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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. 
 

Klíčová slova: 
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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. Fytotoxic soils on top of the pile create 

fytotoxic area whose needs specific reclamation techniques. One of these 

techniques are CCP application. Result of this application is properties 

improvement of fytotoxic soils reclamation. 
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1. ÚVOD A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vedlejší energetické produkty po spalování fosilních paliv představují 

v současné době nové zdroje použití. Nejvíce se tyto vedlejší energetické 

produkty používají ve stavebnictví, kde nachází uplatnění jako náhrada 

cementu, výroba betonu a různých prefabrikovaných dílů. Další z možností 

uplatnění je při rekultivacích báňských výsypek. Oblast severních Čech je 

charakteristická povrchovou těžbou hnědého uhlí. Při povrchové těžbě uhlí 

vznikají výsypky, kam se ukládají zeminy, které zahlazují postup těžby a 

zároveň se na ně ukládá vytěžená zemina. V případě povrchového dolu 

Bílina a v menší míře i povrchového dolu Vršany 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 (cca 5%) a síry (cca do 3%), což způsobuje extrémně 

kyselou půdní reakci. Pokud se vyskytnou na povrchu výsypkové lokality, 

vytvářejí fytotoxickou plochu, jejíž rekultivace vyžaduje specifické 

postupy. Zeminy objevující se na lokalitách Libouš a ČSA jsou z hlediska 

rekultivační využitelnosti příznivější, přesto se však zde, především na 

lokalitě Libouš, vyskytují zeminy s extrémně vysokým podílem jílové 

frakce, které ve svrchním horizontu rekultivovaných lokalit vytvářejí 

sterilní plochy. Požadavky na jejich rekultivaci jsou však zcela odlišné, 

nežli je tomu v případě fytotoxických ploch na povrchových dolech Bílina a 

Vršany.  

 

 

 

 

Cíle disertační práce:  

 

1. Obecný popis lomového dobývání a popis zájmové lokality. 

2. Teoretický přehled poznatků o rekultivaci území postižené 

povrchovou těžbou. 

3. Charakteristika VEP. 

4. Ověření vlivu VEP na fytotoxicitu výsypkové zeminy. 
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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. [1] 

2.1 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 - 45m. Výchoz uhelné sloje nebo jejích ekvivalentů 
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na povrch v současné době vymezuje plochu pánve. Rozloha dnešních 

zbytků mostecké pánve činí 870 km2. 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. [2] 

2.2 Výsypka Radovesice 

Radovesická výsypka se nachází východně od Bíliny, i značná část její 

plochy se ovšem  nachází 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 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. Největších mocností 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 vyražena 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, 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 
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Kajba a Březový vrch  změnila pohled na tato sopečná tělíska a přinesla 

zajímavé mineralogické nálezy. Vše bylo dokumentováno geologickou 

službou Dolů Bílina. [3] 

 

 
 

Obrázek 1. Výsypka Radovesice [4] 
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3. REKULTIVACE 

Rekultivace je nedílná součást systému exploatace nerostné suroviny; 

její rámcovou osnovu je proto vhodné členit do následujících úseků. 

Přípravná fáze rekultivační problematiky má především preventivní a 

optimalizační funkci a účinnost. 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 ta, 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. 

Důlně technická fáze rekultivační problematiky má převážně 

preventivní charakter a navíc se vytvářením podmínek pro rekultivaci 

výrazně podílí na jejich celkovém úspěchu. 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. Mimořádná pozornost musí 

být přitom věnována řízené tvorbě devastovaných území, hlavně 

umísťování výsypek, odvalů či složišť v krajině, jejich vhodnému tvarování 

a selektivnímu odklizu neproduktivních hornin a zemin, neboť během 

těchto etap těžby, během kterých dochází k rozsáhlým technogenním 

transformacím ve všech sférách přírodních částí krajiny, lze výrazným 

způsobem ovlivňovat rozsah a intenzitu devastace, ekologicko-stanovištní 

podmínky devastovaných území, které následně výrazně podílejí na 

výsledné efektivnosti rekultivace. 

Biotechnická fáze rekultivačního cyklu je řešitelná skupinou prací 

technické povahy, jejímž úkolem je zlepšování ekologických vlastností 

nejen území určených k rekultivaci. 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; 
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 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; 

 výstavbou komunikací, kterými jsou rekultivované pozemky 

zpřístupňovány, a tím umožňována rekultivace a jejich využívání. 

 

Postrekultivační fáze je zahajována předáváním zrekultivovaných 

pozemků do následného užívání. Rekultivační problematika má vazbu i na 

sféru účelného obhospodařování rekultivací vytvořených půd a kultur. [5] 

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 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 
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zaměřena na tvorbu zemědělských pozemků, založení lesnických porostů a 

kultur. 

 Etapa postrekultivační – období ukončení vlastních rekultivací, 

zařazení ploch do běžného ošetřování, obhospodařování a revitalizace. [29] 

 

Ekotechnická etapa rekultivace 

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. 

 

Po skončení technických prací následuje biotechnická rekultivace. K 

zúrodnění použitého překryvu povrchu rekultivovaných pozemků se 

navrhuje meliorační osevní 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) 
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 hydrická (tekoucí a stojaté vody) 

 ostatní (sportoviště, hipodromy, autodromy, řízená sukcese, a pod) 

[6] 
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4. VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY 

Při spalování fosilních paliv vznikají v kotli vedlejší energetické 

produkty, pro které se používají následující názvy: 

 struska – minerální látky prošly procesem tavení; je sklovitá, 

hutná (z tavných a granulačních kotlů), 

 škvára – minerální látky v průběhu hoření změkly, spekly se a 

vytvořily pórovitý materiál (roštové kotle), 

 popel – minerální látky 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. [3] 

Z vedlejších energetických produktů je možné vyrobit směsi, které jsou 

poté nazývány následovně: 

 stabilizát – je to směs popílku, vápna a vody. Dále v nich může být 

například v menší míře i struska a energosádrovec. Podle množství vápna se 

rozlišují stabilizáty pro různé využití. Stabilizát pro komunikace a zpevněné 

plochy musí mít minimální obsah vápna 2%, pro rekultivace minimálně 1%, 

 granulát – má stejné složení jako stabilizáty, ovšem obsah vápna 

může být od 0 do 1%. Používá se při zavážení vytěžených prostor po důlní 

činnosti. 

 deponát – granulát, ale bez obsahu vápna. Jeho využití je stejné 

jako v případě granulátu. [7] 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Laboratorní testování 

Cílem disertační práce je navrhnout sananční směs na bázi VEP a tuto 

směs aplikovat na fytotoxické zeminy s cílem 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 produkující Teplárna Trmice a.s., fluidní popílek 

z teplárny Třinec a energosádrovec produkující teplárna 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. 

Pro určení základních kriterií s účelem vyhodnocení půdních rozborů 

byly vybrány následující parametry: 

 půdní reakce půdy – pH 

 obsah uhličitanů 

 sorpční schopnost půdy 

 zrnitost 

 obsah přijatelných živin – P, K, Mg 

 obsah síry 

 RTG analýza 

5.2 Metodiky analýzy 

Zrnitost 

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.  

Frakce zeminy propadlé jakýmkoliv sítem je vypočtena z rovnice (2): 

 

%100
...21 



m

mmm
f n
n    (2) 

kde 
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 fn je  frakce zeminy propadlé sítem (%); 

 m1 hmot. zeminy propadlé sítem s nejmenším otvorem (g); 

 m2,mn hmot. zeminy prop. sítem po sobě jdoucími až do zvolené 

velikosti oka sít (g); 

 m celková hmotnost vysušeného zkušebního vzorku (g).  

 

RTG difrakční analýza 

U hodnocených vzorků byla provedena rentgenová strukturální analýza 

na difraktometru D 5000 Siemens. Rentgenové difraktogramy byly snímány 

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

U zkoumaných vzorků 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. 

Stanovení půdní reakce  

Kyselost půd byla měřena pH metrem pomocí kombinované, resp. 

skleněné kalomelové elektrody ve vodní suspenzi zeminy.  

Stanovení obsahu uhličitanů  

Množství CO2, uvolněného rozkladem uhličitanů kyselinou chlo-

rovodíkovou, bylo měřeno manometricky v Jankově vápnoměru.   

Stanovení kationové výměnné kapacity 

Kationová výměnná kapacita byla stanovena plamenovou fotometrií, 

kdy sorpční komplex půdy byl nasycen ionty Na+ a přebytek těchto iontů 

byl vymyt. Adsorbované ionty Na+ jsou vytěsněny ionty NH4
+. Na+ ionty 

byly potom stanoveny plamenovou fotometrií a jejich množství je rovno 

kationtové sorpční kapacitě (KVK). 

Stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha III 

Obsah hořčíku se 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. Fosfor byl stanoven v půdním extraktu spektrofotometricky jako 

fosfomolybdenová modř. Draslík byl stanoven při vlnové délce 760 nm, 

intenzita charakteristického zážení byla úměrná koncentraci draslíku ve 

zmlžovaném roztoku.  
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Stanovení obsahu síry 

Ke stanovení obsahu síry byl použit přístroj Vario EL III, který využívá 

vysokoteplotní rozklad pevné látky.  

Stanovení organických látak Cox 

Oxidovatelný organický uhlík v zemině se oxiduje kyselinou chromovou 

za přítomnosti nadbytku kyseliny sírové. Průběh titrace byl sledován 

biampérometricky pomocí páru Pt polarizovatelných elektrod. 

5.3 Fytotoxické zeminy Radovesické výsypky 

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

v podstatném množství. Většinou se jedná o heterogenní směs zemin 

texturálně lehčích písčitohlinitých až písčitých s příměsí porcelanitů a s 

vysokým podílem uhelné hmoty, limonitizovaného pískovce, pyritu, a místy 

i sideritu.  Vyznačují se nízkým obsahem přijatelných živin (fosfor, draslík) 

a silně kyselou půdní reakcí. Větrání zastoupených uhelných příměsí 

podmiňuje jejich extrémně nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti i 

chemické vlastnosti. Jde o sterilní až fytotoxické zeminy, v případě jejich 

výskytu ve svrchním horizontu rekultivovaných lokalit je nutné převrstvení 

rekultivačním aditivem. Z hlediska zrnitostní analýzy je 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.  

5.4 VEP pro rekultivaci fytotoxické zeminy 

K pokusům byl využit stabilizát produkující Teplárna Trmice a.s. - 

v disertační práci označený STT, dále fluidní popílek z teplárny Energetika 

Třinec a.s – označený FPT a energosádrovec z teplárny Vřesová 

(provozovatel SUAS-teplárenská s.r.o.) – označený jako ES. Parametry 

jednotlivých VEP jsou uvedeny v disertační práci v tabulkách 11 - 13.  

5.5 Pokusná pole a systém monitoringu 

Pokusná pole byla lokazlizovaná na ploše Radovesické výsypky, kde se 

nacházejí fytotoxické zeminy z dolu Bílina. Z prvotních testů těchto 

fytotoxických zeminy 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, podle druhu a 
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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 monitoringu byl navržen tak, že po zapracování jednotlivých 

VEP v daném poměru do zeminy byl každý měsíc proveden odběr zeminy a 

podroben testování, kdy se sledovali 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.
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Podle stanovených cílů je disertační práce orientována na 

vědeckovýzkumnou a experimentální činnost zaměřenou na možnosti 

využití vedlejších energetických produktů při předrekultivaci fytotoxických 

ploch.  

Cílem disertační práce bylo experimentálně ověřit a prokázat, zda 

vybrané směsi vedlejších energetických produktů ovlivňují v reálném 

použití kvalitu fytotoxických ploch, především parametr pH. 

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. 

Z RTG analýzy je patrný výsky křemene SiO2 a v malém množství 

příměs kaolinitu Al2(Si2O5)(OH)4. 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 

bezkarbonátová. Sorpční schopnost půdy je charakterizována kationovou 

výměnnou kapacitou vychází V = 26 %, tato hodnota je velice nízká a lze 

konstatovat, že zemina je velmi nenasycená. Obsah živin je nízký. 

Zrnitostní složení, podle klasifikace dle Nováka, ukazuje, že se jedná o 

zeminu hlinitopísčitou, kdy obsah kategorie I je 11,9 %. 

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 nárustu 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. Hlavní sledovaným 

ukazatelem byla hodnota pH. Byl předpoklad, že energosádrovec s pH ≈ 7 

nebude výrazně zvedat pH fytotoxické zeminy, což bylo potvrzeno 

monitorováním. 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 
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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 %. Při aplikaci 100 t/ha energosádrovce, byl obsah síry 

snížen zhruba o procento za 400 dní, na hodnotu 4,0 %. Zvětšováním 

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 %. 
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Obrázek 2. pH pokusné plochy ES 
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Obrázek 3. Obsah síry pokusné plochy ES 
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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 dle kritéria hodnocení 

je v oblasti vyhovující pro rekultivace. Přidáním energosádrovce 

k fytotoxické zemině nedochází k výrazným změnám obsahu přijatelných 

živin. Při dávce 100 t/ha je 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 pořád tento nárůst je 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. 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%. 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 80 %. Po 400 dnech monitoringu byl proveden ještě zrnitostní 

rozbor fytotoxické zeminy Samotný energosádrovec ovlivňuje zrnitost 

v kategorii I a II, s vyšším dávkováním je změna patrnější. 

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. 

RTG analýza potvrdila výskyt křemene SiO2. 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 vychází 25 %, což je nízká sorpční schopnost. Obsah 

živin je v této zemině nízký, fosfor zde nebyl identifikován, obsahu draslíku 

je 58 mg/kg = nízký obsah a obsah hořčíku je vyhovující a je na hodnotě 
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119 mg/kg. Podle klasifikace dle Nováka lze konstatovat, že se jedná o 

zeminu písčitou, kdy obsah kategorie I je 8,3 %. Na fytotoxickou plochu 

STT byl aplikován stabilizát. Stabilizáty obecně jsou alkalické materiály a 

dosahují vysokého pH, to bylo stanoveno před aplikací stabilizátu na 

fytotoxickou půdu a dosahovala 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 stejně jako 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. Hlavní 

sledovaným ukazatelem byla hodnota pH. Byl předpoklad, že stabilizát s pH 

≈ 12 bude výrazně zvedat pH fytotoxické zeminy, což bylo potvrzeno 

monitorováním. 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. 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 %. 
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Obrázek 4. pH pokusné plochy STT 
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Dalším sledovaným parametrem byl obsah přijatelných živin. 

Fytotoxická plocha STT se skládala hlavně je charakterizována jako písek, 

kde byl nízký obsah přijatelných živin, což bylo patrné z prvotního 

chemického rozboru, kde 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 je vykazovaly 

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. 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%. 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. 
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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. Samotný stabilizát ovlivňuje 

zrnitost v kategorii III, IV a skelet, s vyšším dávkováním je změna patrnější. 

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. 

RTG analýza potvrdila výskyt křemene SiO2 a kaolinitu 

Al2(Si2O5)(OH)4. 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 schopnost půdy je charakterizována kationovou 

výměnnou kapacitou vychází 29 %, což je 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. Podle klasifikace dle 

Nováka lze konstatovat, že se jedná o zeminu hlinitopísčitou, kdy obsah 

kategorie I je 12,1 %. 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 = 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. 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. 

Hlavní sledovaným ukazatelem byla hodnota pH. Byl předpoklad, že 

popílek s pH ≈ 12 bude výrazně zvedat pH fytotoxické zeminy, což bylo 

potvrzeno monitorováním. 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 



Možnosti využití VEP po spalování fosilních paliv při rekultivaci báňských výsypek 

 

 

 24 

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.  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 %. 

 
Obrázek 6. pH pokusné plochy FPT 

 

 
Obrázek 7. Obsah síry pokusné plochy FPT 
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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 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 je 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 fluidního popílku 

dochází k vyššímu nárůstu hodnot, ale pořád tento nárůst je 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. Množství uhlí na pokusné 

ploše FPT bylo proměnlivé, jedná se spíše o písčitou plochu s úlomky 

vypáleného jílu a limonitu. Přídavkem fluidního popílku 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 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 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, samotný fluidní ovlivňuje zrnitost 

v kategorii II, III, s vyšším dávkováním je změna patrnější. 
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7. ZÁVĚR  

V souladu se stanovenými cíli doktorské disertační práce je v této 

kapitole provedeno shrnutí dosažených výsledků, ze kterého vyplynuly tyto 

závěry: 

Cíl 1 – Obecný popis lomového dobývání a popis zájmové lokality. 

V kapitole 3 disertační práce je obecně popsáno lomové dobývání 

včetně výsypkového dobývání. Zároveň je zde popsána zájmová lokalita, tj. 

Lom Bílina a vnější výsypka Radovesice.   

Cíl 2 – Teoretický přehled poznatků o rekultivaci území postižené 

povrchovou těžbou. 

Rekultivace, její dělení a podrobnější popis je uveden v kapitole 4. 

Rekultivace jsou rozděleny na zemědělskou a lesnickou, kdy každá 

rekultivace je popsána v samostatné podkapitole. Součástí této kapitoly je 

zároveň legislativní přehled. 

Cíl 3 – Charakteristika VEP. 

Kapitola 5 je věnována charakteristice vedlejších energetických 

produktů. Je zde popsán vznik popílku, energosádrovce a zároveň je zde 

stručně popsáno využití těchto vedlejších energetických produktů. 

Cíl 4 – Ověření vlivu VEP na fytotoxicitu výsypkové zeminy. 

Hlavní vědeckovýzkumnou náplní této disertační práce je ověření vlivu 

vedlejších energetických produktů na fytotoxicitu výsypkové zeminy. 

Fytotoxické zeminy byly situovány na ploše Radovesické výsypky, základní 

charakteristika těchto fytotoxických ploch byla uvedena v kapitole 6.3. 

Z této charakteristiky jasně vyplynulo, že tyto fytotoxické plochy mají 

extrémně nízké pH, nízký obsah přijatelných živin a nízkou sorpční 

kapacitu. K ověření vlivu vedlejších energetických produktů na tyto 

fytotoxické plochy byly vybrány 3 typy, energosádrovec, stabilizát a fluidní 

popílek, jejichž charakteristika je uvedena v kapitole 6.4. VEP byl 

aplikován na fytotoxickou plochu ve 3 poměrech, konkrétně 100, 200 a 300 

t VEP/ha a výsledky za dané monitorovací období jsou uvedeny v kapitole  

6.6. Na základě vyhodnocení uvedené v kapitole 6.7 je možné konstatovat, 

že aplikací energosádrovce na fytotoxickou plochu nedojde k výraznému 

zlepšení kvalit zeminy, pH se nepatrně zvýší, avšak zemina je stále 

nepoužitelná k rekultivačním účelům. Aplikací stabilizátu a fluidního 

popílku dojde k výraznému zlepšení parametru pH. Nejlepší zlepšení je při 
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aplikaci 300 t/ha fluidního popílku, kdy pH se dostalo nad 8 a z kyselé půdy 

se stala půda slabě zásaditá. Podobných výsledků bylo dosaženo i při 

aplikaci stabilizátu v dávce 300 t/ha. 

V rámci experimentálních a vědeckovýzkumných prací bylo provedeno 

více než 1100 laboratorních zkoušek.   

Přínosem předložené doktorské práce je ověření aplikovatelnosti VEP 

na fytotoxickou plochu. Na základě výsledků monitoringu je možné 

konstatovat, že aplikací vhodně nadávkovaného VEP na fytotoxickou 

zeminu dochází ke zlepšení parametrů, hlavně pH. 
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