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Abstrakt

Cílem iiříspěvku je komplexní vyhodnocení stavu rekultivwané lokaHty Panský les, a Ú jak z i.ohledu pedologickél]o
ahydropedologického,takzpohledumeteorologickéhoavláhového.Detallnívyhodnoceníkvalltypůdyidentifikovaloriziko
omezenlrůstupmvegctacinesnášejícívysokouhodnotupůdníreakce.Identifikovámbyhivelminízkáschoi.nostsorbovat
i.rvky,atedyivyššírizikoproplavenídodávanýchživln.Zpohleduvlhkostii.ůdyjevodapředevšímvesvrchníchpartiích
dobřevsakována,.ožjedůležité,neboťatmosfiéi.ickési.ážkyjsoujedinýmzdrojemvláhy.Teplotnírežimliodnocenépůdy
sevýzmmněnelišíodpřírodníchiiůd.VýznamnouroHvevyrománltei.lotnmoavlhkostníhorežimuzde§ehráváiiorost.
Vyššízastoupeníi.mcliupakpfispívákpoměrnědobréretcnčníschopnostisiiodnlchvi.stevpůdy,mustvšakbýtdostatek
srážkové vody.

EĚ:::::š:;:::::=::Í:=#:Ě:ššÍ%Í:ĚFLpansHIS,-fionůeperpecfteof
pedologyandhydropedology,sofimtheperspectiveofmetemlogyandriturising.Adetanedeváluationofthequalityofthesoflhas
identifiedtheriskofmtingtheepowthofvegetationunabletowithstandthehighvalueofsoiln3rion.Inaddition,averylowability
tosorbelemmtswasalsoidenffied,andthereforeahigherriskofwashingoutprwidednutrients.FTomtheperspectiveofsoflmoisture,
waterrimainlycmcentmtedintheupperpartsofthesoiLwhichÉim"tanLsincetheamosphericprecípitationistheonlysourceof
moisture.TénHx3ratuieprofileofeváluated§onšnotsignificmtlydiffermtfimnaturálsoils.Aninportantroleinthesettlementofthe
tenq"tureandmoistureTegimetakesthevegetation.Highercontentofsondustthencontributestorelativelygoodretentionabilityof
thelowerlayersofsoil.bmitrequiresmoughprecipitations.

g:=;::::::::=:=:i:::==:::::==::;:g:spansýl6"bringmud~au
pedologischerudhydnpedologischerSicbtsowieauchausSichtderMetimlogieudNiederschláge.I)ieausfimcheBewertungder
BodenqualitátídentifizierteeineGefflderWachstmsbegmz`mgfirsolcheVegetation.dieaufeinenhohenWertderBodenreaktion
empfindlichist.IdentifiziertwumdeauchsehrgeringeSorptionsveměgenderElemente,alsoaucheinehóhereC#áhrdesAuswaschens
von geliefiHm Náhrstoffen. Aus Sicht der Bodenftuchtigkeft wind das Wasser vor áLlem in oberen Bereichen gut gesickerL was
wichtigisLweildieatmophffischenNiederschlagedieeinzigeFeucmxnielleislDasTemperaturregimedeszubewertendenEkxhs
unterscheidetvondenNatubčdenrichtbetráchdich.EinebedeutendeRolleimAusgleichdesTemperatu-undFeuchteregimespielthier
deTBestand.EinehčhereStaubvertretungtrágtzueinemrelativgutenRetentionsveměgenderumerenBodenschichtenbei,Genůgedes
Niederschlagswasse[s angenommen.
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Vedlejšími produkty po spalování uhlí při výrobě elektrické
energie v tepelných elektrámách jsou především popílky,
strusky. škváry a produkty odsíření. Tyto vedlejší energetické

produkty (VEP) jsou většinou využívány k výrobě stavebních
materiálů. mohou být ale také použity pro rekultivaci území
postiženýchantropogemíčinností.VEPjsounaúložištědopravovány převážně plavením, nebo j§ou na plochy naváženy.
Vkaždémpřípadějepodosaženínejvyššíkótyzahájenarekultivacesměřujícíknávratuazačleněníúložištědokrajiny.Utakto
člověkem vytvořených půd je pedogeneze silně ovlivněna materiály, ze kterých jsou vytvořeny, i jejich uložením [1]. Povaha
ukládanéhomateriálujezpohleduíýzikálně-chemickýchvlast-
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ností dosti extrémní. Chemizmus materiálu může negativně
ovlivňovat růst Tostlin dílqr vysolp hodnotám půdní reakce,
narušení koloběhu prvků, vody apod. Z pohledu fýzikálních

;;aesdt:,šsítiis;rdo=zo#:§:i;íuzdej:cťpaůgi;:sáíátk;eo,áj.eůťo:Íiřě
jsouodkázánapouzenavláhuzatmosférickýchsrážekapohyb
vody v profilu je často narušen tvorbou nepropusmých vrstev
z vápenatých sloučenin. V průběhu probíhající rekultivace
povrchuúložišť,kdyjsouvyužíványinertnízeminykpřekrytí
či následnému mísení s VEP, je potřeba lépe popsat pohyb
vodyvprofiluameteorologicképodmínkytaktoexponovaných

ploch.tedydvaparametrymajícípraktickédopadynavláhovou
podporunáletovéivysazovanévegetaceamožnéúpravynevyhovujícího stavu. Následující výzkum byl prováděn na loka-
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lehkými podložními zeminami o mocnosti 0,2 m a následném
promísení do hloubky 0,4 m půdní fiézou. Navazující biologická rekultivace spočívala v osetí povrchu smě§í na zelené
hnojení, jejím zapravením do povrchové vrstvy, a ve finálovém
osetí povrchu tmvním semenem. Cílo`ým využitím plochy má
být trvalý travní porost. Plochy nebudou §oučástí zemědělského
půdního fondu. Půdní a stanovištní parametry lokality byly
popsány na podkladě výkopu a analýz reprezentativní sondy.
Na lokalitě byla v roce 2015 instalována účelová meteostanice
s rozšířeným měřením teploty a vlhkosti půdy.

2.1 Pedologický průzkum
Pno bližší popis profilace půdy a jejího chemického a Ďrzikálního stavu byla zhruba uprostřed plochy vykopána sonda 86
do hloubky cca 0.9 m (obrázek č. 2). Profil byl §tandardně
Obr. 1.. Lokalizace hodnoceného územi.

litěpanskýles,kdejsoukrekultivačnímúčelůmvyužíványvEP
z Elektrámy Mělník.

popsán [2] a z jednotlivých horizontů byly odebrány porušené
a neponišené půdní vzorky pro popis chemických a fýzikálních parametrů půdy. Analýzy půdy umožnily bližší klasifikaci
antropogenně vytvořené půdy. V rámci národní taxonomické
klasifikace je půda klasifikována jako antropozem spolická [3],
v evrop§ké klasifikaci [1] jako Spolic Technosol.

2 Metodika

Ze svrchních 3 horizontů byl odebrán do papírového sáčku

Ve snaze popsat půdní a stanovištní podmínlqr rekultivované

plochy byla v rámci odkaliště Panslý le§ (k. ú. Homí Počáply,

okres Mělník) vymezena homogemě Tekultivovaná plocha
(Obrázek 1. 14.385208°, 50.40719772°. 226 m n. m.). Technická

části.ekultivacespočívalavpřekrytínavezenýchvEPzmitostně

ponLšený půdní vzorek pro popis chemických parametrů
zeminy. Ze všech horizontů byly navíc odebTány Kopeckého
válečky pTo popis Íýzikálního stav`i půdy, a to ve trojím opakování pro vyloučení chyby stanovení způsobené heterogenitou

parametrů v místě odběni. Tábulka 1 shmuje rozsah analýz.

2.2 Meteorologická měření
Pro vyhodnocení meteorologických podmínek a teplotního
a vlhkostního režimu na hodnocené lokalitě byla dne 15. 7. 2015
instalována automatická meteorologjcké stanice (AMET Velké
Bílovice) vybavená čidly k měření meteorologických prvků,
a to teploty a vlhkosti vzduchu (ve výši 2 m nad teTénem)
a úhmu srážek. Dále byla instalována čidla teploty půdy
v hloubkách 5, 20, 50 a 100 cm a vlhkosti půdy v hloubkách
40, 60, 80 a 100 cm. Měření jsou prováděna v i)ravidelných
15-ti minutových intervalech, pfičemž data se přenášejí něko]i-

krát denně na webo`ý server.
mci porovnání s podmínkami, jaké se vyskytují v neovlivněných lokalitách, budou v tomto zpracování použity i údaje
z automatické meteorologické stanice stejného typu. umístěné
v nedalekém Liběchově v údolí Labe. Zde byla měření započata 15. 9. 2015. I zde jsou teploty a vlhkosti vzduchu měřeny
ve výšce 2 m, teplota půdy je měřena v hloubkách 5 a 10 cm,
vlhkost půdy 10, 30 a 40 cm. I v tomto případě jsou intervaly
15-ti minutové a data se přenášejí na stejný server+

3 Výsledky a diskuse
3.1 Kyalita a „pedologický4 potenciál rekultivovaného profilu

3.11.1 Popis půdního profilu

Vprofilusondy86bylopatmémíseníVEPazeminydohloubky
cca 0,35 m. Svrchní horizont antTopozemě o mocnosti 0.22 m
Obr. 2: Profil representativní sondy 86.

(Az) byl prokořeněný, oživený, obsahoval cca 15-20 % skeletu
© 2018, VÚHU a.s
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Tidb.1:Rozsahcmdbitic}ýc]isumo\nenívzoThis`mhTdch3hoqizonti`

Mlcká sqh
zrnitost
pH (aktivní/Výměnné)

lso 1 1277

ČSN IS0 10390

obsah uhličitanů

lso I 0693

oxidovatelný u hl ík (C]

lso 14235

přístupné živiny, cel kový rozbor
Kopeckého válečku, bod vadnutí
dharakteristikysorpčníhokomplexu6,T,V)
celkový dusík (N

Do hloubky cca 0,4 m jsou obsahy pfiúatehých forem živin
na optimálních hodnotách. Samotné VEP, tedy profil > 0,4 m,
obsahují převážně nízké hodnoty pfijatelných forem prvků, což
je důsledek tvorby stabilních sloučenin bez živinové podpory
vegetace.
3.1.3 Fyzlkální charakterist]ky

[5]

lso 1 1260
ČSN ISO 11261

a byl tvořen §měsí VEP a zeminy. Horizont Mzl (0,22 - 0,4 m)
byl tvořen směsí VEP a zeminy, byl bez skeletu se známkami

Pro vývoj vegetacc je důležitý koloběh vody v profilu a její
dostupnost,neboťrostlinynalokantěhospodařípouzesvláhou
zatmosférickýchsrážek.Ztohotodůvodujedůležitýmparametrem retenční schopnost, tedy schopnost půdy zadržet vodu po
delšídobuazabezpečittakrostlinámjejídostatek.Vrimasvrchního horizontu, kde je hodnota retenční vodní kapacity (RVK)

na hodnotě 20 %, je půda schopna ve s`ú profilu zadržet
cca 30 % vody. Tato voda je zadržena systémem kapilámích
pórů, které společně s póry semikapilámími a nekapilámími

tvoří celkovou pórovitost půdy. Z pohledu této charakteristiky
prokořenění. Charakter rekultivační zeminy zapravené do
svrchní části profilu byl lehký, hlinitopísčitý, světle hnědý. Ze- je půda mímě (0-22 cm), středně (22-80 cm) a velmi pórovitá
mina byla s popílkem nerovnoměmě smísena. Horizonty
(> 80 cm). Rozdělení jednotlivých kategorií pórů ukazuje obráMz2 (0,4 - 0,8 m), resp. Mz3 C> 0,8 m), charakterizují vrstvy zek č. 3, z něhož je pamé vyšší zastoupení hrubých pórů ve
uložených VEP+ Makroskopický charakter horizontů odpovísvrchních částech profilu mající 2a ná§ledek nižší schopnost
dal ukládaným inateriálům. Patmé bylo střídání jemných parpoutání vody, avšak umožňující rychlou infiltraci vody do protií úletového popílku s hrubšími vložkami tvořenými jemnou
filu. Pohyb vody je od hloubky 0,4 m zpomalen vlivem navýškvárou (do 2 mm). Odhadem cca 5% obj. bylo tvořmo většími
šení jemějších pórů díky zvýšení obsahu prachovitých ěástic.
kusy Škváry G> 5 mm).
Bod vadnutí, tedy hodnota vlhkosti, kdy je voda rostlinám
nedostupná,bylshodněvevšechhorizontc€hpřímýmměřením
stamoven na cca 10 % obj. Při hodnotě vlhkosti RVK lze tedy
3.1.2 Chemické a fyzikálně-chemické charakteristiky
ve svrclmím horizontu využít 10, ve druhém 20 a ve tietím cca
Výsledky analýz a jejich vyhodnocenl ukaz`ijí tabulky 2-5.
30 °/o oti. vlhkosti. Profil půdy tedy bude ve svrchních partiích
Zmitostně je celý profil lehký, hlinitopísčitý. SvTchní dva hori- výsušný s nízkou podporou vegetace při jejím nedostatku. Při
zonty ovlivněné mísením s navezenou zúi.odnitelnou zeminou
optimálním nasycení profilu a prokořenění pod svrchní 0,4 m
vykazvjí alespoň nízlý obsah fýzikálního jílu, samotné VEP můževegetacevy`ižítpoměmědobrouzásobuvláhyzadrženou
tuto složku podporující retenci a sorpci pTakticky neobsahují.
podložím.
Obsahy jílnatých částic (< 0,01 mm) §e pohybují na hranici
20 %, a to i v případě vzorků samotného popílku. Tomu domi3.2 Meteorologická měření
nuje fi.akce prachová (0,01 -0,05 mm) při současné absenci, rep.
minimálním zastoupení hnibého písku. U svrchních dvou horiRekultivovaná plocha představuje výramou změnu původní
zontů je rozložení flakce pTachu a písčitých flakcí shodné.
krajiny měnící její morfologii a `ikládáním zůstatků po spalování um i půdotvomý substrát. Dalo by se proto očekávat, že
Půdní Teakce aktivní i výměnná jsou hodnoceny jako alkadojde k výrazmým změnám jak v chodu jednotlivých meteorolická/neutrální. Rozdíly mezi oběma formami půdní reakce
logickýchprvkůvevrstvěpřiléhajícíhovzduchu,takvmetrové
svědčí o vyšším zastoupení vícemocných kationtů v sorpčním
komplex`i, Tesp. půdním roztoku. Pro reku]tivaci byly použity vrstvě rekultivované plochy. Předpokladem j§ou také odlišné
zeminy z nedalekého recyklačního střediska, které zpracovává hydropedologické charakteristiky, jež ovlivňují vodní režim

inertníodpadytypuvýkopovázemina,aletakéstavebnírecyklát
obsahující zbytky betonu drceného najemno. Přítomnost této
složky je patmě důvod vyšší hodnoty pH ve svrchní profrizo-

damé lokality.

vané paTtii sondy.

[6].PoTovnáníprůměmýchměsíčníchhodnottq)lotyavlhkosti
vzduchu za spoleěně měřené období na obou výše uvedených
staricích ukazuje tabulka 6. I,ze pozorovat, že na rekultivo-

Teplota půdy sehrává významnou roli v i)edologických procesech, ale je též limitujícím fáktoTem pro růst a vývoj rostlin

Obsah oxidovatelného uhlíh) směrem do hloubky klesal,
s čímž koresponduje také charakteristika „aktivní" formy uhlívané ploše jsou za vegetační období i za celý rok o něco nižší
ku. tedy `ihlíku snadno rozložitelného, labilnffio, vyjádřeného
průměmé teploty, což by odpovídalo rozdílu v nadmořských
hodnotou Chri Mísení VEP se zeminou a dotace organických
výškách stanic. Nejvyšší rozdíl se vyskyti}je v červenci, kdy
látek během biologické rekultivace způsobilo podpom bioje plošina v průměru o 0,5 °C chladnější. V případě minimállogické aktivity svrchri části profilu. Samotné VEP však již
ních a maximálních teplot lze však sledovat nižší extremitu na
podobný kladný trend nevykazují a z pohledu biologické aktiplošině, jelikož v průměmých měsíčních hodnotách jsou zde
vity je zde foma uhlíku neaktivní. Sorpční schopnost profilu
nižší maximální a vyšší minimální teploty než v údolní poloze
odráží zmito§tní složení a obsah organické složky v půdě.
v Liběchově, kde dochází ke stékání a akumulaci chladného
Stanovenéhodiiotyj§ounízké~elminízké§potenciálemkprovzduchu v období negativní energetické bilatice, a naopak
plavování živin profilem.
k jeho zvýšenému prohřívání v denních hodinách. Podobné
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Obr.4:PrůměTnéměsíčn:íhodnotypůdníchvlhkostivjednotlivýchhloubkách.

rozdílyjsoupublikovány[7]vpřípaděkrasovéhoreliéfu,vněmž
se střídají náhomí plošiny s údolími, popřípadě širokými kotli-

nami. U relativní vlhkosti vzduchu nebyly zaznamenány v průměru žádné výraznější rozdíly, jsou však zaznamenávány

spoi'adicky v průběhu některých dnů, a to zejména na jaře
a případně i na podzim, kdy se v údolní poloze vyskytují vyšší
vlhkosti, popřípadě i mlhy. zatímco na rekultivované ploše jsou
v těchto obdobích vlhkosti nižší. V letním období, kdy by nižší
vlhkosti vzduchu na plošině mohly mít výramější vliv na omezení šíření houbových chorob, případně pěstovaných kultur, se

dny s výraznějšími rozdíly ve vlhkostech vzduchu vyskytvjí již
velmi málo.

rostlin a případné srážky nejsou spotřebovávány již v povrchových vrstvách vegetací. a voda může tudíž prorikat do hlubŠích vrstev. Proto lze v hloubce 40 cm pozorovat na podzim
výrmézvýšenívlhkosti,dohlubšíchvrstevpakvodazůsakuje
v následujícíin období. Po zahájení vegetačního období je naopakzesvrchníchvrstewodanejrychlejispotřebovánavegetací
a postupně docliází k poklesu vlhkosti také vlivem transpirace

porostu. Názomou ukázkou průběhu půdních vlhko§tí pak
můžebýtobrázekč.5,naněmžjsouznázoměnypůdnívlhkosti
v roce 2017.

Vbda v půdě představuje jednu z jejích hlavních složek.
režimpůdnívodyjepakdoznačnémíryjednímznejdůležitěj-

Po tání sněhové pokrývky v polovině února došlo k zasáknutí vody do hlubších vrstev, dokonce i v hloubce 100 cm bylo
zaznamenáno zvýšení vlhkosti. Naopak nejnižší vlhkosti byly
ve všech hloubkách zaznamenány koncem čeTvna. Tento prů-

ších půdotvomých procesů [8]. Ovlivňuje biologické pochody
v půdě a je rozpouštědlem živin pro vegetaci. Měsíční prů-

běh je v poměmě dobné shodě s poznatky uvedenými v [9], kde
se uvádí, že největší množství vody prosakující celým půdním

měmé hodnoty naměřených půdních vlhkostí v jednotlivých
hloubkách j§ou na obTázku č. 4. Jejich průběh má typický
roční chod s maximálními hodnotami v podzimních a především zimních měsících, během nichž je omezena transpirace

profilem je na jaře po rozmrznutí půdy, zatimco během dalšího intenzívnílio růstu vegetace je množství perkolující vody
z povrchu půdy do hlubších vrstev všeobecně nízké.
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Pokud potřebujeme porovnat průběh vlhko§tí v lokalitách
s
rozdílnými
druhy půdy, je vhodnější je vyjádřit v procentech
dymmikapůdní vláhy se projevuje nejméně do hloubvyužiteJné vodní kapacity talq jak je znázoměno na obrázku
ky 1 m, z čehož lze usoudit, že náletová vegetace je
č. 6. Porovnání vlhkostí v hloubce 0,40 m na lokalitě poro§tlé
schopna tuto vrstvu prokořenit a čerpat z ní vláhu i žineudržovanou náletovou vegetací a pod trďivním poro§tem
viny'
na přirozeném stanovišti ukazuje některé shodné rysy, avšak
polní vodní kapacita dané půdy se ve shodě s potenjsou zde i rozdíly. V roce 2017 byl průběh vlhkostí na obou
ciálem mměřeným m válcčcích pohybuje kolem 20-22
stanovištích velmi podobný, a to jak ve vegetačním, tak i v miobjemových procent, což podle rovnic pro stanovení movegetačním období. V roce 2016, který byl všcobecně suŠŠí,
zák]adních hydrolimitů [10] odpovídá hlinitopísčité
byly rozdíly větší jak ve vegetačním období, kdy byly na odvalu
půdě, a to je v dobné shodě s výše `wedenou klasifikací zamamenány nižší vlhkosti, tak i v mimovegetačním období,
půdního dnil)u na základě zrnitostnflo rozboru,
kdy byly naopak vyšší než v Liběchově. Dvě výrazná zvýbod vadnuti podle stejných rovnic by se měl pohybošení půdních vlhkostí následovaná jejich rychlým poklesem
vat kolem 8-9 objemových procent, což opět potvrzují v květnu a v červnu 2016 by mohla nasvědčovat makropórostanovené hodnoty na Kopeckého válečcích; nejnižší
vému zasakování do rozi)raskané půdy odvalu po předchozím
naměřená hodnota byla v hloubce 0,40 m v rocc 2016 suchém období.
a měla hodnotu necelých 9 obj. %. Teoretické i)ředpoPůdní vlhkosti na obou lokalitách se pohybují většinou bud'
klady pro přirozené půdy jsou tak ověřeny přímými
v semiuvidickém intervalu. ti. mezi hydrolimitem polní vodní
měřeDími a ukazuje se, Že platí i v případě některých
kapacity a bodem snížené dost`ipnosti, anebo v semiaridním
antTopogemích půd.

Z obrázků č. 4 a 5 lze vyvodit následující závěry:

•

Obr. 5: Průběěh půdních vlhkosti a srážek na rehiltivwané ploše v roce 2017.

§§S§.S§§§§v§,§§§§.§+§+S§§
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Obr. 6: Poro\mání průběhu vlhkosií půdy v hloubce 40 cm.
© 2018. VÚHU a.s

35

Rekultivace a revitalizace krajiny

intervalu, mezi bodem §nížené dostupnosti a bodem vadnutí.
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