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Abstract: Soil development as basic precondition of ecosystem recovery after heavy 

disturbances. Soil is essential for function of ecosystem and hence for providing 

ecosystem services that are of great importance for human well being. Among most 

important functions in this context belong providing of water and nutrients and 

maintaining suitable environment for plant roots, soil also harbors tremendous 

biodiversity, it takes part in regulation of many processes on landscape and global 

scale such as water retention or carbon cycle. Large-scale industrial disturbances and 

mining in particular may substantially reduce ability of soil provide these functions. 

Natural soil development is a slow process, and many techniques were developed to 

speed it up. In this contribution will bring brief overview of natural processes of soil 

formation in disturbed sites and technological approaches used in acceleration of soil 

development will be described and their benefits and potential risk will be evaluated. 
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V tomto příspěvku se budu zabývat zejména obnovou půdy po takových 

druzích disturbancí, při nichž je půda zcela nahrazena jinými substráty, jako 

jsou nejrůznější navážky, odkaliště, výsypky atp. Obnova půd v těchto situacích 

je základem obnovy funkčních ekosystémů. Mezi hlavní problémy výsypek, 

odkališť a podobných substrátů patří extrémní zrnitostní složení, případně další 

nepříznivé fyzikální vlastnosti (hydrofobita), nedostatek recentní organické 

hmoty a toxicita substrátů (Bradshaw 1997). 

Toxicita substrátů může mít původ buď v látkách přidaných do susbstrátu 

v důsledku nějakého technologického procesu (např. rudní odkaliště), nebo se 

může jednat o látky, které se uvolňují v důsledku přirozených zvětrávacích 

procesů, které jsou ovšem výrazně urychleny tím, jak jsou tyto substráty 

vyneseny z hlubších vrstev a vystaveny oxidaci a vlivům povětrnosti (Bradshaw 

1997). Typickým příkladem situace, kdy toxicita substrátu souvisí s jeho 

zvětráváním, jsou výsypkové substráty, v nichž dochází ke zvětrávání pyritu a 

tím značnému poklesu pH (Bradshaw 1997; Frouz et al. 2005). Dalšími faktory, 

které způsobují toxicitu výsypkových substrátů, mohou být zasolení, vysoký 
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obsah těžkých kovů, zejména arsenu, a dále výskyt PAH uvolňovaných z fosilní 

organické hmoty (Bradshaw 1997). Přitom jednotlivé tyto faktory spolu 

navzájem interagují, například nízké pH zvyšuje dostupnost a tím i toxicitu 

těžkých kovů, ale také dalších prvků, např. hliníku (Frouz et al. 2005). 

Spontánní rozvoj půd na takových plochách je velmi pomalý. Sledování různě 

starých ploch na Sokolovsku, u nichž bylo pH substrátu pod 3,5, ukazuje jen 

velmi omezený rozvoj vegetace a půd po 40 letech od nasypání takových ploch. 

Přestože je možné velkými dávkami vápenatých hmot pH takových ploch 

zvýšit, bývá to často řešení jen dočasné, neboť další zvětrávací procesy, 

zejména rozklad pyritu, mohou pH opět snížit. Patrně nejlepším postupem při 

rekultivaci takových ploch je překrytí vrstvou jiného materiálu. Přitom je však 

třeba mít na paměti, že probíhající zvětrávací procesy mohou okyselit i tuto 

přidanou vrstvu. Tento problém bývá řešen použitím následujících přístupů 

nebo jejich kombinací; neutralizací podložní vrstvy aplikací vápence nebo 

popílku a překrytím jinou vrstvou. Obvykle vrstvou jílu, která vytvoří anaerobní 

podmínky v podloží a zastaví tak zvětrávací procesy a další okyselování. 

Pomáhá také vytvoření hustě prokořeněné organo-minerální vrstvy, která díky 

mikrobiální respiraci a respiraci kořenů vede k tvorbě anaerobních podmínek a 

omezení dalšího okyselování (Frouz 1999). 

Opomineme li toxicitu, pak při vzniku půd na výsypkách je limitující 

nedostatek recentní organické hmoty a extrémní zrnitostní složení. Extrémní 

zrnitostní složení je možno řešit přimícháváním jiných hmot. Například v 

bývalé NDR byla rozsáhle používána aplikace elektrárenského popílku, který 

jednak plochy neutralizoval, jednak upravoval zrnitostní složení. Jedná se však 

o velmi nákladnou operaci vzhledem k velkému objemu hmot, které je třeba 

použít (Frouz et al. 2001). Další možností je navážka humusových horizontů 

půd anebo tzv. zúrodnitelných substrátů (např. spraší) anebo jejich kombinace. 

Opět se jedná o velmi nákladnou operaci, která však vede v zásadě k velmi 

rychlému vzniku půd, které se svými fyzikálně chemickými vlastnostmi i 

uspořádáním půdních horizontů podobají vyvinutým půdám. Tato metoda je 

často používána při obnově zemědělské půdy. Jsou-li použity čerstvě skryté 

humusové horizonty, pak může být tento substrát významným zdrojem diaspor 

rostlin a inokulem půdních živočichů (Frouz 1999). Při skladování orničních 

horizontů na deponiích dochází k vzniku anaerobních podmínek uvnitř deponií 

a tím k omezení zásoby semen a biologické aktivity půd v těchto hlubších 

vrstvách (Frouz 1999). Navíc po rozrušení těchto deponií dochází k rychlé 

oxidaci organické hmoty z hlubších, anaerobióze vystavených vrstev a dochází 

tak k značným ztrátám organické hmoty. Tato rychlá mineralizace může navíc 

vést k uvolňování živin, které sice podporují růst trav a bylin, ale jejich bujný 

růst může konkurovat stromům, což je nežádoucí při obnově lesních ploch. 

Dalším problémem spojeným s navážením zúrodnitelných substrátů a 

humusových horizontů je utužení půd, ke kterému dochází v důsledku rozrušení 

půdní struktury a pojezdem těžké techniky. Utužení půdy je problémem, který 

významně omezuje obnovu lesů v některých částech USA (Burger, Torberg 

1999; Burger et al. 2005; Ashby, Clark 1996; Burger et al. 2005). Pokusy 
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založené v 80. letech minulého století ukazují, že růst stromů může být 

dlouhodobě limitován utužením půd a růst řady druhů je významně lepší u 

stromů vysázených přímo do nerekultivované hlušiny než na plochy opatřené 

navážkou A a B horizontů původních půd (Burger, Torberg 1999; Burger et al. 

2005; Ashby, Clark 1996; Burger et al. 2005). 

Na řadě výsypek podobně disturbovaných ploch dochází k vývoji půd „in 

situ“ přímo na výsypkovém substrátu (Frouz et al. 2001, 2004; Frouz 2008). 

Vývoj půd je velmi komplexní proces, který může být popsán řadou 

charakteristik; vývojem půdních horizontů, změnami jednotlivých fyzikálních a 

chemických vlastností půdy atp. V následujícím textu se zaměřím zejména na 

dva parametry: vývoj svrchních organo-minerálních A horizontů a akumulaci 

organické hmoty v půdě (Sourkova et al. 2005; Frouz, Kalčík 2006). Tyto dvě 

charakteristiky jsou spolu úzce provázány a významně ovlivňují celou řadu 

dalších půdních vlastností, jako schopnost půd zadržovat vodu a živiny, které v 

konečném důsledku ovlivňují schopnost půd podporovat růst rostlin. 

Akumulace půdní organické hmoty závisí na přísunu organické hmoty do půdy 

a rychlosti jejího rozkladu. Přitom ovšem rychlost rozkladu není jen prostou 

funkcí chemického složení opadu, ale závisí také na řadě stabilizačních procesů 

v půdě, zejména pak na vzniku humusových látek a na vazbě organické hmoty 

na minerální matrici (v anaerobních podmínkách pak přichází v úvahu ještě 

další možnosti jako např. rašelinění) (Lavelle et al. 1997). Poněkud překvapivě 

se ukazuje, že přísun opadu, který je obecně pokládán za snadno rozložitelný, 

t. j. s malým poměrem C/N, vede k větší akumulaci půdní organické hmoty než 

u opadu s vyššími hodnotami C/N (Frouz et al. 2009). Je to dáno tím, že opad s 

větším obsahem dusíku podporuje větší výskyt makrofauny, dochází zde k 

intenzivní bioturbaci a stabilizaci organické hmoty uvnitř půdních agregátů. Na 

těchto plochách také dochází k intenzivnější tvorbě humusových kyselin. 

Naproti tomu u opadu s malým obsahem dusíku a velkým obsahem ligninu je 

bioturbace malá a opad se hromadí převážně na povrchu půdy, také tvorba 

humusových látek je méně významná a převažují fulvokyseliny (Frouz et al. 

2007; Abakumov, Frouz 2009). Na význam zapravování organické hmoty do 

půdy ukazuje i jednoduchý laboratorní pokus, při němž jsme zapravovali 

organickou hmotu do půdy jednak mechanickým promícháváním, které 

imitovalo orbu, a jednak činností žížal. Dlouhodobé respirační pokusy ukazují, 

že zatímco na začátku pokusu vykazovala varianta se žížalami větší ztrátu 

organické hmoty, postupem doby se situace změnila a v dlouhodobé perspektivě 

se více uhlíku ztrácí z ploch s limitovanou orbou. Podobné výsledky byly 

získány i v řadě terénních mikrokosmových pokusů (Frouz et al. 2006, 2007; 

Frouz 2008). Tyto výsledky ukazují, že pro hromadění uhlíku v půdě je kromě 

přísunu opadu významná i celková aktivita půdního dekompozičního řetězce. 

Akumulace půdní organické hmoty ovlivňuje významně řadu dalších 

vlastností jako pH půdy, dostupnost některých prvků, schopnost půdy zadržovat 

vodu, ale i složení bylinné vegetace (Frouz et al. 2006, 2008; Abakumov, Frouz 

2009; Roubíčková et al. 2009). 
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