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1 Úvod 

Hlavním důvodem plánované otvírky loţiska je potřeba nahradit dotěţovaná 

loţiska štěrkopísku novými zdroji. S ohledem na své parametry (objem zásob suroviny, 

úloţní podmínky, mocnost vrstvy štěrkopísku, obsah škodlivin, fyzikálně-mechanické 

vlastnosti suroviny a její granulometrické sloţení) je chráněné loţisko Nedabylí 

perspektivním zdrojem štěrkopísku pro další roky. 

Výhodné je rovněţ umístění lokality v těsné blízkosti stávajících provozovaných 

loţisek v dobývacích prostorech Tovačov II a Tovačov IV, jejichţ technické zázemí by 

bylo moţno vyuţít. Z vytěţených loţisek je moţno pouţít stávající technologie a těţební 

stroje. Příznivé podmínky pro dobývání loţiska představuje dostatečný objem zásob a 

ideální zastoupení nejţádanějších frakcí těţeného kameniva. Různorodost těţené frakce je 

zde proto velkou výhodou. S ohledem na předpokládanou výši roční těţby cca 300 000 m
3
 

bude loţisko v CHLÚ Troubky nad Bečvou schopno pokrývat poţadavky trhu po dobu 

přibliţně 25 let. 

V mé diplomové práci se chci věnovat moţnosti otvírky přímo z DP Tovačov II, 

jejími variantami s vyřešením přeloţky vodního toku Malé Bečvy i netradičním řešením 

otvírky bez přeloţky vodního toku. 
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2 Bližší popis předpokládaného rozšíření ložiska, 

důvody otvírky 

Loţisko štěrkopísku Tovačov II se nachází východně od soutoku řeky Moravy a 

Bečvy, poblíţ obce Troubky nad Bečvou, viz obr.č.1. Zájmové území se nachází v prostoru 

chráněného loţiskového území Troubky nad Bečvou. Ze severní strany je lokalita dobře 

přístupná ze silnice 3. třídy vedoucí z Troubek směrem na Chropyň. 

 

 

Obr. č.1 Situační mapka oblasti 

 

V okolí Tovačova se těţba štěrkopísku provádí v několika dobývacích prostorech. 

Jsou to: DP Tovačov I, DP Tovačov II, DP Tovačov III, DP Tovačov IV a výhledově 

návrh DP Nedabylí v CHLÚ Troubky nad Bečvou. 
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2.1. Oblast a její charakteristika 

Loţisková oblast Tovačov II – v části nazývané místním názvem Nedabylí se 

nachází ve střední části Hornomoravského úvalu, který náleţí soustavě Vněkarpatské 

sníţeniny - podcelku Středomoravské nivy. Lokalita leţí v chráněné oblasti podzemní 

akumulace vod řeky Moravy [1]. Nachází se v katastrálním území obce Troubky, okres 

Přerov, kraj Olomoucký. 

Lokalita se nachází v rovinatém terénu a je vyuţívána k zemědělským účelům. 

Všechny dobývací prostory v těsné blízkosti Tovačova v současné době uţívá 

společnost Českomoravský štěrk a.s., se sídlem v Mokré. 

Od DP Tovačov II dělí lokalitu vodní tok Malá Bečva, zvaná téţ Lesní Bečva, viz 

obr.č.2. 

2.1.1. Chráněné ložiskové území Troubky nad Bečvou  

Chráněné loţiskové území Troubky nad Bečvou (dále jen CHLÚ) bylo stanoveno 

rozhodnutím Ministerstva ţivotního prostředí České republiky pod č.j. 872/1877/94 [2]. Je 

orientované od severovýchodu k jihozápadu o šířce asi 240 m a délce přibliţně 1200 

metrů. Její nejsevernější hranice je asi 120 metrů od silnice 3. třídy vedoucí z Troubek 

směrem na Chropyň. [viz příloha č. 1 – mapa širšího okolí] 

Celé CHLÚ se nachází v pásmu hygienické ochrany 2. stupně vodního zdroje 

Troubky. 

Nejzápadnější část CHLÚ sleduje hranici ochranného pásma 1.stupně vodního 

zdroje Troubky. 

Prostor severozápadně od CHLÚ, po břehové linii těţebního jezera je zahrnut do 

ochranných pásem vodního zdroje Tovačov. 

Západní omezení CHLÚ respektuje vodní tok Malé Bečvy. 

Severní hranice je dána zástavbou obce Troubky nad Bečvou. 

Východní omezení a jiţní hranice CHLÚ sleduje hranici bloků zásob ověřených 

geologickým průzkumem v roce 1958 a 1990. 
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Plošná výměra CHLÚ Troubky nad Bečvou činí 29,8 ha a pokrývá vyhodnocené 

bloky geologických zásob štěrkopísku. Vytěţitelná mocnost vrstvy štěrkopísku kolísá v 

průměru kolem 20m [1]. 

Hranice CHLÚ tvoří na povrchu terénu uzavřený geometrický obrazec o 7-mi 

vrcholech s přímými stranami. Vrcholy jsou dány souřadnicemi v souřadnicovém systému 

JTSK [2] . K dobývání loţiska v CHLÚ nebyl doposud stanoven dobývací prostor. 

2.1.2. Důvody otvírky ložiska 

Hlavním důvodem plánované otvírky loţiska je potřeba nahradit v budoucnu 

vytěţená loţiska štěrkopísku novými zdroji. S ohledem na své parametry (objem zásob 

suroviny, úloţní podmínky, mocnost vrstvy štěrkopísku, obsah škodlivin, fyzikálně-

mechanické vlastnosti suroviny a její granulometrické sloţení) je loţisko Tovačov II v 

místní části nazývané Nedabylí perspektivním zdrojem štěrkopísku pro další roky. 

Výhodné je rovněţ umístění lokality v těsné blízkosti stávajících provozovaných 

loţisek v DP Tovačov II a DP Tovačov IV, jejichţ technické zázemí by bylo moţno 

vyuţít. Ze stávajících provozovaných těţeben je moţno pouţít stávající úpravnické 

technologie a těţební stroje. Příznivé podmínky pro dobývání loţiska představuje 

dostatečný objem zásob a ideální zastoupení nejţádanějších frakcí těţeného kameniva. 

Různorodost těţené frakce je zde proto velkou výhodou. S ohledem na předpokládanou 

výši roční těţby cca 300 000 m
3
 bude loţisko v CHLÚ Troubky nad Bečvou schopno 

pokrývat poţadavky trhu po dobu cca 25let. 

Otvírku nově otevřeného loţiska navrhuji začátkem roku 2012 tak, aby nejdříve 

doplňovala těţbu na stávajících těţených lokalitách a v budoucnu ji zcela nahradila. 

 



Alois Ligurský:Návrh na rozšíření těţby štěrkopísků – Tovačov II 

2010 5 

 

Obr. č.2     Prázdný samovýsypný člun SVČ 200  tlačený remorkérem TRD 120,  

za ním plovoucí drapákové  rypadlo Rohr RS- 8,0/280PK 

 

Obr. č 3    Plovoucí korečkový elevátor PKE-200 nad podvodní skládkou 

s vynášecím pásovým dopravníkem, kloubově spojeným s pobřeţní sekcí 
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3 Geologické a hydrogeologické poměry ložiska 

3.1. Geologické poměry ložiska 

Hydrogeologický průzkum jiţně od loţiska Tovačov II – na lokalitě místně 

nazývané Nedabylí provedla firma Geotest Brno jiţ v roce 1982 pod názvem 

Hydrogeologický průzkum pro ochranu podzemních vod Troubky I. Etapa [8]. 

Pro zkoumané východní pokračování loţiska Tovačov II (na lokalitě Nedabylí) 

bylo později stanoveno chráněné loţiskové území Troubky nad Bečvou [2]. 

Podle závěrečné zprávy geologického průzkumu celkové geologické zásoby loţiska 

Tovačov II v CHLÚ Troubky nad Bečvou Nedabylí dosahují cca 6,7 mil. m
3
 štěrkopísku. 

Vlastní loţisková poloha je tvořena převáţně sedimenty písčitých štěrků a 

štěrkovitých písků, méně štěrků, jílovitoštěrkovitých písků a písků. Na základě zrnitosti 

pak byly tyto sedimenty charakterizovány dle platných norem jako střední a drobné. 

Technologicky se jedná o štěrkopísek frakce 0/4, 4/8, 8/16, 0/22 16/32. Číslice znamenají 

rozsah velikosti štěrkopískových zrn v mm. 

Průměrná mocnost štěrkopískových sedimentů je kolem 35 m. Štěrkopísky 

v menších hloubkách jsou prokládány ojedinělými proplástky jílů o mocnostech do 0,8m 

do větších hloubek je těţba omezována propástkami o mocnosti od 2 do 4 m.. Obsah 

odplavitelných částic se předpokládá na 8% [1]. 

Nadloţní sedimenty tvoří humózní hlíny hnědé o mocnosti 0,20 – 0,50 m .Pod 

těmito sedimenty byly ověřeny sprašové hlíny hnědé, rezavěhnědé a ţlutohnědé o 

mocnostech od 0,6 do 4,0 m .V podloţí sprašových hlín jsou v převáţné většině vyvinuty 

hlíny jílovité a písčité, místy jíly a písčité jíly o mocnostech od 0,3 do 5,0 m [1]. 

3.2. Zásoby na ložisku Tovačov II v CHLÚ Troubky nad Bečvou 

Loţisko bylo zhodnoceno v rámci geologického průzkumu Tovačov II. Průzkum 

provedl Geologický průzkum n.p. Ostrava v roce 1987 [1]. Vyčíslené zásoby byly 

schváleny Usnesením Komise pro klasifikaci zásob nerostných surovin v roce1988 

vydaným pod č.j. 231-05/14-88. 
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Celkové geologické zásoby suroviny stanovené výpočtem v prostoru zahrnutém do 

CHLÚ Troubky nad Bečvou dosahují cca 6,7 mil m
3
. 

Mnoţství zásob v prostoru navrhovaného DP [1], viz tab. č. 1. 

Tab. č. 1 Geologické zásoby v CHLÚ Nedabylí 

C1 B 4 983 000 m
3
 

C1 N 1 307 000 m
3
 

C2 B 428 000 m
3
 

Celkové geologické zásoby 6 718 000 m
3
 

B – zásoby bilanční 

N – zásoby nebilanční 

C1, C2 – označení bloku zásob podle stupně prozkoumanosti. 

Pro výpočet zásob celého území, na které navrhuji rozšířit těţbu byla pouţita 

metoda bloků. Toto území je jednak tvořeno oblastí, pro kterou jiţ bylo spočítáno mnoţství 

zásob (viz tab. č. 1) a dále prostorem, který se uvolní díky přeloţce vodního toku Malé 

Bečvy. 

Průměrná výměra plochy dobývání : 362 252 m
2
 

Průměrná mocnost těţené vrstvy štěrkopísku : 20 m 

Předpokládaný objem vytěţitelných zásob : 7 245 040 m
3
 ≈ 7 245 000 m

3
 

Výměra plochy dobývání byla vypočtena jako prostý aritmetický průměr z výměry 

plochy omezené horní hranou 1. těţebního řezu a výměry plochy omezené patou 2. 

těţebního řezu (tj. plochou předpokládaného dna těţebního jezera). 

Výměra ploch byla určena analyticky ve výpočetním a grafickém programu 

KOKEŠ. 

Rozdíl mezi celkovými vytěţitelnými zásobami v rozšířené části DP Tovačov II  a 

vytěţitelnými zásobami v CHLÚ Troubky nad Bečvou je: 7 245 000 m
3
 – 5 710 000 m

3
 = 

1 535 000 m
3  

 

Roční kapacita těţby bude činit cca 300 000 m
3
 ročně, předpokládaná doba 

exploatace loţiska je 25 let. 
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3.3. Hydrologické a hydrogeologické poměry ložiska 

V dobývacím prostoru Tovačov II, které je v těsné blízkosti CHLÚ Troubky nad 

Bečvou je povrchová voda v hloubce 4-5 metrů pod povrchem, coţ odpovídá úrovni cca 

193 m.n.m. Výška této hladiny povrchové vody kolísá vlivem průsaku vod z nedalekých 

řek Moravy a Bečvy, tak z části atmosférickými sráţkami. 

Vodu z lokality Tovačov II čerpá město Přerov z čerpací stanice v jihozápadní části 

lokality. Kolem čerpací stanice bylo rozhodnutím bývalého OÚ v Přerově, referátu 

ţivotního prostředí [3], stanovena pásma hygienické ochrany. Hranice ochranného pásma 

2. stupně je identická s průběhem břehové linie vodní plochy těţebního jezera v DP 

Tovačov II. Hranice ochranného pásma 1. stupně je dána obvodem kruţnice do vzdálenosti 

300 m od místa jímání vod. [ viz příloha č.1 – mapa širšího okolí] 

3.3.1. Hydrologická charakteristika 

Hydrologicky přiřazujeme hodnocenou lokalitu k hydrologickým rajónům Q-32 

(kvartérní fluviální uloţeniny řeky Moravy a přítoku od ústí Třebůvky po ústí Bečvy) a Q-

28 (kvartérní fluviální uloţeniny řeky Moravy a přítoku od ústí Bečvy po Napajedelskou 

průrvu) s výskytem struktur průlinových podzemních vod v úrovni, respektivě mírně pod 

úrovní erozní základny. S předpokládanou úzkou spojitostí s povrchovým tokem. 

Podzemní voda je vázána svým výskytem na polohy písčitých štěrků a písků 

kolektoru. Zvodeň je charakteristická volnou hladinou, jejíţ výskyt je v hloubce 4-5 m pod 

terénem [4]. 

3.3.2. Proudění podzemní vody 

V areálu loţiska je zvodnění spojitě vyvinuto. Reţim podzemních vod je zformován 

jak atmosférickými sráţkami, tak průsaky z řek (po část roku, kdy hladiny v řece vystoupí 

nad hladinu vody v kolektoru) Bečvy a Moravy. Můţeme v tomto smyslu hovořit o dotaci 

zásob podzemní vody. 

Vertikální proudění podzemní vody je zpravidla zpomalováno málo propustnými 

pokryvnými hlínami. Naproti tomu v horizontálním směru je proudění v podstatě 

urychlováno vzhledem k velmi propustným sedimentům kolektoru [4]. 
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4 Stávající těžební, dopravní a úpravnické 

technologie 

Jak uţ jsem popsal ve své BP z roku 2007 Těţba štěrkopísků z vody se v 

dobývacích prostorech na lokalitě Tovačov provádí plovoucími těţebními stroji. Vytěţená 

surovina je nakládána do samovýsypných člunů, které jsou tlačeny remorkérem (viz 

obr.č.2) k podvodní skládce (viz obr.č.3), kde se otevíracím dnem nákladového prostoru 

vyprázdní. Z podvodní skládky je surovina těţena korečkovými elevátory a dopravuje se 

pásovou dopravou ke stávající třídírně. Úprava suroviny se provádí odjílováním a tříděním 

na jednotlivé frakce. 

4.1. Současná technologie používaná při dobývání na lokalitě 

Tovačov II 

Těţba štěrkopísku na loţisku Tovačov II se provádí povrchově strojní metodou. 

Vlastní loţisko je v současnosti dotěţováno na plnou mocnost plovoucím drapákovým 

rypadlem Rohr RS 8,0/280PK s hydraulickým drapákem (viz obr.č. 2). 

Mocnost těţené suroviny se pohybuje kolem 20 m ( cca 175 m n. m. ). Těţba do 

větší hloubky je omezena souvislými proplástky o mocnosti od 2 do 4 m. Vytěţená 

surovina je sypána přes jílový rošt do násypky a pomocí vynášecího pásového dopravníku 

do nákladového prostoru plovoucích samovýsypných člunů SVČ 150 nebo SVČ 200. 

Samovýsypné čluny jsou tlačným remorkérem dopraveny do přístavu, kde je 

naloţený štěrkopísek otevíracím dnem nákladového prostoru vysypán na skládku pod 

vodní hladinu. 

Z podvodní skládky je štěrkopísek odtěţován plovoucím korečkovým elevátorem 

PKE-200 (viz obr.č.3) na pásový dopravník, který štěrkopísek dopravuje na úpravnu v DP 

Tovačov IV. 

Úprava těţené suroviny spočívá v odjílování, (odstranění kusového jílu z jílových 

proplástků v loţisku), praní suroviny (odstranění tzv. odplavitelných jílových částic ) a 

třídění na jednotlivé frakce. 
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Vytříděné frakce jsou ukládány do zásobníků nebo na zemní skládky. Upravená 

surovina je kolovým nakladačem nakládána na nákladními automobily nebo je expedována 

do ţelezničních vagónů dopravníkovým pásem přes výsypku. 

Vzhledem k mocnosti loţiska byl štěrkopísek těţen ve dvou těţebních řezech. 

Do hloubky přibliţně 12m pod úrovní vodní hladiny v těţebním jezeře (max. 14 m) 

byl štěrkopísek těţen v prvním těţebním řezu pomocí plovoucího korečkového rypadla 

PKR-250. Toto zajišťovalo vysokou efektivnost těţby spočívající v nízké 

energetické náročnosti a vysoké kapacitě těţby. Těţba štěrkopísku v prvním těţebním řezu 

byla na lokalitě Tovačov II ukončena v roce 1996. V současné době je toto rypadlo 

nasazeno na loţisku Tovačov IV. 

Ve druhém těţebním řezu bylo nasazeno plovoucí drapákové rýpadlo DB-250. Toto 

je však jiţ vyřazeno z provozu. Od roku 2000 probíhá těţba ve druhém těţebním řezu 

plovoucím drapákovým rýpadlem Rohr RS 8,0/280PK. 

Poloha drapáku na těţebním jezeře je v praxi průběţně zaměřována pomocí 

satelitního systému GPS a vyznačována do důlních map. 

Hloubkový dosah těţby se průběţně zjišťuje měřením úrovně dna těţebního jezera 

pomocí echolotu, který je umístěn na těţebním stroji. 

4.2. Současný způsob úpravy suroviny 

Úprava se dá rozdělit na dvě části – hrubé odjílování na roštu skluzu těţebního 

stroje , druhá část je úprava na úpravně provozovny Tovačov. 

Vytěţená surovina je dopravována lodní dopravou na podvodní skládku v přístavu. 

V přístavu je surovina vytěţena korečkovým elevátorem a přes soustavu skluzů, 

násypek a dopravních pásů dopravována aţ na úpravnu. 

Veškerý vytěţený štěrkopísek je vyuţit k úpravě. Upravuje se na frakce, jejichţ 

vzájemný podíl určuje poptávka trhu. 

Upravené a vytříděné frakce jsou ukládány na zemní skládky (viz obr č.4)  a 

pomocí dopravních pásů umístěných v podzemním tunelu vedoucím pod skládkami 

dopravovány k nakládce na nákladní automobily nebo do přistavených dráţních vozů. 
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Při těţbě suroviny vznikají odplavitelné částice – výpěrky, které se ukládají v 

úloţišti výpěrků, vytvořeném přehrazením části vytěţeného jezera v těţebním prostoru 

Tovačov IV. 

4.2.1. První část úpravy 

První část úpravy probíhá na pásové dopravě, která je napojena na plovoucí 

korečkové elevátory. Zde korečky elevátoru vyváţejí surovinu na přesýpací stanici. 

Surovina dále postupuje na odtříďovací rošt, kde probíhá odtřídění suroviny pomocí 

pevného roštu a částečné odjílování uţitkové suroviny od jílových částí..Vytříděná frakce 

se ukládá na frakční skládku (viz obr č.4). Celá tato část je bezobsluţná. 

4.2.2. Druhá část úpravy 

Druhá část úpravy probíhá na úpravně . Nad úpravnou je umístěn dávkovač, který 

třídí nadsítné materiály nad 22mm, které jdou do drtiče a teprve potom na úpravnu. 

Úpravna je podle výškového rozmístění strojního zařízení v jednotlivých patrech 

ţelezobetonové budovy rozdělena na šest úseků. Zde se materiály postupně třídí a 

propírají. Nadsítné výpěrky odchází do výběrkových úloţišť a uţitková sloţka se vrací zpět 

na úpravnu. Tím vzniká minimální odpad těţeného štěrkopísku. 

 

Obr. č. 4 Vytříděný štěrkopísek 
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5 Kroky potřebné pro další postup těžby – 

varianty 

Loţisko v CHLÚ Troubky nad Bečvou má nejdříve doplňovat produkci štěrkových 

stávajících provozoven a nakonec je zcela nahradit 

Dobývání loţiska bude provedeno povrchovým způsobem strojní technologií 

z vody. 

Podle způsobu otvírky loţiska k dobývání, podle způsobu úpravy suroviny a podle 

pouţitého způsobu dopravy k úpravě je moţné navrhnout několik variant dobývání.  

Ve své bakalářské práci z roku 2007 jsem navrhl variantu dobývání loţiska 

v CHLÚ Troubky nad Bečvou – Nedabylí za podmínek, ţe vytěţená surovina bude 

upravena na stávající úpravárenské lince. V této práci jsem řešil způsob dopravy těţené 

suroviny k úpravně, která je situovaná cca 2 km od místa dobývání. Jezero dobývacího 

prostoru Tovačov II je od loţiskové akumulace CHLÚ Troubky nad Bečvou odděleno 

vodním tokem Malá Bečva.  

5.1. Varianta č. 1 – samostatné jezero 

Otvírku loţiska jsem ve své bakalářské práci z roku 2007 navrhl v severní části 

lokality. K otvírce jsem navrhl pouţít hydraulické lopatové rypadlo DH 921. Toto rypadlo 

vytvoří nejprve dostatečně velkou vodní plochu o rozloze cca 1 ha a hloubce vody 2m, pro 

moţnost nasazení plovoucích těţebních strojů. 

Pro první těţební řez jsem navrhl pouţít plovoucí korečkové rypadlo PKR 250, 

které má dostupnost těţby 10 – 12 m pod hladinou vody. 

Dopravu těţené suroviny od plovoucího korečkového rypadla na pobřeţní pásovou 

sekci budou zajištovat plovoucí pásové dopravníky. 

Z plovoucího pásového dopravníku bude na břehu těţený materiál přesypán na 

další pásový dopravník, který jej přepraví přes vodní tok Malá Bečva aţ do přístaviště 

umístěného na východním břehu těţebního jezera v DP Tovačov II.  
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V přístavišti se budou přímo z této pásové dopravy plnit samovýsypné čluny SVČ 

150 a SVČ 200. Tyto samovýsypné čluny dopraví tlačná souprava (samovýsypný člun a 

remorkér TRD 90, nebo TRD 120) do přístavu na západním břehu těţebního jezera v DP 

Tovačov II, k podvodní skládce. Z této skládky bude štěrkopísek nakládán korečkovým 

elevátorem PKE 200 na centrální stávající pásový dopravník, který těţenou surovinu 

dopraví na úpravnu. Zde je štěrkopísek odjílován a tříděn na konečné frakce a ukládán na 

zemní skládky. 

Po odtěţení prvního těţebního řezu jsem navrhl nasadit k dotěţení na plnou 

mocnost plovoucí drapákové rypadlo ROHR RG 8,0/280PK. Toto rypadlo bude napojeno 

soustavou násypek a skluzů na stávající plovoucí pásovou dopravu s poţadovaným 

dosahem 200 m [5]. 

Další doprava štěrkopísku na úpravnu v Tovačově zůstává nezměněna. 

5.2. Varianta č. 2 – Rozšíření DP Tovačov II 

V rámci své diplomové práce navrhuji další variantu dobývání loţiska v CHLÚ 

Troubky a to v rozšířeném DP Tovačov II o loţisko CHLÚ. DP Tovačov II se rozšířil o 

plochu CHLÚ Troubky a pozemky mezi oběma lokalitami. Otvírka bude provedena přímo 

z těţebního jezera v DP Tovačov II, čímţ by vznikla souvislá vodní plocha. U této varianty 

jsem navrhl tyto alternativy : 

5.2.1. Otvírka ze severní strany – alternativa č. 1 

Situace při otvírce ze severní strany je znázorněna v grafické příloze č. 2. 

V rámci přípravy k těţbě budou vyřešeny následující podmínky : 

-  Dojde k vyrovnání s vlastníky pozemků ( kupní smlouva, smlouva o pronájmu, 

věcné břemeno). 

-  Stanovení rozšířeného DP o oblast CHLÚ Troubky a plochu mezi hranicí DP 

Tovačov II a CHLÚ Troubky. V rámci rozšíření lokality bude řešena 1. fáze odnětí 

pozemků ze ZPF – v souladu s ustanovením §6 zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně ZPF. 

-  Zpracování POPD pro těţbu v rozšířeném DP Tovačov II.  Po schválení 

projektové dokumentace OBÚ je moţno započít s těţbou loţiska. 
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Dále se bude postupovat dle následujících bodů: 

a) Přeložka vodního toku Malá Bečva 

V těsné blízkosti vrtu To 27 na severním okraji loţiska navrhuji odklonit vodní tok 

Malá Bečva východním směrem aţ k okraji melioračního kanálu. Po prohloubení 

melioračního kanálu můţeme vodní tok Malá Bečva vést tímto korytem aţ k vrtu To-50 a 

vést koryto vodního toku západním směrem. Zde bude odkloněný vodní tok napojen do 

jeho původního koryta. 

 

Obr. č. 5 Vodní tok Malá Bečva 

b) Přeložka vedení vysokého napětí 22 kV k čerpací stanici VaK Přerov. 

Přeloţku VN započneme z vrcholu dobývacího prostoru označeného písmenem C 

východním směrem ( viz graf. příloha č.2).  Celá přeloţka bude v šířce ochranného pásma 

VN ( 8,5 m) kopírovat levý břeh jiţ přeloţeného vodní toku Malá Bečva aţ k čerpací 

stanici VaK Přerov. Napojení bude provedeno na první sloup vedení VN poblíţ čerpací 

stanice VaK Přerov. 

c) Realizace 2. fáze odnětí pozemků ze ZPF.  
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Odnětí bude pokračovat po etapách v závislosti na postupu těţby. Pro kaţdou etapu 

bude vydáno rozhodnutí o platbě odvodů za odnětí. Po odnětí zemědělských pozemků 

budou zahájeny skrývkové práce. 

Selektivní sejmutí 30-40 cm ornice a zúrodnění schopné zeminy, které budou 

uloţeny na zvláštní deponii s moţností pouţití při zpětné rekultivaci. Ornici a zúrodnění 

schopnou zeminu navrhuji navršit dozerem na hromady a tyto vhodným lopatovým 

rypadlem např. typem DH – 411 naloţit na nákladní automobily a uloţit na příslušnou 

deponii. 

Hospodaření s ornicí musí být v souladu se zásadami podle zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Po sejmutí kulturních vrstev bude následovat skrývka jílových zemin o mocnosti 3-

4 m, které se nachází v nadloţí štěrkopísků. Pro tuto fázi skrývky navrhuji opět lopatové 

rypadlo typ DH-411. Jílové zeminy budou naloţeny na nákladní auta a uloţeny na 

samostatnou deponii v předpolí  ( při zahájení těţby), později budou ukládány do těţebního 

jezera. 

Otvírku loţiska navrhuji provést plovoucím korečkovým rypadlem PKR 250 s 

hloubkovým dosahem 10 aţ 12m v prostoru vrcholu D dobývacího prostoru Tovačov II v 

šířce cca 100m ve východní části jiţ přetěţeného DP Tovačov II. (viz graf. příloha č.2). 

Otvírkou nedojde k dotčení jiţ sanovaných pozemků v severovýchodní části DP Tovačov 

II na spojnici vrcholů D a E. 

Těţba bude pokračovat jihovýchodním směrem aţ bude dosaţena hranice 

chráněného pásma vodního toku Malé Bečvy – navrhuji vzdálenost 20 m od horní hrany 

přeloţeného koryta vodního toku Malé Bečvy. 

Po dosaţení hranice ochranného pásma vodního toku Malé Bečvy na východním 

okraji loţiska bude těţba v prvním těţebním řezu postupovat jihozápadním směrem a 

následně bude zahájena těţba ve II. těţebním řezu aţ na jílové podloţí. K těţbě ve II. 

těţebním řezu navrhuji nasadit plovoucí drapákový bagr ROHR RG 8,0/280 PK, který se 

jen přesune z těţebního jezera DP Tovačov II a začně těţit v prostoru vrcholu D. 

Těţený štěrkopísek z těţby v I. i ve II. těţebním řezu bude nakládán přímo do 

samovýsypných člunů SVČ 150 a SVČ 200. 



Alois Ligurský:Návrh na rozšíření těţby štěrkopísků – Tovačov II 

2010 16 

Tyto samovýsypné čluny dopraví tlačná souprava (samovýsypný člun a remorkér 

TRD 90, nebo TRD 120) do přístavu na západním břehu těţebního jezera v DP Tovačov II, 

kde bude uloţen na podvodní skládku. 

Z této podvodní skládky bude štěrkopísek nakládán korečkovým elevátorem PKE 

200 na centrální stávající pásový dopravník, který těţenou surovinu dopraví na úpravnu. 

Zde je štěrkopísek odjílován a tříděn na konečné frakce a je ukládán na zemní skládky. 

V dostatečném předstihu budou nadále pokračovat skrývkové práce. 

Po hospodárném a dostatečném vytěţení štěrkopísků v severní části rozšířeného DP 

Tovačov II, bude hlušina ze skrývek ukládána do vytěţených částí loţiska. 

Další postup těţby bude jak v I., tak i ve II. těţebním řezu pokračovat jihozápadním 

směrem aţ k hranici ochranného pásma přeloţeného koryta vodního toku Malé Bečvy mezi 

vrcholy CHLÚ Troubky 4 a 5. 

Na východní straně dobývacího prostoru bude respektováno ochranné pásmo 

přeloţeného vodního toku Malé Bečvy a západní břeh těţebního jezera se následnou 

těţbou přiblíţí na vzdálenost max. 20 m od osy bývalé polní cesty. 

Po ukončení těţby dojde k vytvoření vodní plochy, do které bude zasahovat 

poloostrov, na kterém jiţ v minulosti byla z velké části ukončena rekultivace. Poloostrov 

bude plynule navazovat na luţní les v jiţní části přetěţeného DP Tovačov II. 

Dobýváním loţiska v CHLÚ Troubky nad Bečvou (místní název Nedabylí) vznikne 

vodní plocha, která bude součástí soustavy těţebních, uměle vzniklých jezer v blízkosti 

města Tovačova. Protoţe nově vzniklá vodní plocha bude situována v ochranném pásmu 

jímacího zařízení Troubky, bude s největší pravděpodobností po vytěţení zásob 

štěrkopísku vyuţívána v budoucnu k vodohospodářským účelům. 

Začátek těţby navrhuji na rok 2012. Průměrná roční těţba bude okolo 300 000 m
3
 

štěrkopísku s případnými změnami podle poptávky na trhu. 

5.2.2. Otvírka z jižního strany – alternativa č. 2 

Situace při otvírce z jiţní strany je zakreslena v graf. příloze č.3. 
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Příprava k těţbě bude postupovat podle stejných zásad jako u výše uvedené 

varianty -Otvírka ze severního směru. 

Výkop proplouvacího kanálu bude prováděn v tělese naváţek skrývkových zemin. 

Pro tyto práce navrhuji vhodný bagr s podkopovou lţící. Minimální šířka kanálu bude 30 

m a délka min 100 m. Svahy budou upraveny do sklonu 1:1 aţ 1:2. Hloubka kanálu bude 

provedena na výškovou kótu 190 m.n.m., pro bezpečné proplutí lodí. 

Otvírku loţiska navrhuji provést plovoucím korečkovým rypadlem PKR 250 s 

hloubkovým dosahem 10 aţ 12m. 

Výstavbou proplavovacího kanálu dojde k dotčení jiţ sanovaných pozemků v 

jihovýchodní části DP Tovačov II. 

Těţba bude pokračovat jiţním směrem aţ bude dosaţena hranice chráněného pásma 

vodního toku Malé Bečvy – navrhuji 20 m od horní hrany přeloţeného koryta vodního 

toku Malé Bečvy. 

Po dosaţení hranice ochranného pásma řeky Malé Bečvy na jiţním okraji loţiska 

bude těţba v prvním těţebním řezu postupovat severovýchodním směrem a těţba bude 

následně pokračovat ve II. těţebním řezu aţ na jílové podloţí. 

V dostatečném předstihu budou nadále pokračovat skrývkové práce. 

Další postup těţby bude analogický s postupem popsaným ve variantě Otvírka ze 

severní strany. 

Po ukončení těţby dojde k vytvoření vodní plochy, do které bude zasahovat 

poloostrov, na kterém jiţ v minulosti byla z velké části ukončena rekultivace. Tento 

poloostrov bude pohodlně přístupný z nedaleké vesnice Troubky n/Bečvou a můţe slouţit 

k rekreaci. 

Začátek těţby navrhuji na rok 2012. Průměrná roční těţba bude okolo 300 000 m
3
 

štěrkopísku s případnými změnami podle poptávky na trhu. 

5.2.3. Otvírka z jižní strany s vytvořením ostrova –  

alternativa č. 3 

Tato situace při otvírce z jiţní strany je zakreslena v graf. příloze č.4. 
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Příprava k těţbě bude postupovat podle stejných zásad jako u výše uvedené 

varianty -Otvírka ze severního směru. 

Výkop proplouvacího kanálu bude prováděn v tělese naváţek skrývkových zemin. 

Pro tyto práce navrhuji vhodný bagr s podkopovou lţící. Minimální šířka kanálu bude 30 

m a délka min 100 m. Svahy budou upraveny do sklonu 1:1 aţ 1:2. Hloubka kanálu bude 

provedena na výškovou kótu 190 m.n.m., pro bezpečné proplutí lodí. 

Otvírku loţiska navrhuji provést plovoucím korečkovým rypadlem PKR 250 s 

hloubkovým dosahem 10 aţ 12m. 

Výstavbou proplavovacího kanálu dojde k dotčení jiţ sanovaných pozemků v 

jihovýchodní části DP Tovačov II. 

Těţba bude pokračovat jiţním směrem aţ bude dosaţena hranice chráněného pásma 

vodního toku Malé Bečvy – navrhuji 20 m od horní hrany přeloţeného koryta vodního 

toku Malé Bečvy. 

Po dosaţení hranice ochranného pásma řeky Malé Bečvy na jiţním okraji loţiska 

bude těţba v prvním těţebním řezu postupovat severovýchodním směrem a těţba bude 

následně pokračovat ve II. těţebním řezu aţ na jílové podloţí. 

V dostatečném předstihu budou nadále pokračovat skrývkové práce. 

Další postup těţby bude analogický s postupem popsaným ve variantě Otvírka ze 

severní strany. 

Výstavbou proplavovacího kanálu dojde k dotčení jiţ sanovaných pozemků v 

jihovýchodní části DP Tovačov II. 

Těţba bude pokračovat jiţním směrem aţ bude dosaţena hranice chráněného pásma 

vodního toku Malé Bečvy – navrhuji 20 m od horní hrany přeloţeného koryta vodního 

toku Malé Bečvy. 

Po dosaţení hranice ochranného pásma řeky Malé Bečvy na jiţním okraji loţiska 

bude těţba v prvním těţebním řezu postupovat severovýchodním směrem a těţba bude 

následně pokračovat ve II. těţebním řezu aţ na jílové podloţí. Na II. těţební řez navrhuji 

nasadit plovoucí drapákový bagr ROHR RG 8,0/280 PK, který se jen přesune z vytěţeného 
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dobývacího prostoru Tovačov II průplavem na plochu rozšířeného DP Tovačov II a začne 

těţit v prostoru bývalého koryta vodního toku Malé Bečvy. 

Po hospodárném a dostatečném vytěţení štěrkopísků v jiţní části rozšířeného DP 

Tovačov II, bude hlušina ze skrývek ukládána do vytěţené části loţiska. 

Další postup těţby bude jak v I., tak i ve II. těţebním řezu pokračovat 

severovýchodním směrem. Na východní straně dobývacího prostoru bude respektováno 

ochranné pásmo přeloţené řeky Malé Bečvy a západní břeh těţebního jezera se následnou 

těţbou přiblíţí na vzdálenost max. 20 m od osy bývalé polní cesty. 

Těţba v obou těţebních řezech bude plynule pokračovat severovýchodním směrem 

aţ k hranici ochranného pásma přeloţeného koryta řeky Malé Bečvy (viz graf. příloha č.5) 

se těţba stočí ostře vlevo a západním směrem bude pokračovat v min šířce 300 m aţ dojde 

ke  spojení obou těţebních jezer a vzniku ostrova ( viz graf. příloha č.6). 

Po ukončení těţby dojde k vytvoření vodní plochy s ostrovem, na kterém jiţ v 

minulosti byla z velké části ukončena rekultivace. 

Začátek těţby navrhuji na rok 2012. Průměrná roční těţba bude okolo 300 000 m
3
 

štěrkopísku s případnými změnami podle poptávky na trhu. 

Vybudování proplouvacího kanálu na jiţní straně loţiska má výhodu v tom, ţe 

následná lodní vodní doprava bude vedena těţebním jezerem nejkratším moţným směrem. 

Tím se zkrátí přepravní doba, potřebná k přepravě vytěţené suroviny. 

5.3. Varianta č. 3 - Netradiční možnosti řešení problému - 

Výstavba proplouvacího kanálu  

 

U této varianty jsem navrhl vybudování tzv sifonu, který bude zaručovat 

průchodnost mnoţství vody vodního toku Malá Bečva a to i za mírně zvýšeného průtoku. 

Nad sifonem bude proplouvací kanál pro přepravu těţené suroviny samovýsypnými 

čluny.Tento proplouvací kanál jsem navrhl vybudovat na jiţní straně dobývacího prostoru. 

Systém kříţení dvou vodních toků byl pouţit jiţ koncem 16. tého století a můţeme se s 

ním setkat o několik km dále, na pravém břehu řeky Moravy směrem na Kroměříţ, kde se 

kříţí dva vodní toky. Kříţení můţeme shlédnout poblíţ vesničky Uhřičice. Zde koryto 
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mlýnského náhonu, jehoţ hladina je o několik metrů výše neţ hladina vodního toku 

Valová, tento vodní tok kříţí a pod korytem vodního toku protéká  (viz obr. č.6). 

 

 

 

Obr. č.6 Kříţení řek Valová a mlýnského náhonu 

Tento proplouvací kanál jsem navrhl vybudovat na jiţní straně dobývacího 

prostoru. 

Při výstavbě proplouvacího kanálu v jiţní části dobývacího prostoru je třeba počítat 

s nestálou hladinou těţebního jezera, která je úměrně závislá na mnoţství dešťových sráţek 

a na odparu v letních měsících. Z tohoto důvodu jsem navrhl nejniţší bod proplouvacího 

kanálu ve výšce 190 m.n.m. Tato nejvyšší výška dna proplouvacího kanálu je určena i 

nejniţším bodem přepravované těţební techniky a cca 3 m pod hladinou. I kdyţ plánovaný 

přesun těţebních strojů je plánován na jarní měsíce, tedy v době, kdy je nejvyšší stav vody, 

je třeba s nestálou výškou hladiny počítat. Také jsem ve svém návrhu nejniţšího bodu 

průplavu počítal se zanášením průplavu různými nečistotami. 

Zájmové území se však nachází v blízkosti soutoku řek Moravy a Bečvy a 

kaţdoročně hrozí nebezpečí záplav. Při povodňovém zvýšeném průtoku by tak mohla být 
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ohroţena funkce tohoto proplavovacího kanálu ucpáváním sifonu, nebo dokonce by mohlo 

dojít k jeho poškození. Tuto variantu jsem proto navrhl spíše jako technickou raritu. 

 

5.4. Zhodnocení  navržených variant a alternativ 

Varianta 5.1   Výhodou této varianty je skutečnost, ţe není nutno budovat přeloţky 

vedení vysokého napětí a vodního toku Malé Bečvy. Dále nedojde k záboru zemědělských 

pozemků, tak jako u dalších variant.   

Nevýhodou je nutnost přepravy těţební technologie pro těţbu z vody suchou 

cestou. Po vytěţení loţiska vznikne samostatná vodní plocha. 

 

Varianta 5.2    Výhodou varianty dobývání loţiska v CHLÚ Troubky nad Bečvou 

a to v rozšířeném DP Tovačov II  (o loţisko v CHLÚ) je v rozšíření plochy DP  o pozemky 

mezi oběma lokalitami a tím i nárůst vytěţitelných zásob. Otvírka bude provedena přímo z 

těţebního jezera v DP Tovačov II, čímţ by vznikla souvislá vodní plocha.  

Další výhodou je snadné přemístění těţební technologie po vodní ploše.  

Dále moţnost plného vyuţití stávajících technologických objektů a moţnost 

expedice výrobků po ţeleznici. 

  U této varianty jsem navrhl alternativy : 

5.2.1 - otvírka ze severní strany – touto alternativou vznikne po vytěţení loţiska 

poloostrov, který bude v jiţní části plynule navazovat na luţní les. Vznikne nový krajinný 

prvek, vhodný pro lesní zvěř a milovníky přírody. 

Nevýhodou je vyšší hlučnost a prašnost při roztěţování loţiska v severní části, pro 

obyvatele blízké obce. 

Dále je nutnost přeloţky vodního toku Malé Bečvy a vedení VN i pro následné 

alternativy 5.2.2 a 5.2.3 
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5.2.2 - otvírka z jižní strany – realizací této alternativy po vytěţení loţiska téţ 

vznikne poloostrov, který bude dobře přístupný obyvatelům blízké obce a můţe slouţit 

k vodní turistice. Výhodou je niţší hlučnost a prašnost při roztěţování loţiska v jiţní části. 

 

5.2.3  - otvírka z jižní strany s ostrovem – výhodou této alternativy je opět niţší 

hlučnost a prašnost při roztěţování loţiska. Další velkou výhodou je moţnost vytěţení 

maximálního mnoţství suroviny tím, ţe bude těţena surovina i na ploše pozemků mezi 

oběma lokalitami. 

 

Varianta 5.3 – výstavba proplouvacího kanálu – netradiční řešení -  u této 

varianty jsem navrhl vybudování kanálu pro proplouvání samovýsypných člunů s těţenou 

surovinou. Výhodou této varianty, která je spíše technickou raritou je zachování koryta 

vodního toku Malá Bečva bez přeloţky vedení vysokého napětí. Další výhodou je 

ekonomická úspora přemístěním těţební techniky tímto kanálem ze stávajícího těţebního 

prostoru Tovačov II. 

Nevýhodu této varianty spatřuji v úbytku vytěţitelných zásob, ve srovnání 

s variantou 5.2.  

5.5  Doporučení zvolené varianty 

Po posouzení a srovnání všech variant a alternativ jsem se rozhodl realizovat 

alternativu  5.2.3. - otvírka z jiţní strany s vytvořením ostrova. U této alternativy kromě 

jiných výhod je moţnost těţit surovinu na ploše pozemků mezi oběma lokalitami. 

Výpočtem jsem zjistil, ţe u této alternativy je objem vytěţitelných zásob 7 245 000  m
3
.  
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6 Návrh sanace a rekultivace pozemků dobývání 

výhradního ložiska štěrkopísku v rozšířeném 

dobývacím prostoru Tovačov II 

6.1. Rekultivační záměr 

Předkládaný Plán rekultivace (dále jen PR) řeší způsob zahlazení následků 

plánované etapy hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru Tovačov II, která byla 

popsána v alternativě 5.2.3 - otvírka z jiţní strany ( viz grafická příloha č 7) . 

Technické a biologické rekultivace budou prováděny po etapách v závislosti na 

postupu těţby. 

Hornická činnost bude prováděná v letech 2012 – cca 2038 a budou jí dotčeny 

pozemky o celkové výměře 43,4 ha. Z 99% se jedná o pozemky zemědělské. Tyto 

pozemky budou ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) odňaty natrvalo. Ostatní 

pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako ostatní plochy, nebo vodní plocha. 

V rámci navrţeného způsobu rekultivace bude část plochy dotčené hornickou 

činností vrácena zpět do ZPF. 

Naprostá většina pozemků bude po dotěţení zásob přeměněna na vodní plochu, o 

kterou bude rozšířeno stávající těţební jezero vytěţeného DP Tovačov II  (výměra 

rozšíření = 31,7 ha). 

Nadbytečné mnoţství inertních nadloţních zemin bude pouţito k úpravě břehových 

svahů jezera a k dílčímu závozu vytěţených partií loţiska (viz grafická příloha č.8 a č.9). 

Břehy jezera budou vysvahovány a zatravněny. Zatravnění bude doplněno skupinovou 

výsadbou dřevin. Povrch závozu bude urovnán a na jeho plochu bude rozprostřena vrstva 

humusových zemin a dočasně zatravněna. Rekultivované plochy závozů budou vráceny do 

ZPF v kultuře orná půda. Předpokládaná výměra pozemků, které budou vráceny 

k zemědělskému vyuţití činí cca 6,4 ha. 

Vzhledem k situování dobývacího prostoru v chráněné oblasti podzemní akumulace 

vod – kvartéru řeky Moravy a vodohospodářskému vyuţívání sousedních těţebních jezer, 
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bude nově vytvořená vodní plocha vyuţívána zejména k vodohospodářským účelům. 

Rozšířením DP Tovačov II vznikne souvislá vodní plocha s ostrovem, na kterém jiţ 

v minulosti proběhla sanace. 

6.2. Rozsah trvalého odnětí pozemků ze ZPF 

Plánovaná hornická činnost bude prováděna z části na pozemcích vyuţívanými 

v současné době k zemědělské rostlinné výrobě. Tyto pozemky tvoří ucelený a souvislý 

blok. 

Odnímané pozemky jsou z hlediska klasifikace podle BPEJ zařazeny do skupiny: 

Bonita - 3. 56 00 ( I. třída ochrany zemědělské půdy) – nadprůměrná produkční 

schopnost. 

Předpokládané náklady za odnětí ze ZPF:  

Základní cena: 110 000 Kč/ha z toho 

celková výměra odnětí činí 43,42 ha 

k – koeficient navýšení základní ceny ( v našem případě 5) 

(110 000 Kč x k) x 43,42 ha  = 23 881 000 kč 

6.3. Bilance skrývkových zemin 

6.3.1. Výpočet objemů kulturních vrstev půdy 

Výpočet je vztaţen k celkové výměře plochy plánované hornické činnosti. Kromě 

pozemků, které tvoří součást ZPF tedy zahrnuje také pozemky, které jsou dle katastru 

nemovitostí evidovány v kultuře ostatní plocha. 

Průměrná mocnost humusu a zúrodnění schopných zemin je 0,30 m 

Plocha provedených skrývek: 

Plocha skrývek ornice : 434 265 m
2
 

( vnější obrys Hč) 

předpokládaný objem humusu : 434 265 m
2
 x 0,3 = 130 300 m

3
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průměrná mocnost : 0,30 m 

 

6.3.2. Výpočet objemů jílovitých hlín v nadloží 

Plocha skrývek ornice : 434 265 m
2
 

( vnější obrys Hč) 

plocha skrývek hlušiny : 420 473 m
2
 asi 420 400 m

2
 

předpokládaný objem hlušiny : 420 400 m
2
 x 3,5 m = 1 471 400 m

3
 

průměrná mocnost hlušiny : 3,5 m 

6.3.3. Výpočet plochy závozu 

Přebytečné skrývkové zeminy budou ukládány do vytěţené části jezera. 

- Výpočet objemu hlušiny, která bude uloţena zpět do jezera. 

Předpokládaná úroveň dna jezera bude na kótě cca 179 m.n.m., návoz hlušiny bude 

prováděn na kótu původního terénu tj. cca 198 – 199 m.n.m. 

Z uvedeného vyplývá, ţe mocnost návozu bude -  198,5 – 179,0 = 19,5 m 

Plochu návozu vypočteme vydělíme-li předpokládaný celkový objem hlušiny ze 

skrývek předpokládanou mocností návozu  tj. - 1 471 400: 19,5 = 75 456 m
2
 

Plocha zpětného závozu byla tedy vypočtena na cca 7,5 ha. 

Průměrná mocnost ornice na ploše návozu  bude 0,6 m 

Výpočet  přebytku ornice: 

Objem ornice: 75 456 m2 x 0,6 = 45 300 m
3
 

Přebytek : 130 300 – 45 300 = 85 000 m
3
 

6.4. Technická rekultivace 

Podle způsobu rekultivace a následného vyuţití rekultivovaných ploch, lze zájmové 

území rozdělit na : 
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a) vodní plochu těţebního jezera 

b) břehovou část těţebního jezera  (břehové svahy, plochy závozů ) 

c) plochu závozu 

6.4.1. Vodní plocha těžebního jezera 

Vytěţením zásob suroviny dojde k rozšíření vodní plochy o cca 32 ha. Těţbou 

vznikne souvislá vodní plocha s ostrovem.. Jezero bude dosahovat po dotěţení maximální 

hloubky cca 20 metrů. Postup těţby v I. a ve II. těţebním řezu bude veden tak, aby sklon 

dna v příbřeţní části jezera byl cca 1:1,5 ( aţ 1:1). Po ukončení těţební aktivity na loţisku 

Tovačov II (po úplném vydobytí zásob loţiska) bude vytvořené jezero vyuţíváno 

k vodohospodářským účelům nebo v omezené míře k účelům rekreačním. 

6.4.2. Břehová část těžebního jezera 

Břehová část vodní plochy je tvořena pásem země mezi obrysem vodní plochy 

(hladinou) a horní hranou skrývek. Z hlediska rozsahu rekultivačních prací se dělí na: 

- skrývkové svahy o výměře cca 0,9 ha 

- svahy závozů o výměře cca 1,1 ha 

skrývkové svahy lemující vodní plochu budou vysvahovány do sklonu cca 1:1 aţ 

1:2. Poţadovaný sklon svahu bude technickými prostředky vytvářen jiţ při realizaci 

skrývkových prací (skrývkový svah je vlastně skrývkový řez). 

Svahy závozů – budou upraveny do sklonu 1:2 ( 26,5 stupně) aţ 1:3. Jejich sklon 

bude mírnější neţ sklon svahů skrývkových. 

V případě, ţe svah břehu bude poškozen erozivní činností, bude provedeno jeho 

urovnání návozem potřebného mnoţství inertních zemin. Na urovnaný svah bude 

rozhrnuta vrstva humusu v mocnosti do 0,3 metru. 

Na vhodných místech můţe být navezena štěrková pláţ. 
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6.4.3. Plocha závozu těžebního jezera 

Hlušina ze skrývek bude uloţena do vytěţených částí jezera ( celkem 1,4 mil m
3
). 

Závoz bude prováděn na kótu původního terénu ( před zahájením dobývání) tj. cca 199 

m.n.m. Povrch nadvodní části závozu bude urovnán do roviny, popř. mírně vyspárován 

směrem k jezeru. 

Svahy závozu nad vodou budou upraveny do sklonu 1:2 aţ 1:3. 

Na povrch závozu bude rozprostřena vrstva humusu, na rovinu závozu o mocnosti 

cca 0,60 m, na plochu svahu o mocnosti 0,30 m. 

6.5. Biologická rekultivace pozemků 

Podle způsobu rekultivace a následného vyuţití rekultivovaných ploch, lze zájmové 

území rozdělit  stejně jako v kapitole 6.4 na : 

a) vodní plochu těţebního jezera 

b) břehovou část těţebního jezera  (břehové svahy, plochy závozů ) 

c) plochu závozu 

 

6.5.1. Vodní plocha těžebního jezera 

Po ukončení rekultivace bude plocha zapsána do katastru nemovitostí v kultuře 

vodní plocha. Rybí sádku není třeba vysazovat, obnoví se z jezera DP Tovačov II 

přirozenou migrací. Za příznivých podmínek dojde v mělčích partiích k zachycení a 

rozvoji litorálních rostlinných společenstev. ( rákosí, orobinec, ostřice apod.) 

 

6.5.2. Břehová část těžebního jezera 

Biologická rekultivace ploch bude prováděna po etapách. V rámci biologické části 

rekultivace bude provedeno zatravnění svahu břehu K zatravnění ploch bude pouţito 

vhodné směsi (jílek vytrvalý, kostřava, srha říznačka apod.) 
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O zatravněné plochy bude pečováno po dobu 2 let od jejich zaloţení. Základem 

péče bude pravidelné vyţínání ploch , odstraňování plevele a doplňování trávníku. 

Zatravnění bude doplněno skupinovou výsadbou geograficky původních druhů 

dřevin ( olše lepkavá, vrba, topol, osika, javor, babyka, jasan ztepilý, borovice černá, 

borovice douglaska apod.). Výsadba dřevin napomůţe ke zpevnění břehových svahů a 

zvýšení jejich odolnosti vůči erozi ( působením vlnobití apod.) a současně bude mít efekt 

krajinotvorný.. 

Plánovaná výsadba dřevin bude provedena formou rozptýlené výsadby na plochách 

trvalého travního porostu – skupinová výsadba 

Rozptýlená výsadba dřevin a keřů bude provedena na úseku břehu v délce  

cca 1450 m. 

Dřeviny budou vysazovány ve skupinách. Jednotlivé kusy ve sponu  

cca 1,5m x 1,5m. 

O vysazené dřeviny bude pečováno taktéţ po dobu 2 let od jejího zaloţení. Je nutno 

provést opatření proti okusu zvěří a v průběhu dvouletého období vyţínat buřinu. 

Plochy, na nichţ bude realizována rozptýlená výsadby dřevin nebudou vráceny do 

ZPF. 

6.5.3. Plocha závozu těžebního jezera 

Rekultivace roviny závozu bude provedena tak, aby mohla být vrácena zpět ZPF v 

kultuře orná půda. Povrch návozu bude chemicky odplevelen. Produkční schopnost půdy 

bude obnovena vysetím vhodných zemědělských kultur ( směs jetele, řepka olejka apod) 

pro zelené hnojení. Obdělávání bude provedeno orbou a hnojením. Tato etapa bude 

prováděna po dobu tří let. Po ukončení této lhůty budou pozemky protokolárně předány 

ZPF – celkem 6,4 ha. 

Blok orné půdy bude od břehu závozu oddělen úzkým pruhem země – cca 5 m 

v délce asi 1600 m, kde bude provedeno zatravnění a skupinová výsadba vzrostlých 

vhodných dřevin tak jako u rekultivace břehové části těţebního jezera. O vysazenou 

kulturu bude pečováno po dobu dvou let. V rámci péče vylepšení výsadby bude opět nutné 

vyţínání buřiny a ochrana dřevin proti okusu zvěří. 
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Rekultivaci navrhuji vylepšit tím, ţe kolem přeloţeného vodního toku Malé Bečvy 

bude provedena řadová výsadba vzrostlých stromů – např. topolů, které budou slouţit jako 

větrolam. 

Zemědělské pozemky budou přístupné jak stávajícími, tak nově vytvořenými 

polními cestami. 

6.6. Časový postup technické a biologické rekultivace 

6.6.1. Technická rekultivace 

I.etapu technické rekultivace navrhuji započít v roce 2014, kdy jiţ budou vytvořeny 

prostory k ukládání skrývkových zemin do vytěţené části loţiska. 

Poslední etapa technické rekultivace bude provedena v roce 2036. 

6.6.2. Biologická rekultivace 

I. etapa biologické rekultivace bude zahájena v roce 2015 a bude zahrnovat 

rekultivaci břehů těţebního jezera v prostoru severní otvírky jezera. 

Poslední etapa biologické rekultivace bude ukončena v roce 2039 předáním 

zemědělských pozemků do ZPF. 

 

6.7. Náklady na sanaci a rekultivaci ploch dotčených 

dobýváním ložiska štěrkopísku 

Podle způsobu rekultivace a následného vyuţití rekultivovaných ploch, lze zájmové 

území rozdělit na : 

1) vodní plochu těţebního jezera 

2) břehovou část jezera ( skrývkové svahy a svahy závozu) 

3) plocha závozu (resp. rovina závozu) 

Materiály k vyčíslení níţe uvedených nákladů jsem čerpal  ze závazných směrnic 

[6] a [7]. 
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6.7.1. Vodní plocha těžebního jezera 

Vzhledem k tomu, ţe jediné předpokládané náklady by mohly být náklady na 

zarybnění a dále vzhledem k tomu ţe nová vodní plocha bude spojena s jiţ zarybněnou 

částí Tovačov II, tyto náklady odpadají. 

6.7.2. Břehová část těžebního jezera 

Skrývkové svahy - Technická rekultivace 

Výměra: 9 000 m
2
 (0,9 ha),mocnost ornice: 0,3 m, potřebný objem ornice: 2 700 m

3
 

Tab. č. 2. Skrývkové svahy – technická rekultivace 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. naloţení ornice 38,20 Kč m
-3

 2 700 m
3
 103 140 Kč 

2. Přemístění ornice 54,50 Kč m
-3

 2 700 m
3
 147 150 Kč 

3. Rozprostření ornice na ploše 32,80 Kč m
-3

 9 000 m
2
 295 200 Kč 

součet   545 490 Kč 

Skrývkové svahy - Biologická rekultivace 

Bude provedeno zatravnění plochy (100%) a skupinová výsadba dřevin na 20 % 

výměry. Výsadba bude provedena ve sponu 1,5 m x 1,5 m → 4 440 ks/ha. K výsadbě 

budou pouţity vzrostlé sazenice s kořenovým balem. 

Zatravnění plochy 

Plocha zatravnění: 9000 m
2
 

Spotřeba travního semene: 30 kg/ha 

Tab. č. 3. Skrývkové svahy – zatravnění plochy 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Strojní zaloţení trávníku 63 200 Kč/ha 0,9 ha 56 880 Kč 

2. ošetření trávníku v 1. roce 35 800 Kč/ha 0,9 ha 32 220 Kč 

3. ošetření trávníku v 2. roce 35 800 Kč/ha 0,9 ha 32 220 Kč 

4. nákup travního semene 200 Kč/kg 30 kg/ha x 0,9 ha  5400 Kč 

součet   126 720 Kč 

Skupinová výsadba dřevin 

Plocha výsadby dřevin: 20% z 9 000 m
2
 = 1 800 m

2
. Úhyn sazenic: 5% 

Počet sazenic: 0,18 ha x 4 440 ks = 799 ks x 1,05 = 834 ks 
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Cena za sazenice: 100 Kč/ks → 834 ks x 100 Kč = 83 400 Kč 

Tab. č. 4. Skrývkové svahy – skupinová výsadba dřevin 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Nákup sazenic 100 Kč/ks 834 ks 83 400 Kč 

2. Výsadba sazenic 47,10 Kč/ks 834 ks 39 281 Kč 

3. Vylepšení výsadby 9,90 Kč/ks 35 ks 347 Kč 

4. Ochrana stromů 25 Kč/ks 834 ks 20 850 Kč 

součet   143 878 Kč 

Svahy závozu - Technická rekultivace 

Výměra: 11 000 m
2
 (1,12 ha) 

Mocnost ornice: 0,3 m 

Potřebný objem ornice: 3 300 m
3
 

Tab. č. 5. Svahy závozu - Technická rekultivace 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. naloţení ornice 38,20 Kč/m
3
 3 300 m

3
 126 060 Kč 

2. Přemístění ornice 54,50 Kč/m
3
 3 300 m

3
 179 850 Kč 

3. Rozprostření ornice na ploše 32,80 Kč/m
3
 11 000 m

2
 360 800 Kč 

součet   666 710 Kč 

Svahy závozu - Biologická rekultivace 

Bude provedeno zatravnění plochy (100%) a skupinová výsadba dřevin na 20 % 

výměry. Výsadba bude provedena ve sponu 1,5 m x 1,5 m → 4 440 ks/ha K výsadbě 

budou pouţity vzrostlé sazenice s kořenovým balem. 

Zatravnění plochy 

Plocha zatravnění: 11 000 m
2
 

Spotřeba travního semene: 30 kg/ha 

Tab. č. 6. Svahy závozu - Zatravnění plochy 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Strojní zaloţení trávníku 63 200 Kč/ha 1,1 ha 69 520 Kč 

2. ošetření trávníku v 1. roce 35 800 Kč/ha 1,1 ha 39 380 Kč 

3. ošetření trávníku v 2. roce 35 800 Kč/ha 1,1 ha 39 380 Kč 

4. nákup travního semene 200 Kč/kg 30 kg/ha x 1,1 ha  6 600 Kč 

součet   154 880 Kč 

Skupinová výsadba dřevin 
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Plocha výsadby dřevin: 20% z 11 000 m
2
 = 2 200 m

2
 

Předpokládaný úhyn sazenic: 5% 

Počet sazenic včetně doplnění uhynulých: 0,22 ha x 4 440 ks = 977 ks x 1,05 

 = 1 026 ks 

Cena za sazenice: 100 Kč/ks →1 026 ks x 100 Kč = 102 600 Kč 

Tab. č. 7. Svahy závozu - Skupinová výsadba dřevin 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Nákup sazenic 100 Kč/ks 1 026 ks 106 200 Kč 

2. Výsadba sazenic 47,10 Kč/ks 1 026 ks 48 325 Kč 

3. Vylepšení 

výsadby 

9,90 Kč/ks 50 ks 495 Kč 

4. Ochrana stromů 25 Kč/ks 1 026 ks 25 650 Kč 

součet   180 670 Kč 

6.7.3. Plocha závozu (resp. rovina závozu) 

Technická rekultivace 

Ukládání hlušiny do jezera a urovnání plochy závozu bude hrazeno z provozních 

nákladů vynaloţených na skrývky. 

Na plochu závozu bude navezena ornice (humusová vrstva), ta bude rozprostřena 

na ploše závozu ve vrstvě mocné cca 0,6 m. Ornice bude odebírána z dočasných deponií. 

Plocha návozu ornice: 64 000 m
2
 + 7000 m

2
 

Mocnost návozu ornice: 0,6 m 

Objem navezené ornice: 38 400 m
3
 

Tab. č. 8. Plocha závozu - Technická rekultivace 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. naloţení ornice 38,20 Kč/m
3
 38 400 m

3
 1 466 880 Kč 

2. Přemístění ornice 54,50 Kč/m
3
 38 400 m

3
 2 092 800 Kč 

3. Rozprostření ornice na ploše 32,80 Kč/m
3
 71 000 m

2
 2 328 800 Kč 

součet   5 888 480 Kč 

Biologická rekultivace plochy závozu-rovina 

Rovina závozu bude rekultivována na ornou půdu (celkem 6,4 ha) a na ostatní 

plochu (0,7 ha). Ostatní plocha bude tvořit úzký pás mezi ornou půdou a zatravněným 
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svahem upadajícím k vodní hladině. Ostatní plocha bude zatravněna. Zatravnění bude 

doplněno skupinovou výsadbou stromů. 

Tab. č. 9. Plocha závozu - Rekultivace na ornou půdu 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Obdělání orbou 17 600 Kč/ha 6,4ha 112 640 Kč 

2. Hnojení (tekutá hnojiva) 350 Kč/ha 6,4 ha 2 240 Kč 

3. Sklizeň 10 800 Kč/ha 6,4 ha 69 120 Kč 

4. Nákup semene 8 000 Kč/ha 6,4 ha 51 200 Kč 

součet   235 200 Kč 

Obnova produkčních schopností bude prováděna po dobu 2 let →  368 000 Kč 

3.2.2 . Zatravnění plochy 

Plocha zatravnění: 7 000 m
2
 (0,7 ha) 

Spotřeba travního semene: 30 kg/ha 

Tab. č. 10. Plocha závozu - Rekultivace na ornou půdu 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Strojní zaloţení trávníku 63 200 Kč/ha 0,7 ha 44 240 Kč 

2. ošetření trávníku v 1. roce 35 800 Kč/ha 0,7 ha 25 060 Kč 

3. ošetření trávníku v 2. roce 35 800 Kč/ha 0,7 ha 25 060 Kč 

4. nákup travního semene 200 Kč/kg 30 kg/ha x 0,7 ha 4 200 Kč 

součet   98 560 Kč 

3.2.3. Skupinová výsadba dřevin 

Plocha výsadby: 20% z 7 000 m2 = 1 400 m2,  předpokládaný úhyn sazenic: 5% 

Počet sazenic: 0,22 ha x 4 440 ks = 622 ks x 1,05 = 653 ks 

Cena za sazenice: 100 Kč/ks → 653 ks x 100 Kč = 65 300 Kč 

 

Tab. č. 11. Plocha závozu - Rekultivace na ornou půdu 

Popis práce cena za jednotku mnoţství celkem 

1. Nákup sazenic 100 Kč/ks 653 ks 65 300 Kč 

2. Výsadba sazenic 47,10 Kč/ks 653 ks 30 760 Kč 

3. Vylepšení výsadby 9,90 Kč/ks 30 ks 300 Kč 

4. Ochrana stromů 25 Kč/ks 653 ks 16 325 Kč 

součet   112 685 Kč 
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6.8. Rekapitulace 

Tab. č. 12. Rekapitulace rekultivačních prací 

Lokalita Technická rekultivace Biologická rekultivace 

  zatravnění skupin.výsadba  orná p. 

 (Kč) (Kč) (Kč) (Kč) 

skrývkové svahy 545 490 126 720 143 880 - 

svahy závozu 666 710 154 880 180 670 - 

plocha závozu 5 888 480 98 560 112 690 368 000 

součet 7 100 680 380 160 437 240 368 000 

 

Tab. č. 13. Rekapitulace rekultivačních prací – celkové náklady 

Celkové náklady na technickou rekultivaci 7 100 680 Kč 

Celkové náklady na biologickou rekultivaci 1 182 400 Kč 

Celkem 8 283 080 Kč ≈ 8 283 000 Kč 

6.9. Tvorba fondu na zajištění technické a biologické 

rekultivace 

Fond finančních rezerv bude vytvářen v závislosti na mnoţství vytěţené suroviny 

za rok. Rezerva vytvořená v příslušném roce bude vypočtena z ročního objemu těţby 

uvedeného v ročním výkazu stavu zásob na loţisku /výkaz GeO (MŢP) V3-01/ a nákladů 

na sanaci připadající na jednotku vytěţitelných zásob Js. 

Celkové vytěţitelné zásoby v plánem dotčené části loţiska činí 7 245 000 m
3
, tj. 

15 939 000 tun suroviny (přepočtový koeficient Kf = 2,2) 

Náklady na sanaci připadající na jednotku vytěţitelných zásob Js je stanoven takto: 

 Celkové náklady na sanaci a rekultivaci               8 283 000 Kč 

Js = ----------------------------------------------------   =      ---------------------    

 Mnoţství vytěţitelných zásob                                7 245 000 m3 

 

Js = 1,14 Kč/m
3
  tj. 0,52 Kč na jednu tunu 

Pro vytváření fondu finančních rezerv na provedení sanace a rekultivace pozemků 

dotčených dobýváním se stanovuje sazba ve výši 1,14 Kč za vytěţený 1 m
3
 kamene 

(0,52 Kč/t). 
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7 Stručné technicko - ekonomické a ekologické 

zhodnocení návrhu 

V této kapitole porovnám a ekonomicky zhodnotím navrţené varianty popsané 

v kapitole 5.1 a 5.2. U varianty 5.1 dojde po úplném vytěţení loţiska k vytvoření 

samostatné vodní plochy, u varianty  v kapitole 5.2 dojde při ukončení těţby ke spojení 

s těţebním jezerem ve stávajícím DP Tovačov II a  vytvoření souvislé vodní plochy o 

celkové rozloze asi 172 ha. 

 7.1 Předpokládané náklady na realizaci návrhu varianty 5.1 – samostatné jezero 

Předpokládané náklady budou tvořeny náklady na výkup pozemků, poplatky za 

odnětí pozemků ze ZPF a náklady na rekultivaci.  Náklady na nákup těţebních strojů , 

dopravních zařízení na přepravu  těţené suroviny a vybudování  úpravny nejsou uvaţovány 

–bude vyuţíváno technické zázemí současné provozovny. 

a)  výkup pozemků 

Plocha odnětí pozemků – 298 tis m
2
 

Odhadovaná výkupní cena – max 250 Kč/m
2
 

Z toho vyplývá – 298 000 m
2
 x 250 Kč = 74 500 tis Kč 

b)  poplatky za odnětí pozemků ze ZPF 

Údaje jsou převzaty z přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kterou se 

řeší způsob výpočtu poplatků za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

Základní hodnotový ukazatel zem. půdy (vyplývá z kvality půdy): 110 000 Kč/ha 

se násobí tzv. ekologickou váhou vlivu faktoru ţivotního prostředí, který bude negativně 

ovlivněn odnětím půdy ze ZPF, v případě několika současně ovlivněných faktorů se 

ekologické váhy sčítají. 

V daném případě budou negativně ovlivněny faktory: 

- odnímané pozemky leţí mimo plochy určené platnou územně-plánovací 

výstavbou k zástavbě,  ekologická váha 5. 
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- místo těţby je situované v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, ekologická váha 10 

P = 110 tis Kč x (5+10) x 29,8 ha = 49 170 tis Kč 

 

c)  náklady na rekultivaci 

V kapitole 6. jsem spočítal, ţe náklady na rekultivaci budou 5 690 tis Kč 

Předpokládané náklady na realizaci varianty celkem ( v tis Kč) 

a + b + c = 74 500 tis + 49 170 tis + 5 690 tis = 96 590 tis Kč   

Tab. č. 14   Podnikatelský plán pro variantu 5.1 

Objem prodeje 300 tis m
3
/ rok 

Prodejní cena 357 Kč/m
3
 

Hrubá trţba 107 000 tis Kč/rok 

Přímé náklady /rok 25 000 tis Kč 

Hrubá trţba /rok 107 000 – 25 000 = 82 000 tis Kč 

Fixní náklady/rok 10 000 tis Kč 

 

Čistý zisk za rok potom určíme - hrubý zisk méně fixní náklady =  

82 000 tis Kč – 10 000 tis Kč  = 72 000 tis Kč 

Návratnost vypočítáme, kdyţ předpokládané náklady za rok celkem vydělíme 

předpokládaným čistým ziskem za rok. 

129 360 tis Kč : 72 000 tis Kč = 1, 79 tj. 1,8 roků 

Návratnost předpokládaných nákladů za optimálních podmínek a těžbě 300 tis m
3
/ 

rok bude 1,8 roků. Při celkových vytěžitelných zásobách 5 710 tis m
3
 je možno v těžbě 

pokračovat dalších 18 let. 

 

7.2 Předpokládané náklady na realizaci návrhu varianty 5.2 – 

rozšíření DP Tovačov II 

a)  výkup pozemků 

Plocha odnětí pozemků – 434,2 tis m
2
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Cena – max 250 Kč/m
2
 

Z toho vyplývá – 434 200 m
2
 x 250 Kč = 108 600 tis Kč 

b)  poplatky za odnětí pozemků 

Údaje jsou převzaty z přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kterou se 

řeší způsob výpočtu poplatků za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

Základní hodnotový ukazatel zem. půdy (vyplývá z kvality půdy): 110 000 Kč/ha 

se násobí tzv. ekologickou váhou vlivu faktoru ţivotního prostředí, který bude negativně 

ovlivněn odnětím půdy ze ZPF, v případě několika současně ovlivněných faktorů se 

ekologické váhy sčítají. 

V daném případě budou negativně ovlivněny faktory: 

- odnímané pozemky leţí mimo plochy určené platnou územně-plánovací 

výstavbou k zástavbě,  ekologická váha 5. 

- místo těţby je situované v CHOPAV kvartér řeky Moravy, ekologická váha 10. 

P = 110 tis Kč x (5+10) x 29,8 ha = 49 170 tis Kč 

c)  náklady na rekultivaci 

Při znalosti ceny rekultivace předchozí varianty a na základě zvětšení rekultivované 

plochy mohu dovodit, ţe cena rekultivace se bude pohybovat okolo 8 370 tis Kč 

d) náklady za přeloţku vedení VN  

jednotková cena: 1109 Kč/m 

celková délka přeloţky v DP: cca   2  050 m 

celkové náklady: 2 050 m x 1109 Kč/m = 2 273 450 Kč ≈ 2 270 000 Kč 

 Náklady na přeloţku vedení VN jsem odvodil z ceníku nákladů při obdobné akci 

realizované v září roku 2009 v kamenolomu Bílý Kámen. 

e) náklady za přeloţku vodního toku Malá Bečva 

    plocha profilu                                 14 m
2
    

              délka přeloţky                             1970 m 

              celkový objem výkopu                27 600 m
3
 



Alois Ligurský:Návrh na rozšíření těţby štěrkopísků – Tovačov II 

2010 38 

              výkopové práce                          38,40 Kč/m
3
             celkem         1 060 000 Kč 

              přemístění zeminy na deponii    54,50 Kč/m
3
             celkem         1 500 000 Kč 

                                                                                                   celkem         2 560 000Kč 

 Podklady pro výpočet nákladů jsem pouţil z ceníku směrných prací při cenové 

úrovni roku 2010 [6]. 

Součet  a - e = 108 600 + 49 170 + 8 370 + 2 270 + 2 560 = 170 970 tis Kč   

Podnikatelský plán pro variantu 5.2 odpovídá variantě 5.1 viz tabulka č. 14. 

Čistý zisk za rok potom určíme - hrubý zisk méně fixní náklady =  

82 000 tis Kč – 10 000 tis Kč  = 72 000 tis Kč 

Návratnost tak jako v kap 7.1 vypočítáme, kdyţ předpokládané náklady za rok celkem 

vydělíme předpokládaným čistým ziskem za rok. 

170 970 tis Kč : 72 000 tis Kč = 2,34 tj. 2,5 roku 

Návratnost předpokládaných nákladů za optimálních podmínek a těžbě 300 tis m
3
/ 

rok bude 2,5 roku. Při celkových vytěžitelných zásobách 7 245 tis m
3
 je možno v těžbě 

pokračovat dalších 22 let. 

7.3   Vyhodnocení 

Rozdíl mezi celkovými vytěţitelnými zásobami v rozšířené části DP Tovačov II  a 

vytěţitelnými zásobami v CHLÚ Troubky nad Bečvou je: 7 245 000 m
3
 – 5 710 000 m

3
 = 

1 535 000 m
3  

. Z výše uvedeného vyplývá téţ prodlouţená doba exploatace.  

Pro variantu 5.1 můţeme počítat s celkovou dobou těţby 19 let, zatímco u navrţené 

varianty 5.2 – alternativy s vytvořením ostrova se s navýšenými celkovými vytěţitelnými 

zásobami  o 1 535 000  m
3
   tato doba prodlouţí na 24 let.  

I kdyţ celkové náklady na realizaci varianty 5.1 jsou v porovnání s variantou 5.2 o 

49 000 tis niţší,  je stále předpokládaný čistý zisk po ukončení těţby a po odečtení této 

částky  teoreticky ve výši 374 000 tis Kč. 

Tyto částky vyčíslené v mém návrhu se pochopitelně postupem času budou měnit, 

dle následných ekonomických ukazatelů a situaci na trhu. 
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8 Závěr 

Cílem mé práce bylo navrhnout další způsoby rozšíření těţby štěrkopísku v lokalitě 

Tovačov II  a chráněném loţiskovém území Troubky nad Bečvou (místní název  

Nedabylí). 

Zaměřil jsem se na moţnosti pouţití stávajících plovoucích těţebních strojů, 

ekonomicky výhodné dopravy suroviny a na šetrné zahlazení následků hornické činnosti. 

Zpracoval jsem několik variant otvírky zájmového území a to i přímo z těţebního  

jezera dobývacího prostoru Tovačov II, s vyuţitím stávající dopravní,  těţební a 

úpravárenské technologie. Tyto varianty jsem zhodnotil po technické a ekonomické stránce 

s přihlédnutím na ekologický dopad těţby. Na základě tohoto zhodnocení jsem doporučil 

těţební společnosti nejvýhodnější variantu. 

Problém jsem vyřešil rozšířením DP Tovačov II o oblast  chráněného loţiskového 

území Troubky nad Bečvou a plochu mezi hranicí současného DP Tovačov II a hranicí 

chráněného loţiskového území Troubky nad Bečvou.  

Po vytěţení suroviny z tohoto rozšířeného dobývacího prostoru vznikne nový 

krajinný prvek se souvislou vodní plochou. 

V rámci své diplomové práce jsem vybral variantu dobývání loţiska v CHLÚ 

Troubky nad Bečvou a to v rozšířeném dobývacím prostoru Tovačov II.  Stávající DP 

Tovačov II se tak rozšířil o plochu CHLÚ Troubky nad Bečvou a o pozemky mezi oběma 

lokalitami. Tuto variantu 5.2. jsem navrhl ve třech alternativách. Po srovnání těchto 

alternativ jsem se rozhodl pro alternativu 5.2.3 - otvírka z jiţní strany s vytvořením 

ostrova.  

Otvírku jsem doporučil přímo z těţebního jezera v DP Tovačov II. Roztěţování 

loţiska z jiţního směru jsem navrhl proto, aby obyvatele blízké vesnice Troubky nad 

Bečvou nebyly vystavování zbytečné prašnosti a hluku. 

Vybudování proplouvacího kanálu na jiţní straně loţiska má výhodu v tom, ţe 

následná lodní vodní doprava bude vedena těţebním jezerem nejkratším moţným směrem. 

Tím se zkrátí přepravní doba, potřebná k přepravě vytěţené suroviny. 
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Navrţené řešení má další výhody :  

- kusový jíl a odplavitelné částice mohou být ukládány do bývalých těţebních jezer 

nebo do velkokapacitního úloţiště výpěrků. 

- v rámci této varianty je největší mnoţství vytěţitelných zásob a to 7 245 000 m
3
. 

- vyuţití ekonomicky nenáročné lodní dopravy. 

- nasazení stávajících těţebních strojů 

- vyuţití stávajících technologických objektů 

- vyuţití stávající pasové dopravy 

- moţnost expedice výrobků po ţeleznici. 

Tím, ţe dojde k vytěţení suroviny i na pozemcích mezi oběma lokalitami dojde 

k navýšení těţené suroviny o 1 535 000 m
3
. Při stávající průměrné ceně 357 Kč/m

3
 těţené 

suroviny na trhu se jedná  v současnosti o částku cca 548 mil. Kč. Navýšením 

vytěţitelných zásob při průměrné roční těţbě 300 000 m
3
 dojde k prodlouţení doby těţby o 

téměř 5 roků. 

Při návrhu sanace a rekultivace dotčeného území jsem se zaměřil na splnění 

ekonomických a ekologických poţadavků. Pro vytváření fondu finančních rezerv na 

provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním jsem stanovil sazbu ve výši 

1,14 Kč za vytěţený 1 m
3
 kamene , coţ je 0,52 Kč na jednu tunu těţené suroviny.  

Nadbytečné mnoţství nadloţních zemin jsem navrhl pouţít k úpravě břehových 

svahů jezera a k dílčímu závozu vytěţených částí loţiska. Předpokládaná výměra 

pozemků, které budou vráceny k zemědělskému vyuţití  jako orná půda činí cca 6,4 ha. 

Břehy jezera budou vysvahovány a zatravněny. Zatravnění jsem doplnil o 

skupinovou výsadbou dřevin. V ochranném pásmu přeloţeného toku Malé Bečvy jsem 

doporučil výsadbu stromořadí. Vytvořením souvislé vodní plochy po vytěţení loţiska 

vznikne přírodní poldr o rozloze cca 172,2 ha,  který bude schopen při povodních zadrţet 

aţ 9 mil m
3
 přívalové vody. 

Ve snaze navrhnout co nejšetrnější  zahlazení následků hornické činnosti, zpracoval 

jsem v této práci rozpočet nákladů na sanaci a rekultivaci s vytvořením nového krajinného 

prvku. 
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