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Obnova zemědělské půdy - ano či 
ne?

• těžba nerostných surovin, deponování vedlejších
produktů spalování v krajině, ale také plochy
skládek apod. vyžadují zábor především zemědělské
půdy → v rámci rekultivací by se alespoň část půdy
měla navrátit do zemědělského využívání

Otázkou je jak tyto půdy klasifikovat a jak určit 
jejich bonitu? 



antropozemě
• v místě rekultivací vznikají 

specifické půdy odrážející 
proces jejich vzniku –
antropozemě (Němeček a 
kol.,2011)

• jedná se o půdy vytvořené 
člověkem

• problémem je klasifikace 
zemědělsky rekultivované  
půdy v systému 
bonitovaných půdně 
ekologických jednotek 
(BPEJ) → absence hlavních 
půdních jednotek (HPJ) 
popisujících antropozemě



Bonitace zemědělského půdního
fondu (ZPF)

• započata v návaznosti na Usnesení vlády ČSR č. 101 ze dne 11.
května 1971

• vycházela z komplexního průzkumu půd (KPP) uskutečněného
v šedesátých letech

• provedena na celém území ČSSR

• bonitací ZPF se rozumí klasifikace a oceňování půd pro účely
daňové a cenotvorné a pro účely směny pozemků (při
pozemkových úpravách)

• cíl bonitace - zhodnocení a hospodářské ocenění všech
agronomicky a ekonomicky rozhodujících vlastností
zemědělského území nebo pozemku včetně klimatu a reliéfu.

• BPEJ je velmi významný systém pro celou ČR a v rámci
světového měřítka je unikátní



• nutná kvůli změnám v přírodních podmínkách, na
kterých byla původní kritéria vytvořena

• zejména změna klimatických charakteristik - nové
řady klimatologických dat umožňují lépe popsat a
vymezit jednotlivé regiony, včetně zahrnutí nových
veličin lépe charakterizujících vztah klimatu k
produkci

Inovace systému BPEJ



• zahrnutí sílících degradačních vlivů působících a
měnících půdní pokryv (např. eroze – vznik
koluvizemí apod.) - např. vodní erozí je ohroženo
50% zem. půd, větrnou erozí téměř 10%.

• zahrnutí tvorby zcela nových půd na místech
rekultivovaných, sanovaných… (antropozemě)

• řešeno v rámci projektu QH92030 „Hodnocení půd z 
hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních 
funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd 
České republiky“ → návrh možného začlenění do 
stávajícího systému BPEJ



Skupina antropozemí a půd
výrazně pozměněných lidskou

činností
• půdy vzniklé uměle z člověkem nakupených substrátů
získaných při těžební, stavební a průmyslové činnosti nebo
při hromadění odpadů

•zahrnuje i půdy výrazně poškozené vojenskou činností,
půdy se středně výrazným poškozením poddolováním a
vzniklé pouhým navrstvením materiálů antropogenních
substrátů

• charakter a vlastnosti těchto půd jsou dány jednak
vlastnostmi původního materiálu, jednak antropogenním
vrstvením či míšením materiálů a případně i usměrňováním
procesu pedogeneze po rekultivacích

• jejich charakter a vlastnosti jsou tedy ovlivněny způsobem
rekultivace

• návrh - 12 nových HPJ (86-97)



Skupina antropozemí

HPJ 86: Antropozemě vzniklé překrytím lehkých až středně těžkých materiálů humózními středně těžkými zeminami mocnosti do 0,3 m. Vodní

režim příznivý až sklon k vysýchavosti (u lehkého podloží).

HPJ 87: Antropozemě vzniklé překrytím těžkých materiálů humózními, středně těžkými zeminami o mocnosti do 0,3 m. Vodní režim mírně

nepříznivý, sklon k periodickému převlhčování.

HPJ 88: Antropozemě vzniklé překrytím zrnitostně různých materiálů (od lehkých až po těžké nehumózními) středně těžkými zeminami (spraší,

sprašovými hlínami) o mocnosti do 0,3 m. Většinou se jedná o lesnické rekultivace.

HPJ 89: Antropozemě vzniklé zemědělskou rekultivací lehčích středně těžkých až těžších středních (ph, h, jh) materiálů bez překryvné zeminy

použitím vysokých dávek organických a průmyslových hnojiv a následnou intenzivní zemědělskou činností. Starší způsob.

HPJ 90: Antropozemě vzniklé překrytím výrazně lehkých materiálů (písčitých, hlinitopísčitých) nebo hrubých, silně skeletových nebo inertních

materiálů (stavební odpad, kamenivo), humózními zeminami mocnosti do 0,5 m. Vodní režim vcelku příznivý, v suchých

klimatických regionech sklon k vysýchavosti.

HPJ 91: Antropozemě vzniklé překrytím deponií městských odpadů humózními zeminami mocnosti do 0,5 m. Znaky redukčních procesů

v důsledku uvolňování metanu CH4, nebezpečí zvýšeného obsahu sirníků (z uvolněného H2S), nebezpečí intoxikace a

kontaminace.

HPJ 92: Antropozemě vzniklé třívrstevnou rekultivací, tj. překrytím středně těžkých materiálů vrstvou nehumózní středně těžké zeminy (spraš,

sprašové hlíny) mocnosti 0,2 – 0,4 m a následným překrytím další vrstvou humózní zeminy mocnosti do 0,3 m. Příznivý vodní

režim. Optimální způsob zemědělské rekultivace.

HPJ 93: Antropozemě vzniklé třívrstevnou rekultivací, tj. překrytím těžkých nebo silně skeletových materiálů vrstvou nehumózní zeminy (spraš,

sprašová hlína) nebo bentonitem mocnosti 0,2 – 0,4 m a následným překrytím další vrstvou humózní zeminy mocnosti do 0,3 m

(výjimečně 0,4 m). Vodní režim může být periodicky slabě zhoršen. Optimální způsob zemědělské rekultivace.

HPJ 94: Antropozemě vzniklé překrytím různě kontaminovaných nebo intoxikovaných materiálů průmyslových odkališť nebo městských kalů

humusovou zeminou mocnosti 0,3 – 0,6 m. Principielně nevhodné pro zemědělské využití.

HPJ 95: Různé typy půd, které jsou slabě až středně znehodnocené hlubinnou důlní činností. Různá zrnitost, od lehčích po těžké. Půdní pokryv

poškozen mírnějšími poklesy s deformací povrchu na 10 – 25 % plochy. „Suché“ a „mokré“ poklesy. Vodní režim narušen,

v poklesech podmáčení a stagnace vody. Plošně výrazněji poškozené půdy vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Především

Ostravsko, Karvinsko.

HPJ 96: Destruované a znehodnocené půdy vojenských újezdů a cvičišť. Poškození výkopy, zákopy, krátery, sterilním materiálem spodin, příp.

zbytky vojenských materiálů, střepin. Zrnitostně i obsahem skeletu velmi variabilní. Pro zařazení do této HPJ musí být půdní

pokryv poškozen nejméně na 30 % plochy.

HPJ 97: Různé urbánní (urbické) a polourbánní půdy různé zrnitosti, nezařaditelné do HPJ 79 a 80. Obsah antropogenního skeletu (stavební

materiály) a dalších antropogenních zbytků. Možnost intoxikace a kontaminace. Různé vláhové poměry.











Studie:

• Ve spolupráci s TPS Ústeckého kraje byla zpracovaná
studie dokumentující problematiku na modelové lokalitě
vnější výsypky Malé Březno.

Cíle studie:

• popis profilů antropozemí na příkladu modelové lokality

• definice současných parametrů orničního a podorničního
horizontu (substrátu)

• popis vývoje půd na podkladě retrospektivního monitoringu

• definice potenciálů k degradaci (eroze, dehumifikace,
acidifikace, utužení) a klasifikace půdy z pohledu její ochrany
(třídy ochrany půdy)

• analýza bonity rekultivované půdy a její kategorizace podle
současného a inovovanému systému BPEJ
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Lokalizace výsypky Malé Březno



Výsypka Malé Březno - historie
• výsypka vzniknula na území zemědělsky intenzivně

využívaném → došlo k záboru zemědělských půd
vysokých produkčních schopností → zemědělská
rekultivace=návrat k původnímu využití krajiny

zemědělské využití území dokládají historické mapy (II. vojenské mapování, letecký snímek z roku 1952) 
©ČÚZK
©CENIA



• byla tvořena v letech 1985 – 1992 (v roce 1993
došlo k založení vnitřní výsypky lomu Vršany a
ukládání vytěženého materiálu z velkolomu Vršany
na výsypce Malé Březno bylo ukončeno)

• rozloha výsypky je 210 ha, její kapacita byla
vyčíslena na 49,1 mil. m3 rostlých zemin

• výsypka byla navržena ve třech etážích o mocnosti
jednotlivé etáže 15 metrů

• před založením došlo v celém prostoru výsypky k
selektivnímu odtěžení zúrodnitelných zemin pro
následné použití



Sklonitostní poměry výsypky



Rekultivace výsypky
• rekultivace výsypky byla od roku 1990 prováděna ve

čtyřech etapách

• na horní části výsypky bylo provedeno 55,40 ha
zemědělské rekultivace

• poslední etapa byla dokončena v roce 1995, jednalo se
o rekultivační úpravy posledních obvodových svahů
výsypky a celé její náhorní plochy; její součástí bylo i
navození ornice o mocnosti cca. 0,5m na horní plošině
výsypky

• následná biologická rekultivace zahrnovala 3-letý
agrocyklus

• odvodnění je zajištěno pomocí odvodňovacích příkopů
a dvou poldrů; součástí rekultivačních prací bylo
vybudování ochranné protierozní meze uprostřed
zemědělsky rekultivované plochy



Mapování půd modelové lokality

K lokalitě byly dohledány dostupné informace o
půdním pokryvu:

• Komplexní průzkum půd (KPP) z roku 1967 – okrsky
půdních typů

• bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) –
data z 80. let minulého století (k.ú. Strupčice) a
rebonitace z roku 2011 (k.ú. Malé Březno)



Data KPP

Černozemě karbonátové
Černozemě luvické
Černozemě modální
Černice modální
Rendziny modální



Bonitované půdně ekologické jednotky 
(BPEJ)

původní okrsky BPEJ

rebonitace z roku 2011 (k.ů. Malé Březno)



Půdní průzkum lokality
• celkem vyhloubeny 4 

sondy (S sondy) na 
místech původních sond z 
roku 1998 (retrospektivní 
monitoring změn) + 
provedeny vpichy (V 
sondy)

• odebrány porušené a 
neporušené půdní vzorky –
ornice a substrát

• rozsah analýz 
korespondoval z rozsahem 
z roku 1998





sonda S1 Ap (0-25cm), Az (25-40cm)
popis: struktura hrudovitá, příměs uhlí
zrnitost: těžká (jh); pH: neutrální (6,9)
obsah Cox: vysoký (1,8%); uhličitany: bez
KVK: střední; RVK: vysoká
pórovitost: mírně pórovitá

C1 (40-60cm)
popis: bezstrukturní, jíl s příměsí uhlí cca. 
15%, 
zrnitost: těžká (jíl); pH: kyselá (5,0)
obsah Cox: velmi vysoký (11,0%); 
uhličitany: bez
KVK: velmi vysoká; RVK: vysoká
pórovitost: středně pórovitá

C2 (>60cm)
popis: bezstrukturní, jíl s příměsí uhlí cca. 
5%
zrnitost: těžká (jíl); pH: slabě kyselá (5,9)
obsah Cox: vysoký (4,4%); uhličitany: bez

antropozem hlubokohumózní, pelická – ANhhp



uhelná příměs a 
rozpad jílů



sonda S2

Ap (0-25cm)
popis: struktura hrudovitá, příměs oblázků
zrnitost: těžká (jh); pH: slabě kyselá (6,59)
obsah Cox: střední (1,7%); uhličitany: bez
KVK: střední; RVK: vysoká
pórovitost: mírně pórovitá

Az (25-70cm)
popis: bezstrukturní, ojediněle příměs 
valounků a okrově zbarveného jílu
zrnitost: těžká (jh)

antropozem hlubokohumózní, pelická – ANhhp



sonda S3

Ap (0-25 cm), Az (25-55cm)
popis: struktura hrudkovitá
zrnitost: středně/těžká (h/jh); pH:
neutrální (7,2)
obsah Cox: střední (1,3%); uhličitany:
slabě vápnitá
KVK: střední; RVK: vysoká
pórovitost: mírně pórovitá

C1 (>55)
popis: bezstrukturní, jíl 
zrnitost: středně těžká (h); pH: slabě 
kyselá (6,23)
obsah Cox: vysoký (2,7%); uhličitany: bez
KVK: střední; RVK: vysoká
pórovitost: mírně pórovitá

antropozem hlubokohumózní – ANhh



sonda S4

Ap (0-25cm), Az (25-40cm)
popis: struktura hrudkovitá, ve spodní 
části příměs spraše
zrnitost: těžká (jh); pH: neutrální (7,1)
obsah Cox: střední (1,23%); uhličitany:
slabě vápnitá
KVK: střední; RVK: vysoká
pórovitost: mírně pórovitá

C1 (>40cm)
popis: struktura hrudkovitá, příměs spraše
zrnitost: středně těžká/těžká (h/jh); pH: 
neutrální (7,22)
obsah Cox: velmi vysoký (3,5%); 
uhličitany: slabě vápnitá/vápnitá
KVK: střední; RVK: vysoká
pórovitost: mírně pórovitá

antropozem hlubokohumózní – ANhh



změny půdních 
charakteristik - ornice

retrospektivní srovnání 
původních analýz („A“) a analýz 

současných („B“)

• zvýšení hodnoty výměnné 
půdní reakce

• bez zásadních změn v obsahu 
oxidovatelného uhlíku

• snížení celkového dusíku

• významné snížení obsahu 
přijatelného fosforu

• ostatní formy přijatelných 
živin bez zásadních změn



současný stav

Bonitace zemědělské rekultivace



Antropozemě hlubokohumózní (Ahh) – s 
překryvem materiálů z humusových 

horizontů o mocnosti >0,3m

• zrnitostně středně těžké/těžké půdy (h/jh) – S3 a S4

• místy příměs uhelné složky, především v podloží

• příznivá půdní reakce v profilu

• vododržná, sklony k uléhání, eroze díky sklonům žádná

• půda vysoké produkční schopnosti

→ HPJ 87: Antropozemě vzniklé překrytím těžkých
materiálů humózními, středně těžkými zeminami, vodní
režim mírně nepříznivý, sklon k periodickému
převlhčování (nyní HPJ 06 – černozemě pelické)



Antropozemě hlubokohumózní, pelická
(Ahhp) – s překryvem materiálů z 

humusových horizontů o mocnosti 
>0,3m, ze zrnitostně těžkých materiálů

• zrnitostně těžké až velmi těžké půdy (jh/j) – S1 a S2

• místy příměs uhelné složky, profil sondy S1 s horizontem s 
vysokým obsahem navětralého uhlí

• neutrální/slabě kyselá půdní reakce

• vododržná, sklony k zamokření a uléhání, eroze díky sklonům 
žádná

• půda středně vysoké až vysoké produkční schopnosti (v závislosti 
na klimatických poměrech daného roku)

→ HPJ 87: Antropozemě vzniklé překrytím těžkých materiálů
humózními, středně těžkými zeminami, vodní režim mírně
nepříznivý, sklon k periodickému převlhčování (nyní HPJ 06 –
černozemě pelické)



Děkuji Vám za 
pozornost.


