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Anotace 
 
Obsahem má práce je řešení problematiky ukládání hmot pro následnou sanaci a 

rekultivaci na provozovně v Tovačově, která vzniká úpravou těženého štěrkopísku. 

Nejedná se tedy o odpad, jelikož hmota je naprosto ekologicky a zdravotně nezávadná a 

jedná se o čistě přírodní materiál, který se již dále nedá využívat pro stavební a další 

účely. Jelikož současné prostory pro ukládání těchto hmot budou již brzy naplněny, 

cílem mé práce bylo vyhledání a řešení nového prostoru pro následné ukládání hmot a 

to v souladu se zákonem č.157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně 

některých zákonů. V úvodní části této práce je popsána oblast Tovačova, geologické a 

hydrogeologické poměry, stávající těžba a úprava dobývané suroviny. Druhá část 

detailně popisuje navrhované řešení jak nakládat s hmotami pro následnou sanaci a 

rekultivaci v blízké budoucnosti. V závěru mé práce je shrnutí celkového ekonomického 

a ekologického přínosu pro danou oblast, díky úložiště hmot vznikne pro tovačovskou 

oblast unikátní litorální pásmo. 

 

Klí čová slova: hmoty pro následnou sanaci a rekultivaci, těžba štěrkopísku, Tovačov 
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1. Úvod 

Těžba nerostných surovin na území České republiky patří mezi nejdůležitější 

obory průmyslu a především těžba štěrkopísků je důležitá v nejrůznějších odvětvích a 

oblastech. Na konci devadesátých let došlo k rozmachu těžby štěrkopísků a především k 

vzniku štěrkoven a pískoven. 

Problém s ukládáním těžebních hmot, který budu v této bakalářské práci řešit, se 

nachází v katastrálním území Tovačov situovaném na střední Moravě. Provozovna je 

umístěna nedaleko soutoku řek Moravy a Bečvy. Dá se říci, že dobývací prostory 

provozovny jsou ohraničeny třemi obcemi. Městem Tovačov a vesnicemi Troubky a 

Lobodice. K provozovně se můžeme dostat po dvou komunikacích. Ze severní strany je 

to silnice druhé třídy 434 Bedihošť - Přerov, která spojuje město Tovačov s vesnicí 

Troubky. Ze západní strany se dostaneme k jezerům po silnici z Tovačova do Lobodic. 

Těžba štěrkopísků z vody je jednou z nejznámějších dobývacích metod. Provádí 

se na zaplavených dobývacích prostorech pomocí plovoucích korečkových a 

drapákových rýpadel v jednom nebo dvou těžebních řezech. Na celé střední Moravě a 

především v povodích řek Moravy, Bečvy a Odry jsou bohaté ložiska štěrkopísků. Jinak 

tomu není ani v Tovačově, odkud se vysoce kvalitní těžené kamenivo dopravuje 

automobily nebo železnicí do Olomouce, Přerova, Prostějova, Hranic a Ostravska. 

Výrobky jsou použitelné do betonů, železobetonů, prefabrikátů nebo pro silniční stavby. 

Jak a kdy se objevila ložiska štěrkopísků v oblasti Tovačova je stále nejisté. 

Bohatá ložiska pravděpodobně vznikala díky pohybům zemské kůry před miliony let, 

kdy se desky navzájem drtily a pomocí vody se štěrkopísky nanášely v prohlubních 

mořského dna. V blízkém okolí se kromě štěrkopísků dobývaly také jemné písky 

z koryt řek. Nejprve přímým nakládáním na vozíky nebo navážením materiálu na 

skládku. Později se začalo využívat menších strojů jako jsou rýpadla, které nakládaly 

materiál na čluny. Po vodě se jemný písek dopravil k zásobníku, kde byl celý obsah 

člunu vysypán a dále expedován. To byly první počátky těžby v okolí Tovačova. 

 Podklady pro bakalářskou práci mi poskytl Českomoravský štěrk, a. s., který je 

členem nadnárodní německé společnosti Heidelberg Cement Group. Působí na našem 

území od roku 1998 a v současnosti spravuje třiatřicet provozoven v České republice a 

dvě na Slovensku. 
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Obrázek 1: Dobývací prostory na provozovně Tovačov 
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Obrázek 2: Mapa okolí Tovačova 
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2. Geologie a petrografie ložiska 

2.1. Charakteristika ložiska 

Oblast Tovačova se nachází mezi Českým masivem a Karpaty v oblasti 

Středomoravské nivy Hornomoravského úvalu. Nadmořská výška popisované oblasti je 

195-197 m n. m. Tato oblast vznikla během alpsko-karpatského oregonu a má ráz 

příkopové propadliny. Propadlina byla vytvořena tektonickými liniemi, které byly 

zřejmě založeny v době hercynského orogénu. 

     Nadloží ložiska tvoří jílovité a písčité hlíny, sprašové hlíny a humózní hlíny. Kromě 

DP Tovačov IV jsou nadloží již odebrány. Při těžbě vznikají vodní jezera průsakem 

spodních vod namísto vydobytého materiálu při dosažení hladiny spodní vody. 

Jezero Tovačov I má úroveň vodní hladiny 193,4 m n. m. a průměrná hloubka 

8,88 m (naměřené v říjnu 1998). Jezero Tovačov II má průměrnou hloubku 16,31 m a 

úroveň vodní hladiny 193,4 m n.m.(naměřeno v září 1997). Jezero Tovačov III má 

průměrnou hloubku 9,22 m a úroveň vodní hladiny 195,6 m n.m (naměřeno v říjnu 

1997). Jezero Tovačov IV má průměrnou hloubku 12 m a úroveň vodní hladiny kolísá 

v intervalu 192-194 m n. m. 

 

2.2. Hydrogeologie ložiska 

2.2.1. Hydrogeologie a hydrografické umístění oblasti 

Podle hydrogeologického pohledu spadá území do kvarterní fluviální uloženiny řeky 

Moravy a přítoků od ústí Třebůvky po ústí Bečvy (označení Q-32) a ke kvarterní 

fluviální uloženině řeky Moravy a přítoků od řeky Bečvy po Napajedelskou průrvu 

(označení Q-28). Území spadá hydrograficky do povodí řeky Moravy. Přesněji do 

hlavního povodí 4-10-03 Morava od Třebůvky po Bečvu. Na východě navazuje další 

povodí 4-11-02 Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí na 

západě 4-12-01 Morava od Bečvy po Hanou. Řeka Morava přitéká do oblasti od severu 

a na severovýchodě je posílena o řeku Bečvu. Řeka Morava míjí lokalitu Tovačov IV 

v oblasti Remízek, jižně pod oblastí Skašova ji ještě posiluje říčka Blata. 
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2.2.2. Podzemní voda a její vlastnosti 

V území tovačovských jezer můžeme nalézt struktury průlomových podzemních 

vod v úrovni nebo mírně po úrovní erozní základny. Podloží štěrkopískového souvrství 

je nepropustné a tvoří ji jílovité sedimenty neogénu. Hydrogeologické poměry jsou 

v této oblasti jednoduché. Zvodnění je spojitě vyvinuto a režim podzemních vod je 

formován jak atmosférickými srážkami, tak průsaky z řeky Moravy, která má vůči 

kolektoru funkci drenáže. Děje se to v určitých obdobích roku, kdy hladina řeky 

vystupuje nad hladinu podzemní vody v kolektoru a dotuje zásoby podzemní vody. 

Hladina podzemní vody je volná nebo mírně napjatá a podle průzkumu z roku 1990 

se nachází v hloubkách 1,8-4,4 m. Téměř všechny vrty ukázaly, že se podzemní voda 

nachází pod úrovní skrývky. Generální směr proudění podzemních vod na lokalitě je 

severozápad-jihovýchod, směrem k řece Moravě. V období extrémně zvýšených stavů 

hladiny dochází k opačnému stavu. Z hlediska chemismu jsou spodní vody slabě kyselé, 

tvrdé až středně tvrdé, silně agresivní na betonové konstrukce. K pitným účelům jsou 

bez předběžné úpravy nepoužitelné, jelikož mají vysoký obsah železa a manganu. 

 

2.2.3. Vodohospodářský přínos 

Území je rovněž velice významné z hlediska vodohospodářského využití. Pitná 

voda se odebírá z jezer Tovačov I a Tovačov II, odebírá se ovšem i průsak z jezera 

Tovačov III. Využívá se z části i voda, která prochází pod městem Tovačov. Říční 

koryta v okolí jsou natolik zakolmatovány, že takřka nepropouštějí vodu. Přirozené 

proudy podzemní vody zásobují přilehlý Hradecký a Křenovský rybník, které jsou 

směrem k řece Moravě. Rybníky svou vodou dotačně přispívají do tovačovských jezer. 

Jezero Tovačov II je dotováno přítokem z řek Moravy a Bečvy, infiltrace z Moravy má 

velice malý podíl. Jelikož dotace jezer Tovačov I a Tovačov II spolu nesouvisejí, 

mohou být vodárensky využívány současně. 

 

2.3. Tektonické poměry ložiska 

Ložisko štěrkopísků v Tovačově je z geologického hlediska mladé. Proto nebylo 

tektonicky porušeno. Potvrdily to i průzkumné práce, který byly prováděny 

v dostatečném hloubkovém i plošném rozsahu. 
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2.4. Ochranná pásma a klimatické poměry 

2.4.1. Ochranná pásma 

V dobývacím prostoru se nacházejí ochranná pásma I. a II. stupně vodního 

zdroje. Ochranná pásma jsou stanovena na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

(vodní zákon). Mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 

zdrojů podzemních nebo povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné 

k zásobování pitnou vodou a mají průměrný roční odběr přes 10 000 m3. 

 

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje 

Ochranná pásma I. stupně jsou ohraničeny břehovou hranou nad vodní hladinou 

štěrkoviště. Ochranné pásmo je viditelně označeno tabulemi s nápisem „Ochranné 

pásmo I. stupně vodního zdroje“ a zákazem vstupu nepovolaným osobám. Také se 

zakazuje provádět jakékoliv úpravy nebo činnost, které by mohly způsobit znečištění 

vody či terénu. Rybaření se povoluje jen pro držitele povelenky za specifických 

podmínek což je maximální počet padesáti osob, zákaz lovu nežádoucích druhů ryb či 

zákaz rybolovu ve vzdálenosti 150 m od čerpací stanice. 

Ochranné pásmo I. stupně je stanoveno na jezeře Tovačov I. Na jezeře Tovačov 

II se vztahuje k čerpací stanici pro odběr surové vody a to ve vzdálenosti opsané 

kružnice o poloměru 300 m. Na jezerech Tovačov III a Tovačov IV se nachází pouze 

ochranné pásmo II. stupně. 

 

 Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje 

Vždy musí ležet vně ochranného pásma I. stupně. Ochranná pásma II. stupně 

jsou označeny tabulemi „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“. Mimo dobývací 

prostor není dovolena těžba zemních hmot a v ochranném pásmu platí zákaz výstavby 

mysliveckých zařízení a ponechávání či dokonce zahrabávání zbytků uhynulé nebo 

zhasnuté zvěře. Také platí zákaz zakládání polního hnojiště, skladování průmyslových 

hnojiv a pesticidů, provádět hnojení na zmrzlou půdu či budovat skládky odpadů a 

čističky odpadních vod. 

Ochranné pásmo II. stupně se nachází na všech jezerech kromě Tovačova I., kde 

platí ochranné pásmo I. stupně ve všech místech. Na jezeře Tovačov II. platí druhý 
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supeň na celé ploše kromě zmíněné oblasti okolo čerpací stanice. Zbývající jezera 

Tovačov III a Tovačov IV spadají celé pod ochranné pásmo II. stupně. 

 

2.4.2. Klimatické poměry  

Z hlediska klimatických poměrů patří toto ploché území dle Quitovy klimatické 

klasifikace do teplé oblasti. Území se vyznačuje dlouhým létem, teplým a suchým. 

Zima je poměrně krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Jaro a podzim jsou teplé až mírně teplé, přechodná období mezi ročními 

obdobími jsou velmi krátké. Dle norem se tovačovská jezera nacházejí ve sněhové 

oblasti I, což je nejmírnější pásmo. 

 

2.5. Stav zásob na lokalitě Tovačov 

2.5.1. Tovačov I 

V padesátých letech minulého století se na lokalitě Tovačov I těžilo méně 

výkonnou technikou jen do hloubky 7- 8 m. Mocnost suroviny je ovšem 15- 20 m, což 

znamená k dotěžení průměrně 8,5 m. Zásoby k přetěžení jsou podle zprávy z roku 1998 

přibližně 2,6 mil. m3. Plocha prostoru je 48 ha, z toho vodní plocha zabírá celých 32 ha. 

Nyní slouží jezero převážně k vodohospodářským účelům, pozemek vlastní společnost 

Vodovody a kanalizace Přerov. 

 

2.5.2. Tovačov II  

V tomto dobývacím prostoru těžba stále probíhá. Ovšem nikoliv primární 

dobývání suroviny, ale přetěžování nevyužitých zásob. Na ploše o výměře 140,5 ha je 

mocnost suroviny až 22 m. K dotěžení lokality Tovačov II bylo podle poslední zprávy 

z roku 1998 přibližně 3,6 mil. m3, v současné době zbývá již jen 1 mil. m3. I přes 

probíhající těžbu slouží jezero k vodohospodářským účelům. 

 

2.5.3. Tovačov III  

Lokalita jezera Tovačov III je již vytěžena. Dobývací prostor má rozlohu 119 ha, 

jezero zabírá celých 105 ha. Zásoby byly v této lokalitě stanoveny na 4,6 mil. m3, 
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ovšem díky rozsáhlých záplav v roce 1997 jsou prakticky netěžitelné. Přívalová voda, 

která se valila z polí, protrhla bývalou rybniční hráz na severozápadu a naplavila do 

jezera spadlé stromy a další hrubé nečistoty a naplaveniny. Jezero se nevyužívá ani na 

vodohospodářské účely, jelikož voda je díky událostem z července 1997 znehodnocena. 

V současné době probíhají práce směřující ke zrušení dobývacího prostoru Tovačov III. 

 

2.5.4. Tovačov IV 

Dobývací prostor Tovačov IV by se dal rozdělit na tři oblasti. Největší plochou 

je původní plocha Tovačov IV, dalšími dvěmi jsou Skašov a Remízek. Část Tovačov IV 

byla již těžena, na její severní části je umístěn současný prostor ukládání hmot pro 

následnou sanaci a rekultivaci. V roce 1993 se v této oblasti začalo s přetěžováním. 

Plocha tohoto jezera je 70 ha a zásoby činí 2,6 mil. m3. V oblasti Remízek se netěží, 

jelikož se jedná o chráněné území s lužními lesy. Těžba nyní probíhá v části Skašov, 

kde se začalo s těžbou v roce 1997. Postupně dochází k vykupování dalších pozemků a 

jejich vynětí ze zemědělského a lesnického půdního fondu. Rozloha této oblasti je 69 ha 

a velikosti zásob čítají 4,4 mil. m3. 
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3. Stávající stav těžby a úpravy suroviny 

3.1. Metody dobývání a dobývací stroje 

Dobývání ložiska je prováděno pomocí plovoucích mechanismů a těžba se 

provádí v jednom či dvou těžebních řezech v závislosti na parametrech použitého 

těžebního zařízení. Parametry těžebních strojů jsou takové, aby umožnily vytěžení 

ložiska v celé mocnosti až na jílové podloží. Těžební stroje jsou elektrifikovány. 

Postup těžby probíhá západním směrem od jezera Tovačov IV do oblasti Skašov 

(Obr. 2, žluté šipky naznačují směr těžby). Po dosažení západní hrany dobývacího 

prostoru se těžba stočí na jih a následně zpět východně k jezeru Tovačov IV. Prozatím 

nejsou vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy s části pozemků, proto se předpokládá 

s těžbou v částech, zakreslených na Obr. 2 (ohraničení žlutou barvou). 

Na tovačovských jezerech se dobývá povrchovou strojní metodou v prvním 

těžebním řezu pomocí plovoucího korečkového bagru PKR 200. Ve druhém těžebním 

řezu pomocí plovoucího drapákového bagru DB 6,3 nebo RS 8,0/2800 (Rohr). Materiál 

je dopravován samovýsypnými čluny SVČ 150 a SVČ 200, které jsou tlačeny 

remorkéry TRD 90 nebo TRD 120. 

 V přístavu je umístěna vodní skládka, kde se vysypává vytěžená surovina 

otevřením dna samovýsypného člunu. Z tohoto místa je materiál dále dopravován 

pomocí skluzů a poté korečkových elevátorů PKE 150 a PKE 200 na pásovou dopravu, 

která díky dalších pásových dopravníků ústí v úpravně.  

V úpravně je štěrkopísek upraven na jednotlivé frakce a ukládán na skládky, ze 

kterých je dále expedován nákladními automobily. Na provozovně je i možnost 

expedice pomocí železniční dopravy. 
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Obrázek 3: Plánovaný postup těžby v oblasti Skašov 

 

3.2. Technologická linka, úprava a zušlechťování 

3.2.1. Doprava suroviny do úpravny 

Technologická linka ve štěrkopískovně Tovačov se skládá z technologické 

pasové dopravy, primární a finální úpravny. Než se materiál dopraví do úpravny, budou 

od něj odděleny větší kusy jílů a další nečistoty, které jsou při těžbě štěrkopísku se 

surovinou přítomny. 

Hlavní pásová doprava se skládá ze čtyř částí, které mají celkem 1 350 m. 

Rychlost pásové dopravy je přibližně 2,6 m.s-1. Mezi třetím a čtvrtým dopravním pásem 

je přesyp. Na tomto přesypu je zabudována primární úpravna suroviny. Na bubnovém 

odjílovači dochází k dotřídění jílu a materiálu větší kusovitosti a to konkrétně větší než 

60 mm. Jedná se především o jíl, který je umístěn na samostatnou skládku jílu.  

 

3.2.2. Úprava suroviny a zušlechťování 

Strojní zařízení se v úpravně nachází v pěti patrech. Nejvýše jsou umístěny 

zásobníky na štěrkopísek, které slouží jako vyrovnávací zásobníky. O patro níže je 
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velín, ze kterého je ovládána celá technologická linka. Ve třetím patře úpravny jsou 

rotační dávkovače RD 80, které jak už název napovídá, dávkují pro finální úpravnu  

materiál postupně a ve stejném množství. Poté se materiál dostává přes podavače na 

třídiče SDT 2x4 m, SDT 2 5 m a SVT 2x4 m. Tyto třídiče jsou vybaveny buď jednou 

nebo dvěma sítovými plochami. Na dvousítných třídičích jsou na horní ploše 

gumokovová síta s otvory 25 x 25 mm, na spodní ploše jsou gumokovová síta s otvory 6 

x 6 mm. Nadsítné je dopravováno přes pračku k předrcení, což je popsáno dále v textu. 

Mezisítné je finální frakce 0/22, která je pasovými dopravníky dopravena na zemní 

skládku. Na jednosítných třídičích jsou gumokovová síta s otvory 19x19 mm. Nadsítné 

je pomocí pasového dopravníku dopraveno do nožové pračky Pro Sand NP – 2H 190-

200/8. V pračce je zbaveno jílu a propadne z pračky do drtičového zásobníku. Ze 

zásobníku jde materiál do kuželových drtičů a předrcený materiál je pasovými 

dopravníky dopraven na finální úpravnu k další úpravě. Podsítné z těchto třídičů 

propadne pomocí skluzů o patro níž k další úpravě na třídičích RTB 2x7,7 m. Zde je 

dále roztříděn na frakce 0/4, 4/8 a 8/16. Frakce 0/4 je svedena pomocí skluzů do 

dehydrátorů KDD 80 a po odvodnění je materiál dopraven pasovými dopravníky na 

zemní skládku. Frakce 4/8 a 8/16 jsou dále dopraveny do praček SW 70/200, kde dojde 

k jejich finálnímu vyprání od zbylých jílových nečistot. Z praček jde materiál na 

odvodňovací žlaby, na pasové dopravníky a nakonec také na zemní skládky.  

Úpravárenský proces na této provozovně je mokrý. Odběr technologické vody se 

provádí z těžebního jezera Tovačov I. Vody použité pro úpravu štěrkopísku jsou 

vypouštěny do úložiště hmot pro následnou sanaci a rekultivaci vytěžených prostorů. 

Použitá voda k úpravě suroviny z jezera Tovačov I je po proprání frakce 0/4 v KKD 80 

svedena potrubím do dvou jímek, odtud je pomocí čerpadel WARMAN přečerpána do  

dvou hydrocyklonů WARMAN HC 660 CSS. V hydrocyklonech dojde k zachycení 

užitných podílů, které jsou ještě ve vodě obsaženy. Tyto jemné užitné podíly jsou 

přidávány do frakce 0/4. Jedná se především o materiál o velikosti zrn 0,063 až 1 mm. 

Zbylá, takto pročištěná voda je vpouštěna zpět do jezera pomocí potrubí přes úložiště 

hmot pro sanaci a rekultivaci. Z toho důvodu nedochází k poklesu hladiny v jezerech 

vlivem jejího využívání jako důlní vody pro úpravu štěrkopísku na technologické lince 

ve štěrkopískovně Tovačov. Hladina v jezerech je pravidelně monitorována. 
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Neupravená vytěžená surovina není vhodná pro přímé použití, protože nesplňuje 

kritéria pro její zařazení jako štěrkopísek podle platných norem. Příčinou jsou zejména 

vysoký obsah odplavitelných částic a nevhodné zrnitostní složení s nízkým podílem 

frakcí nad 4mm (přibližně 20-25%). Vytěžená surovina je upravována praním a 

tříděním, tím je možno dosáhnout mnohem lepšího využití všech pozitivních vlastností 

suroviny, vyplývajících z jejího petrografického složení. 
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4. Navrhované řešení na provozovně Tovačov 

4.1. Nynější stav ukládání hmot 

Hmoty určené pro následnou sanaci a rekultivaci obsahují odplavitelné částice a 

kusy jílovitých proplástků. Množství těchto hmot úpravárenského procesu se pohybuje 

kolem 11% z celkového objemu vsázky do úpravy. Hmoty je proto třeba ukládat, nyní 

jsou hmoty vypouštěny do úložiště v severní části jezera Tovačov IV (Obr. 3). 

Vypouštění hmot se provádí pomocí potrubního vedení Js 320, které vede od 

úpravny suroviny až k současnému úložišti. Vzdálenost stávajícího úložiště od úpravny 

je vzdušnou čarou přibližně 800 m, skutečná délka potrubního vedení je delší a to 970 

m. V současné době je potrubní vedení na provozovně zdvojené. Předpokládalo se, že 

v případě zvýšení množství dopravovaných hmot a opotřebení časem by současné 

potrubí nápor nevydrželo. V praxi bylo ovšem zjištěno, že jednoduché potrubí na 

dopravu hmot plně vystačuje, jelikož větší trvanlivost zvyšuje především čedičová 

vystýlka potrubí, kterou je obalena vnitřní část potrubí. Zdvojené potrubí nyní funguje 

jako záložní varianta v případě nehody či porušení prvního z potrubních vedení. 

Kapacita současného úložiště hmot činí přibližně 405 tis. m3. V současné době je 

úložiště zaplněno již ze tří čtvrtin, proto je hledání nových prostorů k ukládání hmot pro 

tovačovskou provozovnu doslova existenční záležitostí. Bez úložiště hmot pro 

následnou sanaci a rekultivaci nemůže provozovna fungovat. Kapacita současného 

úložiště v případě dotěžení celé oblasti Tovačov IV – Skašov vyhovovat nebude. 

Vytěžení skašovského dobývacího prostoru předpokládá množství až 350 tis. m3 hmot, 

z toho kusový jíl činí asi 159 tis. m3. 

Kusový jíl je ukládán na vnitřní deponie do vytěžené části ložiska Tovačov IV, 

část tohoto materiálu se může využít pro budování nového úložiště. 
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Obrázek 4: Umístění současného úložiště hmot v oblasti Tovačov IV 

 

 
Obrázek 5: Vypouštění hmot do stávajícího úložiště 
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4.2. Navrhované řešení úložiště hmot 

4.2.1. Řešení nového úložiště 

Nové úložiště hmot pro následnou sanaci a rekultivaci plánuji vybudovat 

v dobývacím prostoru Tovačov IV v části Skašov. Po postupném dotěžení jihozápadní 

části jezera se začne navážet materiál pro vytvoření hráze nového úložiště (Obr. 4, 

vyznačeno červenou barvou). I kusový jíl, který je významnou částí nevyužitelných 

hmot pro následnou sanaci a rekultivaci, by se nyní kromě vnitřní deponie ukládal také 

do prostoru, kde bude nová hráz. 

Hráz se kromě již zmíněné části kusového jílu vybuduje především pomocí 

skrývkové podorniční zeminy, tzv. hlušiny. K navezení materiálu se využije menšího 

poloostrova, který se v tomto místě nyní nachází a mohl by sloužit jako základ pro 

vytvoření hráze. Hráz by měla být po své délce široká přibližně 6 až 8 m, sklon svahu 

hráze bude v poměru 1:15. Hladina jezera i nového úložiště by měla dosahovat přibližně 

4 m pod horní hranu hráze. 

Nové úložiště hmot bude přibližně třikrát větší než současné úložiště 

v severozápadní části jezera Tovačov IV (Obr. 4, vyznačeno modrou barvou). 

 

 
Obrázek 6: Umístění nového úložiště hmot v oblasti Skašova 
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4.2.2. Výstavba či úprava objektů spojených s řešením 

Zřízení nového úložiště hmot pro následnou sanaci a rekultivaci není spojeno jen 

s vybudováním nové hráze. Musíme brát v potaz také další aspekty s provozem a 

dopravováním hmot do úložiště. Je nutné přemístit potrubní vedení přivádějící hmoty 

od úpravny do úložiště. Z důvodu velké vzdálenosti od úpravny je rovněž nezbytné 

zřízení přečerpávací stanice, která nám dodá potřebnou rychlost dopravování. 

 

 
Obrázek 7: Umístění potrubního vedení od úpravny k novému úložišti 

 

Potrubní vedení od úpravny k úložišti 

Jak bylo již zmíněno, potrubní vedení k současnému úložišti je zdvojeno. Proto 

využijeme nepoškozené části tohoto potrubí k přemístění na nové místo. Vzdálenost od 

úpravny k úložišti bude delší než současný stav, proto se musí zakoupit i část nového 

potrubního vedení. Délka potrubí se plánuje na 1,8 km, což je o 830 m více než 

současná délka potrubního vedení. 

Umístění tohoto vedení nebude jednoduché. V areálu provozovny je mnoho 

budov či jiných omezení kudy potrubí vést nemůžeme. Jedna z možných variant, kudy 

je možno toto téměř dva kilometry dlouhé vedení vést, je podél břehu jezera Tovačov 
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IV. Od úpravny jižně kolem areálu panelárny společnosti SKANSKA, a.s. a poté 

západně až na západní konec jezera, kde budou hmoty pro následnou sanaci a 

rekultivaci vypouštěny. 

Během přemisťování a demontáži potrubí bude třeba zajistit, aby přemisťované 

potrubí bylo podloženo betonovými patkami a je třeba zajistit i uskladnění spojek. 

 

Přečerpávací stanice 

Po vybudování hráze a potrubního vedení se bude muset vybudovat také 

přečerpávací stanice, která bude umístěna v těsné blízkosti nového úložiště. 

Vybudování je nutné vzhledem k velké vzdálenosti úložiště od úpravny, která je 

situována v severní části celé oblasti a to 1,3 km vzdušnou čarou, plánovaná trasa 

potrubí činí dokonce 1,8 km. Na takto dlouhých trasách je problém v požadovaném 

sklonu. Vybudováním přečerpávající stanice se docílí požadované rychlosti 

dopravovaného materiálu. 
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5. Ekonomický a ekologický přínos navrhovaného řešení 

5.1. Ekonomické posouzení navrhovaného řešení 

Ekonomické zhodnocení tohoto řešení jde do záporných hodnot a je nákladné. 

S novým úložištěm hmot pro následnou sanaci a rekultivaci jsou spojeny především 

výdaje. Jiného zbytí ovšem není, jelikož bez nového úložiště by těžba a následná úprava 

suroviny nemohla fungovat. Na úložišti hmot další fungování provozovny doslova 

závisí jelikož produkt úpravnictví se někde ukládat musí.  

Zřízením nového úložiště hmot pro následnou sanaci a rekultivaci jsou nejvyšší 

náklady na přemístění stávajícího a zakoupení nového potrubního vedení. Další náklady 

budou spojeny s přemisťováním hmot pro vytvoření hráze přepažující úložiště od jezera 

Tovačov IV a vybudování nové přečerpávací stanice, která bude regulovat množství 

čerpáné suroviny a udávat rychlost čerpání. Určitou část v rozpočtu zaujímá také 

položka následné technické a biologické rekultivace. 

Před zahájením budování bude dodavatelům na základně projektové 

dokumentace zadáno výběrové řízení. Ze všech nabídek bude vybrána ta nejvýhodnější, 

to znamená cenově a kvalitativně nejlepší. 

 

Odhadované náklady navrhovaného řešení 

Přemístění a zakoupení nového potrubního vedení 1,5 mil. Kč 

Zřízení přečerpávací stanice 800 tis. Kč 

Vytvoření hráze přepažující úložiště a jezero Tovačov IV 2,7 mil. Kč 

Závěrečná technická rekultivace 200 tis. Kč 

Závěrečná biologická rekultivace 450 tis. Kč 

Celkové odhadované náklady: 5,65 mil. Kč 

 
Tabulka 1: Odhadované náklady navrhovaného řešení 

 

5.2. Ekologický přínos pro oblast 

Z ekologického hlediska vznikne po ukončení těžby pro tovačovskou oblast 

obrovský přínos. Po zaplnění plánovaného úložiště hmot pro následnou sanaci a 
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rekultivaci v oblasti Tovačov IV – Skašov bude zahlazení těžby probíhat postupným 

vznikem litorálního pásma. V prostorech bývalého úložiště tedy budou mokřady a spolu 

s tím spojena rozptýlená výsadba nízkých dřevin. Plocha bude ponechána přirozené 

sukcesi vodních rostlin (ostřice, orobinec, rákos, sítiny apod.). 

Znamená to vznik ideálního prostředí pro vzácné živočichy a hnízdění ptactva. 

V minulých letech přilákaly již rekultivované části jezer mnoho chráněných živočichů, 

zahnízdili zde dokonce chránění mořští orli s rozpětím křídel přes dva metry. Do oblasti 

se také vrátily vzácné druhy volavek či bobra evropského. Již nyní se nachází v oblasti 

Remízek lužní les, který je těžbou neposkvrněn a je rájem pro živočichy a rostliny. 

Kromě rekultivovaného úložiště hmot pro následnou sanaci a rekultivaci bude 

do přilehlého jezera Tovačov IV po dotěžení vypuštěna vsádka rybího potěru a plocha 

bude zapsána do katastru nemovitostí v kultuře vodní plocha. Přilehlé břehové části 

budou zatravněny luční směsí (jílek vytrvalý, kostřava, srha říznačka apod.). 

Biologická rekultivace celé oblasti jezera Tovačov IV a Skašov se bude provádět 

přibližně osm let, podle předpokladů tedy do roku 2022. Vše ovšem záleží na ukončení 

těžby výhradního ložiska, které závisí na stavu a poptávce především na stavebním trhu. 
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6. Závěr  

 Mým úkolem v zadané bakalářské práci bylo vyhledání a následné řešení nových 

prostorů k ukládání hmot pro následnou sanaci a rekultivaci. V severovýchodní části 

jezera Tovačov IV se nádrž pro hmoty blíží k úplnému naplnění, proto je třeba situaci 

řešit a hledat nové prostory pro ukládání hmot. 

Prostory jsem našel v jihozápadní části provozovny, v části Skašov. Úložiště 

bude odděleno hrází na jeho východní části od jezera Tovačov IV. Spolu s přemístěním 

potrubního vedení bude třeba zajistit výstavbu přečerpávací stanice, jelikož vzdálenost 

úložiště od úpravny je relativně velká a nemusela by být zajištěna požadovaná rychlost 

dopravovaných hmot. 

Návrh zajistí životaschopnost provozovny na další roky a nebude muset být 

těžba suroviny přerušena či dokonce úplně zastavena. 
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