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Anotace: 

Bakalářská práce je věnována problematice nakládání s vedlejšími energetickými produkty 

(VEP) a skrývkovou zeminou. Jsou zde shrnuty současné poznatky z české i světové 

literatury. Práce obsahuje charakteristiku základních typů VEP a popisuje hlavní parametry 

těchto produktů se zaměřením na rekultivační využitelnost. Hodnoceny jsou i možnosti 

aplikace skrývkových zemin. V práci jsou charakterizovány rekultivační plochy, kde byly 

pokusně aplikovány VEP a skrývkové zeminy pro zlepšení jejich parametrů. Výsledkem je 

charakteristika parametrů VEP a vyhodnocení vývoje antropogenního půdního profilu  

na rekultivovaných plochách.  
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Summary: 

The bachelor thesis is devoted to the issue of management of energy by-products (VEP) and 

overburden rocks. The present knowledges from Czech and world literature in this field of 

research are summarised here. The thesis describes main parameters of VEP from point of 

view of restoration usability. The possibilities of the overburden rocks are evaluated too. The 

thesis summarises the properties of restoration areas with VEP and overburden rocks 

application as fertilizable substrates.  The result of this work is the VEP main parameters 

characteristic and anthropogenic soil profiles of restoration areas with application of VEP 

and overburden rocks development evaluation.   
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Mezi vedlejší energetické produkty patří struska, popílek (jemné i hrubé frakce), 

energosádrovec a homogenizovaná směs stabilizátu. Popílek a struska vznikají po spálení 

hnědého uhlí v kotlích, energosádrovec z procesu odsíření pomocí mokré vápencové vypírky 

a stabilizát v tzv. míchacím centru, kde se základní komponenty smíchají s energosádrovcem 

a struskou. Řada těchto produktů je certifikovaná a používá se především ve stavebnictví  

a rekultivacích. Popílek se používá především pro výrobu směsných betonů pórobetonu, jako 

přísada do cementu nebo při stavbě pozemních komunikací. Struska slouží pro tvarování 

krajiny při rekultivacích, při stavbě pozemních komunikací a dále na násypy, zásypy  

a obsypy inženýrských sítí. Energosádrovec má své uplatnění při výrobě sádry nebo jako 

přísada do cementu, je používán také při výrobě sádrokartonů a dalších stavebních produktů. 

Stabilizáty jsou používány na rekultivaci zemin, pro těsnění skládek odpadů, asanace  

a pozemní komunikace. 

S blížícím se koncem dobývání hnědého uhlí v oblasti Mostecké pánve nabývá 

rekultivační problematika na významu. V současnosti jsou rekultivovány výsypky těžebních 

lokalit lom Bílina a lom Libouš ve vlastnictví Severočeských dolů a.s. a těžebních lokalit 

lom Vršany a lom ČSA (Československá armáda) ve vlastnictví Vršanské uhelné a.s.  

a Severní energetické a.s. Na lomu ČSA je již ukončeno dobývání skrývky. Lokality se 

zásadně liší geologickými poměry a částečně i parametry získávané uhelné hmoty. To 

vyžaduje odlišnou a často náročnou metodiku rekultivace výsypkových lokalit. Obtížnost 

rekultivace výsypek Mostecké pánve spočívá v nepříznivých vlastnostech hornin sypaných 

na značnou část výsypkových těles. Jde především o horniny nadložního souvrství  

a souvrství hnědouhelných slojí. Hlavními materiály sypanými na výsypky jsou písky, 

kaolinitické jílovité písky a kaoliniticko-illitické jíly. Příměsi v sypaných horninách tvoří 

organická uhelná hmota, siderit a pyrit. Tyto horniny jsou mechanicky nestabilní vůči větrné 

i vodní erozi a probíhajícím zvětráváním získávají vlivem iontů SO3 a Al nepříznivý, kyselý 

až fytotoxický charakter. Proto bylo při technické rekultivaci využíváno značné množství 

rekultivačních substrátů pro zlepšení vlastností svrchního horizontu antropogenních půd. Šlo 

o spraše, slínovce, bentonity a komposty. Jejich zásoby jsou však již prakticky vyčerpány 

(spraše, slíny), případně jejich cena výrazně stoupla (bentonity, komposty). Proto se otvírá 

prostor pro větší využití vedlejších energetických produktů (Schmidt, Řehoř, Žižka, 2017). 
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Cílem bakalářské práce je na základě studia odborné literatury a materiálů podrobně 

charakterizovat jednotlivé typy vedlejších energetických produktů se zaměřením  

na parametry významné pro rekultivační práce a podrobně specifikovat využití vedlejších 

energetických produktů při rekultivacích v oblasti Mostecké pánve. Dalším cílem práce je 

dokumentovat vhodnost aplikace těchto substrátů u antropogenních půdních profilů  

a celkové úspěšnosti rekultivace na jednotlivých lokalitách. 
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2 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ 

ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ V RÁMCI REKULTIVACÍ 

V této kapitole jsou uvedeny české a evropské legislativní zákonné normy, nařízení 

a směrnice týkající se problematiky bakalářské práce pro využití vedlejších energetických 

produktů (VEP). 

Tyto energetické produkty se využívají nejen v rekultivačních činnostech,  

ale především i v jiných oblastech využití. VEP spadají do produkce vedlejších druhotných 

surovin, které jsou náhradou přírodních materiálů a zdrojů. 

Základní vedlejší energetické produkty jsou zaregistrovány od 18. prosince 2006  

do legislativy Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v platném 

a účinném znění (REACH), kde jsou definovány jako chemické látky. 

Identifikaci vedlejších energetických produktů dle nařízení REACH (registrace, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek) ukazuje Tabulka 1. 

 
Tabulka 1 Identifikace VEP dle nařízení REACH (MPO, 2018) 

Název Číslo EC 

(EINECS) 
Žadatel o registraci (Lead 

registrant) 
Registrační číslo 

Ashes (residues), coal 931-322-8 Evonik Steag GmbH 01-2119491179-27 
FBC Ash 931-257-5 Turon Polska Energia S.A. 01-2119484641-35 
Ashes (residues), plant 297-049-5 ČEZ, a.s. 01-2119531232-54 
Calcium Sulphate 231-900-3 Saint Gobain Placo Ibérica S.A. 01-2119444918-26 
SDA Product 931-259-6 Tauron Polska Energia S.A. 01-2119484864-23 

Legenda k Tabulce 1: 

Ashes (residues), coal – popel (zbytky), uhlí (popílek, struska, škvára z technologie klasického spalování), FBC 

Ash-Fluidized Bed Combustion Ash – technologie fluidního spalování (popel a popílky z technologie fluidního 

spalování), Ashes (residues), plant – popel (zbytky), biomasa (popílky ze spalování biomasy), Calcium Sulphate 

– energosádrovec, produkt odsíření kouřových spalin (síran vápenatý, produkt mokré metody odsíření), SDA 

Product – produkt polosuché absorpčí metody odsíření, Číslo EC (EINECS) – číslo Evropského společenství 

(číslo přidělené agenturou ECHA) 

 

Chemické látky musí být registrovány podle nařízení REACH, jinak nesmějí být 

uvedeny na trh, a to jak samostatně nebo obsaženy ve směsích. Látky musejí splňovat 

všechny normy, které se týkají ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Proto se 

dlouhodobě a rozsáhle testovaly v laboratořích v systému GLP („Good Laboratory 

Practice“), kde byly provedeny ekotoxikologické, toxikologické zkoušky a analýzy. 

Zkoušky a analýzy byly vyhodnoceny jednotnou metodikou v rámci Evropské unie. Vedlejší 



Šárka Marešová: Využití VEP při rekultivačních činnostech v Mostecké pánvi 

2020  4 

 

energetické produkty (popílek z klasického spalování, struska (škvára), popílek z fluidního 

spalování, popílek ze spalování biomasy, energosádrovec a produkt polosuché absorpční 

metody odsíření) jsou zaregistrovanými chemickými látkami (MPO, 2018). 

Každý energetický produkt (EP), který je uváděn na trh (musí splňovat nařízení 

REACH látky), má vypracovanou zprávu o chemické bezpečnosti, kde jsou posouzeny 

fyzikálně chemické vlastnosti, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti, kritéria  

pro vPvB (vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní) a PBT (perzistentní, 

bioakumulativní, toxické) látky. Dle všech analýz, studií a testů bylo prokázáno, že ani jedna 

chemická látka v Tabulce 1 není hodnocena jako nebezpečná látka. Vedlejší energetické 

produkty nemají žádnou nebezpečnou vlastnost a tím pádem nepodléhají povinnosti 

klasifikace a označování dle nařízení legislativy Evropské unie podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dle 

nařízení CLP). Z tohoto nařízení vyplývá, že ani na VEP není povinnost vystavovat 

Bezpečnostní list (ASVEP). 

Požadavky technické a environmentální pro tvarování terénu a sanaci pro budoucí 

rekultivaci se řídí nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky, v platném a účinném znění. 

Technické požadavky pro tvarování terénu a sanaci pro budoucí rekultivaci: 

- zkouška stanovení zrnitosti dle ČSN EN ISO 17892-4,  

- zkouška stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1, 

- zkouška stanovení objemové hmotnosti („Proctor Standard“) dle ČSN EN 

13286-2, 

- zkouška stanovení Kalifornského poměru únosnosti (CBR) dle ČSN EN 

13286-47, 

- zkouška stanovení pevnosti v prostém tlaku dle ČSN EN 12390-3, ČSN EN 

ISO 17892-7:2005; ČSN EN 13286-41, 

- zkouška stanovení odolnosti proti mrazu a vodě dle ČSN EN 14227-3, 

- zkouška stanovení propustnosti dle ČSN EN ISO 17892-11, 

- zkouška stanovení smykové pevnosti dle ČSN EN ISO 17892-10. 
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Environmentální požadavky pro tvarování terénu a sanaci pro budoucí rekultivaci: 

- Vodný výluh dle ČSN EN 12457-4, 

- Ekotoxicita dle ČSN EN ISO 11348-2.  

Musí být také dodržena vyhláška MŽP ČR č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností 

ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., ochrana zemědělského 

půdního fondu pro ostatní půdy, v platném a účinném znění (Sbírka zákonů ČR, 1994; Sbírka 

zákonů ČR, 2016). 

Jestliže nemá a nebude mít vedlejší energetický produkt žádné využití, tak 

producent, výrobce nebo dovozce musí nakládat s energetickým produktem jako s odpadem, 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění. Nevyužitelnost 

vedlejších energetických produktů je minimální (Sbírka zákonů ČR, 2001). 
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3 CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH 

PRODUKTŮ A JEJICH VHODNOST PRO REKULTIVACE  

Vedlejší energetické produkty vznikají jako produkt spalování mletého  

nebo prachového uhlí. Jde o popel, popeloviny, popílek, úletový a ložový popílek, strusku, 

škváru, energosádrovec a stabilizát. 

3.1 Základní charakteristika jednotlivých typů vedlejších energetických 

produktů 

Popílek (Obrázek 1 a 2) vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí  

v elektrárnách nebo teplárnách klasickým nebo fluidním způsobem. 

 

  
    Obrázek 1 Teplárenský popílek                             Obrázek 2 Popílek pod mikroskopem 

 

Charakteristika popílku dle geomechanických vlastností a granulometrického 

(zrnitostního) složení je shodný s písečnými zeminami s příměsí prachových zrn. Popel 

obsahuje 1 až 10 % nedopalu, tj. nespáleného uhlíku z uhlí. Zdánlivá hustota pevných částic 

je mezi 1 900 až 2 300 kg/m3, objemová hmotnost sypná je přibližně 750 kg/m3 a objemová 

hmotnost sypná setřesená se pohybuje okolo 1 000 kg/m3 (ČEZ, 2019). Popílek je 

partikulární tuhá fáze, z granulometrického hlediska obsahuje vyšší podíl jemnozrnějších 

částic a závisí na obsahu nedopalu, zrnitostní frakce je 0 až 1 mm (Medvecová, Mužík, 

2004). 
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Popílek je tvořen částicemi s rozdílnými morfologickými, fyzikálními, 

technologickými, chemickými a mineralogickými vlastnostmi, které jsou ovlivňovány 

kvalitou spalovaného uhlí a technologií spalovacího procesu.  

Dle procesu spalování vzniká úletový popílek (Obrázek 3 a 4) a ložový popílek 

(Obrázek 5 a 6). 

 

  
             Obrázek 3 Popílek fluidní úletový              Obrázek 4 Popílek fluid. úlet. pod mikroskopem 

 

U popílku se uvádí kulovitý tvar a má až 98 % částic menších než 0,040 mm  

a 68 % částic menších než 0,063 mm. Popílek má měrnou hmotnost mezi 1,9 až 2,6 g/cm2, 

průměrná měrná hmotnost je přibližně 2,2 g/cm2 (Fečko a kol., 2003).  

 

  
                Obrázek 5 Popílek fluidní ložový                  Obrázek 6 Popílek fluid. lož. pod mikroskopem 
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Využitelnost popela, popelovin a popílku je ve stavebnictví pro stavební podloží  

a pro výrobu různých stavebních hmot, materiálů a výrobků (cementu, pojiv, pórobetonu, 

betonu, cihlářských výrobků, prefabrikátů), asfaltové výrobky, dále se používá v silničním 

stavebnictví jako přísada do přírodního kamene, násypy, zásypy provozních ploch jako 

prostředku zlepšujícího kvalitu půdy. 

Popílek je také používán pro půdy v zemědělství jako náhrada za podložní zeminy. 

Používá se při výrobě skla a keramiky, při výrobě zeolitů, dále jako katalyzátor  

a katalyzátorový nosič (Kizlink, 2014; MPO, 2018). 

Struska (Obrázek 7) je hrubá složka popela, která vzniká při spalování uhlí  

a shromažďuje se v granulačních kotlích. Ve výsypce spalovací komory kotle se odlučuje  

a dopadá do vodní lázně, kde se ochlazuje. Následně se odvodňuje a expeduje. 

 

 
Obrázek 7 Struska 

 

Zrnitostní charakteristika strusky se může pohybovat od velikosti částic 

mikrometru až po desítky milimetrů. Je to heterogenní hrubozrnný materiál. Podle jejího 

využití se může její granulometrie upravovat za pomoci mletí nebo drcení. 

Struska má vydaný certifikát jako stavební výrobek a splňuje všechny požadavky 

jako stavební výrobek a vyhovuje všem požadavkům dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků v platném a účinném znění, a je využívána pro technickou rekultivaci 

svrchních vrstev terénu (Sbírka zákonů ČR, 2001). 
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Struska a škvára (Obrázek 8) se používá při výrobě cementu, cihlářských výrobků, 

jako tepelně izolační vrstvy na stavbách, dále také na úpravu terénu, pro rekultivaci skládek 

odpadů a v zimním období pro údržbu chodníků a komunikací jako zdrsňující posypový 

materiál (ČEZ Energetické produkty, 2019). 

 
Obrázek 8 Škvára 

 

Energosádrovec (EGS) (Obrázek 9) vzniká při výrobě elektrické energie v uhelných 

elektrárnách metodou mokré vápencové vypírky, která se skládá z rafinačního procesu  

a odsíření spalin. Jeho hlavní složkou je dihydrát síranu vápenatého (CaSO4·2H2O). Jedná 

se o produkt, který se využívá k výrobě cementu, omítkových směsí, sádrokartonových  

a sádrovláknitých desek, sádry, pórobetonu, tvárnic, anhydritových a samonivelačních 

podlahových směsí, speciálních hnojiv a stabilizátu. 

 
Obrázek 9 Energosádrovec 
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EGS je chemicky velmi čistý materiál, jeho čistota je 97 až 98 %, veškerý 

energosádrovec je certifikovaný (MPO, 2018; ČEZ Energetické produkty, 2019). 

Jemný prášek charakterizuje vzhled energosádrovce, jeho vlhkost se pohybuje  

v rozmezí od 6 do 15 % hmotnosti, objemová sypná hmotnost je 950 až 1 050 kg/m3. 

Energosádrovec se dodává ve vlhkém stavu (Elektrárny Opatovice, 2020). Frakce středních 

zrn u EGS je přibližně 70 až 90 m a závisí na typu odsíření. Sypná hmotnost se pohybuje 

od 850 až do 1 200 kg/m3 a sypná setřesená hmotnost dosahuje až 1 500 kg/m3. Sádrovec 

má hustotu přibližně 2 320 kg/m3 (ČEZ, 2019). 

Stabilizát (Obrázek 10) je zvlhčená stavební směs s vápenným pojivem, která se 

vyrábí ve standardním centrálním mísicím zařízení. Vyrábí se technologickou úpravou 

vstupních surovin, což jsou vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření spalin, kdy dochází 

k dokonalému promísení s přesným množstvím záměsové vody, která je do směsi 

dávkována. Stabilizát je směs popílku, energosádrovce, vápna, záměsové vody a strusky. Je 

používán pro těsnění skládek odpadů, asanace, rekultivace zemin a pozemní komunikace 

(ČEZ Energetické produkty, 2018). 

 

  
Obrázek 10 Stabilizát 

Stabilizát je možno použít do namáhaných staveb (podkladních vrstev, pozemních 

komunikací, násypu a zásypu do obsypu). Stabilizát se stává výrobkem, který je 

certifikovaný a splňuje všechny požadavky dle zákonů. Charakteristickou vlastností 

stabilizátu je jeho vysoká pevnost, která dosahuje až 10 MPa po jeho vytvrzení (Fečko  

a kol., 2003). 
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3.2 Produkce a využitelnost vedlejších energetických produktů v České 

republice 

Od roku 2013 do roku 2017 bylo zjištěno, že největší podíl všech druhů VEP 

v České republice vykazoval popílek z klasického spalování. Popílek tvoři přibližně 59 % 

produkce vedlejších energetických produktů. Jako druhý nejvýznamnější vedlejší 

energetický produkt ve zmíněném období byl vyhodnocen energosádrovec, jehož objem 

činil přibližně 16 % celkové produkce VEP. Rovněž popílek vznikající při fluidním 

spalování byl produkován ve značných objemových množstvích, právě tak jako struska 

(škvára), které mají stejný podíl produkce, který dosahuje hodnoty okolo 11 % (MPO, 2018). 

Vyhodnocení produkce VEP od roku 2013 do roku 2017 ukazují Tabulky 2 a 3. 

 
Tabulka 2 Produkce VEP v roce 2013, 2014, 2015 (MPO, 2018) 

  Produkce 2013 Produkce 2014 Produkce 2015 

  Celkem 

[t] 
Celkem 

[%] 
Celkem  

[t] 
Celkem 

[%] 
Celkem  

[t] 
Celkem 

[%] 

Popílek z klasického 

spalování (uhlí) 
6 576 308 57,0 7 884 527 57,5 8 014 001 61,3 

Popílek z fluidního 

spalování (uhlí i biomasa) 
1 370 502 11,9 1 407 713 10,3 1 507 328 11,5 

Popílek ze spalování 

biomasy fluidní kotle 
8 219 0,1 6 656 0,0 58 291 0,4 

Popílek ze spalování 

biomasy nefluidní kotle 
- - 6 286 0,0 7 850 0,1 

Struska (škvára) 
 

1 200 762 10,4 1 690 319 12,3 1 557 986 11,9 

Energosádrovec 
 

2 180 733 18,9 2 524 335 18,4 1 862 918 14,2 

SDA Produkt 

 
200 952 1,7 202 965 1,5 69 393 0,5 

 11 537 476 tun 13 722 801 tun 13 077 768 tun 

Legenda k Tabulce 2: SDA Product – produkt polosuché absorpční metody odsíření 

 

Procentuálně zanedbatelná produkce je u SDA produktů (produkt polosuché 

metody odsíření) a také u popílku ze spalování biomasy. SDA produkty z celkové produkce 

tvoří jen 1 % a popílek jen přibližně 0,4 % produkce vedlejších energetických produktů 

(MPO, 2018). 

 

 



Šárka Marešová: Využití VEP při rekultivačních činnostech v Mostecké pánvi 

2020  12 

 

Tabulka 3 Produkce VEP v roce 2016, 2017 (MPO, 2018) 

  Produkce 2016 Produkce 2017 

  Celkem 

[t] 
Celkem 

[%] 
Celkem 

[t] 
Celkem 

[%] 

Popílek z klasického 

spalování (uhlí) 
7 667 449 61,3 7 322 239 60,0 

Popílek z fluidního 

spalování (uhlí i biomasa) 
1 445 989 11,5 1 452 175 11,9 

Popílek ze spalování 

biomasy fluidní kotle 
31 406 0,4 118 783 1,0 

Popílek ze spalování 

biomasy nefluidní kotle 
4 470 0,1 5 707 0,0 

Struska (škvára) 

 
1 574 786 11,9 1 287 574 10,5 

Energosádrovec 
 

2 141 079 14,2 1 952 843 16,0 

SDA Produkt 
 

64 726 0,5 70 380 0,6 

 12 929 906 tun 12 209 701 tun 

                   Legenda k Tabulce 3: SDA Product – produkt polosuché absorpční metody odsíření 

 

Využití VEP od roku 2013 do roku 2017 udávají Tabulky 4 a 5. 

Tabulka 4 Využití VEP v roce 2013, 2014, 2015 (MPO, 2018) 

  Využití VEP 2013 Využití VEP 2014 Využití VEP 2015 

  Celkem  
[t] 

Celkem 

[%] 
Celkem 

[t] 
Celkem 

[%] 
Celkem  

[t] 
Celkem 

[%] 

Beton, cement, 

pórobeton, cihl. výrobky 
1 461 857 12,7 1 788 270 13,0 1 678 298 12,8 

Komunikace stabilizát, 

granulát 
196 029 1,7 235 276 1,7 92 543 0,7 

Povrchové lomy 
 

5 668 680 49,1 7 673 768 55,9 6 803 639 52,0 

Hlubinné doly 
 

150 215 1,3 303 842 2,2 288 497 2,2 

Ukládání na vol. povrch 

rekultiv. postiž. území 
2 964 905 25,7 2 746 454 20,0 3 599 116 27,5 

Sádrokartonové desky, 

sádra, cement 
483 844 4,2 514 736 3,8 404 382 3,1 

Ostatní (Sklad EGS) 
 

517 947 4,5 386 492 2,8 - - 

Sklad EGS 
 

- - - - 82 690 0,6 

Ostatní 
 

- - - - 16 611 0,1 

Odpad 
 

94 856 0,8 73 965 0,5 111 992 0,9 

Legenda k Tabulce 4: EGS – energosádrovec 
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Největší podíl využití vedlejších energetických produktů od roku 2013 do roku 

2017 tvoří produkty s přibližně 51 %, které se ukládají do povrchových lomů. Významná 

část VEP s přibližně 28 %, se ukládá na volný povrch, kde se využívá k rekultivacím  

a asanacím postižených území (MPO, 2018). 

Tabulka 5 Využití VEP v roce 2016, 2017 (MPO, 2018) 

  Využití VEP 2013 Využití VEP 2014 

  Celkem 

[t] 
Celkem 

[%] 
Celkem  

[t] 
Celkem 

[%] 

Beton, cement, pórobeton, 

cihlářské výrobky 
1 073 947 8,3 1 008 162 8,3 

Komunikace stabilizát, 

granulát 
84 544 0,7 55 199 0,5 

Povrchové lomy 

 
7 069 635 54,7 5 240 694 42,9 

Hlubinné doly 
 

219 688 1,7 30 904 0,3 

Ukládání na volný povrch 

rekultivace postiž. území 
3 786 097 29,3 4 739 612 38,8 

Sádrokartonové desky, 

sádra, cement 
450 911 3,5 395 256 3,2 

Ostatní (Sklad EGS) 
 

- - - - 

Sklad EGS 

 
43 933 0,3 85 875 0,7 

Ostatní 
 

16 688 0,1 502 794 4,1 

Odpad 

 
184 461 1,4 151 204 1,2 

                  Legenda k Tabulce 5: EGS – energosádrovec 

Přibližně 11 % se produkce využívá na výrobu cihlářských výrobků, betonu  

a cementu. Využitelnost VEP na výrobu sádry, sádrokartonových desek a cementu je 

přibližně 4 % a přibližně 1 % vedlejších energetických produktů je považováno za odpad,  

a tak je s ním i nakládáno (MPO, 2018). 

3.3 Využití vedlejších energetických produktů a skrývkových zemin  

na rekultivované plochy v České republice 

Monitoringem pokusně vytvořených směsí aplikovaných na rekultivované plochy 

v oblasti Mostecké pánve se dlouhodobě zabývá Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

(VÚHU, a.s.) ve spolupráci s těžebními společnostmi. Tak vznikla řada odborných posudků 

zabývajících se problematikou výsypkových ploch s aplikací vedlejších energetických 
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produktů. Cenné zkušenosti bylo možné využít při realizaci této bakalářské práce. Šlo 

zejména o dílčí vyhodnocení ploch Březno, Letiště, Stodola a Prunéřov v oblasti Dolů 

Nástup Tušimice, vnitřní výsypky lomu Bílina v oblasti Dolů Bílina a dalších ploch 

(Ondráček a kol., 2003; Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010; Schmidt, Řehoř, Žižka, 2017). 

Skrývkové zeminy Mostecké pánve souvisí s tématem bakalářské práce pouze 

okrajově. Z hlediska evropské a české legislativy jde o těžební odpad dle zákona  

č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, v platném a účinném znění. V žádném 

případě však nejde o vedlejší energetické produkty. Jedná se o kvartérní zeminy (ornice, 

spraše), hnědé jíly, písky, fytotoxické zeminy a okrajově bentonity. Výjimečné postavení má 

mezi nimi ornice, která je povinně selektivně skrývána a deponována pro zemědělskou 

rekultivaci. Ale i některé další typy skrývkových zemin jsou využitelné jako rekultivační 

substrát. Příkladem mohou být funkční vzorky vytvořené v roce 2018 (Sbírka zákonů ČR, 

2009; Vráblíková a kol., 2018). 

Smyslem tvorby funkčního vzorku je vytvoření optimálního rekultivačního 

substrátu pro plochy postižené těžbou hnědého uhlí se zhoršenými rekultivačními 

vlastnostmi. Po zvážení situace Mostecké pánve byly jako vhodné zúrodnitelné zeminy přes 

určité nevýhody zvoleny spraše a bentonity. V případě spraší je nevýhodou výrazný úbytek 

potencionálních nových lokalit v předpolí jednotlivých lomů (Bílina a Vršany). K dispozici 

jsou však deponie o kapacitě několika miliónů krychlových metrů (zejména na Slatinické 

výsypce) a s rozšířením limitů v oblasti lomu Bílina, kde se otevírá možnost dalšího 

průzkumu. 

V případě bentonitů je nevýhodou vysoká cena suroviny. Pro tvorbu rekultivačních 

směsí však lze využít i bentonit nízké kvality a surovinu lze využít v případě maloplošných, 

silně problémových lokalit. V úvahu by přicházely dále slíny a slínovce, jejich deponie je 

ale po rekultivaci výsypky Radovesice prakticky vyčerpaná a pedologické parametry 

suroviny jsou málo vhodné. Využitím ornice jsou sice pedologické parametry vynikající, 

suroviny je však do směsí „škoda“. Využívá se výhradně v rámci zemědělské rekultivace 

pro převrstvení výsypkové zeminy. Jako vhodné výsypkové zeminy do směsí se 

zúrodnitelným substrátem byly vybrány směsné výsypkové zeminy a písky. Jsou  

na rekultivovaných lokalitách velmi hojně zastoupeny, a právě v tomto případě může být 

aplikace rekultivačních směsí maximálně efektivní. Dále by přicházely v úvahu fytotoxické 
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zeminy. Vzhledem k jejich toxicitě je efektivnější jejich přímé převrstvení. Použití hnědých 

kaolinicko-illitických jílů je naopak jejich půdní kvalita natolik vysoká, že rekultivační 

aditiva nejsou nutná (Vráblíková a kol., 2018). 

3.4 Zahraniční zkušenosti s využitím VEP při řešení rekultivační 

problematiky 

Řadu zajímavých příkladů o využití VEP uvádí zahraniční literatura, kde je 

například popsán postup výroby rekultivačního substrátu z odpadů z uhelných dolů, který 

bude náhradou za přírodní půdy (Firpo, Filho, Schneider, 2015). Weiler, Firpo, Schneider 

(2018) uvádí, že i odpad z uhlí byl za pomoci úprav a kombinací strusky z oceli, kalu  

z čistíren odpadních vod a popela z rýžových slupek přeměněn na půdní substrát, v němž 

byla na Guinei úspěšně kultivována tráva. A také v oblasti Jara Coalfield bylo nadloží dolu 

rekultivováno aplikací upraveného popílku a půdních pojiv a následnou selektivní výsadbou 

efektivních fotosyntetických druhů rostlin (Srivastava, Ram, Masto, 2014). 

Park et al. (2014) popsali výzkumné činnosti, při nichž byly vedlejší energetické 

produkty využity v důlních lokalitách pro obnovu půdy ke zlepšení jejích vlastností. Popílek 

byl použit v konstrukčních krytech k zapouzdření, aby izoloval potenciálně nebezpečné 

odpady z dolů, a dále využit ke snížení odtoku kyselých dolů a omezení rizika poklesu půdy. 

I Haibin, Zhenling (2010) přinesli ve své práci poznatky o tom, jak při úpravě těžebního 

odpadu a vedlejších energetických produktů v čínské provincii Shanxi bylo podobného 

postupu využito k recyklaci a k opětovné aplikaci důlního odpadu. Z hald hlušiny byl 

vytvořen ekopark, popílek byl použit ve stavebnictví, voda z úpravy uhlí byla recyklována 

v uzavřených potrubích a poté znovu použita, extrahovaný uhelný methan byl využit  

pro spalování v domácnostech a výrobu elektřiny. 

V další práci bylo popsáno využití popílku jako činidla zlepšujícího vlastnosti půdy 

v zemědělství (Blissett, Rowson, 2012). Od Guo, Wu (2018) byla navržena pro Singapur 

zelená technologie pro využití směsi popela ze spalování uhlí a mořské hlíny jako materiálu 

pro rekultivaci, přičemž došlo ke zlepšení kultivovatelné, degradované důlní půdy, skládek, 

dále k regeneraci opuštěných rybníků a půd v zemědělství a lesnictví. Zlepšení fyzikálních, 

chemických a biologických vlastností půd, na které byl popílek aplikován, pozorovali rovněž 

Ram, Masto (2014). Li et al. (2014) uvádí, že v Sin Tianu (Čína) byla navržena syntéza 
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merlinoitu z popílku z černého uhlí a jeho potenciální využitelnost na rekultivovaných 

plochách jako draselné hnojivo s pomalým uvolňováním. Možnostmi aplikace popílku  

při rekultivačních aktivitách se zabývá Yao et al. (2015), který ve své práci také shrnuje 

komplexní přehled možných aplikací popílku. Du et al. (2020) se zabýval výzkumem 

možností regenerace půd degradovaných větrnou erozí a prokázal možnosti využití 

popílkových substrátů jako vhodného materiálu pro zvýšení kvality svrchního půdního 

horizontu na čínských lokalitách. 

Pinto et al. (2018) nabídl na základě svého výzkumu nákladově efektivní strategie 

a přístupy pro kontaminovaná místa, spolu s nápravnými a rehabilitačními metodami  

pro kontaminované půdy a skládky odpadů. Jde v podstatě o aplikaci popílku jako aditiva 

do půdy, které může zlepšit fyzikální, chemické a biologické vlastnosti degradovaných půd 

a může působit jako zdroj mikro-živin a makro-živin pro rostliny a přispět k úspěšnosti 

rekultivací. Jala, Goyal (2006) ve své výzkumné práci také uvádějí řadu možných užitečných 

aplikací popílku směřujících k tomu, aby se minimalizovalo plýtvání primárními 

surovinami, došlo ke snížení nákladů na rekultivace a byly získány produkty s přidanou 

hodnotou. Poukázali na to, že konvenční způsoby odstraňování popílku vedou k degradaci 

orné půdy a kontaminaci podzemní vody. Popílek se však může stát užitečným 

rekultivačním aditivem, které může zlepšit pedologické charakteristiky ornice. Autoři své 

tvrzení doložili výsledky z pokusů na indických lokalitách, při nichž zkoumali základní 

chemické vlastnosti antropogenní půdy vytvořené smícháním organických zbytků furfuralu 

a anorganického popílku pro vyřešení nedostatku půdy při rekultivaci výsypkových zemin 

uhelných dolů. Výsledky naznačily, že tato umělá půda by mohla být vhodná  

pro zemědělství, dostupné živiny v ní by mohly uspokojit poptávku po růstu rostlin  

a hodnota pH by se měla přibližovat k neutrálnímu stavu. 

Vývojem technogenních půd vzniklých z popílku a popela z tepelných elektráren 

spalujících bituminózní uhlí a lignit se zabývá další práce, která shrnuje poznatky  

o stanovení jejich vlastností, jejich klasifikaci a diskusi o významných ukazatelích 

pedogeneze. V článku jsou diskutovány některé návrhy na zlepšení půdního systému WRB 

(Uzarowicz et al., 2017). Také Weber et al. (2017) se zabýval rekultivační aplikací substrátu 

tvořeného směsí popílku a kalu z čistíren odpadních vod. Na tomto substrátu bylo vysazeno 

osm typů nepůvodních dřevin. Zkoumané půdní substráty však nevytvořily geneticky 

přirozené půdní horizonty, takže 11 roků nestačilo na vývoj regosolů  
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nebo technosolů. Smíchání povrchového popílku s biosolidy zlepšilo několik vlastností 

substrátu, včetně půdní reakce, snížení hladiny slanosti a zlepšení fyzikálních vlastností. To 

vedlo ke zvýšení účinného zadržování vody a množství vody dostupné pro rostliny. Żołnierz 

et al. (2016) se zabýval možnostmi kombinace spontánní sukcese, technických 

rekultivačních opatření a zalesňování na polských lokalitách se zakládaným popílkem. 

Popílek z uhlí se často používá jako doplněk půdy ke zlepšení fyzikálně-

chemických vlastností půdy. Obsahuje však hojné prvky vzácných zemin, které mohou 

negativně ovlivnit růst a fyziologii rostlin a způsobit nebezpečí pro životní 

prostředí. Experimenty byly provedeny se dvěma luštěninami. Výsledky ukázaly,  

že koncentrace La, Ce, Sc a Y byly v popílku z uhlí (CFA) výrazně vyšší než v půdách,  

ale přidání CFA k půdě ne vždy významně zvýšilo jejich koncentrace v rostlinách. Většina 

těchto absorbovaných prvků byla sekvestrována v kořenech (He et al., 2019). Další studie 

ukázala, že málo známou možností snížení koncentrace rizikových stopových prvků 

v zeminách s aplikací popílku pro rekultivaci je výsadba speciálního druhu trávy. Metoda 

byla ověřena v laboratorních podmínkách (Ghosh et al., 2015).  

Shaheen, Hooda, Tsadilas (2014) se ve své práci zabývali výhodami a riziky využití 

popílku k rekultivačním účelům. Podobně zaměřen je další velmi rozsáhlý výzkum  

z indických lokalit věnovaný posouzení environmentálního rizika popílku z uhlí z hlediska 

vlivu na kvalitu půdy a podzemní vody. Jsou zde shrnuty výhody aplikace (dodání 

vybraných živin a zlepšení fyzikálních vlastností půdy) i rizika spočívající v možné 

kontaminaci těžkými kovy a dalšími škodlivinami (Khan, Umar, 2019).  

Wong, Wong (1989) se v Číně zabývali zajímavým výzkumem klíčivosti a růstu 

sazenic rostlinných plodin v půdách upravených popílkem včetně sledování výskytu 

rizikových stopových prvků. Možnosti dlouhodobého pěstování kulturních plodin  

na pokusných plochách tvořených struskou s využitím upravených kalů z čističek odpadních 

vod byly úspěšně vyhodnoceny na polských lokalitách (Halecki, Klatka, 2018). Využití 

popílku ze spalování uhlí pro zlepšení pedologických vlastností půdy na zemědělských 

pozemcích, eliminací možných rizik a produkcí biologicky nezávadných potravin  

na australských lokalitách je věnován další rozsáhlý výzkum (Ukwattage, Ranjith, Bouazza, 

2013).  
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Zatímco Krzaklewski, Pietrykowski, Woś (2012) měli problémy s likvidací popílku 

vznikajícího při spalování uhlí v elektrárenských zařízeních, což je závažná environmentální 

otázka ve všech zemích světa. Výsadba vegetace je často účinným prostředkem  

ke stabilizaci skládek popílku. Výsledky výsadby olše černé na lokalitách v oblasti 

Belchatowa popisují Gajič et al. (2016) ve své práci. Pokusná výsadba za různých podmínek 

prokázala úspěšnost této metody. Výsadba trvalého zeleného porostu na ložiscích popílku je 

podstatnou podmínkou provádění řádné rekultivace a lze jí dosáhnout zasetím původních 

druhů rostlin, které by měly být zásadním faktorem pro stabilitu a odolnost 

ekosystému. Důkladnější pochopení reakce rostlinných druhů na nepříznivé vlastnosti 

popílku poskytuje klíčový pohled na přijatá rozhodnutí o postupech a řízení ekologické 

rekultivace. Výzkum této rekultivační metody probíhal na srbských lokalitách. 

Specifickým problémem, který z části souvisí s rekultivacemi, se zabýval další 

výzkum. Budovy a dopravní stavby ve městech postavené na jílovitých půdách často trpí 

poškozením. Toto poškození je způsobeno smrštěním, případně expanzí půd extrakcí  

nebo absorpcí vody. Výzkum se zabýval možnou stabilizací zemin výsadbou hluboko 

kořenících dřevin a výsledky naznačily určitou možnost aplikace (Vorwerk, Cameron, 

Keppel, 2015). Indiramma, Sudharani, Needhidasan (2020) se také zabývali možností zlepšit 

fyzikálně-mechanické vlastnosti problematických zemin přidáním elektrárenského popílku. 

Šlo o výzkum za účelem studia individuálních a kombinovaných účinků příměsí, tj. vápna  

a popílku na geotechnické vlastnosti rozpínavé půdy. Výsledky ukázaly možnost stabilizace 

zemin a tím usnadnění technické rekultivace lokality. 

Ozelenění skládek z hnědouhelného popílku nabízí nejlepší způsob, jak překonat 

závažné problémy s prašností. Životaschopnost a vývoj rostlin jsou však omezeny 

nepříznivými fyzikálními, chemickými a nutričními vlastnostmi popílku. Zahájení procesů 

tvorby půdy v úložištích popela má tedy pro úspěch procesu rekultivace neocenitelný 

význam. Procesem tvorby půdy na lokalitách tohoto typu v Srbsku se zabývá případová 

studie (Kostič et al., 2018). Podobnou problematikou se zabýval kolektiv autorů, kteří 

zkoumali vlastnosti půdních materiálů odvozených z popílku 11 let po rekultivaci. Autoři 

smíchali popílek s biosolidy nebo hlínou, což zlepšilo strukturu půdního substrátu, pronikání 

kořenů a zvýšení akumulace vody. Výsledkem byla také neutralizace reakce, snížení hladiny 

slanosti a zlepšení fyzikálních vlastností půdy (Weber et al., 2015). Nové technologie výroby 

huminové kyseliny (humát draselný je stimulátor růstu rostlin, který je užitečný  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/humic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/stimulant
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pro zemědělské aplikace a pro rekultivaci půdy) a aktivního uhlí zeolitu z popílku byly 

vyvinuty na indických uhelných provozech (Velan, Prasad, 2018).  

Na amerických uhelných lokalitách byl studován krátkodobý vliv rekultivace 

uhelných dolů pomocí produktů spalování uhlí na kvalitu podzemních vod. Zjištěná 

kontaminace byla minimální (Cheng et al., 2016). Popílek z uhlí byl přitom využit při čištění 

odpadních vod nejenom adsorpcí, ale i různými technologiemi, které rozšiřují možnosti 

využití v oblastech filtrace, Fentonova procesu, fotokatalýzy a koagulace. Přezkoumávalo 

se i použití popílku z uhlí jako adsorbentu, membránového filtru, Fentonova katalyzátoru, 

fotokatalyzátoru (Mushtaq et al., 2019). Haynes (2009) se zabýval také studiem vlastností 

popílku v návaznosti na nesporně žádoucí revitalizaci skládky popílku s cílem stabilizovat 

povrchový popel proti větrné a vodní erozi a snížit množství vodných výluhů ze sedimentů. 
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4 PŘÍKLADY REKULTIVAČNÍCH STAVEB S VYUŽITÍM VEP 

NEBO SMĚSÍ S VEP 

V České republice se problematikou rekultivací těžbou postižených území, zejména 

v oblasti severozápadních Čech, dlouhodobě zabývá společnost Výzkumný ústav pro hnědé 

uhlí a.s. Základní přehled a popis o provedených rekultivačních prací se zaměřením  

na využívání VEP je uveden v následujícím textu této kapitoly.  

Pro hodnocení možností aplikace vedlejších energetických produktů  

pro rekultivační účely v podmínkách Mostecké pánve byly vybrány pokusné plochy tvořené 

různými typy pedologicky nevhodných zemin, na které byly aplikovány vedlejší energetické 

produkty. V oblasti Dolů Nástup Tušimice byla vytipována plocha na výsypce Březno, kde 

byly aplikovány elektrárenské popely pro zlepšení fyzikálních vlastností žlutých jílů.  

V oblasti Dolů Bílina byla zvolena fytotoxická, extrémně kyselá plocha. Byly zde 

aplikovány elektrárenské stabilizáty a později na další sterilní ploše výsypkové hnědé jíly. 

4.1 Aplikace elektrárenského popílku na lokalitě Březno I 

Celková situace výsypky Březno 

Výsypka Březno o výměře 600 ha se nachází mezi vodní nádrží Nechranice, 

elektrárnou Tušimice a svahy povrchového dolu Libouš.  

Na ploše výsypky Březno bylo použito několik způsobů rekultivace. Morfologie 

terénu upravené výsypky umožňovala ve větší míře použít zemědělský způsob rekultivace. 

Blízká nádrž Nechranice vytváří vlhčí mikroklima, a tak i zde našla svoje místo ovocnářská 

rekultivace na výměře 50 ha. Na zbývající zemědělské rekultivaci o výměře 220 ha, která je 

vedena v současné době jako travní porost (Obrázek 11), byla vyzkoušena meliorační 

metoda zlepšení fyzikálních vlastností půdy elektrárenským popelem. Pro sledování tohoto 

způsobu meliorace a rekultivace zde byly založeny rozsáhlé pokusné plochy a zjišťoval se 

vliv různých dávek elektrárenských popelů na různé druhy zemědělských plodin.  

Na zemědělské plochy navazují plochy rozpracovaných lesnických rekultivací  

o výměře 250 ha, kde na vhodných lokalitách o výměře přibližně 15 ha bylo provedeno 

zalesnění bez terénních úprav. Na plochy byly vysázeny hodnotné dřeviny, zejména sazenice 

dubů, které jsou chráněny v oplocenkách, a to vzhledem k velkému výskytu tzv. vysoké 
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zvěře na lokalitě. Tato ochrana sazenic před zvěří se ukázala navzdory prvotním vysokým 

nákladům po několika letech jako vysoce efektivní vzhledem k omezení úhynu sazenic  

a nízkým nákladům na následnou pěstební péči (Řehoř, 2007). 

 
Obrázek 11 Travní porosty na výsypce Březno (Řehoř, 2006) 

 

Plocha „Březno I“ v oblasti Dolů Nástup Tušimice 

Na výsypce Březno v oblasti Dolů Nástup Tušimice byla ve spolupráci 

Severočeských dolů a.s. (SD a.s.) a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU, a.s.)  

v roce 2006 vytvořena pokusná plocha Březno I. 

Šlo o tři samostatné plochy o rozloze 1 ha. Svrchní horizont byl tvořen extrémně 

jemnozrnnými žlutými jíly, které vytvářely na povrchu terénu prakticky nepropustný 

horizont, který velmi komplikoval rekultivační práce. Aby se zlepšily fyzikální vlastnosti 

zeminy, na plochy byl pokusně aplikován elektrárenský popel (Ondráček, Řehoř, 2006; 

Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010). 

Charakteristika pokusné plochy „Březno I“ 

Svrchní půdní horizont byl tvořen extrémně jemnozrnnými žlutými jíly, které 

splňovaly parametry těsnicích jílů. Žluté nadložní jíly tvoří svrchní horizont rekultivovaných 

lokalit v oblasti Mostecké pánve naštěstí jen vzácně. Převážně jde právě o výsypkové 

lokality lomu Libouš. Stratigraficky tvoří hlavu terciérních vrstev a objevují se hned pod 

kvartérními zeminami. 
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Tyto horniny jsou převážně homogenní, silně lepivé. Díky nepříznivým fyzikálním 

vlastnostem a vodnímu režimu nejsou pro rekultivační využití vhodné. V mineralogickém 

složení hornin převládá kaolinit, montmorillonit, křemen a illit. Z hlediska chemismu jsou 

prakticky bezkarbonátové, půdní reakce bývá slabě alkalická až slabě kyselá, sorpční 

schopnost je většinou vysoká. Za nízký lze považovat obsah fosforu, draslík bývá většinou 

na úrovni hodnocení středního a obsah hořčíku na úrovni obsahu vysokého. Ze zrnitostního 

hlediska jsou extrémně jemnozrnné, a pro rekultivační účely nevhodné. Jejich 

hydrofyzikální půdní vlastnosti se nemění ani po delším období po uložení na povrch 

výsypky. Vytvářejí trvale slitou půdní strukturu s nepříznivými infiltračními schopnostmi. 

V extrémních případech lze takto postižené plochy označit jako sterilní. Technická  

i biologická rekultivace hornin je velmi obtížná a zpravidla málo úspěšná (Ondráček, Řehoř, 

2006; Vráblíková a kol., 2018). 

Typické parametry rekultivovaného půdního profilu (při aplikaci ornice)  

a parametry výsypkových zemin ukazují následující Tabulky 6 a 7 (Řehoř, Šafářová, 

Ondráček, 2010). 

Tabulka 6 Typické vlastnosti rekultivovaného půdního profilu (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Sonda S1 

interval 

odběru  

[m] 

Nc 

[%] 

Org. 

látky 

Cox 

[%] 

CaCO3 

[%] 
pH 

KCl 

Přijatelné živiny 

[mg/kg] 
Sorpční schopnost 

P K Mg 
S T V 

[%] [mmol/100 g] 

0,00 - 0,40 0,19 2,3 2,2 6,6 10 268 950 20 20 100 

0,40 - 0,90 0,05 2,1 1,9 7,4 4 245 981 14 14 100 
 Legenda k Tabulce 6: Cox – oxidovatelný uhlík, Nc – celkový obsah dusíku 

Po aplikaci ornice došlo ke zlepšení vlastností rekultivovaného půdního profilu, 

zejména celkového obsahu dusíku, přijatelných živin a sorpčních vlastností, které odpovídají 

požadavkům na zemědělskou rekultivaci. Typické je ostré rozhraní meze kvalitní ornicí  

a podložním písčitým jílem. 

 
Tabulka 7 Vlastnosti typických původních výsypkových zemin (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Horninový 

typ 

Nc 

[%] 

Org. 

látky 

Cox 

[%] 

CaCO3 

[%] 
pH 

KCl 

Přijatelné živiny 

[mg/kg] 
Sorpční schopnost 

P K Mg 
S T V 

[%] [mmol/100 g] 

žlutý jíl - 2,0 1,9 7,3 2 225 768 10 10 100 
šedý jílovec 0,05 2,1 1,8 7,3 3 268 956 14 14 100 

Legenda k Tabulce 7: Cox – oxidovatelný uhlík, Nc – celkový obsah dusíku 
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Chemicko-pedologické vlastnosti žlutého jílu a šedého jílovce se liší jen minimálně. 

Šedý jílovec má vyšší obsah přijatelných živin a lepší sorpční schopnosti. Jílovce jsou 

v celku vyhovující. 

Metodika aplikace elektrárenského popela a laboratorních analýz 

Experiment byl připraven dle metodiky VÚHU, a.s. zpracované na základě 

požadavku SD a.s. (Řehoř, 2007; VÚHU, 2007). Shrnutí metodiky pokusu a jeho výsledků 

je zpracováno na základě údajů získaných z odborného posudku shrnujícího výsledky 

experimentu (Ondráček, Řehoř, 2006) a následné publikace v odborném tisku (Řehoř, 

Šafářová, Ondráček, 2010).  

Na tři plochy o rozloze 1 hektaru na plochu Březno I v oblasti Dolů Nástup 

Tušimice, byly navezeny elektrárenské popely v množství 200 tun na hektar, které byly 

pluhováním zapraveny do svrchního horizontu. Z každé hektarové plochy bylo odebráno 

před aplikací popela a po jeho aplikaci 6 vzorků, z nichž byl vždy vytvořen jeden směsný 

vzorek. Celkem tedy bylo analyzováno 6 vzorků. Na nich byly vyhodnoceny parametry 

původních žlutých jílů a vzniklé směsi. 

Vzorky s aplikovaným elektrárenským popelem byly testovány na přítomnost 

rizikových stopových prvků. U provedené zkoušky bylo potvrzeno, že vyhovuje vyhlášce 

MŽP ČR č. 13/1994 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu pro ostatní půdy, v platném 

a účinném znění (Sbírka zákonů ČR, 1994).  

Nejvýznamnějším rozborem pro tento experiment byla zrnitostní analýza neboli 

granulometrie. Při zjišťování zrnitostního složení vzorků byla využita kombinace zkoušek 

sítového rozboru a měření jemnozrnných podílů v laserovém granulometru. Po rozdružení 

vzorků máčením byly stanoveny obsahy na sítech 12 mm, 10 mm, 9 mm, 8 mm, 3 mm,  

2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm a 0,1 mm. Pro frakci pod 0,50 mm byla použita zrnitostní 

analýza na granulometru CILAS 1064 LIQID.  

U každého vzorku byl proveden makroskopický popis, hodnocení zrnitostního 

složení, stanovení půdní reakce, stanovení obsahu CaCO3, stanovení obsahu a kvality 

oxidovatelného uhlíku a humusu, stanovení obsahu dusíku, stanovení sorpční schopnosti  

a stanovení obsahu přijatelných živin metodikou Mehlich 3 podle Metodického postupu  

pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrhu hodnocení kritérií jejich 
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obsahu v zemědělských půdách. Metodika byla certifikována Ministerstvem zemědělství ČR 

pod č. 76359/2017-MZE-17221 (VÚRV, 2017). 

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušebními laboratořemi 

VÚHU, a.s. a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i.)  

i akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) dle ČSN EN IS0/IEC 

17025:2005 pod č. 1078 na základě Interních metodických předpisů (IMP) schválených 

Českým institutem pro akreditaci (ČSN, 2005). 

Výsledky analýz tří vzorků odebraných před aplikací elektrárenského popela 

(sondy S1 až S3) ukazují Tabulky 8 až 11 (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010). 

 

Tabulka 8 Makroskopický popis odebraných vzorků (před aplikací popela) (Řehoř, 

Šafářová, Ondráček, 2010) 

Lab. číslo 

vzorku 
Interval 

odběru [m] 
Plocha Makroskopický geologický popis 

1 
S1 

0 – 0,40 
Březno A 

jíl žlutý, plastický, ojediněle 

s kořínky rostlin 

2 
S2 

0 – 0,40 
Březno B 

jíl žlutý, plastický, ojediněle 

s kořínky rostlin 

3 
S3 

0 – 0,40 
Březno C 

jíl žlutý, plastický, ojediněle 

s kořínky rostlin 
    Legenda k Tabulce 8: S1, S2, S3 – sonda 

Odebrané vzorky jsou makroskopicky prakticky totožné, jde o plastický žlutý jíl. 

 
Tabulka 9 Stanovení obsahu dusíku, Cox, CaCO3 a půdní reakce (před aplikací popela) (Řehoř, 

Šafářová, Ondráček, 2010) 

Laboratorní číslo vzorku 
Obsah 

CaCO3 [%] 
pH / H2O 

Cox 
[%]  

Nc 
[%]  

1 0,8 7,1 1,7 0,04 

2 0,9 7,0 1,4 0,06 

3 1,1 6,9 1,6 0,04 
    Legenda k Tabulce 9: Cox – oxidovatelný uhlík, Nc – celkový obsah dusíku 

Základní chemicko-pedologické vlastnosti odebraných vzorků jsou velmi podobné 

a s výjimkou CaCO3 v podstatě vyhovující.  

Výsledky uvedené v Tabulkách 8 až 11 potvrzují známé vlastnosti žlutých jílů 

shrnutých v dostupných podkladech (Řehoř, 2007). 
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Tabulka 10 Stanovení obsahu přijatelných živin a hodnot sorpční kapacity (před aplikací popela) 

(Řehoř, Šafářová, Ondráček a kol., 2010) 

Laboratorní 

číslo 
vzorku 

Přijatelné živiny 
[mg/kg] 

Sorpce 
[mmol/100 g] [%]  

P K Mg S T V 

98118 4 229 856 15 15 100 

98119 4 232 922 14 14 100 

98120 5 255 911 15 15 100 

Obsah přijatelných živin a sorpční schopnosti jsou u odebraných vzorků prakticky 

totožné, a to na velmi dobré úrovni. 

 
Tabulka 11 Výsledky zrnitostní analýzy žlutého jílu před aplikací elektrárenského popela (Řehoř, 

Šafářová, Ondráček, 2010) 

Laboratorní 

číslo vzorku 

Zrnitostní 

kategorie I 

[%]  

Zrnitostní 

kategorie II 

[%]  

Zrnitostní 

kategorie 

III [%]  

Zrnitostní 

kategorie IV 

[%]  

Skelet 

[%]  

1 76 17 1 5 1 

2 78 16 2 3 1 

3 73 19 2 6 0 

    Legenda k Tabulce 11: 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 

Výsledky zrnitostní analýzy potvrdily, že žlutý jíl je extrémně jemnozrnný 

(prakticky fyzikální jíl) a z tohoto hlediska pro rekultivační účely zcela nevhodný.  

Výsledky analýz tří vzorků odebraných po aplikaci popela (sondy S4 až S6) ukazují 

Tabulky 12 až 15 (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010). 

 
Tabulka 12 Makroskopický popis odebraných vzorků (po aplikaci popela) (Ondráček, Řehoř, 2006; 

Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Lab. číslo 

vzorku 
Interval 

odběru [m] 
Plocha Makroskopický geologický popis 

1 
S4 

0 – 0,40 
Březno A 

jíl žlutý, plastický, ojediněle s kořínky 

rostlin, s vtroušeninami popele 

2 
S5 

0 – 0,40 
Březno B 

jíl žlutý, plastický, ojediněle s kořínky 

rostlin, s vtroušeninami popele 

3 
S6 

0 – 0,40 
Březno C 

jíl žlutý, plastický, ojediněle s kořínky 

rostlin, s vtroušeninami popele 
      Legenda k Tabulce 12: S4, S5, S6 – sonda 

Makroskopický popis uvedený v Tabulce 12 potvrzuje aplikaci elektrárenského 

popela, který se objevuje ve formě vtroušenin. 

 

 

 

 



Šárka Marešová: Využití VEP při rekultivačních činnostech v Mostecké pánvi 

2020  26 

 

Tabulka 13 Stanovení obsahu dusíku, Cox, CaCO3 a půdní reakce (po aplikaci popela) (Ondráček, 

Řehoř, 2006; Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Laboratorní číslo 

vzorku 
Obsah 

CaCO3 [%] 
pH / H2O 

Cox 
[%] 

Nc 
[%]  

1 0,8 6,9 1,8 0,04 
2 1,1 6,9 1,6 0,05 
3 1,1 6,8 1,6 0,04 

      Legenda k Tabulce 13: Cox – oxidovatelný uhlík, Nc – celkový obsah dusíku 

Na chemicko-pedologických vlastnostech uvedených v Tabulce 13 se aplikace 

popela prakticky neprojevila. 

 
Tabulka 14 Stanovení obsahu přijatelných živin a hodnot sorpční kapacity (po aplikaci popela) 

(Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Laboratorní 

číslo vzorku 

Přijatelné živiny 
[mg/kg] 

Sorpce 
[mmol/100 g] [%] 

P K Mg S T V 

98118 4 222 844 15 15 100 
98119 3 235 911 14 14 100 
98120 4 245 901 14 14 100 

Ani na chemicko-pedologických vlastnostech uvedených v Tabulce 14 se aplikace 

popela prakticky neprojevila. 

 
Tabulka 15 Výsledky zrnitostní analýzy žlutého jílu po aplikaci elektrárenského popela (Ondráček, 

Řehoř, 2006; Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Laboratorní 
číslo vzorku 

Zrnitostní 
kategorie I 

[%]  

Zrnitostní 
kategorie II 

[%]  

Zrnitostní 
kategorie 

III [%]  

Zrnitostní 
kategorie IV 

[%]  

Skelet 
[%]  

1 56 28 2 10 4 
2 58 21 3 17 1 
3 54 24 3 18 1 

    Legenda k Tabulce 15: 

   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 

Na zrnitostních vlastnostech uvedených v Tabulce 15 se aplikace popela projevila 

významně nárůstem procentuálního obsahu hrubších zrnitostních frakcí II až IV i skeletu. 

Zhodnocení 

Ze srovnání chemicko-pedologických vlastností zemin před aplikací VEP (Tabulky 

9 a 10) a po aplikaci (Tabulky 13 a 14) plyne, že zeminy zájmové plochy mají samy o sobě 

příznivé chemicko-pedologické vlastnosti (obsahy CaCO3, Cox a Nc, pH, sorpce, obsah 

přijatelných živin), které nebyly aplikací VEP nijak ovlivněny. Cílem experimentu však byla 

úprava nevhodného, extrémně jemného zrnitostního složení. Z výsledků zkoušky zrnitosti 
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(Tabulky 11 a 15) toto zlepšení skutečně plyne. Při bližším makroskopickém zkoumání 

odebraných vzorků však bylo zjištěno, že se popílek nepodařilo zapravením rovnoměrně 

homogenizovat a že vytvořil v jílu izolované chuchvalce. Experiment byl tedy spíše 

neúspěšný a optimální metodika zapravení elektrárenského popílku bude vyžadovat další 

výzkumné práce. Svědčí o tom i stav následné lesnické rekultivace na Obrázku 12 

(Ondráček, Řehoř, 2006; Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010). 

 
Obrázek 12 Neúspěšný experiment využití popílku na lesnické rekultivaci (Řehoř, Šafářová, 

Ondráček, 2010) 

4.2 Aplikace elektrárenského stabilizátu na lokalitě vnitřní výsypka I 

lomu Bílina 

Celková situace vnitřní výsypky lomu Bílina 

S postupem rozvoje velkolomu Maxim Gorkij a vytvoření dostatečného odstupu 

těžební porubní fronty začala být v roce 1979 zakládána vnitřní výsypka lomu. 

Strukturně geologická stavba ložiska, kde se výrazně projevila Heřmanská porucha, 

způsobila, že se lom po dlouhou dobu rozvíjel ve dvou výškově oddělených křídlech, a to 

nižším jižním a vyšším severním. Postupným snižováním a sbližováním výškové úrovně 

paty hlavní uhelné sloje směrem k západu došlo k postupnému propojení obou oddělených 

skrývkových a posléze i těžebních front dnešního lomu Bílina. 

Vnitřní výsypka dolu Bílina je dnes jediným výsypným prostorem dolu, neboť dříve 

provozované vnější výsypky Radovesice a Pokrok již nefungují. Na postupu a tvarování 
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vnitřní výsypky Dolu Bílina bude tedy záviset zbytková jáma lomu a definitivní tvarování 

a začlenění území do budoucí krajiny po ukončení těžební činnosti tohoto báňského provozu 

východní části Mostecké pánve (Ondráček a kol., 2003). 

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

jsou zakládány převážně těžko rekultivovatelné písčité zeminy, a proto se zde využívalo 

k úspěšné melioraci povrchu převrstvení spraší, doplněnou o vysokou dávku organických 

kompostů. Výsledky jsou okamžitě zřetelné a roční přírůstky na jednotlivých lesních 

výsadbách jsou toho důkazem. Na náhorní planině výsypky je již realizována zemědělská 

rekultivace s rozptýlenou zelení. Další etapy rekultivace následovaly po roce 2010, kdy bylo 

dokončeno zakládání na výsypce Pokrok.  

Hlavní zeminou vnitřní výsypky Dolu Bílina jsou jílovité písky a písky, které 

obsahují mnoho písečných čoček deltově písčitého souvrství. Z hlediska fyzikálních  

i chemických vlastností mohou být značně heterogenní, často obsahují velký podíl jílovitých 

příměsí. V případě obsahu výraznějšího podílu prachových částic jde o kuřavkové písky, 

které mají extrémně nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti. V minerálním složení 

výrazně převládá křemen. Mají velmi nízký obsah přijatelných živin, velmi nízkou sorpční 

schopnost půdy, jsou bezkarbonátové a ve většině případů neobsahují toxické příměsi. Půdní 

reakce může být neutrální, v případě poloh vyskytujících se nad uhelnou slojí až silně kyselá. 

Díky hrubému zrnitostnímu složení mají velmi špatnou erozní stabilitu a jsou náchylné  

ke skluzům (Řehoř, 2007). 

Antropogenní půdní profil vytvořený s využitím sprašových hlín je charakterizován 

v Tabulce 16, původní výsypkové zeminy pak v Tabulce 17 (Řehoř, 2007). Okrajová část 

vnitřní výsypky je ukázána na Obrázku 13. 

Tabulka 16 Vlastnosti rekultivovaného půdního profilu (Řehoř, 2007) 

Sonda S1 

interval 

odběru 
[m] 

Nc 

[%] 

Org. 

látky 

Cox 

[%]  

CaCO3 

[%]  
pH 

KCl 

Přijatelné živiny 

[mg/kg] 
Sorpční schopnost 

P K Mg 
S T V 

[%]  [mmol/100 g] 

0,00 - 0,20 
(1) 

0,12 1,9 4,5 7,3 7 175 1 010 14 14 100 

0,20 - 0,40 
(2) 

0,10 2,4 2,9 7,3 8 190 995 14 14 100 

0,40 - 0,60 
(3) 

0,05 2,4 0,8 7,1 5 120 564 7 7 100 

 Legenda k Tabulce 16: (1) - zemina jílovohlinitá, (2) - zemina jílovohlinitá, (3) - zemina jílovohlinitá 
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Vlastnosti rekultivovaného půdního profilu potvrzují úspěšnost rekultivace, 

horizont s aplikací sprašových hlín (0,00 až 0,40 m) má oproti podložnímu jílovitému písku 

podstatně lepší zásobu přijatelných živin a sorpční schopnosti.  

 
Tabulka 17 Vlastnosti původních výsypkových zemin (Řehoř, 2007) 

Horninový 

typ 
Nc 

[%]  

Org. 

látky 

Cox 

[%]  

CaCO3 

[%]  
pH 

KCl 

Přijatelné živiny 

[mg/kg] 
Sorpční schopnost 

P K Mg 
S T V 

[%]  [mmol/100 g] 

pís. jílovec 

(1) 
0,01 2,1 0,9 6,8 1 160 566 8 8 100 

šedý jílovec 

(2) 
0,05 2,4 2,0 7,4 3 234 942 14 14 100 

písek  
(3) 

0,01 1,0 0,8 6,3 0 100 455 6 6 100 

prach.uhel.  

jílovec (4) 
- 5,4 0,6 4,5 0 55 120 5 20 25 

Legenda k Tabulce 17: (1) - zemina písčitohlinitá, (2) - zemina jílovohlinitá, (3) - zemina hlinitopísčitá,  

(4) – zemina hlinitopísčitá 

Tabulka ukazuje pestrou škálu vlastností jednotlivých typů zemin vnitřní výsypky 

Dolů Bílina. S výjimkou šedého jílovce jsou rekultivačně špatně využitelné, v případě 

prachovitého uhelného jílovce jde o zeminu fytotoxickou.  

 

 
Obrázek 13 Pohled na okrajovou část vnitřní výsypky Bílina (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 
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Plocha „vnitřní výsypka I“ v oblasti Dolů Bílina 

Na vnitřní výsypce lomu Bílina byly situovány dvě pokusné plochy odlišného 

charakteru.  První z nich (vnitřní výsypka I) o rozloze 1 hektaru byla vybrána ve spolupráci 

SD a.s. a VÚHU, a.s. v roce 2007. Byla tvořena fytotoxickými, extrémně kyselými uhelnými 

jíly. V tomto případě experiment spočíval v aplikaci různých dávek stabilizátu pro úpravu 

půdní reakce. 

Metodika aplikace elektrárenského stabilizátu a laboratorních analýz – plocha 

vnitřní výsypka I 

Experiment byl připraven dle metodiky VÚHU, a.s. zpracované na základě 

požadavku SD a.s. (Řehoř, 2007; VÚHU, 2007). Shrnutí metodiky pokusu a jeho výsledků 

je zpracováno na základě údajů získaných z odborného posudku shrnujícího výsledky 

experimentu (Ondráček, Řehoř, 2006) a následné publikace v odborném tisku (Řehoř, 

Šafářová, Ondráček, 2010).  

Na ploše vnitřní výsypka I byla testována aplikace elektrárenského stabilizátu  

na extrémně kyselé (z rekultivačního hlediska fytotoxické) uhelné jílovce z úpravny uhlí 

Ledvice, které tvořily na výsypce rozsáhlou fytotoxickou plochu. Pro experiment byl využit 

stabilizát z elektrárny Ledvice, který je zde produktem odsíření. Cílem práce bylo posoudit 

možnosti zefektivnění technické rekultivace fytotoxických ploch (Řehoř, Šafářová, 

Ondráček, 2010). 

Hodnota půdní reakce ve vodním výluhu činila u výše uvedených uhelných jílovců 

obvykle zhruba 3,8 až 4,5. Po aplikaci různých dávek elektrárenského stabilizátu byla 

zjišťována půdní reakce výsledné směsi. 

V rámci řešení byly nejprve odebrány vzorky čistého elektrárenského stabilizátu  

a uhelného jílovce, u nichž byla zjištěna hodnota půdní reakce ve vodním výluhu. Pak byly 

připraveny laboratorní plochy o rozměrech 10 × 10 m, do nichž byly zapravovány různé 

dávky stabilizátu a následně zjišťována půdní reakce směsi. Zapravená dávka stabilizátu 

byla na závěr přepočítána na plochu 1 hektaru. Výsledky uvádí následující Tabulka 18. 

Vzorky byly odebrány ihned po aplikaci stabilizátu. Další odběry vzorků následovaly  

po 2 a 5 letech, výsledky jsou ukázány v Tabulce 19 (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010). 

Fytotoxickou oblast ukazuje Obrázek 14.  
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Obrázek 14 Uhelnými jíly tvořený svrchní horizont na ploše vnitřní výsypka I (Řehoř, Šafářová, 

Ondráček, 2010) 

 

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušebními laboratořemi 

VÚHU, a.s. a VÚMOP, v.v.i. i akreditovaným ČIA dle ČSN EN IS0/IEC 17025:2005 pod  

č. 1078 na základě IMP schválených ČIA (ČSN, 2005; VÚHU, 2007). 

 

Tabulka 18 Doporučené dávky stabilizátu a výsledné hodnoty půdní reakce (bezprostředně 

po aplikaci) (Ondráček, Řehoř, 2007; Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

Vzorek 
Dávka stabilizátu / 1 ha 

[t] 
pH 

[vodní výluh] 

čistý stabilizát -                12,10 
A 600 9,63 
B 500 8,86 
C 400 8,57 
D 300 8,12 
E 200 7,25 
F 100 7,00 

uhelný jílovec 0 4,11 

Výsledky půdní reakce v bezprostředně po aplikaci uvedené v Tabulce 18 ukázaly 

značný vliv elektrárenského stabilizátu na fytotoxickou zeminu. 

Směsi A až F byly testovány na přítomnost rizikových stopových prvků, všechny 

vzorky vyhovují vyhlášce MŽP ČR č. 13/1994 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu 

pro ostatní půdy, v platném a účinném znění (Sbírka zákonů ČR, 1994; Vráblíková  

a kol., 2018). 
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Změny v hodnotách půdní reakce směsí A až F byly ověřovány po dvou letech 

dalším odběrem a analýzou vzorků. Výsledky udává Tabulka 19. 

 

Tabulka 19 Doporučené dávky stabilizátu a výsledné hodnoty půdní reakce (Řehoř, Šafářová, 

Ondráček, 2010; Ondráček, Řehoř, 2007) 

Vzorek 
Dávka stabilizátu / 1 ha 

[t] 

pH 
[vodní výluh] 

situace po 2 letech 

pH 
[vodní výluh] 

situace po 5 letech 

A 600 8,52 8,45 
B 500 8,00 7,70 
C 400 7,80 7,40 
D 300 7,50 7,20 
E 200 7,20 7,00 
F 100 7,00 6,60 

Srovnání výsledků půdní reakce bezprostředně po aplikaci a s časovým odstupem 

až pěti let uvedené v Tabulce 19 ukázaly situaci zeminy po stabilizaci hodnot a umožnily 

navrhnout optimální dávkování. 

Stav lesnické rekultivace pěti let po aplikaci stabilizátu ukazuje Obrázek 15.  

 
Obrázek 15 Lesnická rekultivace na ploše vnitřní výsypka I (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010) 

 

Zhodnocení 

Tento experiment byl laboratorně namodelován směsí kyselého uhelného jílovce  

a elektrárenského stabilizátu, který odpovídal dávkování 600 tun na hektar až 100 tun  

na hektar. Následně byla u těchto směsí a srovnávacích vzorků odpovídajících čistému 

elektrárenskému stabilizátu a čistému uhelnému jílovci zjištěna půdní reakce ve vodním 
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výluhu. Výsledky udávají Tabulky 18 a 19. Z Tabulky 18 plyne extrémní kyselost původních 

uhelných jílovců i extrémní zásaditost aplikovaného stabilizátu. Potvrdilo se rovněž,  

že dávkování 600 tun na hektar je extrémně vysoké a hodnota pH vzniklé směsi je silně 

zásaditá. Optimální dávkování se dle Tabulky 18 pohybuje v rozmezí 100 až 300 tun  

na hektar, s přihlédnutím k časovému vývoji půdní reakce (Tabulka 19) lze pro další aplikaci 

doporučit dávku 200 tun na hektar (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010). 

4.3 Aplikace skrývkových zemin na lokalitě vnitřní výsypka II lomu 

Bílina 

Celková situace vnitřní výsypky lomu Bílina 

Celková situace vnitřní výsypky lomu Bílina je popsána v kapitole 4.2. 

Plocha „vnitřní výsypka II“ v oblasti Dolů Bílina 

Druhá plocha o rozsahu tří hektarů (vnitřní výsypka II) byla tvořena prakticky 

sterilními písky. Experiment spočíval v plošné aplikaci hnědých jílů ze skrývkových řezů 

lomu Bílina (Akreditovaná zkušební laboratoř pod č. 1078). Experiment je z roku 2019, kdy 

byl Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. zpracován na základě požadavku SD a.s. 

optimální metodikou technické rekultivace zájmové plochy. Výsledky práce zatím nebyly 

publikovány.  

V rámci mé profese Technika v Akreditované zkušební laboratoři  

(AZL) – Laboratoř testování hornin (LTH) ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. se 

podílím na zpracování vzorků. 

Metodika aplikace hnědého výsypkového jílu a laboratorních analýz – plocha 

vnitřní výsypka II 

Na ploše vnitřní výsypka II o rozsahu 3 hektarů byla testována aplikace hnědých 

výsypkových jílů na plochu tvořenou prakticky sterilními písky. Jejich zdrojem jsou četné 

písečné čočky deltově písčitého souvrství lomu Bílina. Z hlediska fyzikálních  

i chemických vlastností mohou být značně heterogenní, často obsahují značný podíl 

jílovitých příměsí. V případě obsahu výraznějšího podílu prachových částic jde o kuřavkové 

písky, které mají extrémně nepříznivé hydrofyzikální půdní vlastnosti. Zabarvení písku  

v původním stavu bývá značně proměnlivé. V minerálním složení výrazně převládá křemen. 
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Mají velmi nízký obsah přijatelných živin, velmi nízkou sorpční schopnost půdy, jsou 

bezkarbonátové a ve většině případů neobsahují toxické příměsi. Půdní reakce může být 

neutrální až silně kyselá (v případě poloh vyskytujících se nad uhelnou slojí). Vykazují velmi 

špatnou erozní stabilitu a náchylnost ke skluzům. Z rekultivačního hlediska nejsou 

fytotoxické, svými vlastnostmi se však blíží zeminám sterilním. (Vráblíková a kol., 2018). 

Povrch terénu zájmové plochy po aplikaci hnědého jílu ukazuje Obrázek 16. 

  
Obrázek 16 Povrch terénu po aplikaci hnědých jílů na ploše vnitřní výsypka II (Řehoř, 2019) 

 

Na zájmovou plochu byl navezen horizont 0,2 m hnědých jílů z druhého 

skrývkového řezu lomu Bílina pro stabilizaci území a zlepšení chemicko-pedologických 

vlastností svrchního horizontu. Tyto jíly jsou charakteristické postupným lístkovitým 

rozpadem a velmi příznivými rekultivačními vlastnostmi. Mají příznivou zrnitostní skladbu, 

mineralogii i chemismus.  Jejich větrání je dáno minerálním složením a povahou minerálních 

tmelů. Při převaze sideritu dochází působením vody k hydrolýze a k oxidaci za vzniku 

hydroxidů železa, což se projevuje procesem hnědnutí v povrchové vrstvě výsypek  

a rychlejším rozpadem hornin do lístkovitých struktur. Současně dochází k postupnému 

uvolňování přijatelných živin, což je z hlediska rekultivací příznivé. Vývoj fyzikálních 

vlastností rekultivovaných zemin závisí především na rychlosti rozpadu lístkovité struktury. 

Často hrozí intenzivní zhutnění a výrazné snížení vodopropustnosti. Z hlediska chemismu 

se vyznačují nízkým obsahem karbonátů, půdní reakce bývá slabě alkalická až slabě kyselá, 

sorpční schopnost je zpravidla vysoká. Za nižší lze považovat obsah fosforu, draslík bývá 

většinou na úrovni hodnocení středního a obsah hořčíku na úrovni obsahu vysokého. Ze 
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zrnitostního hlediska je lze považovat za spíše jemnozrnné a pro rekultivační účely 

využitelné.  

V rámci ověření výsledku byly realizovány tři půdní sondy, z nichž byly odebrány 

vzorky původní zeminy před aplikací hnědých jílů a po jejich aplikaci.  

Významným rozborem pro tento experiment byla zrnitostní analýza neboli 

granulometrie. Při zjišťování zrnitostního složení vzorků byla využita kombinace zkoušek 

sítového rozboru a měření jemnozrnných podílů v laserovém granulometru. Po rozdružení 

vzorků máčením byly stanoveny obsahy na sítech 12 mm, 10 mm, 9 mm, 8 mm, 3 mm,  

2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm a 0,1 mm. Pro frakci pod 0,50 mm byla použita zrnitostní 

analýza na granulometru CILAS Particle Size Analyzer 1090.  

U každého vzorku byl proveden makroskopický popis, hodnocení zrnitostního 

složení, stanovení půdní reakce, stanovení obsahu CaCO3, stanovení obsahu  

a kvality oxidovatelného uhlíku a humusu, stanovení obsahu dusíku, stanovení sorpční 

schopnosti a stanovení obsahu přijatelných živin metodikou Mehlich 3 podle Metodického 

postupu pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrhu hodnocení 

kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách. Metodika byla certifikována Ministerstvem 

zemědělství ČR pod č. 76359/2017-MZE-17221 (VÚRV, 2017). 

Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušebními laboratořemi 

VÚHU, a.s. a VÚMOP, v.v.i. i akreditovaným ČIA dle ČSN EN IS0/IEC 17025:2005 pod  

č. 1078 na základě IMP schválených ČIA (ČSN, 2005; VÚHU, 2019). 

Výsledky analýz tří vzorků odebraných před aplikací hnědého jílu (sondy  

S1 až S3) ukazují Tabulky 20 až 23. 

 Svrchní horizont terénu před aplikací hnědého jílu ukazuje Obrázek 15 a situaci  

po aplikaci Obrázek 16. 

Tabulka 20 Makroskopický popis odebraných vzorků (před aplikací hnědého jílu) (archiv VÚHU, a.s.) 

Lab. číslo 

vzorku 
Interval 

odběru [m] 
Plocha Makroskopický geologický popis 

1 
S1 

0 – 0,40 
vnitřní výsypka 

II 
písek šedožlutý, slabě jílovitý, 

ojediněle s kořínky rostlin 

2 
S2 

0 – 0,40 
vnitřní výsypka 

II 
písek šedožlutý, slabě jílovitý, 

ojediněle s kořínky rostlin 

3 
S3 

0 – 0,40 
vnitřní výsypka 

II 
písek šedožlutý, slabě jílovitý, 

ojediněle s kořínky rostlin 
       Legenda k Tabulce 20: S1, S2, S3 – sonda 
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Na třech plochách byl odebrán vzorek ve stejném hloubkovém intervalu pro určení 

makroskopického popisu před aplikací hnědého jílu. Tři odebrané vzorky mají 

makroskopický geologický popis shodný, jde o šedožlutý, slabě jílovitý písek. 

 
Tabulka 21 Stanovení obsahu dusíku, Cox, CaCO3 a půdní reakce (před aplikací hnědého jílu) (archiv 

VÚHU, a.s.) 

Laboratorní číslo 

vzorku 
Obsah 

CaCO3 [%] 
pH / H2O 

Cox 
[%] 

Nc 
[%] 

1 0,3 6,1 0,4 0,03 
2 0,1 5,8 0,1 0,00 
3 0,3 6,2 0,3 0,01 

       Legenda k Tabulce 21: Cox – oxidovatelný uhlík, Nc – celkový obsah dusíku 

Výsledky základních chemicko-pedologických vlastností vzorků jsou podobné, 

odpovídají v literatuře popsaným parametrům (Vráblíková a kol., 2018) a pro rekultivační 

využití jsou nevhodné. 

 
Tabulka 22 Stanovení obsahu přijatelných živin a hodnot sorpční kapacity (před aplikací hnědého jílu) 

(archiv VÚHU, a.s.) 

Laboratorní 

číslo 
vzorku 

Přijatelné živiny 
[mg/kg] 

Sorpce 
[mmol/100 g] [%] 

P K Mg S T V 

1 1 85 198 9 9 100 
2 0 74 155 9 9 100 
3 1 94 121 8 8 100 

Vlastnosti odebraných vzorků jílovitého písku shrnuté v Tabulkách 20 až 23 

odpovídají v literatuře popsaným parametrům (Vráblíková a kol., 2018) a pro rekultivační 

využití jsou nevhodné. 

 
Tabulka 23 Výsledky zrnitostní analýzy jílovitého písku (před aplikací hnědého jílu) (archiv VÚHU, 

a.s.) 

Laboratorní 
číslo vzorku 

Zrnitostní 
kategorie I 

[%]  

Zrnitostní 
kategorie II 

[%]  

Zrnitostní 
kategorie 

III [%]  

Zrnitostní 
kategorie IV 

[%]  

Skelet 
[%]  

1 21 12 6 41 12 
2 18 11 4 46 9 
3 23 14 5 39 10 

    Legenda k Tabulce 23:  

   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 

Výsledky zrnitostní analýzy jednotlivých vzorků jsou si velmi blízké. Jde  

o zeminy písčito-jílovité a jílovito-písčité. Z hlediska rekultivačního využití jsou příliš 

hrubozrnné a málo odolné proti erozi. 
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Výsledky analýz tří vzorků odebraných po aplikaci hnědého jílu (sondy S4 až S6) 

ukazují Tabulky 24 až 27. 

 
Tabulka 24 Makroskopický popis odebraných vzorků (po aplikaci hnědého jílu) (archiv VÚHU, a.s.) 

Lab. č. 

vzorku 
Interval 

odběru [m] 
Plocha Makroskopický geologický popis 

4 
S4 

0 – 0,40 
vnitřní 

výsypka II 

směs hnědého jílu, místy lístkovitě rozpadlého,  

s pískem šedožlutým, slabě jílovitým, ojediněle 

s kořínky rostlin 

5 
S5 

0 – 0,40 
vnitřní 

výsypka II 

směs hnědého jílu, místy lístkovitě rozpadlého,  

s pískem šedožlutým, slabě jílovitým, ojediněle 

s kořínky rostlin 

6 
S6 

0 – 0,40 
vnitřní 

výsypka II 

směs hnědého jílu, místy lístkovitě rozpadlého,  

s pískem šedožlutým, slabě jílovitým, ojediněle 

s kořínky rostlin 
 Legenda k Tabulce 24: S4, S5, S6 – sonda 

Na makroskopickém popisu vzorků uvedeném v Tabulce 24 je aplikace hnědých 

jílů jasně patrná, u všech vzorků jde o směs písků a jílů. 

 
Tabulka 25 Stanovení obsahu dusíku, Cox, CaCO3 a půdní reakce (po aplikaci hnědého jílu) (archiv 

VÚHU, a.s.) 

Laboratorní číslo 

vzorku 
Obsah 

CaCO3 [%] 
pH / H2O 

Cox 
[%] 

Nc 
[%] 

4 0,4 6,8 2,1 0,04 
5 0,5 6,6 1,9 0,05 
6 0,4 6,9 2,3 0,05 

       Legenda k Tabulce 25: Cox – oxidovatelný uhlík, Nc – celkový obsah dusíku 

Všechny chemicko-pedologické vlastnosti uvedené v Tabulce 25 se po aplikaci 

hnědých jílů významně zlepšily, je to patrné zejména na obsahu oxidovatelného uhlíku  

a částečně i dusíku. 

 
Tabulka 26 Stanovení obsahu přijatelných živin a hodnot sorpční kapacity (po aplikaci hnědého jílu) 

(archiv VÚHU, a.s.) 

Laboratorní 

číslo 

vzorku 

Přijatelné živiny 

[mg/kg] 

Sorpce 

[mmol/100 g] [%] 

P K Mg S T V 

4 3 185 533 13 13 100 
5 2 178 555 12 12 100 
6 4 205 583 15 15 100 

Významné zlepšení se po aplikaci hnědých jílů projevilo i na obsahu přijatelných 

živin a sorpčních schopnostech uvedených v Tabulce 26. 
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Tabulka 27 Výsledky zrnitostní analýzy (po aplikaci hnědého jílu) (archiv VÚHU, a.s.) 

Laboratorní 

číslo vzorku 

Zrnitostní 

kategorie I 

[%] 

Zrnitostní 

kategorie II 

[%]  

Zrnitostní 

kategorie 

III [%] 

Zrnitostní 

kategorie IV 

[%]  

Skelet 

[%]  

4 38 19 6 27 10 
5 35 18 5 33 9 
6 41 22 5 22 10 

    Legenda k Tabulce 27:  

   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 

Po aplikaci hnědých jílů se významně zlepšilo i zrnitostní složení uvedené 

v Tabulce 27. Patrný je posun od hrubých ke středně zrnitým frakcím, dle obsahu  

I zrnitostní frakce nyní jde o zeminy hlinité, což je pro rekultivační účely optimální. 

Údaje v Tabulkách 20 až 27 nebyly dosud publikovány. Do bakalářské práce byly 

převzaty z archivu VÚHU, a.s. od pana RNDr. Michala Řehoře, Ph.D. s jeho laskavým 

svolením. 

Zhodnocení 

Na pokusnou plochu byl navezen horizont 0,2 m hnědých jílů z druhého 

skrývkového řezu lomu Bílina a půdní frézou zapraven do povrchu terénu. Změny 

v charakteru zeminy jsou patrné již z makroskopického popisu směsných vzorků (Tabulky 

20 a 24).  Ze srovnání chemicko-pedologických vlastností zemin před aplikací VEP 

(Tabulky 21 a 22) a po aplikaci (Tabulky 25 a 26) plyne velmi významné zlepšení  

chemicko-pedologických vlastností (obsahy CaCO3, Cox a Nc, pH, sorpce, obsah přijatelných 

živin). Důležitá je rovněž úprava zrnitostního složení zeminy, kde je možné pozorovat 

změnu od zemin hlinitopísčitých k zeminám hlinitým (srovnání Tabulek  

23 a 27). Experiment byl v tomto případě velmi úspěšný a parametry svrchního zeminového 

horizontu se podařilo významně zlepšit. Povrch terénu po aplikaci hnědých jílů ukazuje 

Obrázek 16. Na Obrázku 17 je ukázán současný stav plochy před zahájením lesnické 

rekultivace. 
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Obrázek 17 Současný stav zájmové plochy vnitřní výsypka II před výsadbou lesnické rekultivace 

(Řehoř, 2020) 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá problematikou využitelnosti vedlejších energetických 

produktů (VEP) při řešení rekultivační problematiky a porovnání možností VEP  

a skrývkových zemin. Vyhodnocení se soustředilo na dvě hlavní oblasti. 

Prvním tematickým okruhem byla charakteristika základních typů VEP a realizace 

literární rešerše. V této části práce jsou podrobně popsány parametry hlavních typů VEP, 

kterými jsou struska, popílek, energosádrovec a stabilizát. Dále jsou zde shrnuty dosavadní 

poznatky v této oblasti z české i zahraniční literatury. Zpracováno bylo stručně třicet tři 

zahraničních příspěvků. Pozornost byla věnována i legislativní problematice. V druhé, 

rozsáhlejší části práce jsou zhodnoceny zkušenosti s aplikací VEP a skrývkových zemin  

na jednotlivých rekultivovaných lokalitách. První z nich je plocha „Březno I“  

na výsypce Březno, kde byly použity vedlejší energetické produkty (popílky) pro úpravu 

extrémně jemného zrnitostního složení založených plastických žlutých jílů. Na tři dílčí 

plochy o rozloze 1 hektaru byly navezeny elektrárenské popely v dávce 200 tun na hektar, 

které byly pluhováním zapraveny do svrchního horizontu. Výsypkový substrát byl 

vzorkován před a po aplikaci. Dle laboratorních výsledků ke zlepšení zrnitosti skutečně 

došlo. Při bližším makroskopickém zkoumání odebraných vzorků však bylo zjištěno, že se 

popílek nepodařilo zapravením rovnoměrně homogenizovat a že vytvořil v jílu izolované 

chuchvalce. Experiment byl tedy spíše neúspěšný a optimální metodika zapravení popílku 

bude vyžadovat další výzkumné práce (Řehoř, Šafářová, Ondráček, 2010; Schmidt, Řehoř, 

Žižka, 2017).  

Druhá zájmová lokalita „vnitřní výsypka I“ o rozloze 1 hektaru, situovaná na vnitřní 

výsypce lomu Bílina, byla tvořena fytotoxickými, extrémně kyselými uhelnými jíly. V tomto 

případě experiment spočíval v aplikaci různých dávek stabilizátu pro úpravu půdní reakce. 

Výsypkový substrát byl vzorkován před a po aplikaci a následně s odstupem dvou a pěti let. 

Laboratorní výsledky prokázaly extrémní kyselost původních uhelných jílovců i extrémní 

zásaditost aplikovaného stabilizátu.  Vhodné dávkování se dle výsledků pohybuje v rozmezí 

100 až 300 tun na hektar, s přihlédnutím k časovému vývoji půdní reakce lze doporučit 

dávku 200 tun na hektar. V tomto případě byl experiment v podstatě úspěšný (Řehoř, 

Šafářová, Ondráček, 2010). 
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Třetí zájmová lokalita „vnitřní výsypka II“ o rozloze 3 hektarů, rovněž situovaná  

na vnitřní výsypce lomu Bílina, byla tvořena téměř sterilními jílovitými písky. V tomto 

případě experiment spočíval v aplikaci 0,2 m jílů z druhého skrývkového řezu lomu Bílina, 

které byly zapraveny do povrchu terénu. Výsypkový substrát byl vzorkován před  

a po aplikaci. V tomto případě byly změny v charakteru zeminy patrné již 

z makroskopického popisu směsných vzorků a laboratorní výsledky dokládají značné 

zlepšení prakticky všech pedologických vlastností. Experiment byl v tomto případě velmi 

úspěšný a parametry svrchního zeminového horizontu se podařilo významně zlepšit.  

Provedené porovnání v této bakalářské práci, prokázalo značné možnosti využití 

vedlejších energetických produktů při rekultivaci pedologicky problematických lokalit, 

jejich plné uplatnění však vyžaduje další výzkumné práce. Možnosti aplikace vhodných 

skrývkových zemin byly potvrzeny jednoznačně. 
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a směsí) 
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ČSA  Československá armáda 
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ECHA  The European Chemicals Agency (Evropská agentura pro chemické látky) 
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EP  energetický produkt 
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FBC Ash Fluidized Bed Combustion Ash (Technologie fluidního spalování) 

GLP  Good Laboratory Practice (Správné laboratorní praxe) 
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MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP  Ministerstvo životního prostření 

PBT  perzistentní, bioakumulativní, toxická látka 

REACH Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, povolování  

a omezování chemických látek) 

SDA  Product – produkt polosuché absorpčí metody odsíření 

SD a.s.  Severočeské doly a.s. 

VEP  vedlejší energetický produkt 

vPvB  vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní látka 

VÚHU, a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
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