,1 – 0,3 %. [97] 

Celkový obsah síry v půdě kolísá od 0,01 do 2%. Síra se v půdě vyskytuje ve 

sloučeninách minerálních i organických. Přirozeným zdrojem síry jsou sulfidy (pyrit a 

markasit FeS, chalkopyrit CuFeS2, sádrovec CaSO4.2H2O, anhydrit CaSO4, baryt 

BaSO4 aj.). Minerální složku síry v aerobních podmínkách tvoří v převážné míře sírany a v 

anaerobních podmínkách sulfidy. V normálních zdravých půdách je nejvíce síry ve formě 

sádry a tato sloučenina, i přes poměrně malou rozpustnost ve vodě (asi 2 g.l
-1

 vody), může 

rostlinám zajistit potřebné množství síry během vegetace. Při vysychání půdy se množství 

síranu v půdním roztoku rychle snižuje. Značný podíl v půdě je vázán ve formě 

organických sloučenin. Některé černozemní půdy obsahují v této formě až 3/4 veškeré síry, 

slabě podzolové půdy až 1/2. Tato  skutečnost ukazuje, že přeměny organicky vázané síry, 

a tím i množství síry pro rostliny přístupné, závisí do značné míry na intenzitě mineralizace 

organických látek podmíněné biologickou činností půdy. Organická síra se nachází v 

rostlinných a živočišných zbytcích ve formě bílkovin, polypeptidů a aminokyselin. Podíl 

uhlíku, dusíku a síry v půdní organické hmotě se pohybuje v poměru 125 : 10 : 1,2.  Mimo 

to se do půdy dostává určité množství síry ve formě oxidu siřičitého. Atmosféra obsahuje 

sloučeniny síry v podobě plynů nebo aerosolu. V oblastech, které jsou kontaminovány 

vzduchem městských nebo průmyslových center, obsahuje aerosol převážně (NH4)2SO4 a 

také kyselinu sírovou. Depozice síry ve srážkách dosahovaly 100 i více kg na ha za rok. 

[98]  

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

ploch, kde je cílem navržení optimální metodiky rekultivace. Zvýšené obsahy síry mají 

naopak na rekultivační využitelnost půdy výrazně negativní vliv. Hodnoty celkových 

obsahů síry jsou zjišťovány u fytotoxických ploch. [14] 
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5.2 Metodika laboratorních analýz 

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly prováděny ve zkušební laboratoři 

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

postupů vycházejících z příslušných norem. 

5.2.1 Stanovení zrnitosti  

Pro hrubozrnnější materiály do velikosti zrna 0,063mm bylo postupováno podle 

normy ČSN CEN ISO/TS 17892 – 4, kdy byla provedena sítová analýza za mokra, pro 

jemnozrnné materiály (pod 0,063 mm) byl použit laserový granulometr CILAS 1064. 

Reprezentativní zkušební vzorek byl nejprve vysušen při teplotě 105 ± 5 °C, poté byla 

zvážena zkušební navážka a tato navážka byla ve skleněné kádince zalita destilovanou 

vodou a míchána při teplotě 100 °C. Zhruba po jedné hodině míchání byl vzorek 

přesítován přes síto 0,125 mm a nadsítný zbytek byl vysušen při 105 ± 5 °C. Po vysušení 

byl rozsítován na sadě sít dle platné normy. Veškeré zbytky na sítech byly zváženy. 

Podsítný zbytek pod 0,125 mm byl změřen na laserovém granulometru (viz. obr. 31). 

Laserový granulometr měří v rozsahu 0,04 – 500 µm, měření probíhalo v kapalinovém 

systému. Změřený vzorek byl poté přepočítán na hodnotu podsítného 0,125 mm (sítováno 

suchou cestou na sadě sít).  

Frakce zeminy propadlé jakýmkoliv sítem je vypočtena z rovnice (2): 

%100
...21 



m

mmm
f n
n

   (2) 

kde 

 fn je  frakce zeminy propadlé sítem (%); 

 m1 hmotnost zeminy propadlé sítem s nejmenším otvorem (g); 

 m2,mn hmot. zeminy prop. sítem po sobě jdoucími do zvolené velikosti oka sít (g); 

 m celková hmotnost vysušeného zkušebního vzorku (g). [100,101] 

 

 
                                                  Obrázek 31. Laserový granulometr CILAS 1064 
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5.2.2 Hodnocení petrologických vlastností vzorků   

U hodnocených vzorků byla provedena rentgenová strukturální analýza na 

difraktometru D 5000 Siemens (obr. 32). Rentgenové difraktogramy byly snímány na PC 

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

vzorků bylo získáno kvalitativní spektrum vzorku v práškovém stavu v rozsahu 2 - 80
0
 2  

pro informaci o hlavních zastoupených minerálech. Délka úhlového kroku byla 0,04° a 

doba měření kroku 1 s. [102] 

  

Obrázek 32. RTG Siemens D5000 

 

5.2.3 Stanovení půdní reakce 

Kyselost půd byla měřena pH metrem (obr. 33) pomocí kombinované, resp. 

skleněné kalomelové elektrody ve vodní suspenzi zeminy. Do kádinek o objemu 100 – 150 

ml bylo naváženo 20g jemnozemě I. Navážka byla přelita 50 ml převařené destilované 

vody. Obsah kádinek byl promíchán skleněnou tyčinkou a nechal se odstát do druhého dne. 

Po 24 ± 4 hodinách bylo změřeno pH za intenzivního míchání suspenze. [103,104] 

 

        Obrázek 33. pH metr 
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5.2.4 Stanovení obsahu CaCO3 

Množství CO2, uvolněného rozkladem uhličitanů kyselinou chlorovodíkovou, se 

měří manometricky v Jankově vápnoměru (obr. 34).  Reakce probíhá podle rovnice 3: 

                                      (3) 

Do čisté a suché vyvíjecí baňky o objemu 300 ml bylo naváženo 10 g jemnozemě I. Do 

vratné nádoby s kruhovým otvorem, spojené plynotěsně gumovou hadičkou s 

manometrem, se nalije asi 15 ml (3/4  objemu nádoby) zředěné 10 % HCl. Kyselina, která 

případně ulpěla na vnějších stěnách nádoby, je otřena a nádoba se plynotěsně nasadí do 

vyvíjecí baňky s navážkou jemnozemě. Potom se pomalu vylévá HCl z vratné nádoby na 

zeminu, při čemž uhličitany, přítomné v půdě, se za šumění rozkládají.  Rozkladu se 

napomáhá krouživým pohybem vyvíjecí baňkou. Vyčká se asi 3 minuty (po uplynutí každé 

minuty se obsah nádoby zamíchá), důkladně se znovu protřepe, a pokud nenastane pokles 

hladiny v levé trubici dalším rozkladem, vyrovná se uvolněním tlačky hladina vody v obou 

trubicích. Po vyrovnání se odečte obsah uhličitanu vápenatého v % hm.  na stupnici trubic. 

[105,106] 

 

 

Obrázek 34.  Jankův vápnoměr 
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5.2.5 Stanovení kationové výměnné kapacity 

Sorpční komplex půdy je nasycen ionty Na+ a přebytek těchto iontů je vymyt. 

Adsorbované ionty Na+ jsou vytěsněny ionty NH4
+. Na+ ionty jsou potom stanoveny 

plamenovou fotometrií a jejich množství se rovná kationtové sorpční kapacitě (KVK). 

Bylo naváženo 5 g jemnozemě I do odstředivkových kyvet, k tomuto množství se přidalo 

30 ml roztoku octanu sodného o koncentraci 1 mol/l, suspenze se promíchala a kyvety byly 

poté uzavřeny gumovou zátkou. Po uzavření se kyvety nechaly 5 minut třepat na 

horizontální třepačce. Po pěti minutách byly vloženy do odstředivky a odstřeďovaly se 5 

minut při 200 otáčkách za sekundu, dokud nebyl roztok nad půdou čirý. Čirý roztok se 

odlil a třepání a odstřeďování se opakovalo ještě 4x, vždy s novou dávkou roztoku octanu 

sodného. Poté se zemina třepala s 30 ml 95% etanolu po dobu 5 minut, následně se 

kapalina odlila a celý postup promývání etanolem se zopakoval 3x. Nakonec se zemina 

třepala s 30 ml roztoku octanu amonného o koncentraci 1 mol/l po dobu 5 minut, 

odstřeďovala se 5 minut a čirý roztok nad zeminou byl slit do odměrné baňky o objemu 

100 ml. Tato extrakce roztokem octanu amonného se opakovala 3x a vždy se čirý roztok 

sléval do stejné baňky o objemu 100 ml. Extrakt v odměrné baňce o objemu 100 ml byl 

doplněn po rysku roztokem octanu amonného a obsan Na
+
 iontů byl stanoven plamenovou 

fotometrií pomocí kalibrační křivky. [107,108] 

5.2.6 Stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha 3 

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

rozpustnosti různých forem fosforu vázaných na hliník. V roztoku je přítomen i dusičnan 

amonný, který příznivě ovlivňuje desorpci draslíku, hořčíku a vápníku. Kyselá reakce 

vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a kyselinou dusičnou. Přítomnost 

EDTA zajišťuje dobrou uvolnitelnost nutričně významných mikroelementů. Do uzavřené 

PE nádobky o objemu 200 – 400 ml bylo naváženo 10 g vzorku (jemnozem I). 

Dávkovacím zařízením bylo přidáno 100 ml extrakčního roztoku podle Mehlicha 3 a po 

uzavření se extrahuje na rotační třepačce 10 minut. Po extrakci byla suspenze ihned 

filtrována přes hustý filtrační papír. Obsah hořčíku po naředění extraktu byl stanoven 

metodou atomové absorpční spektrofotometrie v plameni acetylen-vzduch. Interference 

byly odstraněny přídavkem lanthanu. Hořčík byl stanovován při vlnové délce 285,2 nm. 
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Fosfor byl stanoven v půdním extraktu spektrofotometricky (obr. 35) jako 

fosfomolybdenová modř. Redukce kyselinou askorbovou probíhala v prostředí kyseliny 

sírové v přítomnosti Sb (III). Intenzita modrého zbarvení byla měřena na spektrofotometru 

při vlnové délce procházejícího světla 750 nm. Draslík byl stanoven při vlnové délce 760 

nm, intenzita charakteristického záření byla úměrná koncentraci draslíku ve zmlžovaném 

roztoku. [109] 

 

 

Obrázek 35. Spektrofotometr 

5.2.7 Stanovení obsahu síry 

Ke stanovení obsahu síry byl použit přístroj Vario EL III (obr. 36), který využívá 

vysokoteplotní rozklad pevné látky. Metoda spočívá v dokonalém spálení vzorku v proudu 

helia s přídavkem kyslíku při pracovní teplotě 950 až 1200 °C s možností mžikového 

spálení až při teplotách 1800 °C za vzniku oxidů. Přebytek kyslíku se redukuje na mědi a 

přítomné halogeny se odstraňují na stříbrné vatě. Vzniklé oxidy jsou dopravovány pomocí 

helia systémem adsorbérů, sušičů a přepínacích ventilů postupně až do vodivostního 

detektoru (TCD). Detektor má dvě komory, měrnou a srovnávací. Měří se rozdíl tepelné 

vodivosti helia v jedné (čisté helium) a druhé komoře (helium znečištěné přítomností 

sledované látky) a dojde k rozvážení můstku, výsledkem je měřitelný signál. Helium jako 

nosný plyn je použito pro jeho velmi odlišnou tepelnou vodivost oproti oxidu siřičitému, 

vodě, oxidu uhličitému a dusíku. Výsledkem je signál v podobě chromatografického píku, 

který můžeme hodnotit na základě velikosti plochy. [110] 
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Obrázek 36. Vario EL III 

5.2.8 Stanovení organických látek Cox 

Oxidovatelný organický uhlík v zemině se oxiduje kyselinou chromovou za 

přítomnosti nadbytku kyseliny sírové. Nespotřebovaná kyselina chromová se stanoví titrací 

Mohrovou solí. Do vysokých kádinek o objemu 150 ml bylo naváženo 0,2 g jemnozemě II. 

Před navážením vzorku byl vzorek rozetřen tak, aby celé množství vzorku prošlo sítem 

o velikosti ok 0,250 mm. K tomuto množství vzorku bylo přidáno 10 ml chromsírové 

směsi a obsah byl promíchán tak, aby zemina neulpěla na stěnách nádoby. Současně bylo 

napipetováno do tří kádinek 10 ml chromsírové směsi na slepý pokus. Všechny kádinky 

byly přikryty hodinovým sklem a vloženy do sušárny vyhřáté na teplotu 125 °C. Po 45 

minutách byly kádinky vyjmuty ze sušárny a po 10 minutách, kdy se kádinky zchladily, 

byl obsah kádinek titrován roztokem Mohrovy soli do bodu ekvivalence. Průběh titrace byl 

sledován biampérometricky pomocí páru Pt polarizovatelných elektrod. [111,112] 

5.3 Fytotoxické zeminy pokusné plochy Radovesice 

  V oblasti dolu Bílina se skrývkové zeminy slojových vrstev objevují v podstatném 

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

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

pískovce, pyritu a místy i sideritu. Obrázek 37 představuje typickou fytotoxickou zeminu 

Mostecké pánve. 
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Obrázek 37. Fytotoxická zemina 

 Tyto zeminy se vyznačují nízkým obsahem přijatelných živin (fosfor, draslík) a 

silně kyselou půdní reakcí. Větrání zastoupených uhelných příměsí podmiňuje jejich 

extrémně nepříznivé hydrofyzikální půdní i chemické vlastnosti. Jde o sterilní až 

fytotoxické zeminy a v případě jejich výskytu ve svrchním horizontu rekultivovaných 

lokalit je nutné převrstvení rekultivačním aditivem. Z hlediska zrnitostní analýzy je tato 

zemina tvořena především silně hrubozrnnými hlinitými až štěrkovitými zeminami. 

V mineralogickém složení převládá křemen a kaolinit. Z hlediska chemismu je významná 

zejména extrémně kyselá půdní reakce, vysoký obsah síry a vysoký podíl uhelné hmoty. 

Tyto sterilní horniny uhelné sloje jsou z rekultivačního hlediska zcela nepoužitelné. 

V tabulce 10 a 11 jsou výsledky prvotních zkoušek.  Z tabulky je patrné, že fytotoxická 

zemina má nízký obsah živin, nízkou sorpční schopnost a hlavně extrémně nízké pH. 

Lze konstatovat, že zeminy pokusné plochy jsou tvořeny prachovitým až 

prachovito-písčítým jílovcem se silným podílem uhelné hmoty. Množství uhelné hmoty na 

těchto plochách značně kolísá. 
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Tabulka 10.  Chemicko-pedologické vlastnosti zemin pokusné plochy 

interval 

odběru 

(m) 

 

S

S 

(%) 

org.lát. 

Cox 

(%) 

 

CaCO3 

(%) 

 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

Sonda 1 

0,00-0,35 5,2 3,9 0,7 2,9 1 60 126 5 19 26 

0,35-0,60 4,9 5,7 0,6 3,2 0 51 115 4 20 20 

Sonda 2 

0,00-0,35 5,0 4,2 0,6 2,8 0  58 119  5 19 26 

0,35-0,60 4,6 6,0 0,4 3,2 0 52  105 4 19 21 

 

Tabulka 11. Zrnitost fytotoxické zeminy pokusné plochy 

interval odběru 

(m) 

Zrnitostní 

kategorie I 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie II 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie III 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie IV 

(%) 

Skelet (%) 

Sonda 1 

uhelný jílovec 10 17 16 32 25 

Sonda 2 

uhelný jílovec 8 12 22 30 28 

 

Zrnitostní kategorie I -   frakce pod 0,01 mm 

Zrnitostní kategorie II -  frakce 0,01-0,05 mm 

Zrnitostní kategorie III –  frakce 0,05-0,1 mm 

Zrnitostní kategorie IV –  frakce 0,1-2 mm 

Skelet                         -  frakce nad 2 mm 

5.4 VEP pro rekultivaci fytotoxické zeminy 

K pokusům byl využit stabilizát produkující Teplárnou Trmice a.s.- v této práci 

označený STT, dále fluidní popílek z teplárny Energetika Třinec a.s – v této práci 

označený FPT a energosádrovec z teplárny Vřesová (provozovatel SUAS-teplárenská 
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s.r.o.) – označený jako ES. Parametry jednotlivých VEP jsou uvedeny v následující 

tabulce. V tabulkách 13 a 14 jsou uvedeny chemické parametry energosádrovce. 

Tabulka 12. Chemické parametry stabilizátů a fluidního popílku 

Parametr Jednotka STT FPT 

As mg.l
-1

  0,003 0,068 ± 0,006 

Ba mg.l
-1

 0,065 ± 0,007 0,490 ± 0,054 

Be mg.l
-1

  0,0002  0,0002 

Pb mg.l
-1

  0,005  0,005 

Cd mg.l
-1

  0,0004  0,0004 

Cr mg.l
-1

  0,05  0,05 

Co mg.l
-1

  0,09  0,09 

Cu mg.l
-1

  0,04  0,04 

Ni mg.l
-1

  0,04  0,04 

Hg mg.l
-1

  0,0005  0,0005 

Se mg.l
-1

  0,002 0,006 ± 0,001 

Ag mg.l
-1

  0,01  0,01 

V mg.l
-1

 0,041 ± 0,004 0,134 ± 0,014 

Zn mg.l
-1

  0,04  0,04 

Sn mg.l
-1

  0,01  0,01 

pH -- 11,95 ± 0,10 12,67± 0,10 

 

Jak je vidět z tabulky 12, tak sledované těžké kovy mají koncentrace na hladině 

stanovitelnosti. Rozdíl je u hodnot barya a vanadu. Oba dva typy materiálů na bázi popílku 

představují zásaditý materiál, kdy pH bylo v rozmezí 12 ÷ 13. 
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Chemické složení a vyluhovatelnost prvků energosádrovce je v tabulkách 13 a 14. 

Jedná se o typický energosádrovec, kdy obsah CaSO4.2H2O je cca 97 % a pro testy 

důležitý parametr pH je cca 7, což představuje neutrální materiál. 

 

Tabulka 13. Chemické parametry energosádrovce 

Technická vlastnost Jednotka ES 

SiO2 % hmot. 0,44 

TiO2 % hmot.  0,50 

Al2O3 % hmot. 0,18 

Fe2O3 % hmot. 0,20 

MnO % hmot. 0,003 

MgO % hmot. 0,08 

CaO % hmot. 33,83 

Na2O % hmot. 0,10 

K2O % hmot. 0,02 

SO3 % hmot. 45,38 

P2O5 % hmot.  0,1 

Ztráta sušením % 13,79 

Ztráta žíháním % 21,02 

Vázaná voda % 20,2 

CaSO4.2H2O + CaSO4.1/2H2O % 97,40 

CaSO4.2H2O % 96,56 

 Na2O + K2O % 0,12 

 

Tabulka 14. Vyluhovatelnost chemických prvků u vzorku energosádrovce 

Technická vlastnost Jednotka ES 

pH -- 7,22 ± 0,10 

Chloridy mg.l
-1

 2,47 ± 0,12 

Fluoridy mg.l
-1

  0,5 
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As mg.l
-1

  0,003 

Ba mg.l
-1

  0,5 

Cd mg.l
-1

  0,0004 

Cr mg.l
-1

  0,04 

Cu mg.l
-1

  0,04 

Hg mg.l
-1

  0,0005 

Ni mg.l
-1

  0,04 

Pb mg.l
-1

  0,05 

Sb mg.l
-1

  0,003 

Se mg.l
-1

  0,002 

Zn mg.l
-1

  0,04 

Mo mg.l
-1

  0,04 

V  mg.l
-1

 0,008 ± 0,001 

5.5 Pokusná pole a systém monitoringu 

Na základě prvotních zkoušek VEP bylo zjištěno, že stabilizát a fluidní popílek 

dosahují vysokých hodnot pH, a proto byly využity při zapracování do fytotoxické zeminy. 

Z výsledků rozborů energosádrovce vyplynulo, že jeho pH se pohybuje v neutrální oblasti, 

zapracování do fytotoxických zemin bylo provedeno za účelem porovnání s ostatními 

produkty po spalování fosilních paliv. Z chemických rozborů je patrné, že přidáním 

vedlejších energetických produktů do fytotoxických zemin nedojde k jejich kontaminaci 

nežádoucími prvky. 

Pokusná pole byla lokalizována na ploše Radovesické výsypky, kde se nacházejí 

fytotoxické zeminy z dolu Bílina. Z prvotních testů těchto fytotoxických zemin vyplynulo, 

že jsou silně kyselé a obsahují minimum živin, proto jsou nevhodné pro rekultivační účely. 

Za účelem monitorování byla tato fytotoxická plocha rozdělena na jednotlivá pole, dle 

druhu a množství zapracovaného VEP. Plocha jednotlivých polí byla 1 m
2
. Množství 

zapracovaného VEP do zeminy bylo navrženo ve 3 poměrech, konkrétně 100; 200 a 300 

t/ha fytotoxické zeminy. 

Systém monitorignu byl navržen tak, že po zapracování jednotlivých VEP v daném 

poměru do zeminy byl každý měsíc proveden odběr zeminy a podroben testování, kdy byly 
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sledovány vybrané parametry. Monitoring byl rozložen do 400 dnů, kdy bylo odebráno 

celkem 108 vzorků, které byly podrobeny laboratornímu testování. Zrnitost byla prováděna 

vždy po půl roce, ostatní parametry se sledovaly v měsíčním intervalu. V tabulce 15 je 

uveden harmonogram monitoringu. 

 

Tabulka 15. Harmonogram monitoringu 

 

odběr dní datum 

0 0 17.3.2009 

1 30 16.4.2009 

2 61 17.5.2009 

3 91 16.6.2009 

4 121 16.7.2009 

5 152 16.8.2009 

6 182 15.9.2009 

7 212 15.10.2009 

8 243 15.11.2009 

9 273 15.12.2009 

10 303 14.1.2010 

11 334 14.2.2010 

12 364 16.3.2010 

13 400 21.4.2010 

 

 

Odběr vzorků dle harmonogramu probíhal vždy stejným způsobem, aby byla 

zajištěna homogenita vzorků. Vzorkování probíhalo v souladu s normou, kdy byl vytvořen 

vzorkovací plán a na základě tohoto plánu byly odebírány jednotlivé vzorky dle časového 

harmonogramu. Odebíralo se náhodně z určeného místa. Pomocí lopatky byla odebrána 

vrstva zeminy a uložena v čistém PE pytli, to se opakovalo několikrát, aby vznikl směsný 

vzorek, který by přesně charakterizoval danou lokalitu. Množství vzorku pro následné 

analýzy bylo minimálně 500 g. [113] 
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6 Vyhodnocení a diskuse 

V příloze jsou uvedeny výsledky z jednotlivých odběrů vzorků půd dle časového 

harmonogramu. V této kapitole jsou uvedeny komplexní výsledky a vyhodnocení celého 

monitoringu fytotoxických ploch. 

6.1 Energosádrovec 

Pokusná plocha označená jako ES, což znamená, že na tuto plochu byl aplikován 

energosádrovec, je charakterizována dle následujícího popisu: 

Pokusná plocha ES – jílovec žlutohnědý, silně písčitý, místy až jílovitý 

písek, se silnou příměsí uhelné hmoty a příměsí úlomků limonitu a 

vypáleného jílu. 

Na obrázku 38 je znázorněna fytotoxická plocha ES, kde jsou jasně patrné úlomky 

vypáleného jílu a kousky uhlí. Z RTG analýzy je patrný výskyt křemene SiO2 a v malém 

množství příměs kaolinitu Al2(Si2O5)(OH)4, což je patrné z obrázku 39. 

 

Obrázek 38. Fytotoxická plocha ES 

Z chemického hlediska byl hlavní důraz kladen na hodnotu pH, která se pohybovala na 

hodnotě 2,9. Tato hodnota je klasifikována jako silně kyselá. Obsah uhličitanů byl velmi 

nízký, pohyboval se na hodnotě 0,3% a lze konstatovat, že tato zemina je 
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bezkarbonátová. Sorpční schopnost půdy je charakterizována kationovou výměnnou 

kapacitou a vztahem (1), kde sorpční nasycení vychází V = 26 %, tato hodnota je velice 

nízká a lze konstatovat, že zemina je extrémně nenasycená. Obsah živin je nízký. 

Zrnitostní složení je patrné z obrázku 40, kdy podle klasifikace dle Nováka lze konstatovat, 

že se jedná o zeminu hlinitopísčitou, kdy obsah kategorie I je 11,9 %. 

 

Obrázek 39. RTG analýza fytotoxické zeminy z pokusné plochy ES 

 

Obrázek 40. Zrnitost fytotoxické plochy ES 
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Na fytotoxickou plochu ES byl aplikován energosádrovec. Rozborem 

energosádrovce byla zjištěna hodnota pH, která se pohybovala v neutrální oblasti, tj. 7,22. 

Neočekávalo se, že dojde k velkému nárůstu hodnot pH při dlouhodobém monitoringu, což 

testy potvrdily. Energosádrovec byl dle harmonogramu prací aplikován na fytotoxickou 

půdu ve 3 koncentracích, konkrétně 100; 200 a 300 t/ha. Byly vytvořeny 3 pokusné plochy, 

kde byl zaorán energosádrovec dle požadované koncentrace. Na obrázku 41 je znázorněna 

pokusná plocha s aplikací 100 t/ha energosádrovce. 

 

Obrázek 41. Pokusné pole ES 100 t/ha 

Hlavním sledovaným ukazatelem byla hodnota pH. Byl předpoklad, že 

energosádrovec s pH ≈ 7 nebude výrazně zvedat pH fytotoxické zeminy, což bylo 

potvrzeno monitorováním. Jak ukazuje obrázek 42, při aplikaci 100 t/ha nedochází 

k výrazné změně pH, po 400 dnech je hodnota pH fytotoxické zeminy 4, což ji stále řadí 

do kategorie silně kyselá. Při aplikaci 200 t/ha došlo k posunu pH do oblasti nad 5, což 

zeminu řadí do kategorie kyselá. Aplikací 300 t/ha byl zjištěn největší nárůst pH, která se 

po 400 dnech monitorování pohybovala na hodnotě 6,1 a zeminu lze hodnotit jako slabě 

kyselou. Dalším sledovaným parametrem byl obsah síry. Díky obsahu zbytků uhelné 

matrice v zemině je tento obsah vysoký, a to 5,2 %. Jak je patrné z obrázku 43, došlo ke 

snížení obsahu síry v zemině. Při aplikaci 100 t/ha energosádrovce byl obsah síry snížen 

zhruba o procento za 400 dní na hodnotu 4,0 %. Zvyšováním dávkování energosádrovce 

došlo k výraznějšímu snížení obsahu síry, při dávce 200 t/ha byl obsah snížen o 1,7 % a při 

dávce 300 t/ha byl snížen o 2,2 %. 



Ing. Josef Lébr: Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báň. výsypek 

 

2013  98 

 

 

 

Obrázek 42. pH pokusné plochy ES 

 

 

Obrázek 43. Obsah síry na pokusné ploše ES 

Dalším sledovaným parametrem byl obsah přijatelných živin. Samotná fytotoxická 

zemina je charakterizována nízkým obsahem živin. Z prvotního chemického rozboru 

vyplynulo, že obsah fosforu je 1 mg/kg, což dle kritéria hodnocení obsahu je obsah nízký. 

Obsah draslíku je 60 mg/kg, což je opět nízký obsah a obsah hořčíku je 126 mg/kg, který je 
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dle kritéria hodnocení v oblasti vyhovující pro rekultivace. Přidáním energosádrovce 

k fytotoxické zemině nedochází k výrazným změnám obsahu přijatelných živin. Při dávce 

100 t/ha vykazovaly hodnoty obsahu P nárůst o 0,6 mg/kg, hodnoty obsahu K o 13 mg/kg a 

Mg o 35 mg/kg po 400 dnech monitorování. Zvýšením dávky energosádrovce dochází 

k vyššímu nárůstu hodnot, ale tento nárůst je stále minimální. Při aplikaci 300 kg/ha je 

zvýšení hodnot obsahu P o 1,3 mg/kg, K o 33 mg/kg a hořčíku o 55 mg/kg za 400 dní 

monitoringu. Interpretace hodnot Cox je v případě fytotoxických zemin problematičtější. 

Důvodem je přítomnost uhelné matrice v zemině, kdy při stanovení oxidovatelného uhlíku 

je tato příměs zohledněna v celkovém množství Cox a nevypovídá to o skutečné hodnotě. 

Přídavkem energosádrovce k fytotoxické zemině došlo k jednorázovému snížení hodnot 

Cox, toto snížení nebylo výrazné, v podstatě se uhelná matrice naředila přídavkem 

energosádrovce. Po 400 dnech monitoringu a při dávce 100 t/ha došlo ke snížení hodnot 

Cox o 0,2%, dávkou 200 t/ha došlo ke snížení Cox o 0,4 % a při dávce 300 t/ha došlo ke 

snížení o 0,7%. Totožně se dají interpretovat výsledky sorpční kapacity, která je u 

fytotoxických zemin relativně nízká, což je dáno především nízkou koncentrací živin. 

Výrazný nárůst sorpční kapacity je pouze při největší dávce energosádrovce, kdy po 400 

dnech vzrostla z hodnoty 26 % na hodnotu 80 %. 

Po 400 dnech monitoringu byl proveden ještě zrnitostní rozbor fytotoxické zeminy. 

Samotný energosádrovec je jemnozrnný materiál, křivka zrnitosti je na obrázku 44 a na 

obrázku 45 je znázorněna křivka zrnitosti jednotlivých dávek energosádrovce po 400 

dnech. Samotný energosádrovec ovlivňuje zrnitost v kategorii I a II a s vyšším dávkováním 

je změna patrnější. 

 

Obrázek 44. Zrnitost energosádrovce 
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Obrázek 45. Zrnitost pokusné plochy ES po 400 dnech 

6.2 Stabilizát 

Pod zkratkou STT se skrývá pokusná plocha, kde byl aplikován stabilizát a je 

charakterizována dle následujícího popisu: 

Pokusná plocha STT  –  písek bělošedý, středně zrnitý, se slabou příměsí 

úlomků vypáleného jílu a uhelné hmoty. 

Na obrázku 46 je znázorněna fytotoxická plocha STT, přičemž je zde patrné, že se jedná o 

písčitou plochu s hrubozrnnými úlomky jílů a uhlí. RTG analýza potvrdila výskyt křemene 

SiO2, ostatní látky jsou na hranici identifikace, což je patrné z obrázku 47. Z chemického 

hlediska byl hlavní důraz kladen na hodnotu pH, která se pohybovala na hodnotě 2,8. Tato 

hodnota je klasifikována jako silně kyselá. Obsah uhličitanů byl velmi nízký, pohyboval se 

na hodnotě 0,3% a lze konstatovat, že tato zemina je bezkarbonátová. Sorpční schopnost 

půdy je charakterizována kationovou výměnnou kapacitou a vztahem (1), kde sorpční 

nasycení vychází na 25 %, což je extrémně nízká sorpční schopnost. Obsah živin je v této 

zemině nízký, fosfor zde nebyl identifikován, obsah draslíku je 58 mg/kg = nízký obsah a 

obsah hořčíku je vyhovující a je na hodnotě 119 mg/kg.  
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Obrázek 46. Fytotoxická plocha STT 

 

 

Obrázek 47. RTG analýza fytotoxické zeminy z pokusné plochy STT 
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Obrázek 48 ukazuje zrnitostní složení, kdy podle klasifikace dle Nováka lze 

konstatovat, že se jedná o zeminu písčitou, kdy obsah kategorie I je 8,3 %. 

 

Obrázek 48. Zrnitost fytotoxické plochy STT 

Na fytotoxickou plochu STT byl aplikován stabilizát. Stabilizáty obecně jsou 

alkalické materiály a dosahují vysokého pH. Potenciál vodíku byl stanoven před aplikací 

stabilizátu na fytotoxickou půdu a dosahoval  pH = 11,95. S takovýmto pH byl předpoklad, 

že po aplikaci dojde k nárůstu pH fytotoxické zeminy a po skončení monitoringu bude 

dosahovat neutrální oblasti, což se potvrdilo. Stabilizát byl aplikován na fytotoxickou půdu 

ve 3 koncentracích, konkrétně 100; 200 a 300 t/ha. Byly vytvořeny 3 pokusné plochy, kde 

byl zaorán stabilizát dle požadované koncentrace. Na obrázku 49 je znázorněna pokusná 

plocha s aplikací 100 t/ha stabilizátu. 

 

Obrázek 49. Pokusné pole STT 100 t/ha 
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Hlavním sledovaným ukazatelem byla hodnota pH. Byl předpoklad, že stabilizát 

s pH ≈ 12 bude výrazně zvedat pH fytotoxické zeminy, což bylo potvrzeno 

monitorováním. Jak ukazuje obrázek 50, při aplikaci 100 t/ha nedochází k výrazné změně 

pH, po 400 dnech je hodnota pH fytotoxické zeminy 4,7, což ji stále řadí do kategorie silně 

kyselá. Při aplikaci 200 t/ha došlo k posunu pH do oblasti pod 7, což zeminu řadí do 

kategorie slabě kyselá. Aplikací 300 t/ha byl zjištěn největší nárůst pH, která se po 400 

dnech monitorování pohybovala na hodnotě 8,1 a zeminu lze hodnotit jako slabě zásaditou. 

Dalším sledovaným parametrem byl obsah síry. Díky obsahu zbytků uhelné matrice 

v zemině, je tento obsah vysoký a to 5,0 %. Aplikací stabilizátu došlo ke snížení obsahu 

síry, jak je patrné z obrázku 51. Při aplikaci 100 t/ha stabilizátu, byl obsah síry snížen o 

procento za 400 dní, na hodnotu 3,9 %. Zvětšováním dávkování stabilizátu došlo 

k výraznějšímu snížení obsahu síry, při dávce 200 t/ha byl obsah snížen o 2,0 % a při 

dávce 300 t/ha byl snížen o 2,5 %. 

 

 

 

Obrázek 50. pH pokusné plochy STT 
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Obrázek 51. Obsah síry na pokusné ploše STT 

Dalším sledovaným parametrem byl obsah přijatelných živin. Fytotoxická plocha 

STT je charakterizována jako písek, kde byl nízký obsah přijatelných živin, což bylo 

patrné z prvotního chemického rozboru, kde je obsah fosforu nulový, obsah draslíku je 58 

mg/kg, což je nízký obsah a obsah hořčíku je 119 mg/kg, který dle kritéria hodnocení je 

v oblasti vyhovující pro rekultivace. Stejně jako u aplikace energosádrovce, kdy nedošlo 

k výrazné změně obsahu přijatelných živin, tak to samé platí i u aplikace stabilizátu. Při 

dávce 100 t/ha byly vykazovány hodnoty obsahu P nárůst o 0,2 mg/kg, hodnoty obsahu 

K o 22 mg/kg a Mg o 46 mg/kg po 400 dnech monitorování. Zvýšením dávky stabilizátu 

dochází k vyššímu nárůstu hodnot, ale pořád tento nárůst je minimální. Při aplikaci 300 

t/ha je zvýšení hodnot obsahu P o 1,2 mg/kg, K o 40 mg/kg a hořčíku o 83 mg/kg za 400 

dní monitoringu. Interpretace hodnot Cox je stejná jako u energosádrovce, hlavně z důvodu 

přítomnosti uhelné matrice v zemině, kdy při stanovení oxidovatelného uhlíku je tato 

příměs zohledněna v celkovém množství Cox a nevypovídá to o skutečné hodnotě. 

Množství uhlí na pokusné ploše STT bylo proměnlivé, jedná se spíše o písčitou plochu. 

Přídavkem stabilizátu k fytotoxické zemině došlo k jednorázovému snížení hodnot Cox, 

toto snížení nebylo výrazné, v podstatě se uhelná matrice naředila přídavkem stabilizátu. 

Po 400 dnech monitoringu a při dávce 100 t/ha došlo ke snížení hodnot Cox o 0,3%, 

dávkou 200 t/ha došlo ke snížení Cox o 0,5 % a při dávce 300 t/ha došlo ke snížení o 0,9%. 
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Stejně se dají interpretovat výsledky sorpční kapacity, která u fytotoxických zemin je 

relativně nízká. Je to dáno hlavně nízkou koncentrací živin. Výrazný nárůst sorpční 

kapacity je pouze při největší dávce energosádrovce, kdy po 400 dnech vzrostla z hodnoty 

26 % na hodnotu 81 %, tato hodnota ukazuje na nasycenost zeminy. 

Po 400 dnech monitoringu byl proveden ještě zrnitostní rozbor fytotoxické zeminy 

Samotný stabilizát  neobsahuje velké množství jemnozrnného podílu, největší podíl je 

v kategorii písek, tj. od 0,063 do 2 mm a dále v oblasti štěrku, tj. nad 2 mm, křivka 

zrnitosti je na obrázku 52 a na obrázku 53 je znázorněna křivka zrnitosti jednotlivých 

dávek stabilizátu po 400 dnech. Samotný stabilizát ovlivňuje zrnitost v kategorii III, IV a 

skelet, s vyšším dávkováním je změna patrnější. 

 

 

 

Obrázek 52. Zrnitost stabilizátu 
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Obrázek 53. Zrnitost pokusné plochy STT po 400 dnech 

 

6.3 Fluidní popílek 

Pod zkratkou FPT se skrývá pokusná plocha, kde byl aplikován fluidní popílek a je 

charakterizována dle následujícího popisu: 

Pokusná plocha FPT  –  jílovec žlutohnědý, silně písčitý, místy až jílovitý 

písek, s příměsí vypáleného jílu, úlomků limonitu a uhelné hmoty. 

Na obrázku 54 je znázorněna fytotoxická plocha FPT, ze kterého plyne, že se jedná o 

písčitou plochu s hrubozrnnými úlomky jílů a uhlí. RTG analýza potvrdila výskyt křemene 

SiO2 a kaolinitu Al2(Si2O5)(OH)4, což je patrné z obrázku 55. Z chemického hlediska byl 

hlavní důraz kladen na hodnotu pH, která se pohybovala na hodnotě 2,7. Tato hodnota je 

klasifikována jako silně kyselá. Obsah uhličitanů byl velmi nízký, pohyboval se na 

hodnotě 0,1% a lze konstatovat, že tato zemina je bezkarbonátová. Sorpční nasycení bylo 

stanoveno dle metodiky uvedené výše a vychází 29 %, což je extrémně nízká sorpční 

schopnost a charakter zeminy je nenasycený. Obsah živin je v této zemině nízký, fosfor 

zde nebyl identifikován, obsahu draslíku je 55 mg/kg = nízký obsah a obsah hořčíku je 

vyhovující a je na hodnotě 115 mg/kg.  
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Obrázek 54. Fytotoxická plocha FPT 

 

Obrázek 55. RTG analýza fytotoxické zeminy z pokusné plochy FPT 
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Obrázek 56 ukazuje zrnitostní složení, kdy podle klasifikace dle Nováka lze 

konstatovat, že se jedná o zeminu hlinitopísčitou, kdy obsah kategorie I je 12,1 %. 

 

Obrázek 56. Zrnitost fytotoxické plochy FPT 

 

 

Na fytotoxickou plochu FPT byl aplikován fluidní popílek. Fluidní popílky jsou 

alkalické materiály a dosahují vysokého pH, to bylo stanoveno před aplikací na 

fytotoxickou půdu a jeho hodnota dosahovala pH = 12,67. S takovýmto pH byl 

předpoklad, že po aplikaci dojde k nárůstu pH fytotoxické zeminy a po skončení 

monitoringu bude dosahovat neutrální oblasti, což se potvrdilo. Popílek byl aplikován na 

fytotoxickou půdu ve 3 koncentracích, konkrétně 100; 200 a 300 t/ha. Byly vytvořeny 3 

pokusné plochy, kde byl zaorán popílek dle požadované koncentrace. Na obrázku 57 je 

znázorněna pokusná plocha s aplikací 100 t/ha fluidního popílku. Je zde patrný písčitý 

charakter pokusné plochy, kdy největší podíl na této ploše tvoří písek se zrnitostí v rozsahu 

0,063 - 2 mm (60 %), přídavkem fluidního popílku se zvýšila přítomnost prachovité 

složky. 
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Obrázek 57. Pokusné pole FPT 100t/ha 

 

Hlavní sledovaným ukazatelem byla hodnota pH. Byl předpoklad, že popílek s pH 

≈ 12 bude výrazně zvedat pH fytotoxické zeminy, což bylo potvrzeno monitorováním. Jak 

ukazuje obrázek 58, při aplikaci 100 t/ha nedochází k výrazné změně pH, po 400 dnech je 

hodnota pH fytotoxické zeminy 4,9, což ji stále řadí na hranici kategorie silně kyselá. Při 

aplikaci 200 t/ha došlo k posunu pH do oblasti pod 7, což zeminu řadí do kategorie slabě 

kyselá. Aplikací 300 t/ha byl zjištěn největší nárůst pH, která se po 400 dnech 

monitorování pohybovala na hodnotě 8,2 a zeminu lze hodnotit jako alkalickou. Dalším 

sledovaným parametrem byl obsah síry. Díky obsahu zbytků uhelné hmoty v zemině, je 

tento obsah vysoký a to 4,6 %. Aplikací fluidního popílku došlo ke snížení obsahu síry, jak 

je patrné z obrázku 59. Při aplikaci 100 t/ha fluidního popílku, byl obsah síry snížen o 1,3 

% za 400 dní, na hodnotu 3,3 %. Zvětšováním dávkování fluidního popílku došlo 

k výraznějšímu snížení obsahu síry, při dávce 200 t/ha byl obsah snížen o 2,0 % a při 

dávce 300 t/ha byl snížen o 2,5 %. 
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Obrázek 58. pH pokusné plochy FPT 

 

 

Obrázek 59. Obsah síry na pokusné ploše FPT 

Dalším sledovaným parametrem byl obsah přijatelných živin. U všech sledovaných 

fytotoxických ploch byl nízký obsah živin a pokusná plocha FPT nebyla jiná, obsah 

fosforu je nulový, obsah draslíku je 55 mg/kg, což je nízký obsah a obsah hořčíku je 115 

mg/kg, který dle kritéria hodnocení je v oblasti vyhovující pro rekultivace. Stejně jako u 
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aplikace energosádrovce a stabilizátu, kdy nedošlo k výrazné změně obsahu přijatelných 

živin, tak to samé platí i u aplikace fluidního popílku. Při dávce 100 t/ha vykazovaly 

hodnoty obsahu P nárůst o 0,3 mg/kg, hodnoty obsahu K o 34 mg/kg a Mg o 65 mg/kg po 

400 dnech monitorování. Zvýšením dávky stabilizátu dochází k vyššímu nárůstu hodnot, 

ale pořád je tento nárůst minimální. Při aplikaci 300 t/ha je zvýšení hodnot obsahu P o 0,5 

mg/kg, K o 50 mg/kg a hořčíku o 85 mg/kg za 400 dní monitoringu. Interpretace hodnot 

Cox je stejná jako u energosádrovce a stabilizátu, hlavně z důvodu přítomnosti uhelné 

hmoty v zemině, kdy při stanovení oxidovatelného uhlíku je tato příměs zohledněna 

v celkovém množství Cox a nevypovídá to o skutečné hodnotě. Množství uhlí na pokusné 

ploše FPT bylo proměnlivé, jedná se spíše o písčitou plochu s úlomky vypáleného jílu a 

limonitu. Přídavkem fluidního popílu k fytotoxické zemině došlo k jednorázovému snížení 

hodnot Cox, toto snížení nebylo výrazné, v podstatě se uhelná hmota naředila přídavkem 

popílku. Po 400 dnech monitoringu a při dávce 100 t/ha došlo ke snížení hodnot Cox o 0,2 

%, dávkou 200 t/ha došlo ke snížení Cox o 0,3 % a při dávce 300 t/ha došlo ke snížení o 

0,6%. Stejně se dají interpretovat výsledky sorpční kapacity, která je u fytotoxických 

zemin relativně nízká. Je to dáno hlavně nízkou koncentrací živin. Výrazný nárůst sorpční 

kapacity je pouze při největší dávce energosádrovce, kdy po 400 dnech vzrostla z hodnoty 

29 % na hodnotu 75 %, tato hodnota ukazuje na nasycenost zeminy, ale pro rekultivační 

účely je to nízká hodnota. 

Po 400 dnech monitoringu byl proveden ještě zrnitostní rozbor fytotoxické zeminy 

Samotný fluidní popílek  je jemnozrnný materiál s velikostí zrna pod 0,125 mm, křivka 

zrnitosti je na obrázku 60 a  na obrázku 61 je znázorněna křivka zrnitosti jednotlivých 

dávek fluidního popílku po 400 dnech. Fluidní popílek ovlivňuje zrnitost v kategorii II, III, 

s vyšším dávkováním je změna patrnější. 
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Obrázek 60. Zrnitost fluidního popílku 

 

 

Obrázek 61. Zrnitost pokusné plochy FPT po 400 dnech 

6.4 Další možnosti úpravy půd 

Mezi kritické vlastnosti výsypkových zemin, které ovlivňují použitelnost pro 

biologickou rekultivaci, patří zrnitostní složení, extrém představují nadložní žluté jíly a 

písky. Žluté jíly ovlivňují půdotvorný proces hlavně vysokým obsahem jílových minerálů 

(montmorillonit, illit, kaolinit) naopak písčité zeminy jsou nevhodné díky svým fyzikálním 

vlastnostem (nízký obsah jílnatých částic, nízká vodozdržnost, snadná erudovanost, velké 
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teplotní výkyvy) ale i chemickým vlastnostem (nízký obsah všech živin, nízká sorpční 

schopnost, pH má značný rozptyl, extrémně kyselé písky jsou uložené nad uhelnou slojí). 

Před samotnou biologickou rekultivací je možné provést meliorační přípravu, kdy dochází 

k úpravě deficitních půdních vlastností. Do této kategorie opatření patří ekonomicky 

náročnější aglomerační zásahy, kdy se vytváří biologicky využitelný profil (aplikuje se 

zúrodnitelná zemina). Metodiky [14] pro rekultivace území uvádějí 4 technologické 

postupy meliorační přípravy: 

 Převrstvení výsypkových zemin zúrodnitelnými zeminami – pro lesnické 

účely se tento technologický postup používá pouze v případech, kde se na 

povrchu výsypky vyskytují minerálně deficitní (fytotoxické) zeminy. Pro 

tyto účely jsou využitelné především sprašové hlíny, mocnost překryvu by 

neměla být menší než 0,3 m. Takto upravený povrch vykazuje vyšší 

protierozní odolnost. 

 Promísení (homogenizace) výsypkových zemin se zúrodnitelnými 

zeminami – toto opatření je určeno pro potřeby úpravy půdního profilu 

určeného k lesnickým účelům. K použití jsou především sprašové hlíny, 

bentonitové zeminy a slínité horniny. Použitelná dávka těchto melioračních 

sorbetů se pohybuje na úrovni 1500 – 2500 t/ha. Požadavek na celkovou 

mocnost upraveného půdního horizontu je 0,5 m. Jedná se o efektivní 

opatření, využitelné při úpravě chemických, fyzikálních i protierozních 

půdních vlastností. 

 Zapravení organických hmot do rekultivované zeminy – vysoce účinné 

opatření, využitelné pro potřeby úpravy většiny deficitních půdních 

vlastností. Na těžších zeminách se uplatňují hrubozrnnější organické hmoty 

(kůra, dřevní štěpky), na lehčí naopak materiály, které mají vyšší nasákavost 

(celulózové kaly, komposty). Za vhodnou dávku organických hmot lze 

považovat cca 400 – 800 t/ha v závislosti na pedologických vlastnostech a 

kvalitě použitých hmot.  

 Pěstování rostlin na zelené hnojení – toto opatření je účelné provádět pouze 

na výsypkových zeminách s příznivějšími půdními vlastnostmi. Z plodin 
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jsou pro tyto účely využitelné zejména: bob, oves, peluška, hořčice, vičenec 

setý, štírovník růžkatý, srha laločnatá, jetel bílý, ovsík vyvýšený. 

6.5 Orientační cenové údaje 

Rekultivace jsou nákladným procesem a cena je závislá na mnoha faktorech, 

odvislých od kvality rekultivované plochy, vodohospodářských parametrů, dopravovaných 

vzdáleností, materiálů potřebných k rekultivaci atd. Uvedené ceny jsou orientační, byly 

získány z cenových nabídek VÚHU a.s. za rok 2011, konkrétní ceny jsou úzce spjaty 

s konkrétním návrhem rekultivace. 

V následujícím přehledu je uveden cenový rozbor rekultivace a prací s tím 

spojených: 

I. Průzkumné práce - odběr vzorků, rozbory - 2.700,- Kč/ha 

II. Projektové práce (studie, zadání projektu)  - 24.000,- Kč/ha 

III. Technická rekultivace 

A. HRUBÉ TERÉNNÍ ÚDAJE 

1. na svazích do 100 m ~ 3.500 m
3
/ha  - 70,- Kč/m

3
 

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

3
 

 3. návoz ornice, spraší, slínovců do 6 km - 200,-Kč/m
3
 

 B. MÍSENÍ ZEMIN 

 Homogenizace povrchu při sklonu maximálně do 18%. 

1. křížovou orbou  

- 0,3 m - 36.000,- Kč/ha 

   - 0,6 m - 42.000,- Kč/ha 

2. půdní frézou 

   - 0,3 m - 18.000,- Kč/ha 

- 0,6 m - 24.000,- Kč/ha 
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 C. ODVODNĚNÍ 

   Příkopy - 3.000,-- Kč/m 

Průlehy - 1.750,-- Kč/m 

Poldry - 310,-- Kč/m
3
 

Vodní plochy - 500,-- Kč/m
3
 

Protierozní lavice (3m) - 500,-- Kč/bm 

 D. KOMUNIKACE 

Silnice S - 7,5 - 6.700.000,-- Kč/km 

Přístupové polní a lesní 4 m - 2.000.000,-- Kč/km 

Hospodárnice a tenátnice 3 m - 500,-- Kč/m 

 

 IV. Biologická rekultivace- 

 A. LESNICKÁ - do 15 let -  1.200.000,-- Kč/ha 

základní výsadba - 10.000,- ks./ha - 180.000,-- Kč/ha 

vylepšení - 120.000,-- Kč/ha 

další pěst. péče -  80.000,-- Kč/ha 

 B. ZEMĚDĚLSKÁ  

Intenzifikace pomocí průmyslových hnojiv a kompostů: 

do 5 let - 270.000,-- Kč/ha 

Běžný agrocyklus pomocí agrotechniky a zeleného hnojení:  

 do 8 let - 240.000,-- Kč/ha 

 C. OSTATNÍ OZELENĚNÍ 

Výsev travní směsky 90 kg/ha - 24.000,-- Kč/ha 

Péče o travní porost - 8.400,-- Kč/ha 
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Cenové rozpětí u vedlejších energetických produktů je závislé v největší míře na 

dopravované vzdálenosti a ceny se pohybují v řádech stokorun za tunu, konkrétní cena je 

závislá na smluvních podmínkách. Konkrétní cenové rozpětí navrhované rekultivace 

pomocí vedlejších energetických produktů je závislé jen na dopravní vzdálenosti a 

rekultivované ploše. Jak je vidět z cenového přehledu, rekultivace plochy je nákladný 

proces a je nutné zvážit veškeré kroky, než je samotná rekultivace realizována. Výběrem 

špatného postupu, špatné sadby dochází k výrazným ekonomickým škodám. Využití 

vedlejších energetických produktů je alternativou pro technickou rekultivaci předúpravy 

fytotoxické plochy, kdy by bylo dosaženo výrazné ekonomické úspory s ohledem na 

snadnou dostupnost materiálu. 
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7 Závěr 

Když se řekne člověku severní Čechy, automaticky se mu vybaví povrchový důl a 

měsíční krajina. Historie hornictví zde sahá několik století zpátky a ráz krajiny je tímto 

neodmyslitelně poznamenán. Když pomineme historii dobývání železných a 

polymetalických rud v Krušných horách, tak hlavní rozvoj dobývání uhlí začal v 18. 

století, kdy vzniklo plno malých lomů. Parní stroj zaznamenal převrat a spolu s ním byla 

poptávka po uhlí čím dál vyšší. Přelom 19. a 20. století byl počátkem velkoobjemového 

dobývání. S rostoucím počtem dolů bylo však nutné začít řešit co s vytěženým prostorem. 

Ještě před první světovou válkou vznikla rekultivační expozitura, kdy byl položen základ 

rekultivačním pracím v Čechách. Změnou režimu po druhé světové válce došlo ke sloučení 

malých dolů do obrovských komplexů, což paradoxně pomohlo i budoucím rekultivacím, 

kdy doly byly pod jedním vedením. Stinnou stranou ovšem zůstávalo to, že nebyl brán 

ohled na životní prostředí a vznikla tak měsíční krajina, která byla s rostoucím průmyslem 

pro okolí odstrašující. Vrcholem byla 80. léta, kdy těžba dosahovala maxima. Uhlí jako 

strategická surovina bylo využíváno při výrobě energie, tudíž severní Čechy byly nejen 

měsíční krajinou, ale rovněž byly zahaleny ve smogovém oparu z elektráren, které byly 

budovány v blízkosti povrchových dolů. Vznikl tak další problém v již poničené krajině. 

Vysoká prašnost, kyselé deště z důvodu nízkého stupně odsíření kouřových spalin atd. 

V dnešní době už toto neplatí, jelikož došlo k rozdělení dolů pod jednotlivé společnosti a 

těžba je orientována poptávkou po uhlí. Technologie těžby se změnila a především se 

změnil pohled na životní prostředí, kdy je nutné brát ohledy na dopady povrchové těžby. 

Samotné rekultivace se uplatňovaly v malé míře již od 60. let, kdy vznikl Generel 

rekultivací, a začalo se s likvidací následků těžby, byť z dnešního hlediska rekultivací 

velmi primitivní. Od té doby se rekultivační techniky změnily a díky tomu jsou následky 

těžby v krajině méně postřehnutelné. Je sice pravda, že zničeným vesnicím, které musely 

ustoupit těžbě, rekultivace život nevrátí, ale příroda dostala novou možnost zase tvořit ráz 

krajiny, který byl před samotnou těžbou. Při samotných rekultivacích se musí počítat 

s následným využitím krajiny a podle toho zvolit způsob, jak danou plochu zrekultivovat. 

V poslední době je zaznamenán velký rozmach hydrických rekultivací, kdy vznikají nové 

vodní plochy, které mají pro dané oblasti i ekonomický přínos. Vznikají rovněž nové lesy, 

pole a louky, které vracejí krajině původní vzhled. Pojem měsíční krajina již pomalu ztrácí 
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na svém významu, jelikož už zde nenalezneme pouze velké krátery plné velkostrojů a 

krajina není zahalena v uhelném prachu. 

Náplní a zároveň záměrem disertační práce bylo popsat možnosti využití vedlejších 

energetických produktů při rekultivacích. Vedlejší energetické produkty nacházejí 

uplatnění v různých oblastech využití. Velice časté je využití VEP ve stavebnictví, avšak 

problém nastává, když ve stavebnictví odběr stagnuje.  Alternativní možnost představuje 

ekologické využití těchto produktů právě při rekultivacích. 

V rámci experimentálních prací byly aplikovány vedlejší energetické produkty na 

fytotoxické půdy, kdy byly vyměřeny celkem 3 pokusné plochy. Byly vybrány 3 druhy 

VEP, stabilizát, fluidní popílek a energosádrovec. První dva typy jsou silně alkalické 

materiály, energosádrovec měl pH cca 7. Harmonogram prací byl nastaven tak, aby při 

celkové délce monitoringu 400 dní byly vzorky odebírány měsíčně a celkově bylo 

provedeno 1100 laboratorních zkoušek. Hlavním sledovaným parametrem bylo pH, které 

výrazně ovlivňuje půdní systém. Dále se sledoval obsah síry, živin P, N, Mg a kationtová 

výměnná kapacita. U energosádrovce bylo zaznamenáno jen malé zlepšení sledovaných 

parametrů v porovnání se zbylými dvěma typy VEP, dopadl tedy nejhůře. Ovšem stabilizát 

i fluidní popílek pH fytotoxické zeminy výrazně zlepšil. Bylo prokázáno, že aplikace již 

200 kg/ha je dostačují, aby zemina dosáhla po 400 dnech pH v oblasti neutrální, což je 

dostatečné pro zlepšení migrace živin nutných pro růst rostlin. Ve spojení s vhodnými 

hnojivy by tak mohlo dojít k úspěšnému osevu.  

Shrneme-li poznatky na základě experimentů, tak je možné konstatovat, že 

energosádrovec je nejméně vhodný pro úpravu fytotoxických ploch, jelikož 

k výraznějšímu zvednutí pH dochází při aplikaci 300 kg/ha, kdy půda je stále slabě kyselá. 

Nejoptimálnější jsou stabilizát a fluidní popílek, kdy při aplikaci 200 kg/ha dochází 

k neutralizaci půdy a při vyšší dávce se půda stává již po 400 dnech zásaditou.  

Aplikace vedlejších energetických produktů na báňských výsypkách je jednou 

z možností, jak je vedle stavebnictví možné tyto materiály velkoobjemově využívat právě 

při rekultivacích. Tyto produkty pomáhají navrátit poničené krajině zpátky její původní 

podobu a s ohledem na ekonomické faktory se jedná o velmi levný materiál. Jeho cena je 

v podstatě závislá na dopravované vzdálenosti, jelikož producenti těchto produktů hledají 

uplatnění pro tento materiál, aby jej nemuseli draze skládkovat. Další výhodou použití 

VEP je náhrada primárních surovin, kdy na kyselé fytotoxické půdy by se musel aplikovat 
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vápenec nebo by muselo proběhnout převrstvení jiným druhem zeminy, který by zaručil 

stabilitu půdního systému. V závislosti na velikosti plochy by se tento krok s primárními 

surovinami výrazně prodražil.  

Na závěr bych rád poznamenal, že celé šetření považuji za velice přínosné a 

doufám v to, že budu mít možnost ve vědecké činnosti pokračovat a na základě zjištěných 

skutečností neustále rozšiřovat veřejné poznatky v oblasti rekultivací. Dále bych chtěl svou 

prací upozornit na ekologické újmy, které jsou i přesto, že žijeme v 21. století, širší 

veřejností mnohdy bagatelizovány. 
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Příloha - Výsledky monitoringu 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky výzkumu aplikace VEP na fytotoxických 

plochách. 

Tabulka 16. Referenční fytotoxická zemina 

interval 

odběru 

 (m) 

 

S

S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

 

CaCO3 

(%) 

 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost  

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES 

0,00-0,35 5,2 3,9 0,3 2,9 1 60 126 5 19 26 

STT 

0,00-0,35 5,0 4,7 0,3 2,8 0  58 119  5 20 25 

FTP 

0,00-0,35 4,6 4,3 0,1 2,7 0  55 115  6 21 29 

 

 

 

Tabulka 17. Zrnitost – referenční odběr 

 

Interval (m) 

Zrnitostní 

kategorie I 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie II 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie III 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie IV 

(%) 

Skelet (%) 

STT 

0,00 – 0,35 8,3 12,9 18,6 35,6 24,6 

FPT 

0,00 – 0,35 12,1 8,3 23,5 36,6 19,5 

ES 

0,00 – 0,35 13,9 14,4 15,7 30,0 26,0 
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Tabulka 18. ES 30 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 5,0 3,7 0,3 3,1 1,0 60 128 6 21 29 

ES-200 

0,00-0,35 4,9 3,5 0,3 3,3 1,1  60 125  9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 4,9 3,2 0,3 3,7 1,0  62 129  11 14 79 

 

 

 

Tabulka 19. STT 30 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 5,0 4,4 0,4 3,3 1,0 57 125 8 21 38 

STT-200 

0,00-0,35 5,0 4,2 0,9 4,6 1,0  59 129  12 19 63 

STT-300 

0,00-0,35 4,8 3,8 1,1 5,0 1,2  62 141  13 16 81 
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Tabulka 20. FPT 30 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,4 4,1 0,3 3,3 0,3 59 125 5 18 28 

FPT-200 

0,00-0,35 4,2 4,0 0,5 4,5 0,4  61 135 7 16 44 

FPT-300 

0,00-0,35 4,1 3,7 0,8 5,0 0,5 65 140 8 11 73 

 

 

 

Tabulka 21. ES 61 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,9 3,7 0,3 3,2 1,0 60 130 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 4,8 3,5 0,3 3,7 1,2 63 128 9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 4,7 3,2 0,3 4,0 1,1 67 136 11 15 73 
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Tabulka 22. STT 61 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 5,0 4,4 0,4 3,4 1,0 58 130 7 21 33 

STT-200 

0,00-0,35 4,9 4,2 0,9 4,8 1,1 60 139  11 18 61 

STT-300 

0,00-0,35 4,6 3,8 1,1 5,5 1,3 65 146 11 14 79 

 

 

 

Tabulka 23. FPT 61 dní 

 

interval 

odběru 

(m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,4 4,1 0,3 3,5 0,3 61 129 4 15 27 

FPT-200 

0,00-0,35 4,2 4,0 0,5 4,8 0,4 66 139 8 15 53 

FPT-300 

0,00-0,35 4,0 3,7 0,8 5,5 0,5 70 143 7 10 70 
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Tabulka 24. ES 91 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,8 3,7 0,3 3,2 1,0 61 131 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 4,6 3,5 0,3 3,8 1,3 64 132 10 17 59 

ES-300 

0,00-0,35 4,5 3,2 0,3 4,2 1,3 70 141 11 14 79 

 

 

 

Tabulka 25. STT 91 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,9 4,4 0,4 3,5 1,0 59 134 8 20 40 

STT-200 

0,00-0,35 4,7 4,2 0,9 5,0 1,2 62 143  13 20 65 

STT-300 

0,00-0,35 4,5 3,8 1,1 5,9 1,4 68 151 13 16 81 
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Tabulka 26. FPT 91 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,3 4,1 0,3 3,7 0,3 63 135 6 19 32 

FPT-200 

0,00-0,35 4,2 4,0 0,5 4,9 0,4 71 145 8 16 50 

FPT-300 

0,00-0,35 4,1 3,7 0,8 5,8 0,5 77 148 8 11 73 

 

 

Tabulka 27. ES 121 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látk 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,7 3,7 0,3 3,3 1,0 62 132 7 22 32 

ES-200 

0,00-0,35 4,5 3,5 0,3 4,0 1,4 66 136 10 17 59 

ES-300 

0,00-0,35 4,3 3,2 0,3 4,3 1,3 74 147 10 14 71 
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Tabulka 28. STT 121 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,8 4,4 0,4 3,6 1,0 60 139 7 22 32 

STT-200 

0,00-0,35 4,5 4,2 0,9 5,2 1,3 63 148  12 19 63 

STT-300 

0,00-0,35 4,2 3,8 1,1 6,3 1,5 72 158 12 15 80 

 

 

 

Tabulka 29. FPT 121 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,3 4,1 0,3 4,0 0,3 65 138 5 18 28 

FPT-200 

0,00-0,35 4,1 4,0 0,5 5,0 0,4 74 149 7 15 47 

FPT-300 

0,00-0,35 3,9 3,7 0,8 6,1 0,5 80 152 7 10 70 
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Tabulka 30. ES 152 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,7 3,7 0,3 3,4 1,0 63 136 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 4,3 3,5 0,3 4,2 1,5 69 139 10 17 59 

ES-300 

0,00-0,35 4,1 3,2 0,3 4,5 1,4 77 152 10 14 71 

 

 

Tabulka 31. STT 152 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,8 4,4 0,4 3,7 1,0 62 143 7 21 33 

STT-200 

0,00-0,35 4,3 4,2 0,9 5,5 1,4 65 155  12 20 60 

STT-300 

0,00-0,35 3,9 3,8 1,1 6,6 1,5 76 163 13 16 81 
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Tabulka 32. FPT 152 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,2 4,1 0,3 4,1 0,3 68 140 6 19 32 

FPT-200 

0,00-0,35 4,1 4,0 0,5 5,2 0,4 76 153 8 16 50 

FPT-300 

0,00-0,35 3,9 3,7 0,8 6,4 0,5 83 155 8 12 63 

 

 

Tabulka 33. ES 182 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,6 3,7 0,3 3,4 1,0 65 140 7 22 32 

ES-200 

0,00-0,35 4,2 3,5 0,3 4,3 1,6 70 142 9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 4,0 3,2 0,3 4,6 1,5 79 158 11 15 73 
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Tabulka 34. STT 182 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,7 4,4 0,4 3,8 1,2 64 149 8 21 38 

STT-200 

0,00-0,35 4,2 4,2 0,9 5,6 1,6 68 159  11 18 61 

STT-300 

0,00-0,35 3,6 3,8 1,1 7,0 1,6 80 170 12 15 80 

 

 

Tabulka 35. FPT 182 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,2 4,1 0,3 4,2 0,3 69 145 6 18 33 

FPT-200 

0,00-0,35 4,0 4,0 0,5 5,3 0,4 77 158 7 16 44 

FPT-300 

0,00-0,35 3,8 3,7 0,8 6,8 0,5 86 159 9 12 75 
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Tabulka 36. ES 212 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,5 3,7 0,3 3,5 1,2 66 142 6 20 30 

ES-200 

0,00-0,35 4,1 3,5 0,3 4,5 1,7 73 145 9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 3,9 3,2 0,3 4,8 1,6 81 163 11 15 73 

 

 

Tabulka 37. STT 212 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látk 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,6 4,4 0,4 4,0 1,2 65 152 8 20 40 

STT-200 

0,00-0,35 4,0 4,2 0,9 5,8 1,7 72 163  12 19 63 

STT-300 

0,00-0,35 3,5 3,8 1,1 7,2 1,7 83 176 11 14 79 
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Tabulka 38. FPT 212 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,1 4,1 0,3 4,3 0,3 72 151 5 18 28 

FPT-200 

0,00-0,35 3,9 4,0 0,5 5,5 0,4 79 163 7 16 44 

FPT-300 

0,00-0,35 3,6 3,7 0,8 7,1 0,5 90 164 8 11 73 

 

 

Tabulka 39. ES 243 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,5 3,7 0,3 3,6 1,3 67 144 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 4,0 3,5 0,3 4,6 1,7 74 147 9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 3,7 3,2 0,3 5,0 1,7 83 167 11 15 73 
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Tabulka 40. STT 243 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,6 4,4 0,4 4,1 1,3 67 153 7 20 35 

STT-200 

0,00-0,35 3,9 4,2 0,9 6,0 1,8 75 166  12 20 60 

STT-300 

0,00-0,35 3,1 3,8 1,1 7,4 1,8 85 185 13 17 76 

 

 

Tabulka 41. FPT 243 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,1 4,1 0,3 4,4 0,3 75 158 6 18 33 

FPT-200 

0,00-0,35 3,8 4,0 0,5 5,6 0,4 82 166 7 18 39 

FPT-300 

0,00-0,35 3,5 3,7 0,8 7,3 0,5 94 170 8 11 73 
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Tabulka 42. ES 273 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,4 3,7 0,3 3,6 1,4 68 148 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 3,9 3,5 0,3 4,8 1,8 76 150 8 15 53 

ES-300 

0,00-0,35 3,6 3,2 0,3 5,2 1,9 85 170 10 14 79 

 

 

Tabulka 43. STT 273 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,4 4,4 0,4 4,2 1,4 70 155 8 22 36 

STT-200 

0,00-0,35 3,7 4,2 0,9 6,1 2,0 76 168  12 19 63 

STT-300 

0,00-0,35 3,0 3,8 1,1 7,7 1,9 89 188 12 15 80 
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Tabulka 44. FPT 273 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,1 4,1 0,3 4,5 0,3 77 163 5 17 29 

FPT-200 

0,00-0,35 3,7 4,0 0,5 5,9 0,4 85 170 8 18 44 

FPT-300 

0,00-0,35 3,2 3,7 0,8 7,5 0,5 95 178 9 12 75 

 

 

Tabulka 45. ES 303 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,3 3,7 0,3 3,7 1,4 69 150 6 20 30 

ES-200 

0,00-0,35 3,8 3,5 0,3 4,9 1,8 78 154 9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 3,5 3,2 0,3 5,5 2,0 87 173 11 14 79 
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Tabulka 46. STT 303 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,3 4,4 0,4 4,3 1,5 72 159 8 21 38 

STT-200 

0,00-0,35 3,6 4,2 0,9 6,3 2,0 79 170  11 17 65 

STT-300 

0,00-0,35 2,8 3,8 1,1 7,8 2,0 91 193 13 16 81 

 

 

 

Tabulka 47. FPT 303 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,1 4,1 0,3 4,6 0,3 82 170 5 18 28 

FPT-200 

0,00-0,35 3,5 4,0 0,5 6,1 0,4 87 175 7 16 44 

FPT-300 

0,00-0,35 3,0 3,7 0,8 7,7 0,5 98 185 9 12 75 
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Tabulka 48. ES 334 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,2 3,7 0,3 3,8 1,5 70 153 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 3,7 3,5 0,3 5,0 2,0 80 159 9 16 56 

ES-300 

0,00-0,35 3,3 3,2 0,3 5,7 2,1 89 177 11 14 79 

 

 

 

Tabulka 49. STT 334 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,2 4,4 0,4 4,5 1,8 76 160 7 20 35 

STT-200 

0,00-0,35 3,4 4,2 0,9 6,5 2,1 80 172  12 18 67 

STT-300 

0,00-0,35 2,7 3,8 1,1 7,9 2,1 93 197 12 15 80 
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Tabulka 50. FPT 334 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,0 4,1 0,3 4,7 0,3 85 173 5 18 28 

FPT-200 

0,00-0,35 3,4 4,0 0,5 6,3 0,4 90 180 8 18 44 

FPT-300 

0,00-0,35 2,9 3,7 0,8 7,9 0,5 100 190 8 11 73 

 

 

 

Tabulka 51. ES 364 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,1 3,7 0,3 3,9 1,5 72 156 7 21 33 

ES-200 

0,00-0,35 3,6 3,5 0,3 5,1 2,1 83 163 10 17 59 

ES-300 

0,00-0,35 3,1 3,2 0,3 5,9 2,2 91 179 11 14 79 
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Tabulka 52. STT 364 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 4,0 4,4 0,4 4,6 1,9 79 162 8 22 36 

STT-200 

0,00-0,35 3,2 4,2 0,9 6,7 2,1 83 174  12 18 67 

STT-300 

0,00-0,35 2,6 3,8 1,1 8,0 2,2 95 199 11 14 79 

 

 

Tabulka 53. FPT 364 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 4,0 4,1 0,3 4,8 0,3 87 176 5 17 29 

FPT-200 

0,00-0,35 3,4 4,0 0,5 6,6 0,4 93 183 8 17 47 

FPT-300 

0,00-0,35 2,8 3,7 0,8 8,0 0,5 102 196 8 11 73 
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Tabulka 54. ES 400 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

ES-100 

0,00-0,35 4,0 3,7 0,3 4,0 1,6 73 161 6 20 30 

ES-200 

0,00-0,35 3,5 3,5 0,3 5,2 2,2 84 170 10 17 59 

ES-300 

0,00-0,35 3,0 3,2 0,3 6,1 2,3 93 181 12 15 80 

 

 

Tabulka 55. STT 400 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

STT-100 

0,00-0,35 3,9 4,4 0,4 4,7 2,0 80 165 8 21 38 

STT-200 

0,00-0,35 3,0 4,2 0,9 6,9 2,1 85 176  11 16 69 

STT-300 

0,00-0,35 2,5 3,8 1,1 8,1 2,2 98 202 13 16 81 
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Tabulka 56. FPT 400 dní 

 

interval 

odběru 

 (m) 
S (%) 

org.látky 

Cox (%) 

CaCO3 

(%) 

pH 

(H2O) 

přijatelné živiny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 

FPT-100 

0,00-0,35 3,9 4,1 0,3 4,9 0,3 89 180 6 19 32 

FPT-200 

0,00-0,35 3,3 4,0 0,5 6,8 0,4 96 187 7 15 47 

FPT-300 

0,00-0,35 2,7 3,7 0,8 8,2 0,5 105 200 9 12 75 

 

Tabulka 57. Zrnitost – 400 dní 

Dávkování 

(kg/ha) 

Zrnitostní 

kategorie I 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie II 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie III 

(%) 

Zrnitostní 

kategorie IV 

(%) 

Skelet (%) 

STT 

100 8,4 11,8 17,3 36,1 26,4 

200 8,6 10,9 16,0 36,7 27,8 

300 7,9 9,3 14,0 38,5 30,3 

FPT 

100 13,0 8,0 21,1 38,9 19,0 

200 13,6 8,0 21,4 37,2 19,8 

300 14,4 7,8 21,0 34,4 22,4 

ES 

100 10,7 13,2 16,2 29,4 30,5 

200 9,8 13,0 18,2 29,2 29,8 

300 8,5 12,6 20,1 29,4 29,4 
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