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Abstrakt 

Na 36 plochách hnědouhelných výsypek byla hodnocena diverzita rostlin a vybrané 

půdní parametry, které byly následně analyzovány a vyhodnoceny. Výsypky různého 

sukcesního stáří se nacházely ve východní části hnědouhelného regionu Mostecká pánev v 

severozápadních Čechách. Vybrané plochy byly rozděleny do skupin podle stáří a typu 

vegetace. Druhová diverzita rostlin se stářím sukcese vzrůstá a dosahuje vyšších hodnot na 

plochách spontánní sukcese. Na rekultivovaných plochách je o třetinu niţší a se stářím plochy 

klesá. Objemová hmotnost klesá během sukcese na všech typech ploch. Hodnota pH půdy se 

také se stářím sukcese sniţuje a tento proces je rychlejší hlavně na plochách spontánní 

sukcese. Plochy starší lesní sukcese mají půdy velmi kyselé, zejména díky vlastnostem 

půdotvorného substrátu. Mnoţství nadloţního humusu a nadloţní horizont během sukcese 

narůstá, ale první náznaky humusového horizontu se objevují aţ u starších ploch. Obsah 

půdního organického uhlíku během sukcesního vývoje trvale roste a plochy spontánních 

sukcesí dosahují vyšších hodnot hlavně díky vysokému obsahu fosilní organické hmoty v 

původním substrátu. 

 

Klíčová slova: sukcese vegetace, vývoj půd, rekultivace, hnědouhelné výsypky 

 

 

Abstract 

Plant diversity and selected soil parameters from 36 sites placed on brown coal mining 

spoil heaps were analyzed and compared. Spontaneously revegetated or technically reclaimed 

spoil heaps of different age were situated in brown coal mining district of eastern Most basin 

in north western part of the Czech republic. Samples were sorted in groups according to 

vegetation growth and type. Plant diversity increases during succession development and is 

higher on non-reclaimed sites than reclaimed sites, where diversity decreases  with time. Soil 

bulk density decreases during succession on all sites. Soil pH is decreasing too and this 

process is faster on spontaneously revegetated sites. Old successional forest type sites have 

very acid soils probably due to properties of original mineral matrix. Thickness of organic 

horizon and A horizon  is increasing during succession and they appear in mid-aged sites first. 

Content of soil organic carbon is increasing  continuously. Non-reclaimed sites reach higher 

contents, mainly because of higher content of fossil organic matter in spoil mineral matrix. 

 

Keywords: vegetation succession, soil development, reclamation, brown coal mining heaps   
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1 Úvod 

Povrchová těţba hnědého uhlí je významným krajinotvorným prvkem, který s sebou 

nese řadu negativních vlivů. Skrývání hlušiny při těţbě a její deponování vznikají výsypky o 

rozsahu stovek hektarů. Tyto plochy mají specifické abiotické podmínky, a proto zde 

vyvstává řada otázek, jak se vypořádat s následky těţby. V posledních desetiletích byla 

vyvinuta řada opatření jak navrátit krajině její přirozené funkce, estetickou i ekologickou 

hodnotu. Přesto je problematika obnovy po těţbě hnědého uhlí stále velmi diskutované téma. 

Účinnost různých metod, stejně jako kvalita vzniklých ekosystémů, můţe být značně rozdílná. 

Nejběţnější metodou obnovy jsou klasické biotechnické rekultivace. Druhou zcela odlišnou 

metodou je obnova procesem přirozené sukcese. Tento způsob obnovy je četností ojedinělý a 

dochází k němu většinou neplánovitě. Řada studií se zabývá účinností rekultivací, převáţně z 

hlediska rychlosti návratu zeleně na plochy výsypek nebo z hlediska úspěšnosti obnovy 

produkčních funkcí krajiny. Jiné studie se zabývají porovnáním vegetačních charakteristik na 

plochách spontánní sukcese a rekultivovaných plochách v různých vývojových stádiích. 

Mnoho prací hodnotí vývoj vegetace a půdních znaků a vlastností, některé práce hodnotí také 

biodiverzitu, případně charakterizují biotu povrchovou i půdní a snaţí se hledat zákonitosti 

vývoje a vzájemné souvislosti mezi vývojem vegetace půd a půdní bioty. Velká většina prací 

se pak zabývá pouze určitou trofickou úrovní nebo jen některou charakteristikou určité části 

ekosystému. Tyto studie se většinou zabývají pouze sukcesními plochami. V této 

problematice je tedy nedostatek prací, které by porovnávaly vegetační a půdní charakteristiky 

u různých typů rekultivací a u sukcesních ploch zároveň. Je obecně přijímáno, ţe vegetace a 

její změny v různých fázích vývoje plochy mají klíčový vliv na vývoj půd a vývoj půd zpětně 

ovlivňuje vegetaci.  

Obecně lze říci, ţe vegetační vývoj na většině výsypek v Mostecké pánvi má podobný 

vývoj a směřuje k jakési antropogenní mozaice bylinné vegetace s roztroušenými stromy a 

keři, nebo s většími skupinami více zapojených stromů, která svým charakterem připomíná 

lesostepní aţ lesní společenstva. Pro kaţdou fázi vývoje je charakteristická určitá pokryvnost 

vegetace, dřevin a podobné druhové sloţení. Naproti tomu rekultivační plochy jsou v průběhu 

vývoje a nejvíce v jeho počátcích ovlivňovány zásahy člověka do vývoje vegetace i půd. Na 

některých plochách je sukcese zastavena ve prospěch určité druhové skupiny, jako je tomu u 

zemědělských rekultivací. Někde je vývoj naopak urychlován nebo usměrňován například 

výsadbou, jako je tomu u lesnických rekultivací.  
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Tato práce by srovnáním rekultivovaných a sukcesních ploch v určitých vývojových 

stádiích mohla pomoci přiblíţit, jak probíhá vývoj ekosystémů na výsypkách po těţbě 

hnědého uhlí a ukázat, jaké jsou rozdíly mezi rekultivovanými a sukcesními plochami.  

Cílem práce je zhodnotit rychlost sukcese na výsypkách po těţbě hnědého uhlí  

a zhodnotit závislost druhové diverzity rostlin a vybraných půdních charakteristik na typu 

vegetace a sukcesním stáří. Cílem je tyto skutečnosti zhodnotit jednak u ploch přirozené 

sukcese a jednak u ploch zemědělských a lesnických rekultivací.  
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2 Obnova území po těžbě 

2.1 Základní poznatky 

V praxi existuje řada metod obnovy těţbou narušených lokalit. Od běţných, 

konvenčních a technizovaných rekultivací, aţ po čistě přirozenou obnovu spontánní či řízenou 

sukcesí, která je však v praxi velmi výjimečná (Valeš et al. 2003, Prach 2006, Řehoř et. al 

2011). Jen některé metody se uplatňují ve větším rozsahu. Rozhodujícím faktorem je rozsah a 

způsob těţby, ze kterého plyne rozsah a způsob narušení. Dalším klíčovým faktorem je těţená 

surovina a odpadní horniny – hlušina, ukládaná na tělesa výsypek. Celkový rozsah výsypek 

po těţbě uhlí se na území Česka odhaduje na 270 km
2
 (Prach 2010). V případě těţby hnědého 

uhlí, která probíhá nejvíce v severozápadních Čechách, jde většinou o ovlivnění souvislých 

ploch značného rozsahu, protoţe těţba je dnes prováděna výhradně povrchově. Vznikají různě 

rozlehlé, do jisté míry homogenní těţební konvexní a konkávní tvary, na kterých jsou 

ekologické podmínky velmi odlišné od okolní krajiny. Pro svůj rozsah jsou plochy 

obnovovány zejména konvenčními rekultivacemi. Tradiční rekultivační školy povaţují 

metody vyuţívající přirozenou obnovu velkých ploch neoprávněně za méně úspěšné,  

aţ nevhodné (Štýs 1997, Dimitrovský 2000). Přesto, ţe přirozená sukcese je v mnoha 

ohledech prospěšná a nestojí téměř ţádné prostředky, v praxi se jako programově pouţitá 

metoda obnovy objevuje jako absolutní výjimka (Prach 2010). Pro posuzování, která metoda 

je úspěšná, je třeba stanovit cíle obnovy krajiny. Ty však nejsou ve společnosti sjednocené. 

Existuje také velké mnoţství přírodě blízkých metod obnovy, zakládající se na usměrňování 

přirozené sukcese (Tischew 1998, Cílek 1999). V následujících podkapitolách bude 

podrobněji přiblíţena pouze přirozená sukcese a rekultivace, z nichţ mohou přírodě blízké 

metody obnovy vycházet. 

2.2 Přirozený sukcesní vývoj výsypek 

Území degradované nebo devastované těţbou se téměř vţdy začne obnovovat zcela 

spontánně, přirozenými sukcesními procesy. Všechny typy post-těţebních ploch, včetně 

výsypek po těţbě uhlí, vykazují prvotní projevy sukcese bezprostředně po odeznění vlivu 

disturbance (Prach 1987, 1989, Hodačová & Prach 2003, Řehounková & Prach 2006). 

Výsypky po těţbě hnědého uhlí nejsou výjimkou. Přirozené sukcesní procesy navíc dokáţou 

samy najít rovnováţný stav a zajistí správné fungování ekosystému v krajině (Bradshaw 1997, 

Kovář 2006). Dalším významným pozitivem obnovy spontánní sukcesí nebo metod obnovy, 
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které ji vyuţívají, je zvyšování biodiverzity krajiny a moţnost vyuţít takové metody  

i pro ochranu vzácných druhů (Schulz & Wiegleb 2000, Young 2000). 

2.2.1 Vegetace a biodiverzita 

Kolonizace území všemi druhy organismů začíná záhy po ukončení sypání výsypky. 

Semena se dostanou do substrátu těţkou technikou jiţ v průběhu zakládání (Prach 2010). 

Později se většina rostlinných diaspor dostává na plochu anemochorií a zoochorií (Prach 

1987). Výsypky o malých plochách bývají z hlediska biologické kolonizace území zcela 

ovlivněny svým okolím (Tischew & Kirmer 2007). Rostliny i ţivočichově nemusí migrovat 

na tak velké vzdálenosti, coţ urychluje kolonizaci a distribuci semen. Čím je území větší (a 

tím i méně členité ve smyslu poměru obvodu a plochy), tím je na svém okolí méně závislé, 

z čehoţ vyplývá, ţe rychlost i průběh kolonizace závisí na vzdálenosti zdrojů šíření (Sádlo 

& Tichý 2002). Za velmi důleţité je povaţováno druhové sloţení regionální flóry, které 

ovlivňuje, které druhy a v jakém poměru budou kolonizovat výsypku (Řehounková & Prach 

2006). 

Výsledky ukazují, ţe počáteční stádium sukcese, kdy se uplatňují především jednoleté 

a dvouleté ruderální druhy bylin, trvá přibliţně 5 let. Celková pokryvnost vegetace v tomto 

stádiu zřídka přesahuje 30 %. Nejvíce v tomto stádiu dominují byliny například: lebedy 

(Atriplex sagittata, A. prostrata), merlíky (Chenopodium strictum), rdesna (Persicaria 

lapathifolia, Polygonum arenastrum), starček lepkavý (Senecio viscosus) a bodlák obecný 

(Carduus acanthoides) (Hodačová & Prach 2003, Prach 1987, 2010). Téměř vţdy se na 

plochách v počáteční fázi sukcese objevuje v malém rozsahu podběl (Tussilago farfara) 

(Prach et al. 2008, Frouz et al. 2008).  

V následujícím stádiu, které trvá přibliţně 10 let, se pokryvnost trvale zvyšuje a do 

15. roku stáří můţe dosáhnout aţ 90 - 100 % (Prach 1987, 1989). V této fázi se mění druhové 

sloţení. Ubývá jednoletek a prosazují se vytrvalé druhy bylin a traviny. K šíření plevelů 

nedochází, protoţe půdotvorný substrát je chudý na ţiviny, zejména dusík (Bradshaw 1997).  

Mezi nejběţnějšími druhy této fáze bývá vratič obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris), z travin to jsou pýr plazivý (Elytrigia repens), třtina křovištní 

(Calamagrostis epigejos) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Četnost výskytu podbělu 

(T. farfara) dosahuje v tomto stádiu maxima, hojně se také objevuje pcháč oset (Cirsium 

arvense) a heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum) (Hodačová & Prach 2003). 

Frouz et al. (2008) uvádí, ţe podběl (T. farfara) je nejhojnější uţ v prvních fázích sukcese a se 

sukcesním stářím klesá jeho pokryvnost. Sukcese vegetace je ovlivněna i mikroreliéfem.  
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Je-li výsypka členitá, pak v depresích probíhá kolonizace a změna druhového sloţení rychleji 

neţ na elevacích (Prach 1989). V depresích s příhodnějšími hydrickými podmínkami se pak 

hojně objevuje rákos (Phragmites australis). Sukcese na výsypkách je ovlivněna i kvalitou 

substrátu. Na suchých elevacích s kyselejšími písky byla kolonizace blokovaná a jen omezeně 

se zde prosadí druhy z čeledi lipnicovitých (Poaceae) (Řehoř et al. 2011).  

V druhé fázi vývoje se také začínají výrazně uplatňovat náletové dřeviny a jejich 

pokryvnost zřídka přesáhne 15 %. Mezi prvními kolonizujícími dřevinami bývá bříza (Betula 

pendula), topol osika (Populus tremula), vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), někdy se objevuje šípek (Rosa canina), hloh (Crataegus laevigata), bez černý 

(Sambucucs nigra) (Prach 1987, Hodačová & Prach 2003, Prach et al. 2008, Frouz et al. 

2008). Do 15 let se tedy utváří souvislá vegetace se vzrostlejšími stromy a poměrně pestrým 

druhovým sloţením. Hodačová a Prach (2003) uvádějí, ţe se na výsypkách starých 11 – 15 let 

vyskytuje průměrně 15 druhů na ploše 25 m
2 

(viz Obr. 1).  

 

 

Obr 1: Průměrný počet druhů rostlin na ploše 5 x 5 m v různých kategoriích spontánně zarostlých a technicky 

rekultivovaných ploch (Hodačová & prach 2003). 

 

V některých případech dochází v této fázi vývoje k expanzivnímu šíření třtiny 

křovištní (Calamagrostis epigeios), která je velmi typickým zástupcem mladých a středních 

sukcesních stádií. Za vhodných podmínek se můţe na větších plochách stát dominantním 

druhem a výrazně zpomalit proces sukcese (Koutecká & Koutecký 2006). Její hustý porost 

dokáţe zamezit šíření dalších dřevin, protoţe nedovolí uchycení a růst nových semenáčků 
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(Prach et al. 2008). Na sukcesních plochách výsypek s členitým reliéfem k tomu dochází 

zřídka, díky větší heterogenitě stanovišť, mnohem častěji k tomu dochází na technicky 

rekultivovaných výsypkách (Prach 2010) 

Po 15. aţ 20. roce sukcese se stabilizuje tzv. mozaika lesostepních společenstev 

(viz Příloha 2) se zápojem stromů s keřů kolem 20 – 30 % (Prach 2010, Frouz et al. 2008). 

Celková pokryvnost vegetace je téměř 100%. Mezi bylinami dominují trvalé druhy a zejména 

traviny. Po 20. roce sukcese se v podrostu starších pionýrských dřevin objevují druhy jako 

dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor klen (Acer pseudoplatanus), 

výjimečně dokonce jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a habr obecný (Carpinus betulus). 

Celkově ale této fázi nejvíce dominují břízy (Betula sp.) s vrbami (Salix sp.) a třtinou 

(Calamagrostis epigeios) v bylinném podrostu (Prach et al. 2008, Frouz et al. 2008). Běţný je 

také výskyt ostruţiníku (Rubus fruticosus).  

Zápoj dřevin se v dalších letech zvyšuje a kolem 30. roku můţe za vhodných 

podmínek přesáhnout 50 % (Frouz et al. 2008). Na vlhčích místech mohou dřeviny utvořit 

zapojenější porosty. Druhová diverzita výsypky můţe být v pozdějších letech velmi bohatá. 

Například Frouz et al. (2008) zaznamenal u sukcesíních ploch starších 22 let více neţ 

30 druhů rostlin na ploše 100 m
2
. 

Obecně lze říci, ţe raná sukcesní stádia se časem mění rychle, ubývá ruderálních 

druhů, přibývá lučních a lesních druhů (Prach 1987). Současně druhová diverzita také nejvíce 

roste v prvních 10 - 15 letech sukcese (Prach 1987, Hodačová & Prach 2003, Frouz et al. 

2008). Sukcese starší 25ti let se mění výrazně pomaleji a spíše kvantitativně (Prach 2008). 

Spontánní sukcese směřuje téměř na všech výsypkách k lesním stádiím, výjimkou jsou 

stanoviště s výrazně odlišnými poměry, kde mohou vznikat stepní či mokřadní porosty.  

2.2.2 Půdy 

Řada půdních vlastností má významný vliv na vývoj vegetace na výsypkách. 

V půdách výsypek bývá častým limitujícím faktorem pro vývoj rostlin dostupnost vody, 

půdní reakce a nízký obsah ţivin (Štýs et al. 1981, Kent 1982). Tyto faktory mohou být na 

výsypkách po těţbě hnědého uhlí velmi proměnlivé a liší se podle typu půdotvorného 

substrátu. Hlavní typy výsypkových hornin oblasti Mostecké pánve, jsou podrobněji 

přiblíţeny v kapitole 3.3.1. 

Jedním z důleţitých faktorů, který ovlivňuje dostupnost vody v půdě je zrnitostní 

sloţení. Na výsypkách se mohou vyskytovat vyloţeně hrubozrnné písčité i velmi jemné 

jílovité materiály. Hrubozrnné materiály snadno propouštějí vodu a rychle vysychají. Naproti 
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tomu příliš jemnozrnné substráty tvořené jíly sice zadrţují vodu lépe, ale během sráţek se 

brzy nasytí, vláhou se rozpínají a přestanou přijímat další vodu, která odtéká povrchovým 

ronem (Štýs et al. 1981). To s sebou nese riziko zvýšené eroze, zejména na svazích výsypek. 

Další fyzikální půdní vlastností, která ovlivňuje rozvoj vegetace je objemová 

hmotnost. Ta do jisté míry závisí na zrnitostním sloţení, obsahu skeletu a obsahu půdní 

organické hmoty (Soil Organic Matter - SOM) (Tomášek 2007). Niţší hodnoty objemové 

hmotnosti jsou obecně povaţovány za příznivější pro růst rostlin (viz Tab. 1). Půdní objemová 

hmotnost redukovaná je hmotnost suché fáze půdy v neporušeném stavu, tedy bez půdní 

vody, a je uváděná nejčastěji v g.cm
-3

. Jde tedy o hmotnost půdy včetně pórů vzduchu 

utvořených slepením jednotlivých půdních částic do větších agregátů jílovou substancí, 

organickými látkami aj.  

 

Tab. 1: Kategorie hodnocení svrchního horizontu půdy u zemědělských půd podle objemové hmotnosti (příloha 

č. 8 k vyhlášce č. 275/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  

objemová hmotnost 
(g.cm-3)  

stav horizontu  

< 1,2  výborný  

1,2 – 1,4  dobrý  

1,4 – 1,6  nevyhovující  

1,6 – 1,8  nestrukturní  

 

Vyšší mnoţství jemnozrnných částic sniţuje objemovou hmotnost a zvyšuje 

pórovitost, zejména díky vyšší agregaci jílovitých částic (Sáňka & Materna 2004). 

S narůstajícím sukcesním stářím se sice sniţuje objemová hmotnost, ale pórovitost se příliš 

nemění (Frouz et al. 2008). Hlavní příčinou sníţení objemové hmotnosti je rozvoj vegetace, 

která obohacuje a zvyšuje mnoţství SOM (Walker & del Moral 2003, Šourková et al. 2005, 

Frouz & Kalčík 2006, Shresta & Lal 2011).  

Velmi důleţitou vlastností na výsypkách a obecně na těţbou postiţených plochách je 

půdní reakce. Je povaţována za jeden z nejvýznamnějších parametrů, který přímo ovlivňuje 

rozvoj vegetace a tvorbu půd. Prach et al. (2007) uvádí, ţe pH má hned po klimatických 

faktorech prokazatelně největší vliv. Půdní reakce značně ovlivňuje dostupnost ţivin 

v půdním prostředí (Tomášek 2007, Sáňka & Materna 2004), pH totiţ do jisté míry ovlivňuje 

rozpustnost a obsah sloučenin v půdě a také aktivitu mikroorganismů (Čermák et al., 1999). 

Půdní reakci můţe ovlivňovat i řada minerálů přítomných ve výsypkovém substrátu. 

Poměrně častým jevem je oxidace pyritu, jeţ díky vysokému obsahu sirných sloučenin 
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zvětrává a oxiduje za vzniku kyseliny sírové (Štýs et al. 1981, Čermák et al 2002). Tento 

proces můţe v extrémních případech vést k okyselení výsypkových půd aţ na hodnoty okolo 

pH 2. Běţné je to hlavně u terciérních písků, pískovců, kaolinitických jílů a hornin v těsném 

sousedství uhelných slojí (Frouz et al. 2003, Valeš 2003). Kyselá půdní reakce má dokonce 

nepřímé fytotoxické účinky. Vlivem kyselého prostředí totiţ dochází k rychlejšímu 

uvolňování toxických těţkých kovů, coţ má za následek narušení přirozeného koloběhu prvků 

v půdě (Patrzalek & Pozzi 2007). Kritéria pro hodnocení půdní reakce u zemědělských  

a lesních půd shrnuje Tab. 2.  

 

Tab. 2: Kategorie hodnocení svrchního horizontu půdy u zemědělských a lesních půd podle půdní reakce 

(příloha č. 8 k vyhlášce č. 275/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Klimo 1992 in Sáňka a Materna 2004)  

zemědělské půdy lesní půdy 

hodnota pH  půdní reakce hodnota pH H2O půdní reakce 

do 4,5  extrémně kyselá do 3,5 extrémně kyselá 

4,6–5,0  silně kyselá 3,5-4,5 velmi silně kyselá 

5,1–5,5 kyselá 4,5-5,5 silně kyselá 

5,6–6,5  slabě kyselá 5,5-6,5 kyselá 

6,6–7,2  neutrální 6,5-7,2 slabě kyselá - neutrální 

7,3–7,7  alkalická nad 7,2 alkalická 

nad 7,7  silně alkalická 
  

 

Většina povrchových výsypkových substrátů má neutrální půdní reakci, ale některé 

substráty s příměsí zbytků uhlí a písčité polohy mohou být extrémně kyselé (Štýs et al.1981). 

S růstem sukcesního stáří ploch dochází k pozvolnému posunu pH z neutrálních hodnot k mírně 

kyselým (Frouz et al. 2008; Walker & Del Moral 2003).  

Hlavní příčinou bývá rozvoj vegetace, především stromů a zvyšování obsahu SOM 

a huminových kyselin z organického opadu (Wiegleb & Felkins 2001). 

Důleţitou vlastností z hlediska obsahu ţivin je obsah organického uhlíku, obsaţeného 

v organických látkách v půdě. Půdní organická hmota má vliv na produkční i ekologické 

funkce půdy, zvyšuje úrodnost a upravuje některé vlastnosti půdy (Štýs et al. 1981, Sáňka & 

Materna 2004, Tomášek 2007). Obecně je většina SOM tvořena organickými látkami 

v různém stupni rozkladu, obsaţenými nejvíce v povrchových horizontech nadloţního 

humusu a v humusovém horizontu A (Němeček et al. 1990). Organické látky obecně zlepšují 

půdní vlastnosti, zvyšují pórovitost, sniţují objemovou hmotnost. Také usnadňují infiltraci 

(vsakování) a retenci (zadrţování) vody v půdě. Mnoţství humusových látek je tedy důleţité 

pro celkovou úrodnost i kvalitu půd (Čermák et al. 1999). 
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Organické látky se během sukcese ukládají ve vrstvě nadloţního humusu, který vzniká 

z rostlinného opadu. Nadloţní humus postupnou humifikací a promísením s minerální sloţkou 

půdy vytváří tenkou organominerální vrstvu humusového horizontu A. Frouz et al. (2008) 

zjistil, ţe mnoţství nadloţního humusu a následný vznik humusového horizontu A jsou 

výrazně ovlivněny rozvojem vegetace, zejména stromové. Rozvoj stromů zde tedy hraje 

klíčovou úlohu v obohacování půdy o organický uhlík, zejména díky nadměrnému opadu. 

První prokazatelný horizont A se objevuje většinou aţ v pokročilejších stádiích vývoje 

plochy, kolem 25. roku (Frouz et al. 2008). Základní kategorie půd podle obsahu humusu 

ukazuje Tab. 3. V České republice se obsah půdního humusu (SOM) uvádí v % hmotnosti 

sušiny. 

 

Tab. 3: Hodnocení obsahu humusu v půdách lehkých a ostatních ( dle Prax 1995 in Sáňka a Materna 2004) 

Půdy Obsah humusu v půdách (% hmotnostní)  

lehké  střední a těžké  

Bezhumózní  0  0  

Slabě humózní  < 1  < 2  

Středně humózní  1 – 2  2 – 5  

Silně humózní  > 2  > 5  

 

Obsah SOM lze vyjádřit obsahem půdního organického uhlíku (Soil Organic Carbon - 

SOC), a to na základě předpokladu, ţe SOM je z 58 % tvořena uhlíkem (Schumacher 2002). 

Akumulace organických látek v půdě je tedy významným ukazatelem sekvestrace uhlíku 

z atmosféry. Na mnoţství SOC se podílí jednak recentní uhlík z opadu rostlin a jednak uhlík 

fosilních organických látek. Fosilní organický uhlík můţe i v povrchových horizontech tvořit 

značný podíl (Frouz et al. 2003). Přesto se ukázalo, ţe sukcesní vývoj spolu s rozvojem 

vegetace a se zvyšováním opadu organického materiálu, zvyšuje mnoţství SOC. Průměrný 

obsah SOM v půdách některých výsypek se blíţí 3,5 % (Řehoř et al. 2011). Výsypkové půdy 

jsou většinou středně těţké (Štýs et al. 1981), proto je lze dle Tab. 2 ohodnotit jako středně 

humózní půdy. Povrchová vrstva svrchních horizontů však obsahuje mnohem více SOC. 

Frouz et al. (2008) uvádí obsahy uhlíku ve svrchních 5 cm mnohonásobně vyšší (přes 10 %), 

s růstovým trendem během sukcesního stáří. 

Z hlediska obsahu dalších ţivin jsou výsypkové substráty proměnlivé, aţ na obsah 

dusíku, který bývá na všech výsypkách velmi nízký, protoţe není součástí půdních minerálů 

(Bradshaw 1997). S přibývajícím sukcesním stářím dochází k jeho nárůstu, podobně jako u 

uhlíku (Frouz et al. 2008). Frouz et al. (2008) také zaznamenal růstový trend v koncentraci 



16 

 

dostupného draslíku. Naproti tomu koncentrace dostupného sodíku a vápníku od počátku 

sukcese postupně klesá. 

2.3 Rekultivace  

Rekultivační techniky jsou komplexním souborem řady biotechnických opatření  

s cílem urychleně navrátit danému území schopnost plnit základní krajinné funkce, především 

funkci produkční (Štýs 2001). I v praxi se za nejdůleţitější funkce území v krajině povaţují 

zejména ty, které mají přímý dopad na socioekonomickou sféru, nebo usnadňují pozdější 

vyuţívání krajiny člověkem. Dnes se konvenční rekultivace aplikují hlavně na velkých 

plochách zasaţených těţbou. V oblasti těţby hnědého uhlí se v největší míře rekultivuje na 

plochách, kde byl odkrytím nebo navezením horniny vytvořen nový povrch. Mnohdy se jedná 

o plochy o rozsahu i několika km
2
. Například Radovesická výsypka, která je jednou 

z největších ve střední Evropě má plochu cca 1400 ha (Mach & Vaněk 2007). Pokud 

povaţujeme za nejvýznamnější poţadavek rychlé ozelenění, obnovu produkce biomasy pro 

hospodářské účely, či brzké vyuţití ploch pro rekreaci, pak je konvenční rekultivace dodnes 

povaţována za účinný a nejrychlejší způsob obnovy krajiny a jejích základních funkcí, a to i 

odborníky, kteří se spíše kloní k přírodě bliţším způsobům obnovy (Prach 2006). 

U rozsáhlých ploch by proces přirozené obnovy byl mnohdy zdlouhavý, a proto je povaţován 

spíše za málo účinný.  

2.3.1 Postupy rekultivačních prací 

Za přípravné práce pro následnou rekultivaci nebo i za její součást lze povaţovat 

sanaci území. Sanace spočívá v odstranění všech neţádoucích antropogenních prvků, odpadů, 

kontaminantů, včetně kontaminovaných vod a půd nebo v zabránění dalšímu šíření 

kontaminace v dotčeném území, coţ je povaţováno při ukončení těţby a následné obnově za 

samozřejmost (Cílek 1999, Štýs 2001). Poté následuje rekultivace území. Ta má většinou dvě 

etapy.  

V první, čistě technické etapě se provádějí rozsáhlé terénní úpravy, budují se prvky 

hydrologické sítě, a upravuje se reliéf. U výsypek se část prací provádí během těţby, ale 

většina aţ po několika letech, kdyţ si výsypka sedne. Podle mocnosti výsypky a stability 

substrátu se u rozsáhlých výsypek čeká i 10 let (Štýs et al. 1981), neţ začnou tyto dodatečné 

technické práce. V té době uţ bývá plocha poměrně dobře spontánně zarostlá, a dojde ke 

zničení vyvinuté vegetace (Frouz et al. 2008, Prach 2010). Technická úprava povrchu je 

vyţadována pro zpřístupnění plochy pro těţkou techniku, pro další fáze rekultivace a následné 
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hospodaření. Takové úpravy reliéfu vedou k potlačení heterogenity budoucích stanovišť, a 

jsou povaţovány za nadbytečné a spíše škodlivé z hlediska biodiverzity (Cílek 1999, Sádlo 

& Tichý 2002, Prach 2010).  

Druhá etapa, převáţně biologického charakteru, je prováděna po skončení těţebních 

prací v dané lokalitě a provádí jí specializované společnosti. V případě nutnosti se pro 

zlepšení půdních podmínek aplikují různá hnojiva, nebo jiná aditiva, která zlepšují půdní 

vlastnosti. Pak následuje výsev či výsadba vegetace, která vyţaduje několikaletou péči. Typ 

zvolené rekultivace zásadně ovlivní budoucí biotu území. V praxi se rozlišuje několik typů 

rekultivací, hlavně podle cílového vyuţití ploch, konkrétně z hlediska typu a funkce 

budoucího společenstva. Základními typy jsou lesnické, zemědělské, hydrické rekultivace 

a ostatní rekultivace (Štýs 1981, 1997, Dimitrovský 2000).  

Na území České republiky z celkových téměř 425 km
2
 ploch dotčených těţbou je nebo 

bude rekultivováno téměř 320 km
2
 (MŢP 2011). Velká většina je dnes rekultivována lesnicky, 

jak ukazuje Tab. 4. V minulosti převaţovaly spíše zemědělské rekultivace. Hlavní příčinou 

změny byl útlum zemědělské výroby. 

 

Tab. 4: Rekultivované plochy pro zemědělské, lesnické a ostatní vyuţití v Česku v r. 2010 (MŢP 2011). 

  
rekultivace 

rozpracované [ha] 
rekultivace 

ukončené [ha] 

ČR celkem 10 921 22 338 

zemědělské rekultivace 1 687 7 395 

lesnické rekultivace 5 875 8 805 

hydrické rekultivace 1 131 1 909 

ostatní rekultivace 1 778 3 164 

 

Následující odstavce popisují postupy základních typů rekultivace, pouţívané 

v posledních letech: 

Hydrická rekultivace 

Primárně jde o postupy spíše technického charakteru a jejich výsledkem je vytvoření 

nových hydrologických prvků v krajině. Hydrickou rekultivací se upravují nebo vznikají 

různá hydrotechnická opatření, jako jsou vodoteče, retenční nádrţe a vodní plochy. Různě 

rozsáhlé vodní plochy vznikají nejčastěji ve vytěţených jámách povrchového dobývání, 

v poklesových kotlinách po hlubinné těţbě, nebo v depresích na výsypkových tělesech. Jedná 

se totiţ o nejlevnější a nejjednodušší řešení. Velké vodní plochy značně ovlivňují přilehlá 

území, jejich půdy, hydrologické poměry, hladinu podzemních vod a mikroklimatické poměry 

území. Podle budoucího vyuţití vodní plochy a přilehlých pozemků se uzpůsobí břehová 
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a okolní vegetace. Zde se v menší míře uplatňují různá biologická opatření, která podle 

potřeby vycházejí z ostatních typů rekultivací. Břehové porosty by měly být ekologicky 

vhodné tak, aby plnily protierozní funkce a co nejlépe začleňovaly vodní plochu do celého 

ekosystému (Dimitrovský 2000). Hydrická rekultivace nemá zásadní vliv na vývoj 

terestrických ekosystémů. Nejvýznamnější vliv mají rekultivace lesnické a zemědělské, které 

jsou dále v textu přiblíţeny podrobněji. 

Zemědělská rekultivace  

Jejím cílem je vytvořit plochy vhodné k intenzivnímu agrotechnickému 

obhospodařování nebo k pěstování trvalých zemědělských kultur, jako jsou ovocné sady a 

vinice. Většinou jde o obnovu ploch, které se původně v oblasti nacházely. Primární cíl 

obnovy má socioekonomický charakter, směřující k tvorbě produkčních ploch krajiny. Úprava 

povrchů a zemin musí být tak intenzivní, aby bylo docíleno optimálních produkčních 

vlastností půdy (Štýs et al. 1981, Dimitrovský 2000). 

Zemědělské rekultivace se zakládají na zarovnaných nebo jen mírně ukloněných 

plochách výsypek se sklonem optimálně do 2 %. Pokud to vlastnosti výsypkových substrátů 

dovolují, lze přistoupit k přímé rekultivaci, osetí plochy bez převrstvení zlepšujícími 

substráty. Pouţívá se meliorační travino-bylinná směs, která zlepšuje vlastnosti půdy. 

Nejvhodnějšími substráty pro přímé osetí jsou pouze nesvrchnější orniční skrývkové 

horizonty a některé sprašové hlíny. Velmi nevhodné substráty, které mohou mít aţ 

fytotoxické účinky, je vţdy nutné před navrstvením úrodnými zeminami nějakým způsobem 

upravit nebo je dostatečně překrýt jinými substráty (Štýs et al. 1981). Ve většině případů 

postačí pouze převrstvení výsypek úrodnými nebo potenciálně úrodnými zeminami 

v mocnosti 30 – 50 cm. Na samotných spraších se však tvorba zemědělských půd bez 

převrstvení úrodnějšími zeminami nedoporučuje (Čermák et al. 1999). Sprašové substráty 

mají většinou nízký obsah přijatelného fosforu i organické hmoty (Valeš et al. 2003). K 

převrstvení výsypek se vyuţívá nejčastěji ornice nebo další nejsvrchnější úrodné zeminy. Ty 

se získávají při těţbě a jiném záboru půdy. Těţební společnosti mají Zákonem č. 334/1992 o 

ochraně zemědělského půdního fondu uloţenou povinnost před jakýmkoliv záborem 

zemědělské půdy skrýt orniční vrstvu půdy. Ta musí být dle zákona dobře uskladněna pro 

účely dalšího hospodárného vyuţití, zejména pro rekultivace. V současnosti převaţují 

rekultivace spíše lesnické, a u nich se převrstvení ornicí neprovádí. Proto je dostatek ornice 

pro rekultivační účely a k převrstvování ornicí na zemědělských rekultivacích se přistupuje 

vţdy. 
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Po úpravě povrchu a jeho převrstvení se přistoupí k samotnému osévání. Dnes se 

doporučuje tříletý agrocyklus formou pěstování plodin na zelené hnojení (Řehoř et al. 2011). 

Obecně se během prvních pěti let pouţívají především víceleté pícniny, traviny a luskoviny na 

zelené hnojení (Štýs et al. 1981, Štýs 1997, Dimitrovský 2000), které se po dvou letech 

opakovaně zaorávají. Osevná směs je nejdříve sloţena ze 70 % z jetelovin a z 30 % z travin, 

poté se poměr upravuje ve prospěch travin. Jonáš & Peroutková (1997) jako vhodné druhy 

doporučují:  

 Jeteloviny:  

vojtěška setá (Medicago sativa), komonice bílá (Melicotus albus), jetel plazivý (bílý) 

(Trifolium repens), štírovník růţkatý (Lotus corniculatus), vičenec setý (Onobrychis 

vicifolia), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum) 

 Traviny:  

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha laločnatá (Dactylis glomerata), jílek 

mnohokvětý (italský) (Lolium multiflorum), jílek vytrvalý(anglický) (Lolium perenne), sveřep 

bezbranný (Bromus inermis), kostřava ovčí (Festuca ovina), bojínek luční (Phelum pratense), 

kostřava červená (F. rubra) a kostřava luční (F. pratensis). 

Běţnou součástí zemědělské rekultivace je úprava půdních vlastností hnojením, a to 

před výsevem i v průběhu hospodaření. Pouţívají se nejrůznější aditiva a minerální hnojiva, 

vţdy dle poţadovaného efektu (Štýs et al. 1981). Například Jonáš & Peroutková (1997) 

doporučují přihnojování typem NPK v minimálních dávkách 200 – 300 kg
.
ha-1. 

Lesnická rekultivace  

Cílem těchto rekultivačních snah je vytvoření trvalého nebo dočasného lesního 

porostu. Oproti zemědělským rekultivacím se liší zejména biologickými opatřeními a 

způsobem úpravy půd. Výsledné porosty se v rekultivačních metodikách většinou dělí podle 

budoucí funkce v území na lesy hospodářské a lesy účelové (Štýs et al. 1981). Hospodářské 

lesy se utvářejí s cílem budoucího plnění produkční funkce lesa, tomu odpovídají pouţívané 

druhy dřevin a způsob výsadby. Lesy účelové plní většinou funkce protierozní, půdoochranou 

a jiné sanačně-meliorační funkce. 

Před výsadbou se upravuje reliéf a stabilizují svahy proti erozi. V případě 

nepříznivých fyzikálních vlastností se provádí mechanická úprava zemin (provzdušňování, 

vláčení, rozorávání) (Štýs et al. 1981). V případě potřeby se pro zlepšení půdních podmínek 

nepřevrstvuje ornicí, ale méně hodnotnými zeminami (Valeš et al. 2003). Pro přímou 

rekultivaci nebo jako převrstvující zemina se mohou vyuţít spraše, sprašové hlíny případně 

šedé kaoliniticko-illitické jílovce (Čermák et al. 1999, Řehoř et al. 2011). Doporučuje se však 
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vyuţít nějaké formy hnojení před výsadbou. V současnosti jsou sprašové hlíny nejčastěji 

pouţívány pro potřeby lesnických rekultivací (Valeš et al. 2003). Méně příznivé horniny, jako 

jsou šedé písčité jílovce a prachovce a písčité jílovce a písky, které mají nepříznivé vlastnosti 

i větší erozní náchylnost, se doporučuje převrstvit vhodnějšími zeminami (Čermák et al. 

1999). 

Pro zlepšení fyzikálních a chemických podmínek substrátu se mohou přidávat různá 

horninová aditiva, zejména slíny a slínovce (Štýs et al. 1981). Příkladem toho je Radovesická 

výsypka, kde se pouţívají slínovce vytěţené v předpolí výsypky. Výhodou jejich aplikace je 

zejména zvýšení obsahu CaCO3 (Jonáš & Peroutková 1997). Při aplikaci se naveze vrstva 

0,3 m slínovců, která je po roce zaorána, poté se cyklus ještě jednou opakuje s hlubší orbou 

(Řehoř et al. 2011, Valeš et al. 2003). Dále se v případě potřeby zvýšení úrodnosti před 

výsadbou zaorávají například směsi biologického odpadu z papíren nebo čistírenské kaly, 

doplněné kůrou. 

Při výsadbě se ke zlepšení stanovištních podmínek pouţívají i meliorační druhy 

dřevin, které se sázejí s cílovými druhy (Štýs et al. 1981, Dimitrovský 2000, Štýs 1997). 

Poměr typů a druhů je individuální podle potřeb daného stanoviště. Dočasné dřeviny se 

později odstraňují probírkami v celém průběhu několikaleté pěstební péče a nahrazují se 

dosazováním cílových druhů. Mezi nejčastěji pouţívané meliorační a jinak pomocné druhy 

patří olše lepkavá (Alnus glutinosa), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), břízy (Betula sp.) některé vrby (Salix sp.) a topoly (Populus sp.), dále jsou to 

některé druhy keřů, jako je brslen evropský (Euonymus europaeus), bez černý (Sambucus 

nigra), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). Jedná se o dřeviny a keře rychleji rostoucí, 

přizpůsobivé i extrémním podmínkám, některé které mají také schopnost obohacovat půdu 

ţivinami (Dimitrovský 2000). Zejména olše se uplatňují hojně pro svou schopnost vázat 

v půdě dusík.  

Jako cílové druhy dřevin se nejčastěji pouţívají duby (Quercus sp.), habr obecný 

(Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), j. 

babyka (Acer campestre) a borovice černá (Pinus nigra). Řada autorů (Prach 2006, Sádlo & 

Tichý 2002) poukazuje na skutečnost, ţe se i dnes jako cílové dřeviny vysazují také 

nepůvodní druhy, kterými jsou trnovník akát (Robinia pseudoacacia), javor jasanolistý (Acer 

negundo), dub červený (Quercus rubra) a modřín (Larix decidua).  

Ostatní typy rekultivací svými postupy primárně vycházejí z předchozích zmíněných 

typů. Jedná se účelové rekultivace, jejichţ cílem je vytvářet rekreační, či sportovní areály a 

parky. Mezi účelové rekultivace lze rovněţ zařadit i ostatní typy vyuţití ploch, například jako 
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stavební plochy, skladovací prostory aj. Výsledkem jsou tedy území, která mohou být 

v socioekonomické sféře vyuţita nejrůznějšími způsoby. 

2.2.2 Změny v koncepci rekultivací 

Velkoplošné rekultivace se u nás uplatňují zejména po druhé světové válce, 

s rozvojem velkoplošného lomového dobývání. Od té doby se přístup k rekultivaci výsypek se 

průběţně měnil. Starší plochy, studované v této práci, tedy mohly být rekultivovány jinými 

postupy.  

Od konce 50. let měly těţební společnosti povinnost skrývat vrchní vrstvu půdy a poté 

pouţívat při následné rekultivaci, většinou zemědělské (Štýs 1981). Pouţití skryté ornice se 

začíná naplno uplatňovat spíše v 60. a 70. letech 20. století, kdy se nejvíce prosazovaly 

zemědělské rekultivace, především zakládáním nových polí, travních porostů a trvalých kultur 

(Vráblíková et al. 2009). Zalesňování výsypek se provádělo hlavně na svazích a substrátech 

nevhodných pro kultivaci. Vysazovaly se průkopnické dřeviny (olše, topoly, břízy, akáty). 

Mnoho takových ploch bylo z důvodu nedostatečných kapacit ponecháváno samovolnému 

vývoji. Později v průběhu 70. let 20. století se začínají prosazovat komplexnější přístupy. Při 

rekultivacích šlo o snahu provést vhodné úpravy různých abiotických faktorů s cílem vytvářet 

vhodné zemědělské lesní a vodní ekosystémy (Štýs 2001). 

V 90. letech se v důsledku významného sníţení zemědělské produkce orná půda 

i trvalé kultury staly nadbytečnými. Preferují se spíše lesnické rekultivace ploch. Hlavními 

praxi provádějícími rekultivačními společnostmi je v současnosti zdůrazňována nejen 

vyváţenost ekosystémů, ale především uţitnost krajiny pro lidskou společnost (Štýs 2001). 

Řada odborníků z vědeckých kruhů, se však stále domnívá, ţe současné rekultivace stále 

postrádají uznávané principy ekologické obnovy a jsou zbytečně nákladné (Calla 2009). 
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3 Charakteristika zájmového území 

3.1 Poloha 

Studované výsypky se nachází ve východní části Mostecké pánve. Část leţí v oblasti 

lomového dobývání Dolu Bílina západně od měst Bílina a Duchcov. Jedna vnější výsypka leţí 

v Českém středohoří a byla vytvořena činnosti Dolu Bílina. Další výsypky jsou v okolí 

bývalého lomu Chabařovice západně od Ústí nad Labem. Rozmístění výsypek přibliţuje 

Obr. 2. Bliţší popis jednotlivých výsypek je uveden v kapitole 3.5. 

 

Obr. 2. Mapa zachycující východní část Mostecké pánve a rozmístění studovaných výsypek; (zelené polygony 

ohraničují studované výsypky) 

 

3.2 Geologické a geomorfologické poměry 

Studované území geomorfologicky náleţí Podkrušnohorské oblasti, Krušnohorské 

subprovincii, provincii Českého masivu, v Hercynskému systému. Většina studovaných 

lokalit leţí v geomorfologickém celku Mostecké pánve (Balatka & Kalvoda 2006), ze které 

pochází všechny skrývkové horninové substráty deponované na studovaných lokalitách. 
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Některé výsypky leţí geomorfologicky v celku Českého středohoří. Protoţe se jedná 

o přesunuté horniny z Mostecké pánve, je tato skutečnost spíše nepodstatná, zejména 

z hlediska vlivu geologie na vlastnosti výsypkových hornin. 

 

 

Obr. 3. Geologická mapa východní části Mostecké pánve (dle cenia.cz, upraveno); 1 - kvartér (hlíny, spraše, 

pisky, štěrky), 2 - mezozoické horniny (pískovce, jílovce), 3 - ortoruly, granulity a velmi pokročile migmatity v 

moldanubiku a proterozoiku, 4 - proterozoicke horniny assyntsky zvrásněné, s ruzně silným variským 

přepracováním (břidlice, fylity,svory aţ pararuly), 5 - tercierní horniny (písky, jíly), 6 - vulkanické horniny 

tercierní (čediče, fonolity, tufy), 7 - vulkanické horniny zčásti metamorfované, proterozoické az paleozoické 

(amfibolity,diabasy,melafyry,porfyry) 

 

Obr. 3 ukazuje geologické poměry Mostecké pánve. Celá pánevní oblast je 

tektonickou sníţeninou vyplněnou uloţeninami třetihorní, především miocenní, jezerní 

sedimentace (Chlupáč et al. 2002). Mostecká pánev má protáhlý tvar ve směru JZ-SV a 

rozloha činí 870 km
2
.V minulosti byla rozlehlejší neţ dnes. Nejširší je v oblasti mezi 

Doupovskými horami a Českým středohořím, u Mostu se výrazně zuţuje a nejuţší je v  

Teplické pánvi, kde byla z jihu omezena terciérní vulkanickou činností Českého středohoří. 

Nejstarší horniny Mostecké pánve tvoří krušnohorské krystalinikum v nejhlubším podloţí 
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pánevních sedimentů a na úpatí Krušných hor, které ze severu ohraničují pánev. Je tvořeno 

především metamorfovanými sedimenty proterozoika a kambria, které tvoří ruly, ţuly, a 

porfyry (Malkovský 1985). V samotné pánvi je překryto mladšími horninami, na povrch se 

dostává izolovaně aţ v údolí Bíliny u Liběšic fluviální erozní činností. V teplické oblasti je 

dno pánve tvořeno ryolitem karbonského stáří. 

Během starších druhohor v oblasti převládala spíše erozní činnost. Výraznější 

sedimentace se objevila během křídy (asi před 130 mil. let) (Chlupáč et al. 2002). vlivem 

vyšší aktivity riftu, kdy došlo k poklesu oblasti, a nehlubší části pánve zalilo křídové moře. 

Během tohoto období vznikaly také polohy slínovců, které se dnes těţí a vyuţívají při 

rekultivacích (Štýs, 1995). Později došlo k ústupu moře a nastalo mezidobí eroze.  

Mezi cca 43 -16 mil. lety proběhla další riftová fáze, která měla za následek pokles 

oblasti v součinnosti s utvářením pánve, coţ vedlo k uloţení aţ 700 m mocných říčních 

a jezerních sedimentů místy proloţených vulkanity a k vzniku uhelných slojí (Chlupáč et al. 

2002). Hlavní pánevní deprese vznikla v miocénu před 25-20 mil. let. Byla postupně vyplněná 

mělkými jezery, jezerními deltami a mokřady. Do střední a západní části Mostecké pánve 

vtékaly velké toky, které odvodňovaly velkou část Čech. Největší byly v místech tzv. bílinské 

a ţatecké delty (viz Obr. 4), kde ukládaly mocné písčité nánosy a písčité jíly. Ve 

nejvýchodnější části pánve se taková souvrství v nadloţích slojí nevyskytují. 

V miocénu vedlo stárnutí jezerní oblasti s postupným zanášením sedimenty k proměně 

většiny jezer v uhlotvorné baţiny a močály. Mokřadní vegetace, jejíţ odumřelé zbytky 

nahromaděné v baţinách utvořily hnědouhelnou sloj, tvořily také vlhkomilné druhy palem 

a jehličnanů (Mach 2009). Souvrství hnědouhelných slojí dnes dosahuje mocnosti 10-30 m, 

a její nadloţí dosahuje v některých částech pánve aţ 350 m (Chlupáč et.al. 2002). V místech, 

kde se rozprostíraly výše zmíněné delty, byl uhelný vývoj několikrát přerušen podle toho, jak 

se změnami sedimentačního prostředí měnily typy sedimentů (hrubších písky, bahno, zbytky 

baţinné vegetace). Na konci třetihor dochází k zmírnění sedimentace nadloţních jílů 

a tektonickému rozpadu pánve. Poté následuje intenzivní zdvih masivu Krušných hor 

doprovázený zdvihem a vulkanickou činností v Českém středohoří, dochází k denudaci. Zdvih 

Krušnohorského masivu trvá i na počátku čtvrtohor do podoby dnešního stavu (Malkovský 

1985, Mach 2009).  

 



25 

 

 

Obr. 4: Paleogeografická mapa spodního miocénu mostecké pánve (dle Elznice et al. 1998, in Chlupáč et al. 

2002). 1 - jezerní pelity svrchní části sledu, 2 - baţinné prostředí a uhlotvorné močály, 3 - říční a jezerní 

prostředí, 4 - náplavové kuţely a delty, 5 - hlavní směry přínosů, 6 - dílčí směry přínosů, 7 - izolinie mocností v 

ţateckém přínosovém kuţelu (deltě). 

 

Období kvartéru je typické eolickou sedimentací díky značnému vlivu 

Skandinávského pevninského ledovce.Tvoří se spraše a hlavně sprašové hlíny, které dnes 

dosahují místy přes 10 m. Holocenní vývoj je ovlivněn člověkem. Nejvíce se projevuje 

těţební činností. 

3.2 Klima a hydrologické poměry 

Všechny studované lokality se podle klimatickogeografického členění (Quitt 1971) 

nalézají v teplé klimatické oblasti (T2) (viz Obr. 5). Pro ni jsou charakteristická dlouhá, teplá 

a suchá léta. Podzimní i jarní období bývá mírně teplé aţ teplé. Zima bývá mírně teplá aţ 

teplá a poměrně značně suchá. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8 - 9°C. Sráţky jsou 

zde celkově niţší, coţ je charakteristické pro celou oblast Podkrušnohoří, která je ve 

sráţkovém stínu Krušných hor. Průměrný roční úhrn sráţek je 500-650 mm. Výjimkou je 

výsypka Radovesice, která částečně leţí v mírně teplé oblasti (MT 11), která má o stupeň 

niţší průměrnou roční teplotu a delší trvání sněhové pokrývky. 
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Obr. 5. Klimatická mapa východní části Mostecké pánve (dle Quitt 1971 in cenia.cz 2012, upraveno); klimatcké 

oblasti: 1 - T2 (teplé), 2 - MT11 (mírně teplé), 3 - CHX, 4 - CHxy. 

 

Celá východní část MP kde leţí zájmové výsypky je odvodňována řekou Bílinou, a 

jejími přítoky. Téměř všechny lokality se nalézají v levé části povodí Bíliny. Většina vod 

levostranných přítoků teče ze svahu Krušných hor, protoţe samotná pánevní oblast je 

poměrně suchá. Řada z nich má dnes přeloţené koryto kvůli těţbě, například Loučenský a 

Osecký potok. Některé vtékají do bezodtoké oblasti tvořené Dolem Bílina, například 

Radčický p., Lomský p. Část vod, která se nahromadí v lomu je pak čerpána do Bíliny. V 

bezodtoké oblasti se také nachází některé studované lokality. Jde o výsypku Svoboda, oblast 

bývalého dolu Svoboda a jiţní část výsypky Pokrok. Za zmínku stojí také Zaluţanský a 

Modlanský potok. Jejich vody napájí hydrickou rekultivaci Milada (lom Chabařovice). 

Radovesická výsypka se nachází na pravé straně povodí Bíliny. Leţí v bývalém údolí 

Lukovského potoka, který vytéká z jádrové oblasti Českého středohoří. Ten musel být při 

zakládání výsypky přeloţen do Mukovského potoka, aby nepodmáčel těleso výsypky (Město 

Bílina 2012). Její povrch dnes odvodňují menší bezejmenné vodoteče. 
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3.3 Půdy 

Pedologická stavba Mostecké pánve je podle Tomáška (2007) celkem sloţitá. Je to způsobeno 

jednak dlouhodobým osídlením a jednak intenzivní těţební činností člověka. V bílinské a 

teplicko-ústecké oblasti pánve, a přilehlého okolí výsypek jsou nejvýznamněji zastoupeny 

kambizemě. Dle mapy na cenia.cz (Obr. 6) (vytvořené na základě poskytnutých dat z ČZU v 

Praze) jde nejčastěji o kambizem eutrofní, přítomnou nejvíce v lesích na pahorkatinách v 

okolí údolí Bíliny a hojně v oblasti Českého středohoří, kam z pánevní oblasti zasahují 

některé výsypky. V menší míře se zde objevuje kambizem modální, luvická a v podhůří 

Krušných hor kambizem dystrická. V malém rozsahu jsou zde zastoupeny hnědozemě.  

 

 

Obr. 6. Půdní mapa východní části Mostecké pánve (dle cenia.cz 2012, upraveno). 

 

V pánevní oblasti se přirozeně nejvíce vyskytuje černozem pelická a modální, pelozem a 

podél toku Bíliny zejména černice fluvická. Ve vlhčích depresích a v nivách menších toků se 

vyvinuly také pseudogleje a glejové fluvizemě. Na svahu Krušných hor, které ze severu těsně 

navazují na Mosteckou pánev, se nalézají zejména kryptopodzoly.  
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Celé oblasti dominují po kambizemích především antropozemě. Na výsypkách skrývkových 

hornin, které jsou dnes neodmyslitelnou součástí zdejší krajiny je to antropozem haldová. 

Půdotvorný substrát výsypek je tvořen horninami převáţně třetihorního stáří a jsou na něm 

vyvinuté velmi mladé půdy. Na zastavěných plochách a ve městech je antropozem urbánní.  

3.3.1 Charakteristika výsypkových hornin 

Nejčastěji pochází horniny ukládané na výsypky ze skrytých souvrství nadloţí uhelné 

sloje. Jedná se o kvartérní uloţeniny a svrchní písčito-jílovité vrstvy. Písčito jílovité vrstvy lze 

dále rozdělit na jezerní jílovité uloţeniny, deltové písčité uloţeniny a nadslojové jílovité 

uloţeniny. Uloţení různých typů hornin v MP ukazuje Obr. 5.  

Následující rozdělení základních typů skrývkových hornin a jejich charakteristiky jsou 

řazeny chronologicky podle uloţení, jak je uvádí a popisuje například Čermák et al. (1999, 

2002) nebo Valeš at al. (2003). 

 

 

Obr. 7: Geologický profil sv. částí Mostecké pánve (orig. A. Elznic 2000, in Chlupáč et al. 2002). 

 

Kvartérní uloženiny 

Nejsvrchnější vrstvy kvartérního stáří jsou tvořeny hlavně sprašovými hlínami a 

sprašemi, spíše degradovanými. Na rozdíl od běţných spraší mají totiţ vyšší zastoupení 

jílových minerálů a menší podíl prachovitých částic (Čermák et al. 1999). Sprašové hlíny jsou 

nejčastějším kvartérním sedimentem celé pánevní oblasti, jsou ţlutohnědé aţ ţluté, silně 

jílovité, obsah písčité sloţky bývá celkově nízký. Půdní reakce je mírně zásaditá a obsah 

humusu bývá nízký. V Teplicko-Ústecké části Mostecké pánve se v menší míře objevují 

svahové hlíny s příměsí skeletu, převáţně křemenného nebo čedičového, slabě opracované 
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štěrky a svahové sutě (Valeš et al. 2003). Dále se zde objevují aluviální hlíny, písky a štěrky. 

Celková mocnost kvartérních uloţenin je kolem 10 m. 

Z kvartérních horizontů je ornice nejúrodnější a proto se pouţívá přednostně pro 

zemědělskou rekultivaci. Tvoří cenný rekultivační materiál a její selektivní skrývání je 

nařízeno Zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského a půdního fondu. 

Šedohnědé kaoliniticko-ilitické jílovce  

Nejmladší terciérní horizont tvoří mocné vrstvy jezerních jílů a jílovců utvořené velmi 

jemnozrnnou deltovou sedimentací. Souvrství dosahuje místy mocnosti aţ 100 m. Jde 

převáţně o šedé jíly nebo srostlé aţ rozrušené plástky šedých aţ šedohnědých jílovců. 

Hlouběji v souvrství se více objevují prachovité jílovce hnědé a šedohnědé barvy. Na bázi se 

nacházejí písčité jílovce. Jílovité části obsahují hlavně kaolinit a illit. Mnoţství 

montmorillonitu je proměnlivé, ale většinou niţší. Půdní reakce u těchto hornin je většinou 

neutrální. Obsahují málo CaCO3, někdy ţádný. Mají méně příznivé sorpční vlastnosti neţ 

kvartérní uloţeniny. 

Horniny písčité a jílovité deltové sedimentace 

Zejména v prostředí dílčí bílinské delty se ukládaly mocná souvrství, kde se střídají 

sedimentární horniny jílovité, prachovité aţ písčité frakce. V oblasti Teplicko-ústecké pánve 

se vyskytují minimálně. Souvrství dosahuje mocnosti přes 100 m a je tvořeno šedými aţ 

bělavými jílovci se značným obsahem prachu a písku a prachovci. Tyto polohy se střídají 

s nepravidelnými vrstvami písků různých mocností (i desítky metrů) a různého zrnitostního 

sloţení Místy jsou proloţeny lehce zuhelnatělými vrstvami jílovců a někde se vyskytují 

i pískovce různých mocností. Časté jsou pozvolné písčito-jílovité přechody mezi vrstvami. 

Jílovité horniny jsou slabě alkalické aţ slabě kyselé, bez obsahu karbonátů s nízkým 

obsahem organických látek a nízkou sorpční schopností. Obsahují zejména kaolinit a illit, 

většinou s převahou illitu. Písčité polohy jsou neutrální, slabě kyselé aţ kyselé a mají celkově 

nízký obsah ţivin a nízkou sorpční schopnost.  

Jílovce a jíly nadslojového souvrství 

Hned nad uhelnou slojí jsou převáţně jílovce, někdy i jíly šedohnědé barvy, většinou 

jsou nepísčité a místy obsahují prouhelněné polohy i s rostlinnými zbytky. Některé polohy 

mají větší příměs prachové frakce. U jílových minerálů většinou převládá obsah kaolinitu, 

v menší míře illitu. Celý horizont je přibliţně 20 m mocný.  
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horniny souvrství uhelné sloje 

Většinou jde o heterogenní směs písčitých a hlinitopísčitých hornin uloţených 

v těsném nadloţí nebo v místě poruch uhelné sloje. Proto jsou výrazně obohaceny o uhelnou 

hmotu a mají extrémnější vlastnosti. Není výjimkou, ţe více písčité vrstvy mají aţ fytotoxický 

charakter, jsou minerálně chudé a obsahují v menším mnoţství siderit a pyrit (Čermák et al. 

2002). Při deponování by tyto horniny měly být ukládány zásadně do vnitřku tělesa výsypky. 

Samotná uhelná sloj tvořena hnědým uhlím různé kvality s různým stupněm prouhlenění 

s jílovými proplástky. Na bázi sloje jsou jílovce tzv. neuhelného vývoje (Malkovský 1985). 

Vlastnosti hornin, které se nejběţněji se vyskytují v nadloţí uhelné sloje Dolu Bílina shrnuje 

Tab č.5. 

Tab. 5: Vybrané vlastnosti jednotlivých hornin skrývkových řezů Dolu Bílina (Valeš 2003). 

Horninový typ pH 
(vodní 
výluh) 

CaCO3 
(%) 

dusík 
(%) 

Cox (%) síra (%) sorpce S 
(mekv 

/100g) 

sorpce T 
(mekv 

/100g) 

sorpce V 
(%) 

Ornice 6,60 2,02 0,21 2,14 0,02 21 21 100 

Spraš 7,10 5,01 0,10 0,90 0,02 16 16 100 

Šedý nadl. 
jílovec 

7,89 0,97 0,02 2,65 0,02 10 10 100 

Pís. jílovec  6,95 0,55 - 1,65 0,08 6,7 9 75 

Horniny uhel. 
sloje 

4,65 0,91 - 4,84 1,90 5,6 14 40 

 

3.4 Fytogeografická charakteristika 

Dle Skalického (1988) se oblast nachází ve fytogeografické oblasti Termofytikum 

(podoblast České termofytikum, převáţně okrsek Podkrušnohorská pánev. Jiţní část vnějších 

výsypek lomu Chabařovice, stejně jako výsypka Radovesice leţí v okrsku Labského 

středohoří. S některými lokalitami na jiţním okraji Dolu Bílina a s výsypkou Radovesice 

těsně sousedí fytogeografický okrsek Lounské středohoří. 

Potenciální přirozenou vegetaci njebliţšího okolí výsypek by podle mapy 

Neuhäuslové et al. (1997) (viz Obr. 8) tvořila následující vegetační společenstva: 

Černýšové dubohabřiny - zaujímají celou pánevní oblast včetně niţších partií Českého 

středohoří. Mezi dřevinami by převaţovaly dub letní a zimní (Quercus robur a Q. petraea) a 

habr obecný (Carpinus betulus). Také by se zde vyskytovala lípa srdčitá (Tilia cordata). 
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Obr. 8: Mapa potenciální přirozené vegetace východní části Mostecké pánve (dle Neuhäuslová 1997, in 

cenia.cz 2012, upraveno); 7 - čenýšové dubohabřiny, 14 - lipové bučiny ,18 - bučiny s kyčelnicí devítilistou, 21 - 

violkové bučiny, 24 - bikové bučiny, 25 - smrkové bučiny, 33 - mochnové doubravy, 34 - břekové doubravy, 36 

- bikové doubravy 

 

Komplex sukcesních stádií na antropogenních stanovištích - Na samotných výsypkách je 

sukcese ve více či méně pokročilém stadiu. Na mnoha místech je však usměrněna nebo jsou 

plochy zcela kultivovány kulturními společenstvy.  

Mochnové doubravy - jsou v malém rozsahu v nivě dolního toku Bíliny u Řehlovic. Sice jde 

o malé území mimo zájmové lokality, které se ale nalézá jen jeden km jiţně od výsypek lomu 

Chabařovice. Dominují v nich spíše dub zimní (Q. petraea), méně zastoupen je dub letní (Q. 

robur). Od černýšových doubrav se liší převáţně bylinným patrem. 

Bikové doubravy - nacházejí se v malém rozsahu severovýchodně od lomu Milada-Petri. 

Vznikají na oligotrofních kambizemích. Spolu s duby (Quercus sp.) se na vegetaci podílí také 

borovice lesní (Pinus sylvestris) a bříza bílá (Betula pendula). 

Lipové bučiny - potenciálně by se rozkládaly ve vyšších částech Č. středohoří, jen 1 km 

západně od Radovesické výsypky. Mají husté stromové patro. Dominují v nich buky (Fagus 

sylvatica) s lípou srdčitou (Tilia cordata),  také je zde dub zimní, jedle a habr. 



32 

 

3.5 Přehled studovaných lokalit 

Výsypka Pokrok 

Nachází se západně od města Duchcov, při severním okraji lomu Bílina. Jde o druhou 

provozovanou vnější výsypku o celkové výměře cca 800 ha. Sypání výsypky bylo ukončeno 

k roku 2010. Rekultivována je postupně, jak směřuje její stavba od východu na západ. Na 

východní části uţ jsou rozpracované rekultivace lesnické a zemědělské. V západní části, kde 

bylo nedávno skončeno sypání, se nacházejí plochy, kde teprve začala spontánní sukcese. 

Vymezené studijní plochy (stáří):  

3 x iniciální stádia sukcese (všechny 3 roky), 2 x zemědělská rekultivace (5, 10 let), 1 x mladá 

lesnická rekultivace (10 let),  

Nadmořská výška studijních ploch 250 - 270 m n. m 

 

Výsypka Svoboda a oblast bývalého lomu Svoboda 

Jde o starší výsypku bývalého lomu Svoboda. Nachází se 1 km severně od obce 

Braňany. Výsypka byla po skončení těţby v 70. letech rekultivována lesnicky, a to zejména 

na svazích kvůli stabilizaci. Vrchní část výsypky se rekultivovala pravděpodobně jen 

omezeně nebo vůbec, proto se zde nachází řada spontánně zarostlých ploch. Na nich dominují 

převáţně bříza (Betula pendula), topoly (Populus tremula), v podrostu nejčastěji převaţuje 

třtina (Calmagrostis epigeios). Některá místa jsou kvůli nepříznivým podmínkám bez 

vegetace, nebo jen s mechy. 

Vymezené studijní plochy (stáří): 

1 x sukcese lesostepního charakteru (33 let), 1 x sukcese lesního charakteru (28 let) 

Nadmořská výška studijních ploch 280 m n. m 

Necelý kilometr východně je oblast bývalého dolu, později lomu Svoboda II. Dle 

morfologie terénu jde pravděpodobně o vnitřní výsypky a etáţe vytvořené povrchovým 

dobýváním. Dnes je lokalita ze severní strany napojená na oblast velkolomového dobývání 

Dolu Bílina. Tvoří její jiţní okraj a částečně slouţí jako provozní plochy. Na dně lomu 

i etáţích jsou poměrně odrostlá spontánně vyvinutá společenstva různě zapojených 

náletových dřevin. Výrazně zde dominuje bříza (Betula pendula), která místy tvoří hustě 

zapojené a různověké lesíky. Je velmi pravděpodobné, ţe sukcesní plochy v budoucnu 

zaniknou postupem těţby a zvýšeným báňským provozem, protoţe se lokalita nachází uvnitř 

oblasti těţebních limitů. 
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Vymezené studijní plochy (stáří):  

2 x sukcese lesostepního charakteru (22, 32 let), 3 x sukcese lesního charakteru (23, 27, 

30 let) 

Nadmořská výška studijních ploch 206 - 242 m n. m 

 

Radovesická výsypka 

Jedná se o vnější výsypku Dolu Bílina, která se nachází se cca 3 km východně od 

Bíliny mezi obcemi Kučlín, Razice, Kostomlaty pod Milešovkou a Štěpánov na úpatí 

Českého Středohoří. Jde o jednu z největších vnějších výsypek ve Střední Evropě. Zaujímá 

plochu přes 1200 ha a její mocnost je průměrně 50 - 70 m. Zakládání skončilo v roce 2003 a 

nyní na výsypce probíhá převáţně biologická etapa z větší části lesnických rekultivací. Reliéf 

výsypky má charakter dvou rovnoběţných hřbetů východo-západního směru. Vegetaci 

výsypky tvoří komplex vesměs mladých zemědělských a lesnických rekultivací, ještě 

nerekultivovaných ploch a ploch, které byly cíleně ponechány spontánní sukcesi. Lesnické 

rekultivace se nachází převáţně na jiţních svazích, zemědělské rekultivace jsou hlavně na 

zarovnaných plochách. Nejmladší plochy jsou ve východní části výsypky a v údolí mezi 

hřbety, kudy ustupoval zakladač a kde vegetace prakticky chybí. Specifickým rysem 

rekultivací na Radovesické výsypce je vyuţívání slínovců při úpravě výsypkových zemin 

s nepříznivými fyzikálně-chemickými vlastnostmi.  

Sukcesní plocha v severní části má rozlohu 20 ha a je stará přibliţně 25 let. Tvořena je 

převáţně břízami (Betula), a plochami bez vegetace. V jiţní části se nachází druhá sukcesní 

plocha, má rozlohu 33 ha a je přibliţně 15 let stará. Zápoj stromů je zde poměrně nízký, asi 

15 %. I zde se nacházejí plochy bez porostu, zejména na loţiskách písků. Obě plochy mají 

zvlněný reliéf.  

Vymezené studijní plochy (stáří):  

3 x iniciální stádia sukcese (2, 2, 5 let), 2 x sukcese lesostepního charakteru (12, 17 let), 1 x 

zemědělská rekultivace ( 10 let), 1 x mladá lesnická rekultivace (15 let) 

Nadmořská výška studijních ploch 382 - 393 m n. m 

 

Výsypky lomu Chabařovice 

Soubor výsypek Lochočice, Ţichlice se nachází asi 4 km západně od Trmic. Leţí mezi 

obcemi Suché a Habří a dohromady tvoří těleso rozsáhlé vnější výsypky bývalého lomu 

Chabařovice, které se táhne jihozápadním směrem od lomové jámy (dnes jezero Milada) 

v délce přes 2 km. Na výsypce převaţují hlavně lesnické rekultivace. Zarovnané povrchy v 
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jiţní části jsou tvořeny zemědělskými rekultivacemi. Na nejvyšších partiích výsypky jsou 

rekultivace jiţ ukončené. V jiţní části stále probíhá pěstební péče. Vegetace je tvořena 

poměrně vzrostlými kulturními lesy, tvořenými převáţně modříny (Larix), javory (Acer), 

olšemi (Alnus), v menší míře břízami (Betula) a lípami (Tilia). 

Vymezené studijní plochy (stáří):  

2 x zemědělská rekultivace (13 let), 4 x mladá lesnická rekultivace (13, 13, 14, 15 let), 4 x 

starší lesnická rekultivace (20, 20, 22, 22 let) 

Nadmořská výška studijních ploch 267 - 318 m n. m 

Svahy nad plavištěm popílků jsou lokalitou napojenou na bývalý lom Chabařovice. 

Nachází se asi 500 m západně od Trmic a jedná se o plochu, která byla rekultivována jiţ v 

počátcích existence lomu (70. léta). Jde o okrajovou část bývalých těţebních prostorů, která 

pozvolna přechází do úpatí Českého středohoří. Vegetaci tvoří v širokých pásech vysázené 

břízy (Betula), javory (Acer), lípy (Tilia), ale také akáty (Robinia pseudoacacia). 

Vymezené studijní plochy (stáří):  

2 x starší lesnická rekultivace (29, 36 let) 

Nadmořská výška studijních ploch 165 m n. m 

 

Výsypka lomu Milada-Petri 

Lokalita se nachází 1 km východně od obce Chabařovice, vedle bývalé lomové jámy Milada-

Petri. Výsypka je zarovnaná a poměrně dobře sukcesně zarostlá. Porosty tvoří březové lesíky, 

které přecházejí do otevřenější vegetace, místy zcela bez stromů. V místech niţšího zápoje 

dřevin jsou husté porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios). Na okrajích lomové jámy 

probíhá zemědělská rekultivace. 

Vymezené studijní plochy (stáří):  

1 x zemědělská rekultivace (4 roky), 1 x sukcese lesostepního charakteru (27 let), 2 x sukcese 

lesního charakteru (35 let) 

Nadmořská výška studijních ploch 165 - 181 m n. m 
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4 Metodika  

4.1 Postup prací 

První fází experimentální práce bylo vyměření vhodných ploch, ze kterých budou získávána 

data pro další analýzy. V několika zájmových lokalitách dotčených těţbou, které se nacházely 

v okresech Teplice, Ústí nad Labem a Most, se vyhledávala vhodná místa k vyměření 

dostatečného počtu pokusných ploch, umístěných na výsypkách a těţebních tvarech 

s výsypkovými substráty. Na nich pak byly náhodně rozmístěny plochy na gradientu různého 

sukcesního stáří (různého typu vegetace). Další plochy byly pro srovnání rozmístěny na 

rekultivovaných plochách. Po vyměření se na ploše zjistily vybrané charakteristiky vegetace 

a půd a odebraly se půdní vzorky. V druhé fázi se ze vzorků zjišťovaly půdní vlastnosti 

a všechna získaná data o půdách a vegetaci se porovnala. 

4.2 Vyměření výzkumných ploch 

Bylo třeba najít a vyměřit dostatečné mnoţství vhodných ploch, které budou mít 

podobnou morfologii terénu, podobné typy společenstev, které jsou na výsypkách nejběţnější, 

v přibliţně stejném stádiu vývoje. Výsypkové substráty mají nejrůznější chemické vlastnosti, 

které pak ovlivňují nebo zpomalují vývoj společenstva. Aby se tato okolnost částčně 

eliminovala, vymezilo se pro kaţdý typ společenstva více ploch, pokud moţno v různých 

lokalitách. 

Vyměřilo se celkem 36 ploch, které měly tvar čtverce o straně 10 m. Plocha 100 m
2
 se 

dle metodiky Kubíková (1970) doporučuje jako optimální pro průzkum sukcesních ploch. 

Plochy byl vyměřeny pokud moţno v rovinatém terénu s minimálním sklonem.  

Plochy byly rozdělených do šesti skupin. Polovinu tvořily plochy spontánní přirozené 

sukcese a polovinu plochy rekultivací. Na raných stádiích spontánní sukcese, s minimem 

vegetace se vymezila kategorie ploch, v této práci označená jako iniciální stádia sukcese. 

Středně pokročilá stádia se společenstvy trvalých bylin s řídce zapojenými dřevinami, která 

svým charakterem připomíná jakousi antropogenní lesostep, byla označena jako sukcesní 

lesostep. Společenstva hustě zapojených, spontánně vyvinutých stromových porostů lesního 

charakteru byla označena jako sukcesní les. Zemědělské rekultivace tvořené kulturami 

převáţně travinné vegetace jsou zahrnuty v kategorii zemědělské rekultivace. Kategorie mladá 

lesnická rekultivace byla vymezena na plochách rekultivací s vysokým zápojem stromů 

nízkého vzrůstu. Kategorie starší lesnická rekultivace byla vymezena na plochách rekultivací 
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s hustým zápojem vzrostlých stromů. Příklady různých ploch ukazuje Příloha 1-5. Následující 

souhrn ukazuje základní kritéria kaţdé skupiny: 

 

Sukcesní plochy: 

Iniciální stadium sukcese:   pokryvnost vegetace do 15 %, vyvinuto pouze 

      bylinné patro (E1) 

Sukcesní Lesostep:    pokryvnost vegetace nad 50 %, zápoj dřevin v 

      keřovém aţ stromovém patře (E2+E3) 10 - 50 % 

Sukcesní Les:     pokryv vegetace nad 75 %, zápoj dřevin v  

      stromovém a keřovém patře (E2+E3) nad 75 % 

Rekultivované plochy: 

zemědělská rekultivace:    pokryv vegetace nad 90%, rekultivovaná plocha 

 

mladá lesnická rekultivace:   zápoj dřevin nad 50 %, dřeviny pouze do  

      keřového patra (E2), rekultivovaná plocha 

starší lesnická rekultivace:   zápoj dřevin nad 75 %, stromy dosahují do  

      stromového patra (E3), rekultivovaná plocha 

 

Je pravděpodobné, ţe několik ploch nebylo vymezeno pouze na výsypkových tělesech. 

Pět ploch, které se nachází v lokalitě bývalého dolu, později lomu Svoboda II, se dle 

morfologie terénu můţe částečně nacházet na etáţích bývalého lomu a částečně na vnitřních 

výsypkách, které je překrývají. Morfologie ploch i horninové substráty jsou ale stejné jako 

u výsypek.  

4.3 Vegetační šetření 

Plochy byly dle převaţujícího typu vegetačního společenstva přiřazeny do jedné 

z výše uvedených skupin. Poté byla zaznamenána celková pokryvnost bylinného patra 

v procentech a samostatně pokryvnost stromového a keřového patra. Ze stromů se odebraly 

vývrty pro určení sukcesního stáří. Dále byla na plochách zjišťována celková druhová 

diverzita vyšších rostlin. Průzkum vegetace se prováděl v květnu, červenci a srpnu. 

4.3.1 Pokryvnost vegetace, zápoj dřevin 

Pokryvnost vegetace a dřevin byla hodnocena v terénu odhadem. Pokryvnost plochy je 

zde chápána, jako svislé zakrytí povrchu zapojenou bylinnou nebo stromovou vegetací. Do 
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celkového zápoje dřevin se započítávaly stromy i keře vyšší neţ cca 2 metry. Při hodnocení 

pokryvnosti dřevin se zaznamenalo, který druh dřeviny svou pokryvností převaţuje. 

Zaznamenala se výška a průměr kmene. 

4.3.2 Určování sukcesního stáří 

Sukcesní stáří bylo zjišťováno pomocí vývrtů ze stromů rostoucích na ploše. K získání 

vývrtů byl pouţit Presslerův nebozez. Bylo třeba přibliţně datovat počátek sukcesního vývoje 

u některých ploch. Mnohdy z důvodu, ţe se nepodařilo dohledat informace, kdy na dané 

lokalitě začal proces obnovy. U některých starších lesnicky rekultivovaných ploch se stáří 

nepodařilo zjistit z dostupných pramenů. Tímto datováním lze zjistit přesně dobu výsadby. 

U sukcesních ploch lze vyvodit, kdy přibliţně skončilo sypání nebo technická úprava 

povrchu. Dřeviny se totiţ uplatňují velmi záhy, hned v prvních letech, jak uvádí například 

Hodačová & Prach (2003). Také se předpokládá, ţe rozvoj dřevin má za následek výraznou 

změnu mikroklimatických podmínek stanoviště. Opadem se zvyšuje mnoţství nadloţní 

organiky, zmenšuje se vysýchání plochy a vliv větru. 

4.3.3 Druhová diverzita rostlin 

Druhová diverzita vyšších rostlin se počítala na základě jednoduchého terénního 

průzkumu. Plocha se několikrát prošla a podrobně prozkoumala. Počítala se prostá přítomnost 

druhů, bez ohledu na dominanci, pokryvnost nebo ojedinělost výskytu. Byla pořízena 

fotodokumentace. U dřevin se vţdy zaznamenalo, které druhy dominují. 

4.4 Průzkum a analýza půd 

Přímo v terénu, v místě odběru půdních vzorků, se zjistily vybrané půdní znaky. 

Měřila se mocnost nadloţního humusu a mocnost humusového horizontu. Poté se ze 

svrchních 5 cm půdy odebraly vzorky, u kterých byla později laboratorně stanovena objemová 

hmotnost, aktivní půdní reakce a mnoţství oxidovatelného organického uhlíku. Odběry 

vzorků probíhaly na všech vymezených plochách v září a říjnu. Z kaţdé plochy se odebraly 

vţdy tři vzorky. Rozmístění odběrových míst ve čtverci bylo náhodné. 

 Dále byl na kaţdé ploše odebrán vzorek z hloubkové sondy (viz níţe). Zde se 

nepředpokládala výrazná heterogenita, proto se odebral pouze jeden. U analýzy půd 

z hlubších poloh se předpokládá zjištění výchozích vlastností půdního substrátu po jeho 

nasypání. Z dostupných zdrojů a s pomocí dendrochronologického datování lze zjistit 

přibliţné stáří lokality a dobu kdy začala zarůstat dřevinami. Předpokládá se, ţe 

charakteristiky půdy z povrchových horizontů jsou výsledkem výchozích podmínek substrátu 
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a následným vývojem ekosystému. Na základně těchto skutečností lze změnu půdních 

vlastností usadit do časového rámce. 

4.4.1. Zjišťování půdních znaků 

Půdní znaky se hodnotily na kaţdé ploše na třech místech odběru vzorků. Mnoţství 

nadloţního humusu se měřilo pásmem a naměřené hodnoty se zaokrouhlovaly nahoru na 

2,5 mm. Průměry za celou studovanou plochu se jiţ nezaokrouhlily. Mocnost horizontu A se 

měřila stejně. Také se zjišťovalo, zda povrchové horizonty mají známky převrstvení 

a promíchání s ornicí. V takovém případě se počítala mocnost nově vyvinutého funkčního 

horizontu, který je od navezené ornice dobře odlišitelný. Většinou jeví známky výraznějšího 

provzdušnění a značného prokořenění. Navezená ornice nebo jiné zúrodnitelné zeminy jsou 

znatelně utuţené a postrádají výraznější oţivení kořenovým systémem. Způsobuje to 

promísení při skrývání, uskladnění a následné utuţení těţkou technikou při vrstvení. 

Pozornost se také zaměřovala na přítomnost fragmentů uhlí, která je na výsypkách velmi 

běţná a výrazně ovlivňuje půdní vlastnosti. 

4.4.2. Odběr půdních vzorků 

Při odběru bylo nutné vyhnout se větším kořenům, nadměrnému mnoţství skeletu 

nebo případným kouskům uhlí. Jemný uhelný prach, je-li rovnoměrně rozptýlen v substrátu, 

je přirozenou součástí skrývkových substrátů a bylo nutné s ním počítat. Jeden odběr 100 cm
3
 

neporušených půdních vzorků byl dostatečný pro všechna další stanovení. 

Vzorky povrchové půdy se odebíraly ze svrchních 5 centimetrů půdních horizontů, 

horizontálně z povrchu. Nejprve bylo nutno odstranit nejsvrchnější vrstvu, opadanku, 

nadzemní části malých rostlin, velké kořeny, případně kamení. K odběru se pouţívaly 

nerezové Kopeckého válečky, se standardizovaným objemem 100 cm
3
 s výškou válce 5 cm. 

Váleček se ve svislé poloze zatlačil ostrou hranou do půdy.  

Vzorky hlubších horizontů se odebíraly z kopané půdní sondy z hloubky 50-80 cm. 

Vţdy se dosáhlo hloubky, kde uţ výsypkový substrát postrádal jakékoliv kořeny, a byl tedy 

od dosypání výsypky minimálně ovlivněn vývojem na povrchu. Odběrové válečky se 

zatlačovaly vţdy kolmo na stěnu výkopu. Poté se uzavřely plastovými víčky a převezly do 

laboratoře. 

4.4.3. Příprava vzorků 

Po odběru a transportu do laboratoře byla půda z válečků vyjmuta a rozmělněna na 

menší frakci, aby se usnadnilo následné sušení. Vzorky se sušily rovnoměrně rozprostřené 
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v hliníkových vaničkách v sušárně Memmert UFB 400 s regulací teploty, do konstantní 

hmotnosti. Ze suchých vzorků se zváţením zjistila objemová hmotnost půdy. Po vysušení a 

zváţení bylo třeba vzorky homogenizovat pro účely dalších analýz. Ze vzorků se připravila 

jemnozem, odstranil se skelet a většina velkých i menších organických zbytků a kořínků, 

které by měly tendenci ovlivnit stanovení mnoţství uhlíku v půdě. Takto se připravila většina 

objemu vysušeného vzorku, protoţe ho bylo třeba větší mnoţství na všechna plánovaná 

stanovení. Pro rozmělnění a drcení často velmi ztvrdlých jílových fragmentů půdy se musela 

pouţít třecí miska. Jemnozem prosetá na 2mm obsahovala stále poměrně velké mnoţství 

kořínků, proto se vzorek prosíval ještě přes síto 1mm. Upravené vzorky se skladovaly 

v uzavíratelných PE sáčcích. 

4.4.4. Stanovení objemové hmotnosti půdy 

Objemová hmotnost byla zjišťována ihned po vysušení vzorků. Odběrem Kopeckého 

válečkem se docílilo přesného objemu 100 cm
3
. Suché vzorky se zváţily na digitální váze 

(Vibra) s přesností na desetinu gramu a uskladnily se v uzavíratelných PE sáčcích. Z výsledné 

hmotnosti byla vydělením známým objemem válečků vypočítána objemová hmotnost pevné 

suché fáze půdy v g/cm3.  

4.4.5. Stanovení aktivní půdní reakce 

Předkládaná analýza vychází z doporučené normy ČSN ISO 10390 (2005). Aktivní 

půdní reakce se zjišťovala z upravených, vysušených a homogenizovaných vzorků půdy, které 

se rozmíchaly ve vodném roztoku.  

Ze vzorků se udělala naváţka 20 gramů, která se rozmíchala s destilovanou vodou ve 

vodný roztok. Poměr zeminy a vody byl 2:5 g (20g/50ml). Suspenze se nechala na 

magnetické míchačce důkladně promíchat, nejméně po dobu 30 minut. Půdní reakce se měřila 

pomocí nakalibrovaného pH metru (WTW inoLab pH 720) za neustálého míchání suspenze a 

odečetla se po ustálení. 

4.4.6. Stanovení množství půdního organického uhlíku 

Půdní organický uhlík (SOC) je v půdě obsaţen zejména v organických sloučeninách 

SOM. Mnoţství SOM se určilo ztrátou ţíháním (Lost on ignition - LOI) v muflové peci. Tato 

metoda analýzy vychází z normy ČSN 72 1110 (1959). Ke stanovení se pouţily keramické 

kalíšky, které se nejprve řádně umyly, poté vysušily po dobu 1h při 105 °C a zváţily, pro 

zjištění čisté hmotnosti. K váţení se pouţívala analytická váha Radwag XA 110 s přesností na 

6 desetinných míst. Hodnota se odečítala po ustálení desetitisícin gramu. Kalíšky se naplnily 
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připraveným vzorkem asi do 1/2 a předsušily se i se vzorkem opět po dobu 1h při 105 °C. Pak 

se ze sušičky vloţily do exsikátoru, aby v průběhu chladnutí vzorky nenabíraly vzdušnou 

vlhkost. Po vyjmutí z exsikátoru se opět zváţily. Po zváţení a zapsání se kalíšky se vzorky 

daly ţíhat do pece s regulovatelnou teplotou. K ţíhání byla pouţita pec LAC L05/12 

s regulátorem. V peci se v průběhu 30 minut postupně zvyšovala teplota aţ na 550°C, tato 

teplota byla udrţena po dobu 3 hodin. Po vyjmutí z pece se kalíšky ihned uloţily do 

exsikátoru, kde vychladly na pokojovou teplotu. Po konečném zváţení se od zjištěných 

hmotností odečítala váha čistého keramického kalíšku. Z rozdílu hmotnosti půdních vzorků 

před a po ţíhání je zřejmý podíl SOM. Přibliţně 58 % hmotnosti ze ztráty tvoří SOC 

(Schumacher 2002). Na základě následujícího vztahu získáme výpočtem mnoţství SOC 

v půdě.  

 

% SOM = % C * koeficient 1,724 

(Schumacher 2002) 

 

Fosilní uhlík můţe tvořit významný podíl obsahu organického uhlíku (SOC) 

výsypkových půd. Jeho podíl v půdě výsypek výrazně zvyšuje příměs zbytků uhlí (viz 

Příloha 6). Přestoţe existuje řada různých metod pro stanovení SOC, ve většině z nich se 

fosilní uhlík projeví (Schumacher 2002). Neexistuje standardní všeobecně přijímaná metoda 

pro korekci fosilního uhlíku, takţe řada autorů přistupuje k řešení problému této chyby různě. 

Například Frouz at al. (2009) řeší tento problém zjištěním obsahu fosilního uhlíku v hlubším 

horizontu půdy, kde se jiţ nepředpokládá přítomnost recentní organické hmoty. Přesto má tato 

metoda své limity. V této studii bylo postupováno obdobně s tím, ţe ze zjištěných hodnot byla 

na základě znalosti stáří plochy vypočítána průměrná změna v obsahu SOC (v hmotnostních 

%), ke které dojde za určitý časový interval, konkrétně 5 let. 

 

4.5. Vyhodnocení dat 

Pro vyhodnocení získaných dat byly pouţity programy: ArcMap 10.0 (Esri 2011), 

NCSS, MicrosoftR OfficeR Excel R 2007 a rozšiřující statistický doplněk Box Charter: Box 

and Whisker chart - (Peltier Technical Services, Inc.).  

Pro kaţdou kategorii (typ) plochy byl spočítán průměrný počet druhů cévnatých rostlin, 

průměrná hodnota pH, průměrná mocnost horizontů O a A, průměrná objemová hmotnost a 

průměrný obsah Cox. Na základě hloubkových odběrů půdy byla z rozdílu sledovaných 
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parametrů a zjištěného stáří plochy vypočítána průměrná změna daných parametrů za 

konstantní časový úsek (5 let). Dále byly vypočítány medián a kvartily. Data byla vynesena 

do grafů. Krabicové grafy (Box and whisker) byly vytvořeny pomocí nadstavbového doplňku 

pro MS Excel: Box Charter: Box and Whisker chart.  

Dále byla pouţita analýza variance (ANOVA), pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými 

skupinami ploch, vţdy pro kaţdou sledovanou charakteristiku. Byla zvolena jednofaktorová 

ANOVA, která na 95% hladině spolehlivosti (alfa = 0,05) testovala rozdíly mezi skupinami 

ploch. Pro zjištění, které konkrétní plochy se mezi sebou lišily, byl pouţit Tukey-Kramerův 

test pro mnohonásobné porovnávání. V případě, ţe data nesplňovala podmínky normálního 

rozdělení, byla pouţita neparametrická obdoba ANOVY Kruskal-Wallisův test.  

Ze zjištěných dat délky sukcesního vývoje plochy se hledala závislost sledovaných veličin na 

stáří plochy. Závislost byla testována regresní analýzou.  
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5 Výsledky 

5.1 Vývoj vegetačních charakteristik 

5.1.1 Druhová diverzita rostlin 

Z bylin byl na studovaných plochách nejčastěji zaznamenán výskyt podbělu 

lékařského (Tussilago farfara), který byl zastoupen nejhojněji na mladších sukcesních 

plochách. Byl zjištěn na více neţ polovině všech studovaných ploch. Na více neţ třetině 

sukcesních i rekultivovaných ploch byly zjištěny tyto druhy: pcháč oset (Cirsium arvense), 

pampeliška obecná (Taraxacum officinale), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič 

obecný (Tanacetum vulgare). 

Nejčastěji zjištěná dřevina byla bříza bělokorá (Betula pendula). Vyskytovala se na 

všech sukcesních plochách s dřevinami, vţdy v dominantním zastoupení. Dále byla vysázena 

na třech rekultivovaných plochách. Ze spontánně uchycených dřevin byl častý také výskyt 

topolu osiky (Populus tremula), dubu letního (Quercus robur), šípku (Rosa Canina), hlohu 

obecného (Crataegus monogyna) a svídy krvavé (Cornus sanguinea). 

Častou rekultivační dřevinou, většinou dominantní, byl javor klen (Acer 

pseudoplatanus), modřín opadavý (Larix decidua) a bříza (Betula pendula), v menším 

zastoupení také lípa srdčitá (Tilia cordata) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 

Nejniţší hodnoty průměrné druhové diverzity byly zjištěny u ploch mladších lesních 

rekultivací (13) a téměř shodně (14) u ploch s iniciálním sukcesním stádiem vegetace. 

Nejvyšší diverzitu vykazují plochy sukcesní lesní vegetace (23), jak je vidět na Obr. 9. Počet 

druhů na jednotlivých plochách se pohyboval od 6 u starší lesní rekultivace aţ po 27 druhů u 

sukcesní lesostepi. Průměrný počet druhů u přirozeně sukcesních ploch byl 19,2 a u 

rekultivovaných 15,7. 

Analýza variance prokázala na 95% hladině spolehlivosti signifikantní rozdíl v 

průměrném počtu druhů mezi skupinami (p=0.001). Pomocí Tukey-Kramerova testu pro 

mnohonásobná porovnávání byly zjištěny průkazné rozdíly v počtu druhů mezi vegetací 

starších lesnických rekultivací a vegetací sukcesních lesostepních a lesních ploch, dále byl 

prokázán rozdíl v počtu druhů mezi vegetací iniciálních stádií a vegetací sukcesních lesostepí 

a sukcesního lesa. 

U sukcesních ploch byla rovněţ zjištěna závislost mezi počtem druhů a sukcesním 

stářím (p=0.0012). Vztah počtu druhů a sukcesního stáří  ukazuje Obr. 10. Tuto závislost se u 

rekultivovaných ploch nepodařilo prokázat.  
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Obr.9: Počet druhů cévnatých rostlin v jednotlivých kategoriích ploch. 

 

 
Obr. 10: Počet druhů cévnatých rostlin v závislosti na sukcesním stáří plochy u přirozených sukcesních a 

rekultivovaných ploch. (plochy přirozené sukcese - zelené čtverce; plochy rekultivací - ţluté trojúhelníky) 

 

5.1.2 Pokryvnost vegetace, zápoj dřevin 

Závislost sledovaných veličin na pokryvnosti vegetace a zápoji dřevin nebyla 

zjišťována, plochy v pokryvnosti příliš nelišily. Většina ploch pokročilejších sukcesních stádií 

má totiţ pokryvnost nad 85-90 %, včetně mladých sukcesních stádií zařazených do kategorie 
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lesostep. Největší rozdíl je mezi plochami iniciálních sukcesních stádií (průměrná pokryvnost 

do 5%) a lesostepí (nad 90%).  

Z hlediska zápoje dřevin v keřovém a stromovém patře byl zjištěn největší rozdíl mezi 

plochami sukcesních lesostepí a sukcesního lesa (samozřejmě pokud nepočítáme iniciální 

stádia sukcese a zemědělské rekultivace, kde dřeviny chybí). U lesostepí byl průměrný zápoj 

26 % a u ostatních ploch přesahoval 90 %. 

5.2 Vývoj půdních charakteristik 

5.2.1 Objemová hmotnost půdy - redukovaná 

Průměrná objemová hmotnost půdy prvních pěti centimetrů půdy u jednotlivých typů 

ploch se pohybovala v rozmezí 1,06 - 1,44 g/cm
3
. Minimální objemová hmotnost 0,75 g/cm

3
 

byla zaznamenána u lesostepi, naopak maximální hodnota 1,78 g/cm
3
 byla u plochy 

iniciálního sukcesního stádia. Z Obr. 11 vyplývá, ţe čím se jedná o vývojově mladší typ 

vegetace, tím je objemová hmotnost vyšší. Nejzřetelněji se to projevuje u přirozených 

sukcesních ploch.  

 

 
Obr. 11: Půdní objemová hmotnost - redukovaná v jednotlivých kategoriích ploch. 
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Analýzou variance (ANOVA) nebyl prokázán rozdíl v objemové hmotnosti mezi 

jednotlivými kategoriemi ploch., coţ je patrné rovněţ z Obr. 11. 

Objemová hmotnost průkazně závisí na sukcesním stáří, coţ bylo prokázáno jak pro 

plochy sukcesní (P=0.001), tak pro plochy rekultivované (P=0.049). Vztah objemové 

hmotnosti a sukcesního stáří znázorňuje Obr. 12. 

 

 

Obr: 12. Objemová hmotnost půdy v závislosti na sukcesním stáří plochy u přirozených sukcesních a 

rekultivovaných ploch. (plochy přirozené sukcese - zelené čtverce; plochy rekultivací - ţluté trojúhelníky). 

 

Změna objemové hmotnosti je různě rychlá a různě velká u jednotlivých kategorií 

ploch. Předpokládanou průměrnou změnu objemové hmotnosti ukazuje Obr. 13. Záporné 

hodnoty tedy znamenají niţší objemovou hmotnost půdy v povrchovém horizontu neţ v 

odběru z kopané sondy (kde by se půda měla blíţit původnímu stavu) a naopak. Z grafu je 

zřejmé, ţe na většině ploch došlo k poklesu objemové hmotnosti. Největší zápornou bilanci 

mají mladé lesnické rekultivace. U zemědělských rekultivací na některých plochách došlo k 

poklesu a na jiných k nárůstu objemové hmotnosti.  

Analýzou variance (ANOVA) však nebyl prokázán rozdíl ve změně objemové 

hmotnosti mezi jednotlivými kategoriemi ploch. 
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Obr. 13: Průměrná změna objemové hmotnosti v jednotlivých kategoriích ploch. 

 

5.2.2 Aktivní půdní reakce 

Průměrná hodnota pH půdy se pohybovala v rozmezí od 4.49 do 7,64. Nejniţší 

hodnota byla naměřena u sukcesních lesostepí (pH 3,37), naopak nejvyšší pak u plochy 

iniciální sukcese (pH 8,04). Velmi nízké hodnoty pH byly obecně naměřeny na plochách 

sukcesní lesostepi a sukcesního lesa, kde však tyto hodnoty nabývají velkého rozptylu 

(obr. 14). Hodnoty pH u rekultivovaných ploch mají menší rozptyl, obdobně jako u ploch 

iniciálních stádií (obr. 14).  

Analýza variance prokázala signifikantní rozdíl v půdní reakci mezi skupinami 

(p<0.001). Pomocí Tukey-Kramerova testu pro mnohonásobná porovnávání byly zjištěny 

průkazné rozdíly v pH mezi plochou sukcesní lesostepi a všemi typy rekultivovaných ploch a 

iniciálními stádii sukcese, dále byly zjištěny průkazné rozdíly ploch sukcesního lesa a všemi 

typy rekultivovaných ploch a iniciálními stádii sukcese. 

Hodnota pH rovněţ závisí na stáří plochy, jak znázorňuje Obr. 15. Se zvyšujícím se 

stářím plochy klesá hodnota pH. Tato závislost byla prokázána jak pro sukcesní plochy 

(p<0.001), tak pro rekultivované plochy (p=0,0387).  
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Průměrnou změnu pH u jednotlivých kategorií ploch za 5 let vývoje ukazuje Obr. 16. 

Záporné hodnoty ukazují, ţe na daných plochách měl půdní substrát původně vyšší pH. Takţe 

během vývoje ploch se téměř na všech plochách půdní reakce posouvá ke kyselejším 

hodnotám. Jen u některých zemědělských ploch hodnota pH narůstala. 

 

 

Obr. 14: Aktivní půdní reakce v jednotlivých kategoriích ploch. 

 

 
Obr. 15: Aktivní půdní reakce v závislosti na sukcesním stáří plochy u přirozených sukcesních a 

rekultivovaných ploch. (plochy přirozené sukcese - zelené čtverce; plochy rekultivací - ţluté trojúhelníky). 
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Obr. 16: Průměrná změna aktivní půdní reakce v jednotlivých kategoriích ploch. 

 

5.2.3 Množství nadložního humusu 

Průměrné mnoţství nadloţního humusu poměrně kolísá mezi jednotlivými typy ploch 

i mezi plochami stejného typu, jak je dobře vidět v na Obr. 17. Průměrná mocnost 

horizontu O se pohybovala od 0,03 cm - 1,32 cm. Nejniţší průměrná hodnota (téměř nulová) 

byla zjištěny na iniciálních sukcesních stádiích, naopak nejvyšší u ploch sukcesních lesostepí 

a mladé lesnické rekultivace. Patrný je poklesový trend při porovnání pokročilejší fáze vývoje 

sukcesních lesních ploch a starších lesnických rekultivací s plochami sukcesních lesostepí a 

mladou lesnickou rekutlivací (Obr. 17).  

Neparametrický test analýzy variance prokázal na 95% hladině spolehlivosti 

signifikantní rozdíl v mocnosti opadanky mezi skupinami ploch (p=0.011). Pomocí Kruskal-

Wallisova testu pro mnohonásobná porovnávání byly zjištěny průkazné rozdíly v mocnosti 

opadanky mezi plochami iniciálních stádií a všemi ostatními kategoriemi ploch. 
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Obr. 17: Mocnost horizontu opadanky v jednotlivých kategoriích ploch. 

 

U sukcesních ploch byla prokázána závislost (p< 0,001) mocnosti opadanky na sukcesním 

stáří (viz Obr. 18). Tuto závislost se u rekultivovaných ploch nepodařilo prokázat. 

 
Obr. 18: Mocnost horizontu opadanky v závislosti na sukcesním stáří plochy u přirozených sukcesních a 

rekultivovaných ploch. (plochy přirozené sukcese - zelené čtverce; plochy rekultivací - ţluté trojúhelníky). 

 

5.2.4 Mocnost humusového horizontu 

Průměrná mocnost humusového horizontu jednotlivých typů ploch byla velmi 

variabilní, jak je vidět na Obr. 19. Nejvyšších hodnot dosahuje u zemědělských rekultivací. 
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Absence humusového horizontu, jak se předpokládalo, byla u iniciálních sukcesí. Maximální 

hodnota, 3,33 cm, byla zjištěna u plochy zemědělské rekultivace. Jak vyplývá z rozloţení 

hodnot (Obr. 19), mocnosti horizontu A jsou u zemědělských rekultivací výrazně vyšší neţ 

u ostatních typů, ale jsou značně rozptýlené. Rekultivované plochy mají obecně vyšší 

mocnost horitontu A. 

Neparametrický test ANOVA prokázal na 95% hladině spolehlivosti signifikantní 

rozdíl v mocnosti humusového horizontu mezi skupinami ploch (p=0.008). Pomocí Kruskal-

Wallisova testu pro mnohonásobná porovnávání byly zjištěny průkazné rozdíly v mocnosti 

horizontu A mezi plochami iniciálních stádií sukcese a všemi ostatními kategoriemi ploch, 

vyjma sukceních lesostepí. 

Závislost mocnosti horizontu A na stáří plochy ukazuje Obr. 20. Tato závislost byla 

prokázána (p=0,0004) u sukcesních ploch, naopak u rekultivovaných ploch se závislost 

nepodařilo prokázat. 

 

 
Obr. 19: Mocnost humusového horizontu v jednotlivých kategoriích ploch. 
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Obr. 20: Mocnost humusového horizontu v závislosti na sukcesním stáří plochy u přirozených sukcesních a 

rekultivovaných ploch. (plochy přirozené sukcese - zelené čtverce; plochy rekultivací - ţluté trojúhelníky). 

 

5.2.5 Obsah uhlíku 

Průměrný obsah organického uhlíku v půdách různých typů ploch shrnuje Obr. 21. 

Průměrné hodnoty se lišily více u sukcesních ploch neţ u rekultivovaných ploch. Průměrný 

obsah se pohyboval od 2,79 % u nevyvinutých půd iniciálních stádií do 8,86 % u lesostepí. 

Minimální hodnota obsahu SOC (1,25) byla zjištěná u iniciálního stádia sukcese a maximální 

(22,94) u lesostepní plochy. Lesostepní plochy mají také značný rozptyl hodnot, jak je dobře 

vidět na Obr. 21. Z grafu je také zřejmý mírný nárůst obsahu SOC směrem k vyvinutějším 

sukcesním stádiím mezi plochami přirozené sukcese i rekultivací. 

Neparametrický test ANOVA prokázal na 95% hladině spolehlivosti signifikantní 

rozdíl v obsahu SOC mezi skupinami ploch (p=0,048). Pomocí Kruskal-Wallisova testu pro 

mnohonásobná porovnávání byly zjištěny průkazné rozdíly mezi plochou iniciální sukcese a 

ostatními typy ploch, kromě zemědělské rekultivace. 

Obsah organického uhlíku v půdě v závislosti na sukcesním stáří ukazuje Obr. 22. Je 

zřejmý mírný vzrůstový trend, zejména u přirozeně sukcesních ploch. Závislost obsahu SOC 

na sukcesním stáří byla prokázána pro sukcesní typy ploch (p=0,0074) a také pro 

rekultivované typy ploch (p=0,0176). 

Průměrnou změnu obsahu SOC u jednotlivých kategorií ploch za 5 let vývoje ukazuje 

Obr. 23. Během vývoje většiny ploch došlo ke zvýšení obsahu půdního organického uhlíku 

oproti počátečním hodnotám substrátu (Obr. 23). Největší průměrný nárůst je na základě 

dostupných zjištění předpokládán u ploch mladých lesních rekultivací, naopak nejmenší u 

zemědělských, kde se u některých ploch projevuje dokonce úbytek. 
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Neparametrický test ANOVA neprokázal ţádné signifikantní rozdíly mezi skupinami ploch. 

 

 
Obr. 21: Obsah půdního organického uhlíku v jednotlivých kategoriích ploch. 

 

 
Obr. 22: Obsah půdního organického uhlíku v závislosti na sukcesním stáří plochy u přirozených sukcesních a 

rekultivovaných ploch. (plochy přirozené sukcese - zelené čtverce; plochy rekultivací - ţluté trojúhelníky). 
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Obr. 23: Průměrná změna obsahu půdního organického uhlíku v jednotlivých kategoriích ploch. 
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6 Diskuze 

Z hlediska biodiverzity, v případě této studie vyjádřené počtem druhů cévnatých 

rostlin, lze ze srovnání jednotlivých typů ploch vyvodit, ţe pokročilá stádia přirozené sukcese 

jsou druhově bohatší neţ rekultivované plochy. Starší lesnické rekultivace se aţ na výjimky 

svou diverzitou blíţí počátečním stádiím sukcese, ačkoliv jsou vývojově mnohem starší. Obě 

kategorie ploch mají nejniţší průměrnou diverzitu druhů. U ploch iniciálních stádií je to 

pravděpodobně velmi krátkou dobou vývoje. U starších lesnických rekultivací je 

pravděpodobnou příčinou, ţe v rekultivovaném lese se souvislým zápojem dřevin je mnohem 

větší konkurence rostlin o světlo a prostor. Na plochách lesnických rekultivací, které byly 

studovány se zjistilo, ţe některé vysázené monokultury se projevovaly výrazným nedostatkem 

světla a tím pádem absencí podrostu. Taková situace byla nejčastěji pozorována u monokultur 

javorů (Acer sp.) a modřínů (Larix sp.). U odrostlejších javorů bylinný podrost téměř vţdy 

chyběl, u modřínů byliny chyběly hlavně v místech nahromaděného opadu.  

Naproti tomu nejvyšší druhová diverzita (27 druhů) byla zjištěna na ploše sukcesní 

lesostepi. Půdní reakce u této plochy byla téměř neutrální a obsah SOC byl poměrně nízký. 

Z kategorií měly druhou nejvyšší průměrnou druhovu diverzitu plochy přirozené sukcesní 

lesostepi a nejvyšší plochy sukcesního lesa. Porovnáním pH půdy a druhové diverzity se 

zjistilo, ţe plochy se zjištěnými nízkými hodnotami půdní reakce mají také početnou 

druhovou diverzitu. Některé plochy například v oblasti výsypek dolu Svoboda mají jedny 

z nejniţších hodnot pH, přesto jsou druhově velmi bohaté. Na těchto plochách bylo 

pozorováno více míst zcela bez vegetace a také zápoj stromů se na mnoha místech jevil jako 

řidší oproti jiným sukcesním plochám. Heterogenita plochy, lokální extrémy půdních 

vlastností a různý stupeň pokryvnosti vegetací vede k větší diverzitě stanovišť a tím pádem i k 

vyšší druhové diverzitě. Coţ podporuje fakt, ţe přirozená sukcese i v extrémních podmínkách 

dokáţe tvořit hodnotné porosty s vyšší biodiverzitou, jak to uvádí například (Bradshaw 1997 

Kovář 2006, Novák & Konvička 2006, Prach 2006). Rostoucí počet druhů a klesající pH 

směrem k plochám vývojově pokročilejší vegetace by mohlo poukazovat na závislost. 

Pravděpodobnější je, ţe biodiverzita je ovlivněna spíše časem, který potřebuje ke svému 

rozvoji.  

Obecně lze tedy vyvodit, ţe čím starší je přirozeně sukcesní plocha, tím větší bude mít 

diverzitu druhů, kdeţto čím starší je lesní rekultivace, tím spíše bude mít chudší diverzitu. 

Ačkoliv mají zemědělské rekultivace poměrně nízké sukcesní stáří, jejich druhová diverzita je 

bohatší neţ u iniciálních stádií sukcese. Logickou příčinou je pravděpodobně pouţívání 
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zúrodnitelných zemin (zejména ornice) při rekultivaci, při kterém se na plochu dostane mnoho 

druhů v půdě a pak samotný výsev hospodářských druhů, který uspíší rozvoj vegetace. 

V závislosti na stáří sukcese se u přirozených ploch ukázalo, ţe nejvíce počet druhů 

vzrůstá v prvních 15-20 letech, poté nárůst zpomaluje. Podobné výsledky uvádí například 

Hodačová & Prach (2003). U rekultivovaných ploch se závislost neprojevuje pravděpodobně 

proto, ţe kaţdý typ plochy byl ovlivněn odlišnými a různě intenzivními zásahy člověka, které 

mohly v různé míře uspíšit či potlačit sukcesní vývoj. 

Hodnocené půdní znaky a vlastnosti se v průběhu sukcese mění a liší se také mezi 

různými typy vegetace. Půdní objemová hmotnost (redukovaná) v průběhu vývoje 

u sukcesních ploch mírně klesá (Šourková et al. 2005, Frouz & Kalčík 2006). Na 

rekultivovaných plochách není pokles příliš zřejmý. Hlavní podíl na tom má pravděpodobně 

opět proměnlivost zásahů člověka při rekultivacích. U zemědělských ploch se předpokládá 

mírně zvýšená objemová hmotnost díky mladšímu věku sukcese a hlavně díky převrstvení 

plochy ornicí. Ornice je více skeletovitá a obecně těţší neţ většina převáţně jemnozrnných 

jílovitých výsypkových zemin. Z rekultivovaných ploch mají nejniţší hodnoty plochy 

mladého rekultivovaného lesa. Můţe to být zapříčiněno například zaoráváním různých 

organických odpadů před výsadbou. Dále celkovým růstem míry prokořenění od stromů i od 

bylinného podrostu, kterého je u starších lesnických rekultivací méně. 

Výraznější trend poklesu objemové hmotnosti se projevuje u přirozeně sukcesních 

typů ploch. Ze sukcesních ploch mají nejvyšší objemovou hmotnost plochy vývojově 

nejmladší, tzn. iniciální stadia a nejniţší mají plochy vývojově nejstarší, lesní typy. Obvyklou 

příčinou vylehčování půdy je vznik pórů biologickou aktivitou půdy, prokořenění a přibývání 

půdní organické hmoty (Walker & del Moral 2003, Šourková et al. 2005, Frouz & Kalčík 

2006, Shresta & Lal 2011). Rozvinutá vegetace, zejména pak stromy produkují více opadu 

a tím také napomáhají pedogenezi a nárůstu půdní organické hmoty. 

Průměrná změna objemové hmotnosti za 5 let, zjištěná na základě porovnání hodnot 

odběrů z hlubších vrstev půdy, se pohybovala v záporných hodnotách. To znamená, ţe se 

u půdy během vývoje plochy sniţuje objemová hmotnost. Nejvíce tomu tak je u mladých 

lesnických rekultivací. Protoţe jsou tyto plochy poměrně mladé (průměrně 13 let), je moţné, 

ţe k rychlému sníţení objemové hmotnosti dochází jen v počátcích vývoje plochy a je moţné, 

ţe se proces později zpomalí. Průměrný celkový pokles objemové hmotnosti byl 0,34 g/cm
3
. 

Naproti tomu u mnohem starších ploch sukcesního lesa (průměrně 30 let) došlo 

k průměrnému celkovému poklesu o 0,45 g/cm
3
. Nejasnou průměrnou bilanci mají plochy 

zemědělských rekultivací. Na některých plochách se objemová hmotnost od začátku vývoje 
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plochy zvýšila. Jak bylo uvedeno výše, můţe to způsobit proces rekultivace, při kterém se 

lehčí výsypkový substrát převrství úrodnějšími, ale těţšími zeminami. Stejně významným 

častým důvodem bývá utuţení půdy těţkou mechanizací při zakládání, vrstvení ornice 

a následném hospodaření (Lorenz & Lal 2007). 

Z hlediska půdní reakce jsou v počátcích (u mladších ploch) výsypkové půdy mírně 

alkalické. S rostoucím stářím sukcese i přechodem k vývojově starším typům ploch se pH 

prokazatelně sniţuje. Tento trend je zřejmý u sukcesních i rekultivovaných ploch. 

U rekultivovaných ploch je poklesový trend mírný a je způsoben pravděpodobně akumulací 

opadu a zvyšováním mnoţství půdního humusu. Je moţné, ţe by pokles pH byl výraznější, 

kdyby u lesnických rekultivací nebyla půda některých výsypek upravena (např. zaoráním 

slínovců, které je rekultivačními firmami prováděno), protoţe některá aditiva mohou pH 

zvyšovat (Řehoř et al. 2011). 

Přirozené plochy mají mezi sebou výraznější rozdíly, ze kterých lze vyvodit, ţe půdní 

reakce u pozdních sukcesních stádií se můţe posunout do hodnot silně aţ extrémně kyselých 

půd. Jedna z příčin je shodná s rekultivovanými plochami, kde k přirozenému okyselování 

dochází rozvojem vegetace. Moţnou příčinou proč jsou půdy u starších přirozených ploch tak 

extrémní z hlediska pH je, ţe pokročilá stádia přirozených sukcesí jsou vymezena v místech, 

které v minulosti nebývaly rekultivovány záměrně (Štýs 2001). Důvodem byla právě větší 

kyselost substrátu a horší rekultivační potenciál. Dalším důvodem je, ţe substráty písčito-

jílovitých aţ písčitých zemin, které obecně mívají velmi nízké pH (Čermák et al. 1999), byly 

nalezeny velmi hojně na pokročilých přirozených sukcesních plochách. Některé plochy se ve 

výsledcích projevují jako nejkyselejší s pH méně neţ 3,5. Na několika kyselejších plochách 

byla zjištěna zvýšená přítomnost zbytků uhlí, které by také mohlo díky určitému obsahu síry 

okyselovat půdu. 

Hodnota půdního pH tedy klesá s věkem výsypky, nejspíše v souvislosti s rozvojem 

dřevin a obohacováním půdy o huminové kyseliny, dále také v souvislosti s imisemi oxidů 

dusíku a síry, jelikoţ je Mostecká pánev v oblasti s velmi znečištěným ovzduším. Tento vývoj 

pH je u mladých vyvíjejících se půd běţný a objevuje se obecně na všech typech sukcesních 

ploch (Walker & del Moral 2003). Zřetelný pokles pH se sukcesním stářím zaznamenal na 

hnědouhelných výsypkách také (Frouz et al. 2008). Pokročilé přirozeně sukcesní plochy 

mohou být mírně aţ značně kyselé. U extrémnější kyselosti je to pravděpodobně způsobeno 

substrátem. Negativní vliv na biodiverzitu, ani na rozvoj dřevin však nebyl pozorován. 

Rekultivované plochy mají spíše neutrální půdy, pravděpodobně díky zásahům člověka 

do půdního vývoje. 
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Průměrná změna hodnoty pH, zjištěná na základě porovnání půdy z povrchu 

a z hlubšího odběru se mezi různými typy ploch téměř neliší. Téměř na všech plochách pH 

mírně klesá, v průměru přibliţně o 0,2 hodnoty pH kaţdých pět let. 

V souvislosti s půdní organickou hmotou bylo hodnoceno mnoţství nadloţního 

humusu, mocnost humusového horizontu a obsah organického uhlíku v půdě. Mocnost 

nadloţního humusu je průměrně nejvyšší u středně pokročilých sukcesních stádií. 

U sukcesních ploch se obecně prokázalo, ţe mnoţství nadloţního humusu roste se stářím 

sukcese a u vývojově pokročilejších typů ploch je pak vidět mírný poklesový trend, který byl 

zjištěn i na jiných výsypkách (Frouz et al. 2008). To platí u rekultivovaných ploch 

i sukcesních. Moţnou příčinou je skutečnost, ţe ve střední fázi vývoje dochází k největší 

produkci opadu, ale půdní biota není spolu s humusovým horizontem ještě dobře vyvinutá. 

Takţe rychlost vzniku opadu pak převyšuje rychlost dekompozice humifikace a nadloţní 

humus se hromadí.  

Terénním průzkumem se zjistilo, ţe některé rekultivační kultury dřevin mají velké 

mnoţství nadloţního humusu. Nejvyšší hodnota (3,3 cm) byla shodně zjištěna u mladé a starší 

lesnické rekultivace tvořené modřínem (Larix). Z toho lze usoudit, ţe největší vliv na mocnost 

horizontu O má rozvoj dřevin a zejména pak druh dřeviny. 

Mocnost humusového horizontu je nejvyšší u zemědělských rekultivací. Logickou 

příčinou je ornice, která se u zemědělských rekultivací pouţívá. V podstatě jde o návoz 

samotného horizontu Ap. Údaje o mocnosti nemusejí po delší době odpovídat skutečnosti. 

U čerstvě zemědělsky rekultivovaných ploch se zdá svrchní humusový horizont zřetelně 

rozlišitelný od zbylého substrátu, ale u starších rekultivací je horizont A obecně tenčí a hůře 

rozpoznatelný od podkladového substrátu. Pravděpodobně dojde k jeho degradaci, vymizení 

jeho původního přirozeného prokořenění a rozloţí se organické látky. U zemědělských 

rekultivací má na mocnost humusového horizontu určitý vliv také výsev bylin fixujících 

v půdě dusík. 

U přirozených sukcesních ploch se mocnost horizontu A zvyšuje s věkem výsypky, 

hlavní příčinou je zvyšování produkce organického opadu z rozvinutější vegetace. Mocnost 

horizontu A tedy pravděpodobně souvisí s přítomností většího mnoţství nadloţního humusu, 

který je potřebný pro tvorbu humusového horizontu, obohacováním půdy o humusové látky 

a rozvojem činnosti půdní bioty. 

Obsah půdního organického uhlíku, který je zastoupen převáţně půdním humusem, 

je nejniţší v počátečních fázích sukcese. Plochy iniciálních stádií sukcese tedy vykazují 

nejniţší hodnoty. Během sukcesního vývoje dochází k postupnému zvyšování obsahu uhlíku, 
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jak potvrzují i obecné studie sukcesního vývoje (Walker & del Moral 2003). To se projevuje 

vyššími hodnotami obsahu uhlíku u vývojově starších typů ploch. Závislost obsahu na 

sukcesním stáří je také dobře prokazatelná u přirozených i rekultivovaných ploch. V kontextu 

se zjištěným zvyšováním mocnosti horizontu O a horizontu A lze usuzovat, ţe obsah 

organického uhlíku se zvyšuje během sukcesního vývoje zejména díky vývoji vegetace, která 

skrze opad a humus obohacuje půdu o uhlík.  

Nejvyšší obsah organického uhlíku, tedy humusu, byl zjištěn u sukcesních lesostepí 

a sukceních lesních ploch. Některé hodnoty jsou velmi vysoké. U jedné lesostepní plochy byl 

zjištěn obsah uhlíku více neţ 20%. Je otázkou, zda tyto vysoké hodnoty odpovídají vysokému 

obsahu půdního humusu. Půdní organická hmota výsypek můţe být z velké části tvořena 

fosilními organickými látkami a jen z malé části recentními, vzniklými vývojem vegetace. 

Zjištěný obsah uhlíku je tedy správný, ale neodpovídá mnoţství uhlíku, který byl 

sekvestrován během sukcesního vývoje vegetace na dané ploše. Tuto domněnku potvrzuje 

i skutečnost, ţe při odběru půdních vzorků byl na sukcesních lesostepních a lesních typech 

ploch zjištěn vysoký obsah uhelných fragmentů. U některých ploch nebyl zjištěn příliš mocný 

humusový horizont, který by podporoval domněnku o přítomnosti převáţně recentního 

uhlíku.  

Na druhou stranu je třeba říci, ţe i jiné studie hnědouhelných výsypek, ve kterých byla 

také hodnocena půda svrchních pěti centimetrů, došly také k vysokým hodnotám obsahu 

půdního uhlíku (Frouz et al. 2008). Dále je třeba zdůraznit, ţe průměrný obsah uhlíku 

u ostatních typů ploch se příliš nelišil a pouze u ploch iniciálních sukcesí byl nízký. Přestoţe 

analýza půd z hloubkového odběru potvrdila poměrně hodně organického uhlíku, nelze 

bezpečně říci, jestli jde pouze o fosilní, nebo i recentní uhlík. I tak jsou údaje o obsahu uhlíku 

cenné, protoţe i fosilní uhlík v půdě napomáhá půdotvorným procesům a můţe například 

podpořit mikrobiální aktivitu půdy (Waschkies & Hüttl. 1999). 

Průměrná změna obsahu půdního organického uhlíku zjištěná na základě porovnání 

půdy z povrchu a z hlubšího odběru se mezi vymezenými kategoriemi ploch téměř neliší. 

Téměř na všech plochách obsah roste. Výjimkou jsou opět některé plochy zemědělských 

rekultivací, kde lze případné odlišnosti od zbytku ploch přičíst na vrub převrstvování ornicí.  

 Obecně lze shrnout, ţe obsah půdního organického uhlíku se zvyšuje se stářím 

výsypky. Také je vyšší u vývojově středně starých typů ploch ve srovnání s mladými. Jeho 

nárůst pravděpodobně nejvíce ovlivňuje rozvoj vegetace, zejména stromů. 
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7 Závěry 

(1) Čím je přirozeně sukcesní plocha starší, tím má vyšší druhovou diverzitu, u lesnicky 

rekultivovaných ploch se druhová diverzita sniţuje se stářím plochy. Bylo prokázáno, 

ţe plochy spontánní sukcese mají vyšší druhovou diverzitu neţ stejně staré plochy 

rekultivované. 

(2) Prokázalo se, ţe půdní objemová hmotnost se sukcesním stářím klesá. Nebyly zjištěny 

průkazné rozdíly ve velikosti poklesu nebo hodnotě objemové hmotnosti mezi typy vegetace.  

(3) V průběhu vývoje výsypek se pH půd trvale sniţuje u přirozeně sukcesních ploch 

i u rekultivovaných ploch. U rekultivovaných ploch je pokles mírnější. Půdní reakce starších 

sukcesních ploch je výrazně kyselejší neţ u rekultivovaných ploch, coţ je ovlivněno zejména 

typem půdního substrátu. 

(4) Mocnost nadloţního humusu nebyla prokazatelně rozdílná mezi jednotlivými typy 

vegetace. Zjistila se závislost mocnosti nadloţního humusu na stáří plochy u sukcesních 

ploch. 

(5) Rekultivované plochy mají mocnější humusový horizont neţ sukcesní plochy. Rozdíl však 

nebyl statistiky průkazný. U sukcesních ploch byla zjištěna závislost mocnosti humusového 

horizontu na stáří plochy. 

(6) Během sukcesního vývoje všech ploch mnoţství uhlíku v půdě trvale narůstá nezávisle na 

původním obsahu uhlíku. U rekultivovaných ploch se tento trend nepodařilo prokázat. 

Rozdíly ve velikosti nárůstu obsahu uhlíku během sukcese nebyly zjištěny. Sukcesní plochy 

dosahují vyšších hodnot obsahu, coţ je připisováno vlastnostem půdního substrátu. 
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PŘÍLOHY 
Příloha 1 

 

Rané (iniciální) stádium sukcese na výsypce pokrok, stáří cca 3 roky (Autor). 

Příloha 2 

 

Sukcesní "lesostep" mezi terénními elevacemi na výsypce Radovesice, stáří 17 let (Autor).  



 

 

Příloha 3 

 

Přirozený sukcesní les v bývalém lomu Svoboda II, porost je starý 27 let (Autor). 

Příloha 4 

 

Mladá lesnická rekultivace na výsypce Ţichlice, stáří porostu je 13 let (Autor). 

  



 

 

Příloha 5 

 

Starší lesnická rekultivace na výsypce Lochočice, stáří porostu je 22 let (Autor). 

Příloha 6 

 

Častým jevem v půdě výsypek je přítomnost zřetelně viditelných fragmentů uhlí. (Autor) 

 


