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Abstract   

Landscape in North Bohemia is affected by the brown coal mining. The restoration area after 

coal mining is very hard and important task. In this area take a new ground shaping, holding slope 

stability, revegetation, forest and grass outplanting. The main goal is return devastated area to the 

future utilization. In the present Environmental faculty of U.J.E.P. participate in experimental object 

MSMT n. 135200001 „The research of anthropogenic exploit in the North Bohemia area“ and 

cooperate with the students on the project FRVS n. 2627/2003 „Study of the reclamation procedure.“ 
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Úvod 

S těžbou uhlí v Podkrušnohoří je spojena plocha 850 km2. V současné době ve 2 revírech těží 

3 podnikatelské subjekty - Sokolovská uhelná, Severočeské doly Chomutov a Mostecká uhelná 

společnost a.s. Těžba uhlí stagnuje, lze předpokládat její další útlum, ale razantněji by měly být 

odstraňovány její důsledky, zejména z velkolomového dobývání.  

K obnově částí krajin ovlivněných těžbou dochází na převážné části území biotechnickou 

rekultivací. Ta je založena na využití technických a biologických postupů a prací, které mají za cíl 

obnovení možnosti hospodářského využití zdevastovaných území. V rámci technické etapy probíhají 

terénní úpravy, úpravy hydrologických poměrů, technické úpravy půdního profilu, výstavba cestní sítě 

a biotechnická etapa zahrnuje vlastní rekultivační postupy pro zemědělské, lesnické, hydrické a ostatní 

formy obnovy krajiny. 

Při obnově krajiny je snaha zajistit ekologickou vyváženost, zdravotní a hygienickou 

nezávadnost, efektivní a potenciální produktivnost a estetickou působivost. Aby dosažení těchto 

podmínek bylo reálné a obnovovaná krajina se plně začlenila do okolní krajiny je nutno uplatňovat 

výsledky výzkumu revitalizačních postupů. 

 

Materiál a metody 

Rozsáhlé území zdevastované těžbou hnědého uhlí v Severních Čechách a probíhající obnova 

území v rámci Severočeské hnědouhelné pánve, kdy v letech 1950–2000 probíhal rekultivační proces 



na 15.723 ha, umožnilo kolektivu pracovníků a studentů FŽP se přímo zapojit do problematiky 

obnovy dílčích částí území. Jednalo se o návrhy dílčích biotechnických úprav na vybraných lokalitách, 

analýzy území, vyhodnocení realizovaných návrhů a zejména studium revitalizace území. Výsledky 

šetření byly získány v letech 1999–2003 v rámci řešení výzkumného záměru MSMT č. 135200001 

„Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu“ a ve spolupráci se studenty projektem 

FRVŠ 2627/2003 „Studium revitalizačních postupů“ 

Konkrétní práce probíhaly na lomu Most, zejména v lokalitě Pařidelský lalok, výsypkách lomu 

ČSA a ve Slatinicích. 

V rámci studia revitalizace obnovovaného území byly prováděny zejména následující práce: 

 studium řízené sukcese na výsypkách 

 obnova území lomu Most 

 terénní úpravy 

 ověřování revitalizace výsypkových zemin pícními rostlinami 

 studium obnovy základních přírodních složek a funkcí 

 studium mikroklimatu na recentních útvarech 

 

Výsledky a diskuse 

A/ Výsledky sledování řízené sukcese na výsypkách 

Metoda řízené sukcese byla ověřována v lomu Most-Ležáky na lokalitě Pařidelský lalok. Jejím 

cílem bylo ověření možnosti využit pro obnovu území i jiných metod než klasické formy rekultivace a 

to z důvodů ekologických i finančních. 

Náklady na klasické formy rekultivaci území po těžbě uhlí se dle dostupných analýz pohybují 

náklady na obnovu l ha území po těžbě uhlí v závislosti na způsobu rekultivace v rozmezí 0,6 – 7,7 

mil Kč. (viz Tab.č1) 

 
Tab. č.1 Náklady na provádění rekultivací (mil.Kč.ha –1) 

Dimitrovský (1999) Stiebitz, Stejskal (2001) 
Rekultivace 

Sokolovská uhelná SD 1991 1997-2000 

zemědělská 0,8 0,9 0,650 0,111-1,168 

lesnická 0,7-1,15 1,1-1,35 0,600 0,199-0,990 

hydrická 1,3-2,4 1,8 - 1,971-7,754 

ostatní 0,9 1,2 - 0,316-2,880 

 
Metoda řízené sukcese vychází z principu využití přirozené sukcese v lokalitách, kde byla 

ukončena těžba před několika lety, neproběhla ještě klasická forma rekultivace, ale k ozelenění 



půdního povrchu bylinami a náletem dřevin docházelo. Zapojením tohoto území přirozeně 

obnoveného sukcesí do klasické rekultivace by došlo k likvidaci veškeré zeleně–bylin i dřevin. Proto 

na části území, které bylo zařazeno dle kategorizace půdního fondu do kategorie „ostatní plochy“ byla 

provedena inventarizace porostu, stanoveny specielní postupy obnovy a byl proveden dosev 

jetelotravní směsky a síje dřevin, zejména břízy, výsadba řízků topolů a případně i vrb. 

 

Ekonomické zhodnocení řízené sukcese je uvedeno v tab. č. 2. 

 
Tab. č.2 Ekonomické zhodnocení řízené sukcese 

technologický. proces tis Kč/ha 

nakypření části půdy bez vegetačního pokryvu   5.5 

ruční dosev jet.travní směsky vč. osiva 13,0 

síje dřevin 4,0 

další péče o plochu 7,0 

CELKEM 22,5 

  
 
 
B/ Obnova území v oblasti lomu Most 

Území lomu Most je postupně rekultivováno a to po jednotlivých etapách. Rozložení ploch 

lesnické a zemědělské rekultivace, stejně jako ostatních rekultivačních postupů, je voleno tak, aby 

výsledný stav respektoval potřeby následného využití a současně, aby krajina měla co největší 

estetickou hodnotu. 

FŽP byla zpracována studie jako podklad pro prováděcí projekt a zajištěny kontrolní práce při 

realizaci projektu. Dále se založily pokusy a v letech 2000 –2003 byly ověřovány výsledky 

jetelotravních směsek dle jednotlivých půdních substrátů a analyzováno oživení půdy 

mikroorganizmy. 

Do r. 2002 bylo v oblasti lomu Most dokončeno celkem 85,72 ha zemědělských rekultivací 

(výsypky Střimická II, Pařidelská, Rudolická), 54,58 ha lesnických rekultivací, a 116,1 ha ostatních 

rekultivací (deponie, prostory pro skládkování TKO, nový městský hřbitov, plochy pro podnikání,část 

ověřování řízené sukcese). Rozpracovaných rekultivací, které byly zahajovány po r. 1990 je celkem 

527,2 ha. Horizonty jejich dokončování jsou plánovány v období od 2002 do r. 2011. 



 

C/ Terénní úpravy 

Rozsah úprav byl závislý od navrhovaných forem rekultivací. Projekt revitalizačních opatření 

předpokládá znalost údajů o hrubých terénních úpravách a sanačních pracech.Při úpravách terénu byla 

zohledněna protierozní odolnost. Doporučen následný časový sled  a postup při provádění operací: 

hrubé terénní úpravy, meliorace povrchu, odvodnění včetně rozdělení délky jednotlivých svahů, 

komunikační síť, biologická rekultivace, doplňkové a účelové stavby.  

Pro zemědělské rekultivace ověřeny dva základní technologické postupy:   

 přímá rekultivace výsypkových substrátů – jedná se o přímou biologickou rekultivaci zemin 

uložených na povrchu výsypek (zpravidla spraše, sprašové hlíny, případně šedých jílů)  

 nepřímá rekultivace výsypek - povrch výsypek (tvořený většinou jílovými tercielními zeminami) 

je převrstven uměle vytvořeným horizontem – ornicí. Optimální je mocnost překryvu 0,5 m. 

V případě, že jsou na povrchu výsypky zúrodnění schopné zeminy jako např. sprašové hlíny o 

mocnosti 0,3–0,4 m, lze překrýt umělým humusovým horizontem v mocnosti 0,3 m.  

Při zemědělské rekultivaci zemin s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi (fytotoxicita, 

extrémní pH, nestabilita půdní struktůry) nutno využít meliorační zeminy (bentonity, tufity, slíny) v 

dávce až 2000 m3 ha po zapravení a zhomogenizování s původním povrchem překrýt ornicí v mocnosti 

0,5 m.  

Pro zpracování revitalizačních projektů byly získány údaje o zrnitostním složení, 

hydrofyzikálních vlastnostech a chemických vlastnostech. Odběry vzorku byly prováděny z horizontů, 

které se vizuálně odlišují. Orientační posouzení stratigrafie bylo prováděno pomocí sondovacích tyčí 

do max. hloubky 0,6 m půdního profilu výsypky. 

 

D/ Ověřování revitalizace výsypkových zemin pícními rostlinami. 

FŽP již po dobu 5 let má výzkumné plochy, kde se zabývá hodnocením antropogenních půd a 

možnostmi jejich využití. Do sledování jsou zahrnuty antropogenní půdy na 3 lokalitách- výsypkách 

v oblasti Pařidelského laloku, Slatinic a ČSA. Jedná se o 13 provozních ploch o výměře 1,3 ha a 

dalších 270 pokusných políček o rozměrech 12 m2 na celkové ploše 3240 m2 kde je ověřována 

adaptace a schopnost růstu jetelovin, travin, jednoduchých směsek a směsek složitých. Do pokusů jsou 

zařazeny následující jeteloviny: vojtěška, jetel zvrhlý, jetel plazivý, jetel luční, komonice bílá, 

štírovník růžkatý, tolice dětelová, čičorka pestrá, úročník lékařský, vičenec.  



Z travin: kostřava rákosovitá, jílek vytrvalý, ovsík vyvýšený, sveřep Sitkanský, sveřep 

bezbranný hybrid Felina, srha laločnatá. Z bylin (energetická) Malva verticillata.  

Jednoduchých směsek je ověřováno 7 typů o 2–3 komponentech, vždy základ tvoří 1-2 

jeteloviny a 1 travina, v různých poměrech. Složitých směsek na bázi travin a jetelovin bylo navrženo 

a vyseto 5 typů, skládaly se ze 7–9 komponent (traviny, jeteloviny). 

Podle dosavadních výsledků se nejlépe se adaptovaly z monokultur jetel luční, komonice bílá, 

tolice vojtěška, štírovník růžkatý,čičorka,  z travin kostřava rákosovitá. 

Cílem výše uvedených pokusů je ověřit vhodné pícní rostliny (jeteloviny, traviny a jejich 

směsky) pro jednotlivé substráty, ale i možnost ověřit rostliny, které by bylo výhledově možné 

využívat i pro fytoenergetiku.  

Pro hodnocení revitalizačního procesu bylo využito sledování oživení půdních substrátů 

mikroorganizmy. 

 

E/ Studium mikroklimatu na recentních útvarech 

Pro revitalizaci území je významné i hodnocení klimatických činitelů (teploty, srážek, 

vlhkosti, insolace a mikroklimatu) na výsypkách. Za tím účelem probíhá sledování mikroklimatu 

automatickým přístrojem Grant Squirrel 1000 a registrátory údajů v přístroji HOBO. Měří se teplota 

vzduchu a vlhkost na povrchu půdy, ve 30 cm výšky a ve 2 metrech. Z přístroje Grant lze dále zjistit 

relativní vlhkost vzduchu a intenzitu slunečního záření. 

Měření je prováděno na části výsypky, která je bez vegetačního pokryvu a srovnává se 

s výsledky měření na výsypce ekologicky stabilnější, v remízku či mokřadu. Kde již je vegetační 

povrch obnoven a dochází k obnově funkcí. Srovnáním jsou zjištěny na výsypce bez vegetačního 

pokryvu výrazně vyšší teploty a nižší vlhkost oproti výsypce která je již revitalizována. 

 

Souhrn 

Příspěvek je zaměřen na obnovu krajiny a jejích funkcí na územích po těžbě uhlí 

v Podkrušnohoří. Hodnotí různé formy obnovy území po těžbě a postupy při ozeleňování. Navrhuje 

další postupy, které umožní obnovit ekologickou stabilitu území a navrátí devastovanou plochu 

dalšímu využití. Cílem je vytváření takové krajiny, která bude vhodným životním prostředím pro 

člověka a devastace působené industriální činností budou odpovídajícím způsobem zahlazeny. 
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