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Abstract: Hydrological regime reclaimed and unreclaimed spoil Caps. Water regime 

is one of the major factors influencing the development of new ecosystems in the spoil 

heaps. In this study, we compared the water regime unreclaimed spoil heaps surfaces 

covered with a mixture Salix caprea, Betula pendula and Populus tremula and the areas 

reclaimed by planting Alnus glutinosa and A. incana. Unreclaimed area show 

significantly undulating terrain character who excelled in the pouring spoil heaps, on 

area reclaimed surface was settled before planting. These areas were measured 

hydraulic conductivity, retention curve, the capture of rainfall by the raingauge, water 

moisture at different depths and subsurface flow of water by gravity lysimeters. The top 

portion of unreclaimed areas have the highest values of hydraulic conductivity, while 

the waves of depression among the lowest value of the reclaimed areas are located 

between these extremes. Study shows higher retention curve and water absorption value 

of field water capacity of the reclaimed area, but there is a higher wilting point. 

Comparison of through rainfall and control rainfall without vegetations, shows 

approximately 40 – 50 % of catchment vegetation in both types areas. The unreclaimed 

plots show the large oscillation of moisture, especially a significant decrease in 

moisture in the root zone during the vegetation apparently transpiration of plants. The 

reclaimed area of higher humidity values and the oscillation is smaller. However, a 

preliminary comparison of water balance shows that in the summer months, occurring 

both in the reclaimed areas and on unreclaimed areas to the limitation of water. The 

unreclaimed areas is mainly due to low water supply in the soil and the proportionally 

large collection of water plants. The reclaimed areas is high due to the wilting point, 

which leads to the fact that a significant portion of bound water in the soil is not 

available for plants. 
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Jedním z pilířů nové krajiny a stabilního ekosystému je voda. Množství a 

dostupnost vody je jeden z nejdůležitějších faktorů, který určuje růst rostlin i 

biologickou aktivitu půdy (Brady, Weil 1999; Šantrůčková 2001).  
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Povrchová těžba uhlí způsobuje znehodnocení, mnohdy i kompletní 

destrukci celých ekosystémů. Velké množství výsypkového materiálu, které 

překrývalo uhelné vrstvy je vytěženo a uloženo na výsypky. Velká 

Podkrušnohorská výsypka je tvořena miocenními cyprisovými jíly, její plochy 

jsou předmětem aktivní rekultivace, resp. lesnické rekultivace a spontánní 

sukcese (Šourková et al. 2005). Utváření půdy a znovuobnovování půdních 

funkcí je základní podmínkou pro utváření ekologické stability ekosystému na 

výsypkách (Schafer et al. 1979; Jochimsen 1996; Bradshaw 1997). Výsypkový 

substrát má často extrémní texturu, fyzikální vlastnosti, které mohou být 

limitující pro růst rostlin (Bradshaw 1997). 

Tato práce navazuje na řadu předchozích prací zabývajících se 

porovnáním rozvoje fyzikálních vlastností půd rekultivovaných a 

nerekultivovaných ploch. 

Studie byla provedena na plochách v západních Čechách, poblíž města 

Sokolov na Velké podkrušnohorské výsypce. Na Sokolovsku převládají jíly 

cyprisového souvrství, které díky historické interakci a působením okolních 

faktorů mají složení, kterým patří mezi příznivé výsypkové substráty z hlediska 

půdotvorného vývoje. Pro možnost porovnání rekultivovaných a 

nerekultivovaných výsypkových ploch a jejich fyzikálních vlastností jsme se 

zaměřili na dvě lokace. První typ se vyznačuje lesnickou rekultivací, plochy 

jsou osázené souvislým porostem 30leté Alnus glutinosa, A. incana, jsou 

vysypány do rovna, s označením A1 a A2. Sledování probíhalo v určitých 

časových sekvencích. Druhý typ, plochy nerekultivované, které se vyznačují 

spontánní sukcesí s typickým vlnovitým novotvarem a jsou porostlé pionýrskou 

vegetací Salix caprea, Betula pendula a Populus tremula, označení S2, S3, jsme 

sledovali ve stejných časových sekvencích jako plochy rekultivované. Na všech 

plochách probíhal a stále probíhá intenzivní půdně biologický, pedologický a 

půdně chemický výzkum (Frouz et al. 2001, 2008). 

Základní fyzikální transportní charakteristikou je nasycená hydraulická 

vodivost, která je závislá na půdní vlhkosti. Tuto fyzikální vlastnost jsme měřili 

pomocí Guephského permeametru v letních měsících na sledovaných plochách 

v půdní hloubce 10 cm, průměr 5 cm, ve čtyřech opakováních. Výsledná data 

hydraulické vodivosti jsme vygenerovali po přepočítání na základě změření 

ustálené hodnoty průtoku. 

Extenzivní sledování půdní vlhkosti bylo prováděno po dobu tří let v 

měsíčních intervalech dielektrickým měřičem vlhkostí zemin, pomocí čtyř 

přístupových pažnic umístěných na každé ploše v hloubce 0 – 40 cm (5, 10, 35, 

40 cm). V případě vlnovitých nerekultivovaných ploch byly pažnice 

nainstalovány do deprese a na vrchol vlny ve čtyřech opakováních. Prvotní 

naměřená data byla uváděna v relativní vlhkosti, po přepočtu, pomocí 

hydrolimitů byla tato data prezentována v objemové vlhkosti. 

Na intenzivně sledovaných plochách s vegetací bylo umístěno pět 

srážkoměrů měřících propad dešťové vody korunami stromů. Pro kontrolu jsme 

umístili pět srážkoměrů i mimo koruny stromů. Pro výpočet celkové vodní 
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bilance jsme na sledované plochy umístili do půdního prostředí na každou 

plochu tři gravitační lyzimetry do 10 cm. Abychom podchytili kompletní 

distribuci podpovrchové a povrchové vody na všech sledovaných plochách, 

umístili jsme na nerekultivovaných plochách do svahu, do deprese a na vrchol 

vlny po jednom gravitačním lyzimetru. 

Při vyhodnocování vykazují vrcholové partie nerekultivovaných ploch 

nejvyšší hodnoty hydraulické vodivosti, naproti tomu deprese mezi vlnami 

nejnižší hodnoty, rekultivované plochy se nacházejí mezi těmito extrémy. Na 

některých, hlavně na nerekultivovaných plochách se v sušším období ve 

vrcholových částech vytvářela síť trhlin a při měření voda těmito trhlinami 

unikala. Podobné výsledky udává z iniciálních stadií výsypek i Kuráž (2003), 

který popisuje různé otvory a kaverny, vzniklé při ukládání balvanitého 

substrátu nebo v důsledku rozpraskání půd v období přísušků. Velmi nízké 

hodnoty v depresích jsou naopak dány akumulací jílových minerálů, které jsou 

splavovány z vrchních partií vln do depresí. Na rekultivovaných plochách je 

také patrný výrazný posun jílových minerálů v půdním profilu, na druhou stranu 

se zde patrně uplatňují kořenové systémy, mají vliv na vytváření preferenčních 

cest, strukturu půdy a tím ovlivnění hydrologického režimu a v neposlední řadě 

růst rostlin (Wechsung 2000). Retenční čáry vykazují vyšší hodnoty 

nasáklivosti a polní vodní kapacity pro rekultivované plochy, zde je ale zároveň 

vyšší bod vadnutí.  

Na nerekultivovaných plochách je patrná velká oscilace vlhkosti, zejména 

výrazný pokles vlhkosti v kořenové zóně v rozpětí 10 – 20 cm, během vegetace 

daný zjevně transpirací rostlin a hydrofobními půdami (Novák 2002), které jsou 

značně heterogenní. Obecně lze říci, že vrcholové partie vln jsou více 

limitovány nedostatkem vody než deprese. To souvisí s výsledky Kuráže 

(2003), který při měření vlhkosti na stejné nerekultivované lokalitě dospěl k 

závěrům, že pokud srovnáme průběhy vlhkosti pro jednotlivé experimentální 

plochy, tak v depresích jsou vždy vlhkosti vyšší bez ohledu na dobu měření. Na 

rekultivované ploše jsou hodnoty vlhkosti vyšší a jejich oscilace je menší. Při 

sledování propadu dešťových srážek korunami stromů a mimo stromové koruny 

pro kontrolní měření, upozorňujeme na přibližně 40 – 50 % zachycení vody 

porostem u obou typů ploch. Na plochách s vegetací byly umístěny lyzimetry, 

ty ukazují, že podpovrchový odtok je poměrně malý a většina vody přicházející 

do půdy je zachycena v organominerálním A horizontu. Z hodnocení tedy 

vyplývá, že popisování půdních vlastností závisí na struktuře půdy, mateřské 

hornině a pozměněných fyzikálních vlastnostech (Schmidt 2007). 

Ač se sledované výsypkové půdy nacházejí v jedné lokalitě, která je v 

závislosti na zvolené rekultivaci a spontánní sukcesy utvářena stejnými 

podmínkami, výsypkový substrát má rozdílnou historii a je odebrán z odlišných 

míst a hloubek a obsahuje tedy rozdílnou mateřskou horninu, což ovlivňuje 

půdní fyzikálně – chemické vlastnosti (Sonneveld 2003). 
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ZÁVĚR 

 

Neopomenutelným faktem na pozorovaných plochách Velké 

podkrušnohorské výsypky je technika sypání výsypky a jejich stáří. Jistě se na 

úrovni celé výsypky více projeví i vliv různého geologického substrátu 

(Sonneveld 2003, Schmidt 2007). Na spontánních plochách, kde je ponechána 

původní heterogenita povrchu, jsou i vlhkostní poměry půd výrazně 

heterogennější. Obecně však lze říci, že rozvoj schopnosti půd zadržovat vodu 

je větší na rekultivovaných plochách a souvisí s rychlejším rozvojem 

organominerálního A horizontu. Na spontánních plochách dochází sice k 

relativně rychlému rozvoji vegetace, avšak pomalejší formování A horizontu 

může vést k limitaci vegetace nedostatkem vody zejména v obdobích zvýšené 

evapotranspirace. 
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