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Úvod
Hornomoravský úval patĜí svou rozlohou 1315 km2 (Demek a kol., 2006) k nejvČtším
geomorfologickým celkĤm v ýeské republice. Je souþástí Karpatské soustavy, která na území
ýeské republiky zasahuje jako VnČkarpatské sníženiny a VnČjší západní Karpaty. Celá tato
oblast byla stejnČ jako ýeský masiv vyvrásnČna v období starších prvohor (silur) hercynskou
orogenezí. Jak Západní Karpaty, tak i ýeský masiv jsou od sebe oddČleny pásmem pĜedhlubní,
jejíž souþástí je i Hornomoravský úval. Tato pĜedhlubeĖ byla v období tĜetihor zatopena
epikontinentálním moĜem.
Hlaví osou Hornomoravského úvalu je Ĝeka Morava, jejíž rozsáhlá niva je tvoĜena
silnou vrstvou sedimentĤ. Tyto sedimenty mají štČrko-písþitý charakter, což celému území
dává vysoký potenciál z hlediska tČžby stavebního materiálu.
PĜíþinou mé volby tohoto tématu diplomové práce je skuteþnost, že již dlouhou dobu
nebyl provádČn žádný výzkum zabývající se zhodnocením opuštČných tČžebních prostor a
jejich možným využitím. Zabývat se využitím tČžebních prostor po jejich opuštČní je dle
mého soudu velice dĤležité z hlediska zachování co možná nejpĜirozenČjšího životního
prostĜedí. Veškerá tČžební práce totiž musí být provádČna s ohledem na trvale udržitelný
rozvoj, který vede k zachování pĜíznivých podmínek pro život následujících generací.
S rozvojem lidské spoleþnosti, která s sebou logicky pĜináší stále vČtší požadavky na
energii, produkci potravin a produktĤ prĤmyslové výroby, rostou také nároky na produkci
nerostných surovin. V souþasnosti je jedním s globálních problémĤ lidstva zvyšující se poþet
obyvatel, který za posledních 200 až 300 let vykazuje exponenciální charakter. To s sebou
nenese jen problém pĜelidnČnosti a zvýšeného výskytu smrtelných chorob s rizikem pandemie.
Ne ménČ významným problémem je velká potĜeba výstavby nových domĤ a bytĤ –
rozšiĜování sídel – spojená s nutností tČžit stále vČtší množství stavebních surovin. Toto je
hlavní kolizní þlánek trvale udržitelného rozvoje.
Souþasná tČžba se proto potýká s velmi obtížnou situací – tČžit co nejvíce, souþasnČ
však dbát na zachování životního prostĜedí. Tato složitá situace vede tČžební spoleþnosti
k þastému hodnocení jejich vlivu na životní prostĜedí a k pĜijímání nejrĤznČjších opatĜení.
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1. Cíle
Cílem

diplomové

práce

je

komplexnČ

charakterizovat

tČžbu

štČrkopískĤ

v geomorfologickém celku Hornomoravský úval vþetnČ historického aspektu a zhodnocení
environmentálních dĤsledkĤ tČžební þinnosti v krajinČ. V rámci zpracování diplomové práce
bude autor pracovat s historickou regionální literaturou a podrobnČ zmapuje všechny tČžební
antropogenní tvary v zájmovém území (þinné i opuštČné). Provede jejich komplexní
morfometrickou charakteristiku a základní typologii. V pĜípadČ opuštČných dobývacích
prostorĤ se autor zamČĜí na jejich souþasné využití a další možnosti rozvoje.
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2. Metodika práce
Diplomová práce je zpracována podle pĜedem stanovené osnovy a zahrnuje podstatné
body a problémy související s tČžbou štČrkopískĤ v Hornomoravském úvalu. Ty jsou
rozpracovány do podrobnČjších charakteristik, takže tvoĜí komplexní pohled na danou
problematiku.
Diplomová práce je metodicky rozdČlena do dvou celkĤ. Prvním z nich je rešerše
odborné literatury. Využito bylo pĜedevším Hornických roþenek 2002–2005, dále pak
Ekonomika pĜírodních zdrojĤ a surovinová politika (DvoĜák a Nouza 2002). PĜi zpracovávání
geologického vývoje Hornomoravského úvalu jsem vycházel zejména z publikace Reliéf
Moravy a Slezska v kvartéru (Czudek 1997). Pro doplnČní bylo využito také internetových
zdrojĤ a publikací zabývajících se Ĝíþními terasami (Balatka, B., Sládek, J. 1962; Havlíþek, P.
1983, 1991; RĤžiþka, M. 1968; Zeman, A. 1971 nebo Zeman, A. a kol. 1980). Dalším
zdrojem byly publikace zabývající se vývojem krajiny v Hornomoravském úvalu (Havlíþek, P.
1994b; Malý, J. 1983; Novák, V. J. 1925; Opravil, E. 1987, 1995 a RĤžiþka, M. 1969, 1973,
1989).
PĜi zpracování mapy „TČžba štČrkopískĤ v Hornomoravském úvalu a využití
opuštČných dobývacích prostorĤ“, zpracované v mČĜítku 1:50000, bylo využito informací
z obecních úĜadĤ a spoleþností, které na území Hornomoravského úvalu provádČjí tČžbu
štČrkopískĤ.
Podkladem ke zpracování této mapy byl soubor osmi Základních map ýeské republiky
vydaných ýeským úĜadem zemČmČĜiþským a katastrálním v Praze v mČĜítku 1:50000. Do
mapy byla nejprve vyznaþena hranice Hornomoravského úvalu a hranice dobývacích prostorĤ.
Poté bylo možné na základČ terénního výzkumu a informací z výše uvedených zdrojĤ
vyznaþit do mapy tématický obsah. Ten obsahuje lokality souþasné tČžby, jež jsou na základČ
objemu tČžby rozþlenČny do tĜech kategorií a využití opuštČných dobývacích prostorĤ, které
jsou typologicky zaĜazeny do pČti kategorií. Jako kartografický vyjadĜovací prostĜedek byl
zvolen bodový znak, který je v pĜípadČ vymezení lokalit souþasné tČžby velikostnČ stupĖován
(vyjadĜuje zde kvantitu v podobČ objemu tČžby na jednotlivých lokalitách). Využití
opuštČných dobývacích prostorĤ je vyjádĜeno velikostnČ jednotným bodovým znakem.
Kvalita znaku je v tomto pĜípadČ vyjádĜena barevným odlišením. Pro lepší orientaci jsem
v mapČ umístil pĜehlednou tabulku se všemi tČžebními lokalitami, kde budou souþasné a
opuštČné tČžební prostory od sebe barevnČ odlišeny.
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Druhým metodickým postupem byl terénní výzkum zamČĜený na zmapování
souþasného využití opuštČných tČžebních prostor, urþení jejich pĜesné polohy a získání
fotografické dokumentace. Terénní výzkum byl založen na porovnávání mapy „PĜehledná
mapa lomĤ olomoucké oblasti“ z roku 1946 a topografické mapy mČsta Olomouce (Olomouc,
1:16 000). PĜi urþování polohy tČžebního prostoru jsem využíval výrazných orientaþních bodĤ,
jakými jsou napĜíklad silnice a cesty nebo vodní toky. Základním vodítkem pro urþení polohy
lomu byla také databáze lomĤ (Pokorný, 1950), kde byla struþnČ ale výstižnČ popsána jeho
poloha. ZjišĢování souþasného využití lomu se odvíjelo od jeho výraznosti v terénu. Pokud
jsou stopy po tČžbČ výrazné, je možné naprosto pĜesnČ urþit nejen polohu lomu, ale i jeho
souþasné využití (zaplaveno, využíváno jako chránČná oblast).
Pro zpracování diplomové práce byly použity také informace z MČstského
informaþního centra v PĜerovČ, MČstské knihovny, muzea Komenského a Magistrátu mČsta
PĜerova – referát životního prostĜedí a referát územního plánování. Podkladem byly také
informace poskytnuté tČžebními spoleþnostmi a spoleþností Vodovody a kanalizace PĜerov.
Základním zdrojem informací pro zpracování návrhu školní exkurze byla topografická
mapa „stĜední Morava, 1:100 000“. PĜi zpracování tohoto návrhu bylo postupováno tak, aby
navrhované lokality mČli co nejvČtší didaktický význam. Hlavní dĤraz byl kladen na lokality
spojené s tČžbou štČrkopískĤ a na lokality významné z krajinného nebo kulturního hlediska.
Ve snaze zajistit co možná nejširší vzdČlávací význam exkurze byly vybrány nejzajímavČjší
lokality s dĤrazem na jejich vzájemnou spojitost. Nedílnou souþástí návrhu bylo navštívení
tČchto lokalit, což mi umožnilo sestavit þasový harmonogram navrhované exkurze. V pĜípadČ
návštČvy ýOV Henþlov a úpravny vody v Troubkách spojené s odborným výkladem, bylo pĜi
zpracování þasového harmonogramu využito osobních zkušeností (lokality jsem sám jako
student navštívil).
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3. Vymezení zájmového území
Zájmovým územím pro zpracování diplomové práce je Hornomoravský úval ve
vymezení (Demek a kol., 2006).
Z hlediska administrativního þlenČní ýeské republiky leží Hornomoravský úval na
území dvou krajĤ a pČtí okresĤ. Z krajĤ je to kraj Olomoucký a Zlínský, z okresĤ pak okres
Olomouc, PĜerov, ProstČjov (jsou souþástí Olomouckého kraje), KromČĜíž a Zlín (ty jsou
souþástí Zlínského kraje). Olomoucký kraj patĜí svou rozlohou k stĜednČ velkým krajĤm,
zatímco Zlínský kraj k tČm nejmenším. Poþet obyvatel v tČchto krajích mírnČ pĜevyšuje
hodnotu 500 000.
PlošnČ nejrozsáhlejším okresem, na nČmž se Hornomoravský úval rozprostírá je okres
Olomouc. Naopak tím nejmenším je okres KromČĜíž.
Pro potĜeby Eurostatu (Statistický úĜad Evropské unie) je ýeská republika od 1. 1.
2000 þlenČna do osmi oblastí (NUTS – 2), které jsou vymezeny tak, aby se poþet obyvatel
tČchto oblastí pohyboval okolo jednoho milionu. Na základČ tohoto þlenČní je
Hornomoravský úval souþástí oblasti StĜední Morava. Tato oblast sdružuje Olomoucký a
Zlínský kraj.
Oblast StĜední Morava sousedí na severu až severovýchodČ s oblastí Ostravsko a na
západČ až jihozápadČ s oblastí Severovýchod a Jihovýchod.
Hranice Hornomoravského úvalu tvoĜí obec Libina, vymezující jeho severní hranici.
Táhne se na východ pĜes Šternberk, Velkou BystĜici a PĜerov, který tvoĜí hranici s Moravskou
bránou. Pokraþuje až k Otrokovicím, kde se stáþí k západu a pokraþuje pĜes KromČĜíž,
Kojetín, Plumlov, Kostelec na Hané. PĜes Litovel a Uniþov se vrací k obci Libina.
Hornomoravský úval má výraznČ protáhlý tvar v severo-jižním smČru. Již pĜi pouhém
pohledu na mapu je zĜejmé, že jeho severojižní rozmČr je zhruba dvojnásobkem jeho
východo-západního rozmČru. O tom svČdþí také jeho délka, která má hodnotu cca 85 km a
šíĜka, jejíž hodnota je cca 35 km. Délka a šíĜka jsou tak k sobČ v pomČru cca 2:1.
Hranice Hornomoravského úvalu mají po celé své délce pĜibližnČ pĜímoþarý prĤbČh.
Pouze na styku se ZábĜežskou vrchovinou a Hanušovickou vrchovinou jsou jeho hranice ve
svém

prĤbČhu

þlenitČjší.

Na

jihovýchodČ

narušuje

pĜímoþarý

prĤbČh

hranic

Hornomoravského úvalu pouze úzký výbČžek smČrem na Uherské hradištČ a výbČžek
východním smČrem, který sahá k Holešovu.
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4. Fyzickogeografická charakteristika Hornomoravského úvalu
Hornomoravský úval se nachází ve stĜedu Moravy, má protáhlý tvar táhnoucí se
severo-jižním smČrem. Je samostatným geomorfologickým celkem, který je spolu
s Moravskou bránou, Vyškovskou bránou a Dyjsko – svrateckým úvalem souþástí
podsoustavy Západní VnČkarpatské sníženiny, spadající do soustavy VnČkarpatské sníženiny,
která tvoĜí provincii Západní Karpaty (Demek a kol., 2006).
Z geomorfologického hlediska ohraniþují Hornomoravský úval celky Hanušovická
vrchovina, Nízký Jeseník, Moravská Brána, Podbeskydská pahorkatina, Vizovická vrchovina,
ChĜiby, Litenþická pahorkatina, Vyškovská brána, Drahanská vrchovina a ZábĜežská
vrchovina. Hornomoravský úval má ze všech geomorfologických celkĤ tvoĜících Západní
VnČkarpatské sníženiny nejplošší charakter, neboĢ jeho nejvyšší bod Šumvaldská horka je
nejnižším vrcholem celé provincie Západní Karpaty. Jeho výška je 331 m n. m.

Geomorfologická regionalizace podle Demka a kol. (2006)
PROVINCIE: Západní Karpaty
SUBPROVINCIE (SOUSTAVA): VnČkarpatské sníženiny
OBLAST (PODSOUSTAVA): Západní VnČkarpatské sníženiny
CELEK: Dyjsko - svratecký úval
Vyškovská brána
Hornomoravský úval
Moravská brána

Subprovincie VnČkarpatské sníženiny pĜedstavují pruh nižšího a ménČ þlenitého
terénu v Jihomoravském a Severomoravském kraji, probíhající od Znojma pĜes Brno, Vyškov,
PĜerov, Hranice až k OstravČ. Jejich rozloha þiní 3928 km2, stĜední výška je 228,9 m a stĜední
sklon 1°26´. MorfostrukturnČ jsou souþástí karpatské þelní hlubiny, která vznikla pĜed þelem
vrásnČjících se VnČjších Západních Karpat. VnČkarpatské sníženiny jsou vyplnČny pĜevážnČ
neogenními a þtvrtohorními usazeninami, ze kterých místy vyþnívají kry starších hornin.
Vyznaþují se rovinatým a pahorkatinatým reliéfem s mČkkými tvary. VĤþi starším pohoĜím na
severozápadČ je jejich omezení vČtšinou výrazné (zlomové svahy), zatímco vĤþi mladším
pohoĜím na jihovýchodČ jsou omezeny ménČ výraznČ.
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DČlí se na Západní VnČkarpatské sníženiny a Severní VnČkarpatské sníženiny, které
jsou ve vČtšinČ pĜípadĤ pokryty úrodnými poli a loukami. V Ostravské pánvi byl povrch
znaþnČ zmČnČn hospodáĜskou þinností þlovČka (zejména dolováním).
Oblast Západních VnČkarpatských sníženin tvoĜí západní þást VnČkarpatských
sníženin. Tyto sníženiny probíhají jako pruh nižšího terénu od jihozápadu k severovýchodu
v Jihomoravském a Severomoravském kraji od Znojma pĜes Brno, Vyškov, PĜerov
k Hranicím. Jeho rozloha þiní 3442 km2, stĜední výška je 226,7 m a stĜední sklon 1°24´.
MorfostrukturnČ jsou souþástí karpatské þelní hlubiny, která vznikla v tĜetihorách pĜed þelem
vrásnících se VnČjších Západních Karpat. Jsou vyplnČny neogenními a þtvrtohorními
usazeninami, z nichž místy þní kry starších hornin. Vyznaþují se rovinatým a pahorkatinatým
reliéfem, s mČkkými tvary. Náleží k nim rozsáhlé sníženiny Dyjsko-svrateckého a
Hornomoravského úvalu spojeného užšími sníženinami Vyškovské a Moravské brány.
VČtšinou jsou pokryty úrodnými poli a loukami, v nivách vodních toku se vyskytují zbytky
lužních lesĤ.
Geomorfologický celek Hornomoravský úval je pak charakterizován jako široká,
protáhlá sníženina o rozloze 1315 km2, stĜední výšce 225,8 m a stĜedním sklonu 0°54´.
V tomto pĜípadČ se jedná o pĜíkopovou propadlinu vyplnČnou neogenními a kvartérními
usazeninami. Osu tvoĜí široká niva Ĝeky Moravy. V západní þásti se vyskytují nížinné
pahorkatiny, východní þást je tvoĜena pĜevážnČ náplavovými kužely tokĤ stékajících
z JeseníkĤ. PĜevážnou þást rozlohy zaujímají pole, v nivách se pak vyskytují lužní lesy.
(Demek a kol., 2006)
Hornomoravský

úval

je

na

Ĝeky

pomČrnČ

bohatou

oblastí.

Osu

tohoto

geomorfologického celku tvoĜí stĜední tok Ĝeky Moravy, která má zde nČkolik pĜítokĤ. Jedná
se pĜedevším o Ĝeku Oskavu, Sitku, Blatu, Valovou (Romže) a Hanou. NejvýznamnČjším
pĜítokem Moravy je Ĝeka Beþva, z níž do Hornomoravského úvalu zasahuje její dolní þást. Za
zmínku stojí také Ĝeka MoštČnka, která je zdrojem známé minerální vody Hanácká kyselka.
Osu Hornomoravského úvalu tvoĜí Ĝeka Morava [þ. h. p. 4-10-01-001], která pramení
na jižních svazích Kralického SnČžníku ve výšce 1380 m n. m., ústí zleva do Dunaje u DČvína
v 136 m n. m. Plocha povodí je 26 579,7 km2, délka toku je 353,1 km a prĤmČrný prĤtok
v ústí 120 m3/s. Morava se svými pĜítoky odvodĖuje pĜevážnou þást obou moravských krajĤ.
Od pramene teþe pĜibližnČ jižním až jihovýchodním smČrem. Nejprve protéká hornatinu
Kralického SnČžníku, dále pak Branenskou vrchovinu a Mohelnickou brázdu. StĜední þást
toku se nachází na území Hornomoravského úvalu. Dolní tok, kde se tato Ĝeka stáþí
k jihozápadu, se nachází na území Dolnomoravského úvalu.
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ěeka Morava je vodohospodáĜsky významným tokem s pstruhovou vodou na horním
toku (od pramene až po jez v Hanušovicích). Mimopstruhová voda je od jezu v Hanušovicích
po ústí do Dunaje. Od Velké Moravy po jez v BartonovČ (31 km) se jedná o vodácky
využívaný úsek s obtížností WW III. Úsek od jezu v BartonovČ po most v Olomouci (79 km)
má pak obtížnost WW I a poslední 235km úsek od Olomouce po ústí má obtížnost ZWB. Na
území CHKO Litovelské Pomoraví a na území rezervace soutoku Moravy a Dyje je na tomto
toku vymezen chránČný úsek. ýistota vody v horní þásti toku až po soutok s Krupkou spadá
do kategorie I. tĜídy, od Hanušovic po ústí pak do kategorie IV. tĜídy.
Pravým pĜítokem Moravy je Ĝeka Blata [þ. h. p. 4-12-01-002 (III.)], jejíž pramen se
nachází severnČ od Vilémova ve výšce 440 m n. m. Do Moravy ústí u Lovosic ve výšce 193
m n. m. Plocha povodí je 305,6 km2, délka toku þiní 45,1 km a prĤmČrný prĤtok v ústí je 0,62
m3/s. Jedná se o vodohospodáĜsky významný tok s mimopstruhovou vodou po celé délce toku.
NejvýznamnČjším levostranným pĜítokem Moravy je Ĝeka Beþva [þ. h. p. 4-11-02-001
(II.)], která vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Beþvy u Valašského MeziĜíþí
v nadmoĜské výšce 288 m n. m. Ústí zleva do Moravy u Troubek v nadmoĜské výšce 195 m n.
m. Plocha povodí þiní 1 625,7 km2, délka toku je 119,6 km a prĤmČrný prĤtok v ústí je 17,5
m3/s. Nejprve teþe napĜíþ Podbeskydskou pahorkatinou, u Hranic na MoravČ pĜitéká do
sníženiny Moravské brány, kterou protéká až po PĜerov. ZávČreþný úsek jejího toku pĜed
ústím do Moravy se nachází na území Hornomoravského úvalu.
Jedná se o hospodáĜsky významný tok, který je od soutoku Vsetínské a Rožnovské
Beþvy Ĝazen do mimopstruhového pásma. Vodácky využívaná je Beþva v délce 61 km o
obtížnosti ZWC (tekoucí voda o rychlosti proudu vyšší než 6–8 km/hod., proud je souvislý,
netvoĜí peĜeje, jen za pĜekážkami a u bĜehĤ se mohou tvoĜit zpČtné proudy). Horní þást toku
se nachází v hospodáĜsky velmi významné oblasti Beskyd. ýistota vody II. tĜídy sahá po
PĜerov, od nČj po ústí je zaĜazena do kategorie IV. tĜídy.
V HenþlovČ je þistiþka odpadních vod, která þistí vodu mechanickým, chemickým i
biologickým zpĤsobem. V Troubkách je úpravna vody, která vodu proþišĢuje ozónem a
obohacuje ji o fosfor, železo a jód. Dezinfikuje ji také pĜimČĜeným obsahem chlóru.
Jako zdroj minerální vody je využívána MoštČnka [þ. h. p. 4-12-02-072 (III.)]. Ta
pramení na svazích Kelþského Javorníku ve výšce 710 m n. m. a ústí zleva do Moravy u
KromČĜíže ve výšce 191 m n. m. Plocha povodí þiní 364 km2, délka toku je 44,5 km a
prĤmČrný prĤtok v ústí þiní 1,29 m3/s.
Jedná se o vodohospodáĜsky významný tok. Pstruhová voda se nachází v horní þásti
toku po Domažlice, mimopstruhová pak od Domažlic po ústí.
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K dalším významným pĜítokĤm Moravy patĜí Romže [þ. h. p. 4-12-01-026], která
pramení ve Dzbeli ve výšce 492 m n. m. a ve výšce 192 m n. m. ústí zprava do Moravy u obce
UhĜiþice. Plocha povodí je 456,4 km2, délka toku þiní 31,3 km a prĤmČrný prĤtok v ústí 1,37
m3/s.
Je to vodohospodáĜsky významný tok s pstruhovou vodou na horním úseku až po jez
v LutotínČ a mimopstruhovou vodou od tohoto jezu po ústí. ýistota vody na dolním toku
spadá do kategorie IV. tĜídy.
ěeka Haná [þ. h. p. 4-12-02 (III.)] vzniklá soutokem Velké a Malé Hané v DČdicích
ve výšce 260 m n. m., ústí zprava do Moravy u Postoupek – Hradiska ve výšce 192 m n. m.
Plocha povodí þiní 607,8 km2, délka toku je 57,1 km a prĤmČrný prĤtok v ústí 1,70 m3/s.
Je to vodohospodáĜsky významný tok, který je po celé své délce veden jako
mimopstruhová voda s þistotou IV. tĜídy.
Kotojedka [þ. h. p. 4-12-02-105 (III.)] pramení jižnČ od Cetechovic ve výšce 455 m n.
m. a ústí zprava do Moravy u KromČĜíže ve výšce 185 m n. m. Plocha jejího povodí je 131,9
km2, délka toku þiní 23,4 km a prĤmČrný prĤtok v ústí je 0,50 m3/s.
Posledním významným pĜítokem Moravy je Ĝeka Oskava [þ. h. p. 4-10-03-022 (III.)],
která pramení na jihovýchodních svazích Kamenného vrchu ve výšce 860 m n. m. a ústí zleva
do Moravy u Chomoutova ve výšce 215 m n. m. Plocha jejího povodí je 571,8 km2, délka
toku 50,4 km a prĤmČrný prĤtok v ústí 3,53 m3/s.
StejnČ jako všechny ostatní toky je i Oskava vodohospodáĜsky významným tokem.
Pstruhová voda sahá od pramene po obec Šumvald, mimopstruhová voda pak od Šumvaldu
po ústí. (Vlþek, 1984)
K hydrologické charakteristice je dĤležité pĜipomenout také soustavu vodních ploch
nacházejících se v okolí Tovaþova . Tato jezera vznikla tČžbou štČrkopískĤ a tvoĜí významnou
ptaþí rezervaci.
Z hlediska klimatických pomČrĤ je celá oblast Hornomoravského úvalu podle Quitta
(1971) souþástí teplé klimatické oblasti (T2).
Tato oblast je charakterizována prĤmČrnou roþní teplotou 8,1 až 8,5° C. PrĤmČrnČ je
zde 33 dnĤ ledových (teplotní maximum je v nich -0,1° C a nižší), 104 dnĤ mrazových
(minimální teplota v nich je -0,1° C a vyšší), 47 dnĤ letních (maximální teploty v nich jsou
25° C a víc) a 8 dnĤ tropických (maximální teplota v nich je 30° C a více). Vegetaþní doba (s
prĤmČrnou denní teplotou nad 10° C) zaþíná obvykle v druhé polovinČ února a konþí v druhé
polovinČ listopadu. Srážkový úhrn ve vegetaþním období þiní 350–400 mm, v zimním období
pak 200–300 mm. Poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou je 40–50. PĜevládají západní a
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severovýchodní vČtry s nejvČtší intenzitou v jarních mČsících. NejvČtší oblaþnost je
charakteristická pro zimní mČsíce, nejmenší pak pro konec léta.
Následující klimatické charakteristiky jsou z meteorologické stanice PĜerov a
Olomouc. Údaje jsou staršího data, protože se mi nepodaĜilo sehnat aktuálnČjší informace.

Tabulka 1: Roþní chod teploty vzduchu v PĜerovČ v období 1951–1980 (Quitt, 1971)
MČsíce
°C

I.
-2

II.
-0,3

III.
3,7

IV.
8,9

V.
13,7

VI. VII.
17,2 18,5

VIII. IX.
17,7 14

X.
8,8

XI.
4,3

XII.
0,2

Graf 1: Roþní chod teploty v PĜerovČ v období 1951–1980 (Quitt, 1971)
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Graf roþního chodu teplot v PĜerovČ v období 1951–1980 má tvar Gaussovy kĜivky
normálního rozdČlení þetností s maximem teplot v þervenci (18,5° C) a minimem v lednu
(-2° C).

Tabulka 2: Roþní chod srážek v PĜerovČ v období 1951–1980 (Quitt, 1971)
MČsíce

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Srážky
(v mm)

22

26

30

41

63

74

80

68

36

36

38

25

16

Graf 2: Roþní chod srážek v PĜerovČ v období 1951–1980 (Quitt, 1971)
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Z grafu 2 mĤžeme vyþíst nejvČtší úhrn srážek, který byl zaznamenán na stanici PĜerov
v období 1951–1980 v þervenci s hodnotou 80 mm. Nejnižší srážkové úhrny byly v tomto
období zaznamenány v lednu (22 mm).

Tabulka 3: PrĤmČrný poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou na stanici Olomouc v období
1921–1950 (Quitt, 1971)
MČsíce
Dny

IX.
0

X.
0,1

XI.
1,4

XII.
7,3

I.
II.
III. IV. V.
16,7 11,7 3,4 0,3 0

VI.
0

VII. VIII.
0
0

Rok
40,9

PrĤmČrný poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou na stanici v Olomouci v období
1921–1950 byl 40,9. Nejvíce dnĤ bylo zaznamenáno v lednu (16,7 dnĤ), nejménČ pak
v kvČtnu, þervnu, þervenci, srpnu a Ĝíjnu, které byly bez snČhové pokrývky.
Tabulka 4: PrĤmČrná þetnost vČtrĤ (v %) na stanici Olomouc v období 1921–1950 (Quitt,
1971)
SvČtová
strana

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

BezvČtĜí

ýetnost

10,1

7,6

4

9

12,1

6,9

10,2

15

25,1
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Na stanici v Olomouci bylo v období 1921–1950 zaznamenáno bezvČtĜí v 25,1 %
pĜípadĤ, což je nejþastČjší výskyt sledovaného jevu. Nejvíce se vyskytují severozápadní vČtry
(v 15 % pĜípadĤ), naopak nejménČ se vyskytují vČtry východní (ve 4 % pĜípadĤ).
Oblast Hornomoravského úvalu patĜí podle Culka (1996) do dvou biogeografických
subprovincií – Hercynské a Karpatské. Hercynskou subprovincii pĜedstavuje Litovelský a
ProstČjovský bioregion, Karpatskou subprovincii pak Kojetínský bioregion. Culek (1996)
charakterizuje subprovincii jako plošnČ pomČrnČ rozsáhlou oblast charakteristickou
modifikací vegetaþní stupĖovitosti, pĜiþemž jednotlivé subprovincie se od sebe odlišují
v jednom nebo dvou vegetaþních stupních. Dále jsou tyto subprovincie charakteristické svou
endemickou faunou a flórou a podobnými geologickými a geomorfologickými pomČry, jaké
vykazují sousední subprovincie.
Typickou þást ProstČjovského bioregionu tvoĜí sprašová pahorkatina na dnČ úvalu s
pĜevahou dubohabrových hájĤ s malými ostrovy teplomilných doubrav.
Dále jsou pro tento region charakteristické rozsáhlé, þasto mírnČ uklonČné plošiny
pokryté spraší, které spoþívají na vápnitém moĜském, þásteþnČ i nevápnitém limnickém
neogénu, ten se však na povrchu uplatĖuje jen sporadicky.
Reliéf je tvoĜen sprašovou pahorkatinou. Skalní tvary jsou plošnČ velmi omezené a
nevýrazné, s vazbou na lomy v kulmových sedimentech. Reliéf má charakter ploché
pahorkatiny s výškovou þlenitostí 30–70 m na severu, na východČ smČrem k nivČ Moravy pak
pĜechází do rovin s výškovou þlenitostí do 30 m.
Zcela dominují þernozemČ uložené na spraších, které však od vyšších poloh smČrem
k okraji Drahanské vrchoviny pĜecházejí do hnČdozemí. V úvalových polohách podél Ĝíþek,
stékajících z Drahanské vrchoviny, jsou vyvinuty typické þernice, podél Valové se vyskytují
až pernicové þernozemČ a organozemČ typu slatin.
Potenciální vegetaci bioregionu pĜedstavují dubohabĜiny, které jsou na svazích
vystĜídány ménČ nároþnými typy teplomilných doubrav. Flóra je spíše jednotvárná, pouze na
západním okraji ve zbytcích pĜirozené vegetace je její druhová diverzita rozmanitČjší.
Projevují se v ní vlivy teplé panonské flóry. Jako pĜíklady mohou sloužit Len žlutý, Divizna
brunátná, Smldník alsaský, Lecha þerná, Kozinec dánský, Potoþnice malolistá, Matizna
bahenní, Hlízovec LoeselĤv a Pampeliška bahenní.
PĜevažuje kulturní step s bČžnou faunou. Na zbytcích xerotermních lokalit se ojedinČle
vyskytuje pozoruhodná fauna panonské subprovincie. Romže a Valová patĜily pĤvodnČ
lipanovému až parmovému pásmu, jejich biota je však dnes decimována. Ostatní toky
náležely do pstruhového pásma, jsou však zneþištČny a jejich biota je zásadnČ pozmČnČna.
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Stojaté vody se vyskytují ojedinČle, a proto jsou nevýznamné. Jejich fauna je typická pro
nížiny. Mezi významné druhy živoþichĤ patĜí Ježek východní, Myšice malooká, Netopýr
brvitý, Strakapoud jižní, BĜehule Ĝíþní, Strnad luþní, JeštČrka zelená, Trojtunka stepní,
Suchomilka obecná a Kudlanka nábožná.
Severní þást Hornomoravského úvalu zaujímá Litovelský bioregion, jehož typická
þást je tvoĜena rozšíĜenou nivou Moravy, kde dochází k jejímu vČtvení. Dominuje zde dubobukový vegetaþní stupeĖ, s bohatou azonální biotou rozsáhlého komplexu lužních lesĤ
s neregulovanými vodními toky. Na oglejených sedimentech mimo nivu pĜevažují hygrofilní
typy dubohabĜin. V nivách se dnes kromČ lesĤ vyskytují þetné fragmenty luk, výše položené
þásti jsou zornČny a jejich biota je velmi ochuzena.
Povrch tvoĜí sedimenty mladších þtvrtohor. Jedná se pĜedevším o uloženiny nivy
Moravy a nČkterých jiných pĜítokĤ a nízké terasy, zþásti kryté hlínami, spraši, sprašovými
hlínami a lokálnČ i slatinami. Reliéf je charakteristický pro dna tektonických sníženin,
v hlubokých rysech vykazuje konkávní tvar a pĜi okrajích se vyskytují nízké pahorky nebo
stupnČ. Zvláštností je rozšíĜená niva Moravy, kde se v detailu uplatĖuje þlenČní
meandrováním a vČtvením se zbytky starých ramen a agradaþních valĤ. Skalní tvary zde
prakticky chybČjí.
Reliéf má ráz roviny s výškovou þlenitostí do 30 m, jen v okrajových pásmech se
vyskytují ploché pahorkatiny s þlenitostí 30–75 m.
PĜevažují glejové fluvizemČ, vyskytující se þasto na velkých plochách, které místy
pĜecházejí až do typických glejĤ. Mimo nivu jsou nejhojnČjšími pĤdami hnČdozemČ na
spraších, typické jsou ale i pseudoglejové luvizemČ jejímž podkladem jsou sprašové hlíny.
SevernČ od Olomouce je významná lokalita organozemí (slatin).
Potenciální vegetaci tvoĜí na vyvýšených místech dubohabĜiny. VýjimeþnČ jsou
v oblasti zachovány fragmenty teplomilných doubrav. Na vlhþích místech jsou zastoupeny
rĤzné typy hygrofilních lesĤ. Lesní vegetace byla z þásti pĜemČnČna na lignikultury topolĤ a
smrkĤ. PomČrnČ pestré je i složení zdejší flóry. Xerotermní druhy jsou velmi Ĝídké. ýasto se
kromČ typických druhĤ hercynského lesa stĜedních poloh objevuje vliv výše položených
pramenných oblastí Ĝeky Moravy. Na slatinách byly v nedávné minulosti zastoupeny þetné
boreální prvky (Vachta trojlistá, TuĜice pĜioblá, OstĜice plstnatoplodá), exklávnČ zde dĜíve
rostla i BĜíza nízká.
Byla zde zjištČna napĜ. Kýchavice zelenokvČtá, OmČj pestrý, Hadí koĜen vČtší.
PĜevažuje kulturní step s bČžnou faunou. Na xerotermních stanovištích je patrný pĜesah
karpatského elementu. V CHKO Litovelské Pomoraví je pĜítomen významný zbytek luhĤ,
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s neregulovaným tokem Moravy a odpovídající faunou (Pisík obecný, BĜehule Ĝíþní,
Moudivláþek lužní, Dvoujzubka lužní, vzácní korýši záplavových tĤní). Morava se v tomto
území vyznaþuje velkým bohatstvím druhĤ ryb a dalších vodních živoþichĤ. Poþátkem 90. let
sem byl introdukován bobr evropský.
Na stĜední MoravČ ležící Kojetínský bioregion je tvoĜen širokou nivou
s regulovanými Ĝekami, jež celý náleží do 2. vegetaþního stupnČ. Biota má azonální charakter
stĜedoevropských nivních spoleþenstev, v nichž se mísí vlivy sousedních bioregionĤ
západokarpatské i hercynské subprovincie. Tyto bioregiony jsou prezentované výskytem
nČkolika mezních prvkĤ. Od jihu sem zasahují teplomilné druhy. Krajinou dominantou jsou
pole, zachovány jsou ale i komplexy lužních lesĤ, zbytky luk a rybníky s bohatou faunou.
Bioregion budují široké sedimentární roviny Moravy a dolního toku Beþvy, tvoĜené
nivními sedimenty a nejnižšími štČrkopískovými terasami. Slatiny tvoĜí þasto závČreþné
stádium zazemĖování mrtvých ramen v nivČ. Reliéf je tvoĜený rĤznými stupni nivy,
protáhlými rameny vyskytujícími se v rĤzném stupni zazemnČní, a pĜilehlými terasovými
plošinami, které jen nepatrnČ vystupují nad nivu a zþásti ovlivnČnými vysokými povodnČmi.
Z pĤdních typĤ dominují glejové fluvizemČ. Pouze na bĜehových valech podél Beþvy,
krátkém úseku podél Moravy u Kojetína a na nízké terase u ChropynČ se vyskytují typické
fluvizemČ na písþitČjším materiálu. PĤdy se vyvinuly na bezkarbonátových sedimentech.
Mezi Troubkami, Chropyní a Horní MoštČnicí se vyskytují ostrovy typických þernic, u
ChropynČ jsou tyto þernice uloženy dokonce na karbonátových nivních sedimentech. Na
nízkých terasách severozápadnČ od PĜerova se vyskytují šedozemČ a hnČdozemČ se
sprašovým podložím. Malé plochy tvoĜí organozemČ.
Z hlediska fytogeografického þlenČní leží celý bioregion v termofytiku. Potenciální
vegetace je tvoĜena lužními lesy, které na vyvýšených místech pĜecházejí do dubohabĜin.
Primární bezlesí zde v minulosti pĜedstavovala pouze vodní vegetace. Flóra je spíše uniformní
s výskytem nČkterých mezních prvkĤ. BodovČ sem zasahují ještČ nČkteré druhy, splavené
z nižších poloh, jako je napĜ. Kerblík lesklý nebo Knotovka lesní.
Fauna regionu je rozhodujícím zpĤsobem pozmČnČna rozvinutým zemČdČlstvím, jehož
vliv na krajinu silnČ oslabuje pronikání karpatského elementu. Ve fragmentech lužních lesĤ
kolem regulovaného toku Moravy pĜežívají charakteristická spoleþenstva mČkkýšĤ (Srstnatka
huĖatá, Vlasovka karpatská, Zuboústka trojzubá). Ve zbytcích luþních a mokĜadních prostĜedí
pĜežívají korýši záplavových tĤní (Žábronožky, Listonozi). PĜírodním prvkem významným
zejména pro ptáky jsou obnovené rybníky. Z nich se zde vyskytuje napĜ. BĜehouš þernoocasý,
Vodouš rudonohý, Rybák obecný, Strakapoud jižní, BĜehule Ĝíþní, Cvrþilka slavíková,
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Moudivláþek lužní, ġuhýk menší a Havran polní. ěád savcĤ je zde zastoupen Ježkem
východním, Myšicí malookou a Vrápencem malým. Mezi další druhy patĜí napĜíklad Skokan
štíhlý, Srstnatka huĖatá, Vlasovka karpatská, Zuboústka trojzubá, Plamatka lesní, Páskovka
keĜová, Dvojtunka lužní a Šidélko pĜilbovité.

5. PĜírodní potenciál nerostných surovin v Hornomoravském úvalu
Území Moravskoslezských sníženin se vyznaþuje mírnČ zvlnČným reliéfem, z nČhož
místy vyþnívají elevace, napĜ. Výhon (355 m), Pracký kopec (325 m), Dunajovické vrchy
(285 m) tvoĜené neogenními sedimenty. V Hornomoravském úvalu místy vyskytují
pĜedterciérní horniny. Pro popisovanou oblast je typický eroznČ-akumulaþní reliéf pĜevážnČ
plochých pahorkatin a rovin s pĜevládající výškovou þlenitostí do 75 m a stĜedním sklonem
0°22´–3°05´. Z akumulaþních tvarĤ jsou typické rozsáhlé údolní nivy, Ĝíþní terasy a povrchy
na proluviálních, deluviálních a eolických sedimentech. (Czudek, 1997)
Podle Pospíšila (1998) je Ĝíþní niva definována jako území kolem Ĝíþního toku, kde
Ĝeka svou þinností modeluje a utváĜí jeho typický ráz.
Nejstarším

prvkem

geologické

stavby

zájmového

území

je

pĜeddevonské

krystalinikum regionálnČ pĜiþlenČné k brunovistuliku. Vystupuje k povrchu pouze na malé
ploše a jeho jádro reprezentují mylonitizované kĜemenné diority až granodiority. Z vrtĤ
z blízkého okolí jsou popsány fylity a chloritické bĜidlice.
Paleogeografická situace v devonu byla spojena s existencí rheického oceánu
v prostoru mezi Laurusií na severu a Gondwanou na jihu. V nČm zaujímala kra brunovistulika
spoleþnČ s krou malopolskou (obČ náležely k teránĤm Avalonie) pozici na okraji Laurusie. Od
devonu byla tato oblast þásteþnČ zaplavena epikontinentálním moĜem, které ve vnitĜních
þástech brunovistulika pĜetrvalo až do vyššího svrchního visé.
Na zarovnaný povrch krystalinika se ve spodním až stĜedním devonu uložilo bazální
klastické

souvrství,

reprezentované

kvarcity

až

kĜemitými

konglomeráty,

které

v Hornomoravském úvalu dosahují mocnosti okolo 30 m.
Ve stĜedním devonu zasáhla území moĜská transgrese, pĜi které se zde uložily
lažánecké vápence a dolomity. Ve vyšším givetu až spodním frasnu pokraþovala karbonátová
sedimentace chemicky velmi þistými vilémovickými vápenci. Tyto vápence dnes tvoĜí
macošské souvrství.
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Mladší líšeĖské souvrství je zastoupeno hnČvotínskými laminovanými vápenci
s vložkami pestrých vápnitých bĜidlic, které jsou na základČ konodontové fauny zaĜazeny do
frasnu až spodního famenu. Celková mocnost devonského souvrství nebyla na území ovČĜena.
Nejhlubší vrt u HnČvotína pronikl devonskými karbonáty do hloubky 257 m (V 47), aniž
dosáhl jejich podloží. Nejbližší údaj o mocnosti devonu pochází z oblasti PĜerova, kde se
uvádí mocnost 300 m. Obdobné pomČry se pĜedpokládají také v okolí Olomouce.
Z nČkterých vrtĤ v širším okolí Olomouce jsou známy bĜidlice ponikevského souvrství
(famen – tournai). Jejich identifikace je však nejistá, protože zde nikde nevystupují na povrch.
Sedimentace spodního karbonu pak již pokraþuje v klasickém flyšovém vývoji: tzv. kulmská
facie. Prohlubování sedimentaþního prostoru ve spodním až stĜedním visé vedlo k ukládání
rozstáĖských vrstev, s nimiž lze srovnávat kulmské bĜidlice a droby v okolí HnČvotína.
Maximálního prohloubení dosáhla pánev ve svrchním visé, kdy je mocný komplex uloženin
tvoĜen pĜevážnČ slepenci a drobami vystupujícími k povrchu v okolí Olomouce a Grygova.
Tento komplex lze korelovat s moravickým souvrstvím oblasti Nízkého Jeseníku.
Celková mocnost kulmu nebyla na zájmovém území ani v pĜilehlém okolí nikde
dĤvČryhodnČ ovČĜena. Existují vrty z minulého století (na Horním nám., v prĤmyslových
objektech na levém bĜehu Moravy), kde jsou v podloží kulmu popisovány devonské vápence,
pĜípadnČ i granitoidy. Podle této dokumentace by horniny kulmu dosahovaly maximální
mocnosti okolo 100 m. VČrohodnost tČchto údajĤ však není možno ovČĜit. Nový vrt Olomouc
1 naopak prokázal, že kulmské podloží leží podstatnČ hloubČji. Na základČ analogií
s jesenickou oblastí se pĜedpokládá mocnost kulmu v oblasti Olomouce minimálnČ 1000 m.
Zánik rheického oceánu pĜi kolizi teránĤ moldanubika a lugika s brunovistulikem vedl
bezprostĜednČ po uložení kulmských souvrství k vytvoĜení variského orogenu. Po vzniku
variských struktur se pravdČpodobnČ stalo naše území dlouhodobČ souší. NepĜítomnost
sedimentĤ variské molasy, mesozoika, paleogénu i spodního neogénu vedou k domČnce, že
byla tato oblast dlouhodobČ vystavena intenzívní denudaci. Reliéf byl po celé období patrnČ
silnČ þlenitý, o þemž svČdþí rĤzná hloubka denudace jednotlivých ker, která místy obnažila až
pĜeddevonské podloží. Silná tektonická aktivita karpatského orogénu probíhající východnČ od
zájmového území (okolí Olomouce a PĜerova), která zapoþala již v kĜídČ, nezanechala na
území Hornomoravského úvalu až do miocénu žádné stopy.
Vyzdvižení karpatského horstva v prĤbČhu paleogénu a neogénu vedlo k vytváĜení
okrajových depresí, které byly zaplaveny moĜem. Souþástí této karpatské pĜedhlubnČ se
pravdČpodobnČ stal i Hornomoravský úval. K nejrozsáhlejší transgresi došlo ve
spodním badenu (stĜední miocén), kdy moĜe zasahovalo až na území ýeského masivu.
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Litologický charakter sedimentĤ v okolí Olomouce ukazuje, že okolní reliéf byl velmi
plochý a neumožnil ukládání hrubších klastik. Nejblíže doložená badenská bazální klastika se
vyskytují v okolí Slatinek na úpatí Velkého KosíĜe. Jestliže je dnes povrch badenských
sedimentĤ na nČkterých místech KĜelovské pahorkatiny ve výšce 245–250 m n.m., pak je na
místČ pĜedpokládat, že celá stĜední þást Hornomoravského úvalu (okolí Olomouce a oblast
západnČ od PĜerova) byla v té dobČ zaplavena moĜem, jehož hloubka se odhaduje na 100–200
m (jen lokálnČ jsou doklady o výskytu mČlþin). Na rozhraní spodního a stĜedního badenu
došlo k ústupu moĜe – jen na severní MoravČ a v Polsku jsou zachovány struktury stĜedního
badenu.
Mocnost badenu je na tomto území dokumentována jen ojedinČle a pĜedpokládá se
v rozmezí 50–80 m. V okrajových partiích je denudací snížena až na nČkolik málo metrĤ.
Na konci spodního badenu ustoupilo moĜe k severu a oblast se stala na krátkou dobu
souší. Pánev byla þásteþnČ tektonicky pĜemodelována, za vzniku nových, již kontinentálních
sedimentaþních prostor a zapoþalo ukládání pliocénního souvrství.
Kontury této pánve pĜedurþily vzhled Hornomoravského úvalu. V prostĜedí teplého a
vlhkého klimatu se vytvoĜila soustava jezer spojených vodními toky, mezi nimiž v té dobČ
zĜejmČ dominovala Morava. Do tČchto jezer byly z okolí splavovány hluboce zvČtralé
horniny. Charakter výchozího materiálu poznamenal vzhled sedimentu, jenž byl podle toho
pĤvodnČ oznaþen jako pestrá série. PĜi dalším zúžení sedimentaþního prostoru zĤstal reliéf
okolní krajiny pomČrnČ plochý. V mladší þásti pliocénního souvrství proto pĜevažují
jemnozrnné klastické uloženiny, významná je také pĜítomnost jílĤ s uhelnou substancí a místy
se vyskytující lignitová sloj. Zdrojovou horninou jílĤ se stává i badenský tégl.
Takto vytvoĜená série leží mezi vrstvami badenských téglĤ a spodnopleistocénních
Ĝíþních náplavĤ. Mocnost pliocénu na elevacích je vČtšinou menší než 10 m. Ovšem
v depresích nebyla mocnost spolehlivČ zjištČna. Na východ a jih od Olomouce se mocnost
pliocénu na elevacích pohybuje v rozmezí 30–50 m, v lutínské brázdČ byl vrt HJ 308 ukonþen
v hloubce 238 m, aniž by dosáhl podloží pliocénu (z toho pĜipadá horních 54 m na kvartér).
Vrstvy spodního pleistocénu nejsou z Olomoucka doloženy, pĜesto se pĜedpokládá, že
klimatické zmČny spojené se zalednČním toto území bezpochyby postihly. PĜímý kontakt
s kontinentálním ledovcem okolí Olomouce nemČlo. Dá se pouze pĜedpokládat, že Ĝeka
Morava zprostĜedkovala styk s horskými ledovci Jeseníku, protože již existovalo spojení pĜes
oblast tĜesínského prahu s Mohelnickou brázdou. Oscilace horských ledovcĤ byly synchronní
s oscilacemi kontinentálního ledovce na Ostravsku a Opavsku, což se projevilo ve vývoji
kralické („hlavní“) terasy ve stĜedním pleistocénu, která má v okolí Olomouce stejnou pozici
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jako pod ústím Beþvy. Až do stĜedního pleistocénu si zachovala úlohu hlavního údolí lutínská
brázda. Do dnešního ĜeþištČ se hlavní tok Moravy pĜesunul zĜejmČ až na konci stĜedního
pleistocénu. Po odeznČní posledního glaciálu pokraþoval až do holocénu rozsáhlý transport
štČrkĤ v údolí Ĝeky Moravy a BystĜice, jejichž nahromadČní na soutoku vyvolalo stagnaci
odtoku v oblasti severnČ od Olomouce – ýernovíru. Tyto štČrkové akumulace spojené se
stagnací odtoku podmínily vznik rozsáhlé slatiny. V holocénu se na utváĜení krajiny podílelo
více lidské osídlení než zmČny klimatu. V souþasnosti geologickou þinnost reprezentují
povodnČ, na nČž je vázán pĜínos nových sedimentĤ v nivách Ĝek, a gravitaþní pohyby na
svazích (deluvia, sesuvy). PĜedpokládá se i trvající aktivita na nČkterých zlomech.1
Rozsáhlá tektonická deprese na stĜedním toku Ĝeky Moravy a regionálnČ na stĜední
MoravČ zvaná Hornomoravský úval je z hlediska kvartérní geologie známá fluviolimnickými,
fluviálními, proluviálními, deluviálními a eolickými sedimenty. Paleogeograficky významné
jsou zde þasto se vyskytující diferenþní tektonické pohyby dna úvalu, probíhající bČhem
celého pleistocénu. Stratigraficky dĤležité jsou pĜedevším plošnČ malé travertinové výskyty
v jižní þásti území (napĜ. Kokory a v pĜilehlých oblastech Tuþín, Želatovice, Radslavice).
Kvartérní sedimenty leží v Hornomoravském úvalu pĜevážnČ na pliocenních, respektive pliopleistocenních jezerních sedimentech, dále pak na badenských moĜských uloženinách a místy
i na starších horninách. V jižní þásti úvalu dosahují mocnosti až pĜes 100 m (Zeman a kol.,
1980).
Tzv. fluviolimnické sedimenty s výrazným podílem, respektive i pĜevahou fluviální
složky, vyplĖují v Hornomoravském úvalu þetné deprese, tvoĜící pĜedhloubené brázdy a místy
i tektonicky podmínČné deprese. Tyto sedimenty zde mají velkou mocnost (napĜ. Brníþko u
Uniþova 89 m, Moravská Húzová 84 m, Brodek u PĜerova 80 m, Troubky 84 m, ChropyČ 72
m, Hulín 91 m – Malý, 1983). V dobČ ukládání tČchto sedmentĤ, tvoĜených štČrky (40–60%
kĜemen s prĤmČrem valounĤ 2–3 cm, maximálnČ 6 cm) s nepravidelnými polohami jílĤ a
pískĤ, byla severní þást Hornomoravského úvalu v širším okolí Uniþova pravdČpodobnČ
dvČma rameny spojena prĤtoþným jezerem v okolí PĜerova a KromČĜíže. Jedno rameno bylo
v místČ lutínské brázdy a druhé v prostoru dnešního údolí Ĝeky Moravy (RĤžiþka, 1973).
Nejstaršími fluviálními akumulacemi jsou v Hornomoravském úvalu spodnopleistocenní
kokorské slepence, dále pak relikt fluviálních štČrkĤ Ĝeky Moravy nacházející se v relativní
výšce 45–50 m nad hladinou Ĝeky u Horní MoštČnice a 30–50 m v okolí kóty 242 m u silnice
mezi Krþmaní a Velkým Týncem. Mladší fluviální akumulace nacházející se v relativní výšce

1

http://www.geology.cz/demo/CD_GEOL_MAP25/24224/24224.htm
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25–26 m a bází 20 m u Kojetína a mezi obcemi Kokory a Rokytnice ze spodního mindelu je
oznaþována jako lukovská terasa. Její štČrky nacházející se u Brodku patĜí Ĝece Olešnici
(Macoun, RĤžiþka, 1967). Ve svrchním mindelu uložila Morava štČrky brodecké terasy
v relativní výšce povrchu okolo 17–18 m a báze 13 m. Tato terasa je paralelizována
s muglinovskou terasou na Ostravici. (Czudek, 1997)
Morfologicky nejvýznamnČjší, plošnČ nejrozsáhlejší a stratigraficky nejvýznamnČjší je
v Hornomoravském úvalu kralická terasa. Tato hlavní terasa je vČtšinou tvoĜena dvČma
v pĜímé superpozici ležícími samostatnými akumulacemi štČrkopískĤ (RĤžiþka, 1973). ObČ
akumulace jsou oddČleny fosilní pĤdou, respektive komplexem pĤd glejového a
pseudoglejového typu. VýraznČ se od sebe liší petrografickým složením štČrkĤ a tČžkými
minerály. Povrch terasy v pĤvodním složení je v relativní výšce 10–12 m, výška báze kolísá
okolo úrovnČ dnešní hladiny Ĝeky. PrĤmČrná mocnost spodní akumulace je ve stĜední þásti
Hornomoravského úvalu 4–5 m, kdežto ve svrchní dosahuje 5–9 m. V lutínské brázdČ má
terasa šíĜku 3–5 m, mezi PĜerovem a KromČĜíží dokonce až 7,5 m. Její sedimenty jsou
pĜekryty až 10m vrstvou spraší. Ty mají pĜi své bázi þasto charakter sedimentace ve vodním
prostĜedí. Mezi Litovlí a PĜíkazy jsou štČrkopísky hlavní terasy pĜekryty vrstvou štČrkopískĤ
údolní nivy. Mocnost spodní akumulace kralické terasy na krátkou vzdálenost znaþnČ kolísá,
což je podle RĤžiþky (1973) pravdČpodobnČ zpĤsobeno sedimentárními poklesy. Na území
dnešního údolí Moravy jsou štČrkopísky kralické terasy zachovány jen ve velmi malém
rozsahu. ObČ akumulace zde nejsou v pĜímé superpozici, ale tvoĜí samostatné terasové stupnČ.
Spodní akumulace hlavní terasy spadá do chladného období holsteinského interglaciálu, kdy
v lutínské brázdČ docházelo k tektonickým poklesĤm (Macoun, RĤžiþka, 1967). Téhož stáĜí
jsou i štČrkopísky radslavické terasy na Ĝece BeþvČ, která navazuje na kralickou terasu a
v Porubské bránČ na sedimenty kontinentálního zalednČní.
Mladší nenakonická terasa tvoĜí malé izolované plochy s povrchem v relativní výšce
4–5 m nad Ĝekou. Její báze je 5–7 m pod úrovní Ĝeky Moravy, tedy zhruba ve stejné výšce
jako báze štČrkopískĤ údolní nivy. Nenakonická terasa je tvoĜena jemnČ až stĜednČ zrnitými
písky a štČrky Ĝazenými z hlediska jejich stáĜí do svrchního rissu. (Czudek, 1997)
Velké plochy zabírají v Hornomoravském úvalu nivy Ĝek, zejména Moravy, Romže a
Blaty. Celková mocnost sedimentĤ údolních niv dosahuje mocnosti až 10–12 m, mocnost
povodĖových sedimentĤ þasto pĜesahuje hranici 4 m. V údolní nivČ Moravy se v širším okolí
Olomouce vyskytují tĜi stupnČ. Dva nižší z nich jsou bez pokryvu povodĖových sedimentĤ
nebo tyto sedimenty dosahují mocnosti jen do 0,6 m. Na Ĝece MoravČ, BystĜici, Olešnici a
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Valové jsou štČrkopísky údolní nivy würmského až holocenního stáĜí, na BlatČ jsou nivní
štČrkopísky holocenního stáĜí. (Czudek, 1997)
Rozsáhlé

akumulace

proluviálních

a

deluviálních

sedimentĤ

nacházíme

v Hornomoravském úvalu zejména pĜi úpatí výrazného jihozápadního okrajového zlomového
svahu Nízkého Jeseníku. Jsou to vesmČs hrubozrnné sedimenty vodních tokĤ uložené pĜi
jejich vstupu do úvalu ve formČ velkých a mocných náplavových kuželĤ a þasto rytmicky
zvrstvené úpatní svahové sutČ. V tČchto rytmicky zvrstvených sedimentech se stĜídají hrubé
hlinité sutČ s polohami svahových hlín a spraší s fosilními pĤdními horizonty. Úpatní svahové
sutČ se prolínají s náplavovými kužely a tvoĜí spolu velké proluviálnČ-deluviální pokryvy, o
mocnosti až 57 m.
Rozsáhlé plochy zabírají v Hornomoravském úvalu také eolické spraše. Ty pĜekrývají
jednak Ĝíþní terasy, dále pak proluviální, svahoné a neogenní sedimenty a v okrajových
þástech území také pĜedneogenní horniny. Velké plošné pokryvy spraší s fosilními pĤdami a
geliflukþními polohami mají v nČkterých pĜípadech mocnost pĜes 10 m. Na terasách mezi
obcemi Dub a Tovaþov je dosahují spraše 5m mocnosti, mezi BĜestem a Hulínem

8m

mocnosti a u PĜerova 7m mocnosti. Tyto spraše jsou pĜevážnČ würmského stáĜí.
Zajímavé jsou v Hornomoravském úvalu niveoeolické sedimenty zjištČné pĜi
geomorfologických výzkumech v dolní þásti východního svahu vyvýšeniny Šibeník (251 m) u
Uniþova. Pod pĤdním horizontem a vrstvou spraše se stĜídají slabČ zvlnČné tenké vrstviþky
žlutohnČdé spraše se slabČ zvlnČnými a pĜerušovanými vrstviþkami svČtle šedého siltu. Horní
þást souvrství je prostoupena úzkými mrazovými klíny. Tyto sedimenty vznikly
v periglaciálním prostĜedí svrchního pleistocénu. Hlavní úlohu pĜi jejich vývoji sehrála
pĜerušovaná sedimentace spraše, siltu a snČhu, plošný splach a zþásti i geliflukce. (Czudek,
1997)
Z hlediska pestrosti ložisek nerostných surovin je zájmová oblast velmi chudá. KromČ
klasických stavebních surovin, jakými jsou štČrkopísky a cihláĜské suroviny, byly využívány
ke stavebním úþelĤm i devonské vápence, které jen výjimeþnČ sloužily k pálení vápna nebo
v cukrovarnictví. PĜesto je toto území velice zajímavé, protože zde mĤžeme pozorovat, jak
tČžba stavebních surovin ustupovala pĜed rozšiĜující se zástavbou.
VnČ historického jádra pĜekryla postupující zástavba všechny projevy bývalé tČžby.
Dnes již o ní vypovídají pouze historické prameny (Pokorný 1950: Soupis lomĤ ýSR) nebo
místní názvy. Takovým pĜíkladem mohou být þetné drobné pískovny podél toku Moravy na
Lazcích nebo na jižní stranČ Olomouce na Nových Sadech a Povlu nebo hliništČ mezi
NeĜedínem a Novou Ulicí.
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Již témČĜ na okraji souþasné zástavby se nacházejí vČtší tČžebny, vzniklé hlavnČ na
konci 19. století a v první polovinČ 20. stol. Od drobných pískoven a hlinišĢ dĜívČjšího období
se výraznČ liší svými rozmČry. Malovýroba a tČžba pro vlastní potĜebu byla vystĜídána strojní
velkovýrobou. Tak vznikly velké cihelny na Nové Ulici, ve SlavonínČ, Bystrovanech a
Samotíškách nebo pískovny u Chomoutova a lomy na stavební kámen u HnČvotína a
Grygova. Koncentrace tČžby na stále vČtší ložiska, kvalitní zemČdČlská pĤda a zjednodušení
dopravy pĜesunuly tČžbu nerostných surovin za rámec zájmové oblasti. S rĤstem poþtu
obyvatel však Olomouc produkovala i zvýšené množství odpadu, a tak i tyto vČtší tČžebny
postupnČ rychle mizí pod nánosy odpadu, který je mnohdy zdravotnČ závadný (nemocniþní,
popílek z teplárny).2

6. Vývoj tČžby nerostných surovin v Hornomoravském úvalu
V minulosti intenzivnČ tČženou surovinou byly kvartérní štČrkopísky Ĝeky Moravy a
Beþvy. PrĤmČrná mocnost štČrkopískĤ na jednotlivých ložiskách je 5 m, v lutínské brázdČ
kolem 20 m. Nadloží je vČtšinou tvoĜeno písþito-jílovitými hlínami nebo sprašemi o prĤmČrné
mocnosti 2 m (Otava, 1996). Proto byla dĜíve þasto využívána jádra meandrĤ nižšího nivního
stupnČ, kde byla skrývka menší.
Materiál se vyskytuje ve variaci od štČrkĤ až po jemné písky. Obsah štČrkové frakce je
kolem 40 % a odplavitelných þástic 3,5–6 %. V pĜírodním stavu odpovídá tĜídČ N II (ýSN
721513) „Hutné kamenivo na netuhé vozovky“ a po úpravČ i tĜídČ B I (ýSN 72 1512). 3
Hladina podzemní vody je v pĜípadČ ložisek v nivČ Moravy vČtšinou na bázi skrývky (Otava,
1996). Limitujícím faktorem využití jsou hlavnČ stĜety s ochranou zemČdČlské pĤdy a u
evidovaných ložisek i horší kvalita suroviny a stĜety se starými zátČžemi (ložisko ýernovír –
stará skládka mČsta Olomouce, ložisko Slavonín – úložištČ popílku).
Podobné parametry má i ložisko Olšany-Lutín, jímž protéká potok Blata, kde jsou
vykazovány pouze nebilanþní zásoby. S ložiskem se poþítá jako s rezervou dnes tČženého
ložiska Náklo.
V minulosti byly využívány také pliocenní písky u Nemilan, prokládané þoþkovitými
polohami šedých jílĤ a kryté 2–3 m mocnou vrstvou spraše. Používány byly na malty, omítky
nebo podsypy (Puda, 1973). V roce 1977 byly písky vyhodnoceny jako ostĜivo do cihláĜské

2
3

http://www.geology.cz/demo/CD_GEOL_MAP25/24224/24224.htm
Klasifikaþní tĜída stavebního materiálu stanovená podle normy ve fondu Státní technické kontroly.
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suroviny (Hatala, 1977). Dnes je ložisko, tČžené ještČ v roce 1972, opuštČno a þásteþnČ
znehodnoceno skládkou.2
CelkovČ lze Ĝíci, že rozsáhlejší tČžba štČrkopískĤ v okolí Olomouce je
nepravdČpodobná. Nelze vylouþit úþelovou tČžbu, napĜ. na ložisku Slavonín, související
s chystanou výstavbou dálniþního obchvatu nebo otevĜení drobné tČžebny pro místní úþely
jakou by mohlo být ložisko ýernovír (Novák 1994).
V okolí PĜerova jsou z hlediska nerostných surovin významná pouze ložiska
štČrkopískĤ v terasových Ĝíþních systémech Ĝeky Beþvy, z nichž je tČženo pouze ložisko
Tovaþov.
Na PĜerovsku jsou ložiska štČrkopískĤ koncentrována do dvou oblastí: západní oblast
terasového systému na soutoku Ĝeky Moravy a Beþvy zahrnující ložiska Kojetín, Tovaþov,
ZáĜiþí, ChropynČ, Brodek-Citov a Troubky a severovýchodní oblast v povodí Ĝeky Beþvy (ta
ale neleží v Hornomoravském úvalu).
ŠtČrkopísky údolní nivy Ĝeky Moravy tvoĜí staropleistocenní fluviolakustrinní štČrkové
uloženiny v depresích, dále fluviální štČrkopísky hlavní terasy a fluviální sedimenty údolní
terasy. Maximální mocnosti dosahují na ložisku Brodek-Citov (35,9 m), minimální pak na
ložisku Kojetín (2,3 m). ŠtČrkopísky jsou prokládány polohami jílĤ, které je znehodnocují (z
tohoto dĤvodu se doporuþuje jejich tĜídČní a praní). Zásoby na všech jmenovaných ložiskách
jsou evidovány v Bilanci zásob v kategorii C2.4
Využívání Ĝíþních teras k tČžbČ štČrku a písku patĜí v Hornomoravském úvalu již
mnoho let k prioritním tČžebním þinnostem. Základem pro tuto prĤmyslovou aktivitu je
kromČ surovinové základny také dostatek kvalifikovaných pracovníkĤ, dostatek prostoru a
vody, technické vybavení a zdroje energie, vstupní kapitál a v neposlední ĜadČ také uplatnČní
produktĤ tČžby na trhu. V geografii tyto atributy oznaþujeme souhrnnČ jako „lokalizaþní
faktory prĤmyslu“.
V Hornomoravském úvalu se tČžbou štČrkopískĤ zabývá celkem 5 spoleþností.
NČkteré z nich pĤsobí na lokalitách s pomČrnČ velkými zásobami stavebních surovin.
Podle ústavu územního rozvoje evidují Registr ložisek nerostných surovin (Geofond
ýR) a Bilance a evidence zásob ložisek nerostných surovin (NIS Geofond) na území
Hornomoravského úvalu (oblast bývalých okresĤ Olomouc, PĜerov a ProstČjov) 80
výhradních a 36 nevýhradních ložisek nerostných surovin. Výhradní ložiska jsou podle svého
významu a stupnČ osvojení chránČna stanovením dobývacích prostorĤ nebo chránČných

4

http://www.geology.cz/demo/CD_GEOL_MAP25/24224/24224.htm
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ložiskových území. Ložiska nevýhradních nerostĤ, o kterých nebylo ve smyslu Horního
zákona rozhodnuto, že jsou vhodné pro potĜeby národního hospodáĜství (§ 7 zák. þ. 44/1988
Sb.), zĤstávají nadále souþástí pozemku.
Všechny tČžební spoleþnosti se pĜi své þinnosti musí Ĝídit Horním zákonem þ. 44/1988
Sb. Ten mimo jiné upravuje jejich aktivitu tak, aby byla ve smyslu trvale udržitelného rozvoje.
Z tohoto dĤvodu se opírá ÚPN VÚC plán územního rozvoje v oblasti tČžby nerostných
surovin o následující fakta:
a. ložiska vyhrazených nerostĤ zĤstanou, vzhledem k nezbytné, ze zákona plynoucí
ochranČ, dĤležitým územním faktorem se silnČ omezujícími úþinky, který je nutno
respektovat. PĜi Ĝešení konkrétních stĜetĤ s ochranou výhradních ložisek, vyplývajících
z nárokĤ na jiné funkþní využití území (napĜ. D 47) je tĜeba postupovat ve smyslu §§
18 a 19 Horního zákona. Pro úplnost je tĜeba poznamenat, že za "stĜet" je považován
pouze zámČr, s jehož realizací se poþítá v návrhovém období. Územní ochrana ploch a
koridorĤ pro zámČry se vzdálenČjším þi dosud nestanoveným þasovým horizontem
realizace, není s ochranou výhradních ložisek ve stĜetu;
b. tČžba a zpracování nerostných surovin jsou nevyhnutelnČ provázeny urþitou mírou
devastace území. Proto je nutné jak u ložisek tČžených, tak u ložisek pĜipravovaných k
tČžbČ neustále konfrontovat tČžební zámČry s ostatními zájmy na využití území.
(územní plánování VÚC Olomoucká aglomerace).
V souþasné dobČ je na území Hornomoravského úvalu pro tČžbu štČrkopískĤ
stanoveno celkem 10 dobývacích prostorĤ, z nich nejvČtší je dobývací prostor Tovaþov IV
(169,4 ha), který byl stanoven v roce 1996, druhým nejvČtším je DP Tovaþov II (140,6 ha)
stanovený v roce 1990. Mimo lokalitu Tovaþov je nejvČtším dobývacím prostorem DP Náklo
(111,9 ha) severozápadnČ od Olomouce, který byl stanoven v roce 1970.
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Tab. 5: Dobývací prostory na štČrkopísek na území Hornomoravského úvalu.
Plocha
Rok stanovení
Název
(km2)
BĜezce
0,098351
1998
Grygov
0,504084
2000
Náklo
1,118817
1970
Ondratice I
0,255139
1985
Tovaþov I
0,480709
1976
Tovaþov II
Tovaþov III
Tovaþov IV

1,406263
1,188964
1,693525

1990
1965
1996

Tab. 6: Podíl rozlohy dobývacích prostorĤ na štČrkopísek na celkové rozloze dobývacích
prostorĤ v jednotlivých okresech.
Podíl na rozloze dobývacích prostorĤ
Okres
absolutnČ (km2)
relativnČ (%)
Olomouc
ProstČjov
PĜerov

1,7212517
0,2551387
6,9350581

10,3946
1,5408
35,8416

Tab. 7: Plocha dobývacích prostorĤ na štČrkopísek stanovených v jednotlivých obdobích.
Poþet vyhlášených
Období
Plocha (km2)
dobývacích
prostorĤ
1960-1969
1,188964
1
1970-1979
2,714549
3
1980-1989
0,760889
1
1990-1999
3,198138
3
2000-dnes
0,504084
1
Na území Hornomoravského úvalu probíhá tČžba nerostných surovin na ploše 16,6
km2. Z toho zaujímají dobývací prostory na štČrkopísek plochu 8,91 km2. NejvČtší podíl na
ploše dobývacích prostorĤ má s 35,84 % okres PĜerov, kde štČrkopísek tČží spoleþnost
ýeskomoravské štČrkovny, a. s. a to na lokalitČ Tovaþov a Hustopeþe nad Beþvou. 10,39%
podíl na rozloze dobývacích prostorĤ má okres Olomouc, kde se štČrkopísek tČží na tĜech
lokalitách. Je to lokalita BĜezce (na které štČrkopísek tČží KAMENOLOMY ýR, s r. o.),
lokalita Grygov (štČrkopísek zde tČží Hanácký agrospolek, s r. o.) a lokalita Náklo (tČžbu zde
provádí GZ-Sand, s r. o.), která má svou plochou dobývacího prostoru 1,12 km2 dominantní
postavení v tČžbČ štČrkopískĤ v okrese Olomouc. Nejmenší, 1,54% podíl na ploše
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dobývacích prostorĤ zaujímá okres ProstČjov. V nČm je vymezena pouze jedna lokalita Ondratice I, na které provádí tČžbu TČžba štČrkopísku, s r. o.
Tab. 8: Výhradní ložiska štČrkopískĤ v Hornomoravském úvalu.
Dobývací
ChránČná
Název
prostor,
Organizace Okres
plocha
ložiska
CHLÚ
(ha)
Hustopeþe
n.B.Milotice

Hustopeþe,
DP
Hustopeþe I

NákloPĜíkazy

DP Náklo

OndraticeBrodek

Ondratice,
Ondratice I

Tovaþov 2

DP Tovaþov
II

GrygovTážaly

Grygov

HustopeþeZámrsky

-

ChoĜeticeChoĜeticeRozvadovice Rozvadovice
Nové Dvory

-

ŠP
Olomouc
GZ SAND
s.r.o.
Otrokovice
TČžba
štČrkopísku
Brodek
ŠP
Olomouc
ŠP
Olomouc
ŠP
Olomouc
ŠP
Olomouc
Silnice
Ostrava
ŠP
Olomouc

PR

187,87

TČžba cca do r. 2005,
zátopová oblast vn*
Teplice n.B.

OL

343,91

TČžba v DP Náklo do
r. 2004

PV

21,30

Dlouhodobá tČžba,
pĜíležitostný charakter

PR

193,37

TČžba do r. 2000.

OL

65,66

ChránČné ložisko

PR

151,04

Surovinová rezerva po
dotČžení ložiska
Hustopeþe-Milotice

OL

98,66

ChránČné ložisko

PR

16,7

ChránČné ložisko

OL

167,77

ChránČné ložisko,
pĜípadné využití
podmínČno vyĜešením
stĜetĤ zájmĤ

OL

254,07

-"-

PV

124,43

-"-

OlšanyLutín

HnČvotín

ŠtČpánov

ŠtČpánov

ŠtČtovice

ŠtČtovice

Tovaþov 1

DP Tovaþov
I

ŠP
Olomouc

PR

111,48

Tovaþov 4

-

ŠP
Olomouc

PR

217,43

Tovaþov 5

Tovaþov V

ŠP
Olomouc

PR

144,16

Týn n.B.-SV

-

NIS

PR

69,21

ŠP
Olomouc
ŠP
Olomouc

Poznámka

TČžba pĜerušena, po r.
1995 pĜetČžení a
rozšíĜení tČžby na J do
prostoru Skášova
ChránČné ložisko,
využití blokováno
neĜešitelnými stĜety
zájmĤ
ChránČné ložisko,
surovinová rezerva po
dotČžení ložiska
Tovaþov 2
ChránČné ložisko
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ŽerotínLiboš

ŽerotínLiboš

Geofond
Praha
ŠP
Olomouc

OL

335,81

ChránČné ložisko,
surovinová rezerva

* Plánovaná vodní nádrž na Ĝece BeþvČ. Plánované využití: chladící voda pro jadernou elektrárnu Blahutovice,
závlahy, ochrana údolí Beþvy, energetické využití.
Zdroj: územní plánování VÚC Olomoucká aglomerace

Dobývací prostory na štČrkopísek byly postupnČ stanovovány od roku 1960 až do
souþasnosti. Z tabulky 7 je zĜejmé, že nejvíce dobývacích prostorĤ bylo na území
Hornomoravského úvalu stanoveno v období mezi roky 1990–1999 v poþtu tĜech lokalit,
stejnČ jako v období 1970–1979. Naopak nejmenší poþet dobývacích prostorĤ bylo na území
Hornomoravského úvalu s poþtem jedna stanoveno v období 2000 až souþasnost. Výrazný
podíl na ploše dobývacích prostorĤ zaujímají lokality, které byly prohlášeny za dobývací
prostor v rozmezí let 1970-1979. Jedná se pĜedevším o lokality v okrese PĜerov a o lokalitu
Náklo, nacházející se v okrese Olomouc. Stejný poþet dobývacích prostorĤ jako v nejbližším
období byl stanoven v období 1960–1969 a 1980–1989. PlošnČ vyjádĜeno, nejmenší plocha
dobývacích prostorĤ na štČrkopísek byla stanovena od roku 2000 po souþasnost. Dobývací
prostor Grygov zaujímá plochu pouze 0,5 km2.

Graf. 3: Plocha dobývacích prostorĤ na štČrkopísek stanovených v jednotlivých obdobích.
Plocha dobývacích prostor na štČrkopísek stanovených v
jednotlivých obdobích
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7. Profily tČžebních spoleþností tČžících štČrkopísky v Hornomoravském
úvalu
Využívání Ĝíþních teras k tČžbČ štČrku a písku patĜí v Hornomoravském úvalu již
mnoho let k prioritním tČžebním þinnostem. Základem pro tuto prĤmyslovou aktivitu je
kromČ surovinové základny také dostatek kvalifikovaných pracovníkĤ, dostatek prostoru a
vody, technické vybavení a zdroje energie, vstupní kapitál a v neposlední ĜadČ také uplatnČní
produktĤ tČžby na trhu. V geografii tyto atributy oznaþujeme souhrnnČ jako „lokalizaþní
faktory prĤmyslu“.
NejvČtší spoleþností, která tČží štČrkopísky v Hornomoravském úvalu je spoleþnost
ýeskomoravský štČrk, a. s., která pĤsobí na þeském trhu od roku 1998. Tato spoleþnost
vznikla postupným spojením více firem zabývajících se dlouhodobČ tČžbou kameniva.
Majoritním vlastníkem spoleþnosti ýeskomoravský štČrk, a. s. je její nástupnická spoleþnost
ýeskomoravský cement, a. s. ObČ dvČ jmenované spoleþnosti jsou spolu s firmou
ýeskomoravský beton, a. s. souþástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement.
TČžební spoleþnost ýeskomoravský štČrk, a. s. spravuje v souþasnosti celkem 19
provozoven rozmístČných na území celé ýeské republiky a vČnuje se dalším šesti
podnikatelským a obchodním aktivitám. Firma pĤsobí zejména v oblasti jižní a severní
Moravy, kde má významný podíl na trhu drceného i tČženého kameniva. Celkem zde provádí
tČžbu v sedmi štČrkopískovnách. K nejvýznamnČjším patĜí závody Tovaþov a Hulín
v Hornomoravském úvalu, jež jsou vybaveny kvalitní technologií, s jejíž pomocí splĖují
jakostní a objemové požadavky zákazníkĤ.
Spoleþnost ýeskomoravský štČrk, a. s. provozuje také prodejní terminály, a to
v Polance (Ostrava) a MoĜinČ (Beroun). Zabývá se také zprostĜedkováním prodeje
v provozovnách, v nichž má majetkovou spoluúþast.
Tato spoleþnost využívá k tČžbČ štČrkopísku na lokalitČ Tovaþov „mokrý“ zpĤsob. PĜi
nČm se používá drapákový, koreþkový nebo sací bagr, jež je souþástí tČžební vČže umístČné
na hladinČ zatopeného tČžebního prostoru. VytČžený materiál je pomocí pásového dopravníku
pĜepraven na loć, která jej dopraví ke bĜehu. Odtud je pak tento materiál expedován
prostĜednictvím nákladních automobilĤ ke spotĜebiteli. Vlastní expedici pĜedchází hrubá
úprava vytČženého materiálu, zahrnující jeho pĜedþištČní a þásteþné roztĜídČní.
V dĤsledku tČžby vzniklo v okolí Tovaþova celkem devČt rybníkĤ jejichž celková
rozloha þiní 340 ha. Jedná se o: Tovaþov I, Tovaþov II, Tovaþov III, Tovaþov IV, Hradecký
rybník, rybník Koleþko, KĜenovský rybník, Skašovská jezera (známá pod názvem Donbas) a
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Mlýnský náhon.5 RoþnČ se v tovaþovském systému vytČží cca 7 mil. tun štČrkopísku (1,1 mil.
m3 zeminy). Od roku 1998, kdy tČžba na této lokalitČ zaþala se zde vytČžilo 28 mil. tun
štČrkopískĤ. Celková kapacita této lokality je 400 000 t/rok/smČnu6, což ji Ĝadí k nejvČtším
tČžebním prostorĤm.
V zájmu maximální ekonomické efektivity provozu se poþítá ve výhledu s maximální
tČžbou 1,0-1,25 mil. m3 roþnČ. Toto omezení vedlo k prodloužení životnosti ložiska. Ta se
pĤvodnČ odhadovala do roku 1997, dnes se však poþítá s jeho využíváním do roku 2040.7
Provozovna Hulín má se svou kapacitou 300 000 t/rok/smČnu6 taktéž významný podíl
na tČžbČ štČrkopísku v oblasti Hornomoravského úvalu. TČžba zde byla zahájena v roce 1998
a stejnČ jako v pĜípadČ Tovaþova se zde tČží „mokrým“ zpĤsobem. Z tohoto dĤvodu je ložisko
zaplaveno a tvoĜí soustavu tĜí rybníkĤ. Jedná se o PláĖavský rybník, Dubravický rybník a
Nový rybník.
TČžba štČrkopískĤ má stejnČ jako jakákoliv jiná tČžba negativní dopad na krajinu. Ten
se nejþastČji projevuje ztrátou pĜirozených biotopĤ s následným snížením poþetnosti populací
rostlinných i živoþišných druhĤ v lokalitČ. Z tohoto dĤvodu je dĤležitá regulace tČžby v rámci
zachování trvale udržitelného rozvoje. Pokraþující tČžba na Tovaþovsku s sebou pĜináší stále
obtížnČji Ĝešitelné stĜety zájmĤ s ostatními funkþními složkami využití území.8 Jedná se o
stĜety se zemČdČlským pĤdním fondem, ochranou pĜírody a vodohospodáĜskými zájmy v
CHOPAV Kvartér Ĝeky Moravy.
Ložisková oblast Tovaþovska je podle geologického prĤzkumu rozþlenČna do pČti
ložiskových území:
•

dĤlní prostor Tovaþov I - tČžba byla zastavena v padesátých letech po vytČžení
suroviny do hloubky cca 8 m, zbytkové zásoby pod touto úrovní jsou tČžitelné. Z
východního okraje jezera je odebíráno 160 l/s vody pro skupinový vodovod PĜerov,
souþasnČ probíhá živelné rekreaþní využití.

•

dĤlní prostor Tovaþov II - zásoby zde byly vyþerpány v roce 2000, pokraþování tČžby
na levém bĜehu Malé Beþvy je blokováno existencí podzemního vodárenského zdroje
Troubky. Z jihovýchodního okraje jezera se odebírá 50 l/s vody pro skupinový
vodovod PĜerov.

5

http://www.dodinart.ic.cz/tovacov.html
http://www.heidelbergcement.cz/aggregates/index.php?idp=59
7
http://www.heidelbergcement.cz/aggregates/index.php?idp=8
8
Oblast Tovaþovských jezer je areálem výskytu Bobra evropského (Castor fiber). V její tČsné blízkosti se
nachází Národní pĜírodní rezervace Zástudánþí, þistírna odpadních vod (v HenþlovČ), úpravna vody (v
TovaþovČ). Pro svĤj biologický a krajinný význam je lokalita souþástí systému NATURA 2000.
6

34

•

dĤlní prostor Tovaþov III - ložisko je v souþasnosti vytČženo, výhledovČ se oþekává
využití jezera k vodárenským úþelĤm náhradou za Tovaþov I.

•

chránČné ložiskové území Tovaþov IV – je severním pokraþováním dĤlního prostoru
Tovaþov I a III, využití ložisek je ve stĜetu s ochranou zemČdČlského pĤdního fondu
(III.stupeĖ pĜednosti v ochranČ) a pĜírody (rybník Koleþko a Tovaþovské duby mají
statut pĜírodní památky a je podán návrh na jejich prohlášení významnými krajinnými
prvky). Je zde vysoké riziko zhoršení základových pomČrĤ s následnými poruchami
staveb v TovaþovČ.

•

chránČné ložiskové území Tovaþov V - ložisko je rozdČleno do tĜí þásti - Skašov,
Jezero (jižní þást štČrkovištČ Tovaþov) a Remízek. TČžba je ve stĜetu s ochranou
zemČdČlské pĤdy (orná pĤda III. stupnČ pĜednosti v ochranČ) a pĜírody (na
jihovýchodČ navazuje NPR Zástudánþí).

Obr. 1: TČžební plošina na štČrkopískovnČ Tovaþov.

Foto: S. Petr, 9. 8. 2007
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Obr. 2: Pásový dopravník na provozovnČ Hulín.

Foto: S. Petr, 9. 8. 2007

ěešení územního rozvoje tČžby štČrkopískĤ v prostoru Tovaþova je navrhováno
následovnČ:
1. Po dotČžení dĤlního prostoru Tovaþov II se plánuje pĜenést tČžební aktivity na ložisko
Tovaþov V s omezením na lokalitu Skašov a plochu stávajícího jezera. NerozšiĜovat
tČžbu na lokality Remízek a Oplocko, aby byla zachována dostateþná šíĜe pro
definitivní vymezení nadregionálního biokoridoru a ochranné zóny NPR Zástudánþí.
PĜi roþní tČžbČ 1,1 mil. m3 bude tČžba územnČ stabilizována do r. 2010.
2. Jako další rezervy, jejichž využití je nutno v nČkterých aspektech dále provČĜit, studie
ústavu územního rozvoje rámcovČ vymezuje:
a. dotČžení štČrkopískĤ v dobývacím prostoru Tovaþov I až na bázi ložiska pod
hladinou dnešního jezera. Otázkou je pĜípadná využitelnost pískĤ z kalových
polí, ostrovĤ a poloostrovĤ. StĜet s vodárenským využitím jezera Donbas bude
vyĜešen pĜeložkou þerpací stanice do dobývacího prostoru Tovaþov III.
b. variantní vytČžení jižní nebo stĜední þásti ložiska Tovaþov IV; nepĜípustná je
postupná realizace obou variant. Je nutné prokázat, že pĜípadnou tČžbou

36

nedojde k narušení staveb v TovaþovČ a posoudit investiþní zámČr z hlediska
vlivu na životní prostĜedí ve smyslu zákona þ. 244/1992 Sb. (územní plánování
VÚC Olomoucká aglomerace)
Druhou velkou spoleþností tČžící na území Hornomoravského úvalu štČrkopísek je
ZEPIKO, spol. s r. o., která vznikla v roce 1992 zápisem do obchodního rejstĜíku. Tato
spoleþnost provádí tČžbu na pískovnČ KrþmaĖ, která se nachází asi 6 km jižnČ od dálniþního
obchvatu (E442) mČsta Olomouc. Je také vlastníkem firmy Písek Žabþice, spol. s r. o., která
provozuje tČžbu štČrkopísku a ukládání inertního odpadu v pískovnČ Žabþice u Brna.
Firma ZEPIKO, spol. s r. o. je od roku 1994 významným dodavatelem stavebního
materiálu na budování silniþních obchvatĤ a dálnic.
V poslední dobČ zaznamenává velký rozmach. Její pĤsobnost pokrývá Jihomoravský a
Olomoucký kraj. Velmi úzce spolupracuje s betonáĜskou firmou TRANSBETON, s r. o., pro
kterou je výhradním dodavatelem materiálu.9
ZEPIKO, spol. s r. o. využívá na lokalitČ KrþmaĖ „mokrý“ i „suchý“ zpĤsob tČžby.10
Princip získávání tČžené suroviny mokrým zpĤsobem byl popsán u spoleþnosti
ýeskomoravský štČrk, a. s., která tČží na lokalitČ Tovaþov a Hulín.
„Suchý“ zpĤsob tČžby, tzv. tČžba od stČny, spoþívá v odtČžení materiálu ze stČny
bagrem nebo nakladaþem. Takto vytČžený materiál je pak nákladními automobily dopraven
na výrobní linku, kde se zpracovává, nebo je prodán pĜímo zákazníkovy v neupravené formČ.
Další spoleþností, která tČží v Hornomoravském úvalu je spoleþnost GZ - Sand, spol.
s r. o., vzniklá v roce 1993 jako soukromá spoleþnost, která pĜi privatizaci získala
štČrkopískovnu v lokalitČ SpytihnČv - Napajedla. NáslednČ došlo ke spojení s koncernem
Readymix a v bĜeznu 2005 se spoleþnost stala þlenem skupiny CEMEX, která je pĜedním
svČtovým výrobcem cementu, betonových smČsí a také významným producentem kameniva.
(Smolová, 2008)
TČžbu a zpracování štČrkopískĤ zajišĢuje pro CEMEX právČ spoleþnost GZ-Sand, s r.
o., která má nyní celkem 7 závodĤ. Na jižní MoravČ jsou to Hodonice, Zajeþí a SpytihnČv, na
Olomoucku Náklo a v Polabí pískovna Kluk. Na Ostravsku jsou to Dolní LutynČ a DČtmarovice, které
jsou prozatím poslední novČ otevĜenou lokalitou (v roce 2004). V Hornomoravském úvalu spoleþnost
tČží v lokalitČ Náklo „mokrým“ zpĤsobem tČžby. V dĤsledku tČžby zde vznikla vodní plocha o rozloze
více než 100 ha. S ohledem na rostoucí potĜebu stavebních surovin (výstavba obchvatu, investiþní

9

http://www.zepiko.cz/?id=start
http://www.zepiko.cz/?id=tezba

10
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výstavba) v regionu, se rozšiĜuje i tČžba, pro kterou jsou stanoveny relativnČ pĜísné limity související
s polohou v tČsném sousedství CHKO Litovelské Pomoraví.



Obr. 3: ŠtČrkopískovna KrþmaĖ.



Foto: S. Petr, 2. 8. 2007
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8. Zhodnocení

a

typologie

opuštČných

tČžebních

prostor

v Hornomoravském úvalu
Dobývání nerostných surovin je základem pro rozvoj prĤmyslu. Jeho rozmach byl
odstartován ve Velké Británii v období prĤmyslové revoluce, odkud se postupnČ procesem tzv.
geografické difĤze šíĜil do širokého okolí. Skuteþnost, že je tČžba nerostných surovin vázána
na oblasti s jejich významným výskytem a skuteþnost, že se jejich akumulace odvíjí od
specifických podmínek prostĜedí, mnohé napovídá nejen o zpĤsobu využívání tČžebních
prostor, ale také o jejich životnosti.
Z výše uvedeného je zĜejmé, že nerostné suroviny jsou vyþerpatelným zdrojem. StejnČ
jako kterákoliv jiná hospodáĜská aktivita þlovČka je i tČžba nerostných surovin velmi úzce
spojena s ekonomickou výhodností (rentabilitou).
TČžební spoleþnosti se proto snaží monitorovat nejen objem roþní tČžby, ale také
zásoby tČžené suroviny v lokalitČ. Z tohoto dĤvodu tČžební spoleþnosti každoroþnČ
zpracovávají výroþní zprávu, ve které jsou kromČ jiného také informace o ekonomickém stavu
spoleþnosti. Pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj zpracovávají krajské úĜady plán
místního rozvoje, který se týká i dalšího využívání tČžebních prostor (hlavní promČnou je
v tomto pĜípadČ ekonomická rentabilita tČžby).
Pokud je ložisko zcela vyþerpáno, nebo je na nČm další tČžba již ekonomicky
neefektivní, vyvstává logicky myšlenka: „Jak nadále využívat tuto lokalitu?“.
Ve 30. až 50. letech minulého století bylo v okolí Olomouce aktivních celkem 32
štČrkopískoven. Až na výjimky se jedná o štČrkopískovny jámové s mechanickou tČžbou. Na
všech lokalitách se tČžený štČrkopísek používal do betonu (štČrk) þi malty (písek). PomČrnČ
vysoký poþet aktivních lomĤ na plošnČ menší lokalitČ (10 336 ha) 11 vysvČtlují rozsáhlé
akumulace štČrkopískových sedimentĤ v Ĝíþních terasách stĜedního toku Moravy a dolního
toku Ĝeky Beþvy, Romže a Blaty.
PomČrnČ vysoká tČžební aktivita tČchto štČrkopískoven (nČkteré z nich tČžily až 2 500
3

m stavebních surovin 12 ) vedla k rychlému vyþerpání zásob a poté i k jejich uzavĜení.
Následná rekultivace pak vedla k výrazné zmČnČ vzhledu tČžebního prostoru. Jejich
zhodnocením a typologií se bude tato kapitola vČnovat.

11
12

Informaþní centrum mČsta Olomouce.
Pokorný 1950.
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Bývalé tČžební prostory, jejichž aktivita byla ukonþena ve 40. letech minulého století,
jsou z typologického hlediska Ĝazeny do pČti kategorií. Tyto kategorie jsou voleny podle
zpĤsobu souþasného využívání vytČžených prostor.
Jedná se o kategorii: TČžební prostory využívané jako zemČdČlská plocha, tČžební
prostory zaplavené, tČžební prostory zastavČné, tČžební prostory využívané pro rekreaci a
sport a tČžební prostory využívané jako chránČná oblast. Tyto typologické kategorie se
navzájem u nČkterých lokalit pĜekrývají. V následující tabulce je však jejich využití
pĜizpĤsobeno nejvýznamnČjšímu vlivu na krajinu.
Z dĤvodu neznalosti názvĤ lomĤ budou tyto lomy v následujícím textu oznaþovány
þísly.
Tab. 9: Souþasné využití lomĤ v okolí Olomouce.
ýíslo
lokality

Název lokality

TČžený materiál

Souþasné využití

1

ZáĜiþí

písþitý štČrk

zaplaveno

2

UhĜiþice

písþitý štČrk

zaplaveno

3

Žeravice

písþitý štČrk

rekreace a sport

4

Vrbátky

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

5

Biskupice

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

6

IvaĖ

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

7

Bystroþice

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

8 MČrovice nad Hanou

písþitý štČrk

zaplaveno

9

PĜerov I.-MČsto

písþitý štČrk

chránČné území

10

ŠtČpánov

písþitý štČrk

zaplaveno

21

Holice

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

22

Holice

písþitý štČrk

zaplaveno

26

Chomoutov

písþitý štČrk

chránČné území

27

Chomoutov

písþitý štČrk

chránČné území

28

Chomoutov

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

51

Nemilany

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

52

Nemilany

písek

zemČdČlská plocha

53

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zastavČno

54

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

chránČné území

55

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

chránČné území
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56

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

chránČné území

57

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

chránČné území

58

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

59

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zaplaveno

60

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

61

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

62

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zaplaveno

63

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zaplaveno

64

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zaplaveno

65

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zaplaveno

66

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zastavČno

67

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zastavČno

68

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zaplaveno

69

Olomouc-ýernovír

písek

rekreace a sport

70

Olomouc-ýernovír

štČrk a písek

zemČdČlská plocha

71

Olomouc-ýernovír

štČrk a písek

zastavČno

72

Olomouc-ýernovír

písek

zastavČno

73

Olomouc-ýernovír

písþitý štČrk

zastavČno

74

Olomouc-Hejþín

písþitý štČrk

zastavČno

75

Olomouc-Hodolany

písþitý štČrk

zemČdČlská plocha

76

Olomouc-Povel

písþitý štČrk

zastavČno

89

Slavonín

písþitý štČrk

zaplaveno
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8.1. TČžební prostory využívané jako zemČdČlská plocha
PĜebudování tČžebního prostoru na zemČdČlskou plochu je jedním z nejþastČjších
zpĤsobĤ jejich využití. Tomu odpovídá pomČrnČ vysoký podíl (31 %) takto využitých
tČžebních prostor z jejich celkového poþtu.
Využití tČžebních prostor jako zemČdČlská plocha má velký hospodáĜský význam.
Zvyšuje se tím množství vyprodukovaných potravin, což umožĖuje zvýšení poþtu obyvatel v
oblasti13.
TČžební prostory, které jsou v souþasnosti využívané jako zemČdČlská plocha jsou
nejvíce koncentrovány v mČstské þásti Olomouce ýernovír. DvČ takto využívané lokality se
nachází v Nemilanech. Po jedné lokalitČ je v Olomouci – Holici, Olomouci – Hodolanech a
Olomouci - ChomoutovČ.
Z procentického zastoupení zemČdČlsky využívaných tČžebních prostor je 31 % v
Olomouci – ýernovíru. V Nemilanech je to 15 %, v Olomouci – Holici, Olomouci –
Hodolanech a Olomouci – ChomoutovČ je to 8 % takto využívaných opuštČných tČžebních
ploch. Ostatní tČžební plochy se vyskytují v prostoru mezi PĜerovem, ProstČjovem a
Olomoucí (20 %).
Lokalita þ. 4 (štČrkopískovna 4): Lokalita se nachází asi 2 km východnČ od Vrbátek.
V její blízkosti se nachází vrch U KĜíže, jehož vrchol leží 280 m n. m. Z turistické mapy lze
usoudit na malou plochu tohoto tČžebního prostoru. V souþasnosti jsou jakékoliv známky po
tČžbČ neznatelné.
Lokalita þ. 5 (štČrkopískovna 5): Tato v souþasnosti neznatelná tČžební plocha se
nachází asi 0,5 km jižnČ od Biskupic. V jejím sousedství se nachází bažantnice.
Lokalita þ. 6 (štČrkopískovna 6): Je situována asi 1 km západnČ od IvanČ. JižnČ od
dnes již neznatelné tČžební oblasti protéká Ĝíþka Vikliþka.
Lokalita þ. 7 (štČrkopískovna 7): Tato tČžební plocha se nachází asi 0,5 km východnČ
od Bystroþic. StejnČ jako u pĜedchozích lomĤ jsou i zde veškeré stopy po tČžbČ neznatelné.

13

Poþet obyvatel v jakékoliv oblasti je totiž pĜímo úmČrný množství vyprodukovaných potravin.
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Lokalita þ. 21 (štČrkopískovna 21): Tato štČrkopískovna se nachází v mČstské þásti
Olomouc - Holice asi 2,5 km jihovýchodnČ od centra Olomouce. V terénu jsou jakékoliv
stopy po tČžbČ neznatelné o þemž svČdþí následující obrázek. V jeho tČsné blízkosti se nachází
menší chatová osada a dopravnČ velmi vytížená silnice þ. 570 smČrem na Tovaþov.

Obr. 4: ŠtČrkopískovna 21.

Foto: S. Petr, 28. 10. 2007
Lokalita þ. 28 (štČrkopískovna 28): Tato lokalita se nachází v Olomouci –
ChomoutovČ asi 4 km severnČ od centra Olomouce v tČsné blízkosti silnice þ. 446. Jakékoliv
stopy po tČžbČ jsou na této lokalitČ neznatelné. V tČsné blízkosti je zbudována lesní školka.
Lokalita þ. 51 (štČrkopískovna 51): Nachází se asi 1 km východnČ od obce Nemilany.
Je situována mezi pravým bĜehem Ĝeky Moravy a silnicí þ. 435 vedoucí z Olomouce –
Nových SadĤ do Kožušan. StejnČ jako v pĜedchozích pĜípadech je její pĜedchozí aktivita
neznatelná. V minulosti se zde tČžil písþitý štČrk Ĝíþní terasy Ĝeky Moravy.
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Lokalita þ. 52 (pískovna 52): Je situována asi 0,5 km západnČ od Nemilan pĜi
významné železniþní trati vedoucí z Olomouce do ProstČjova. Na rozdíl od pĜedchozích
lokalit které byly jámové a v minulosti se zde tČžil písþitý štČrk, je tato lokalita stČnová a tČžil
se zde pouze písek. Spoleþné s pĜedchozími lokalitami má to, že i zde jsou veškeré tČžební
aktivity neznatelné.
Lokalita þ. 58 (štČrkopískovna 58): Je situována v Olomouci – ýernovíru asi 2 km
severnČ od centra Olomouce. V jeho tČsné blízkosti se nachází mČstská þást Olomouce Lazce
(jižním smČrem) a štČrkopískovna 60 a 61 (severovýchodním smČrem), jejichž souþasné
využití je stejné, tj. zemČdČlská plocha. VýchodnČ odsud se nachází významná silnice þ. 446
ve smČru na Uniþov. Jakákoliv tČžební aktivita je v souþasnosti neznatelná, o þemž svČdþí
obrázek 2.

Obr. 5: ŠtČrkopískovna 58.

Foto: S. Petr, 5. 11. 2007
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Lokalita þ. 60 (štČrkopískovna 60): Nachází se asi 0,5 km severnČ od mČstské þásti
Olomouce Lazce a asi 1 km západnČ od silnice þ. 446 ve smČru na Uniþov. RoþnČ se zde
vytČžilo cca 300 m3 písþitého štČrku.14 V souþasnosti jsou v dĤsledku mnohaleté zemČdČlské
aktivity jakékoliv projevy tČžební þinnosti neznatelné.
Lokalita þ. 61 (štČrkopískovna 61): Nachází se asi 0,5 km západnČ od silnice þ. 446.
Pro upĜesnČní lze uvést jeho situovanost mezi lokalitou þ. 58 a 60. V minulosti se zde roþnČ
vytČžilo cca 500 m3 písþitého štČrku, ale již v roce 1950 byla tato lokalita opuštČna.15 StejnČ
jako pro lom 58 a 60 je pro nČj charakteristická naprostá neznatelnost tČžební aktivity.
Lokalita þ. 70 (štČrkopískovna 70): Tato lokalita se nachází asi 1 km severovýchodnČ
od Olomouce – ýernovíru v urbanizaþnČ otevĜeném prostoru. Asi 1 km východnČ se nachází
mČstský vodovod, k vĤli þemuž byl tento lom opuštČn již v roce 1921. Na lokalitČ se tČžil
štČrk a písek ve tĜech oddČlených jámách.14
Lokalita þ. 75 (štČrkopískovna 75): Je situována mezi Olomoucí – Novými Sady a
pravým bĜehem Ĝeky Moravy. SevernČ je omezena železniþní tratí Olomouc – ProstČjov. Tato
štČrkopískovna byla typologicky zaĜazena do této kategorie, pĜestože je v souþasnosti
zemČdČlsky nevyužívána. DĤvodem pro to byla pomČrnČ rozsáhlá nezastavČná oblast,
pĜestože se prostor nachází v silnČ zalidnČné oblasti. RoþnČ se zde tČžilo 2 500 m3 písþitého
štČrku, což je nejvíc ze všech sledovaných tČžebních prostor. I pĜes tuto skuteþnost byl lom na
konci 30. let minulého století opuštČn.

14
15

Pokorný 1950
Pokorný 1950
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8.2. TČžební prostory zaplavené
PĜemČna tČžebního prostoru na zaplavenou oblast patĜí mezi nejjednodušší
rekultivaþní práce. TČžba sedimentĤ Ĝíþních teras je spojena s intenzivním prĤsakem
podzemní vody. V prĤbČhu tČžby je proto lokalita postupnČ zaplavována a další tČžba proto
musí být realizována mokrým zpĤsobem. Protože je vznik vodní plochy velmi úzce spjat
s tČžební aktivitou, je tato typologická kategorie vymezena okrajovČ. Po vytČžení zájmové
suroviny, nebo snížení její zásoby pod hranici rentability preferují tČžební spoleþnosti
pĜemČnu prostoru na zaplavenou oblast 16 , která je pak ve vČtšinČ pĜípadĤ využívána jako
rybáĜská lokalita. V tomto pĜípadČ využití opuštČných tČžebních prostor jsou známky po tČžbČ
velmi výrazné.
K tomuto zpĤsobu rekultivace se pĜiklonily tČžební spoleþnosti v 26 % (v okolí
Olomouce je to 25 %) pĜípadĤ. Plných 54,5 % v souþasnosti takto využívaných tČžebních
prostor se nachází v Olomouci – ýernovíru, 9 % je v Olomouci – Holici a ve SlavonínČ.
Zbytek takto využitých opuštČných tČžebních prostorĤ se nachází v oblasti mezi PĜerovem a
Kojetínem.
Lokalita þ. 1 (štČrkopískovna 1): Lokalita se nachází pĜi jižním okraji obce ZáĜiþí.
V minulosti se tČžila pĜedevším jižní a východní þást zaplaveného prostoru. V její tČsné
blízkosti protéká Ĝíþka Troubka, která je levým pĜítokem Svodnice.
Lokalita þ. 2 (štČrkopískovna 2): Nachází se asi 1 km severnČ od Kojetína a 1 km
východnČ od UhĜiþic na levém bĜehu Ĝeky Moravy. Z turistické mapy17 je patrné, že k tČžbČ
byla v minulosti využívána celá, dnes již zaplavená oblast.
Lokalita þ. 8 (štČrkopískovna 8): Tato lokalita je situována asi 0,5 km severnČ do
MČrovic nad Hanou a v její tČsné blízkost se nachází zemČdČlská usedlost.
Lokalita þ. 10 (štČrkopískovna 10): Nachází se asi 1,5 km západnČ od ŠtČpánova.
JihozápadnČ od ní probíhá významná železniþní traĢ Olomouc – Praha. Ve stejné vzdálenosti,
v jaké je štČrkopískovna vzdálena od ŠtČpánova se západnČ od ní nachází CHKO Litovelské
Pomoraví.

TČžební spoleþnosti mají podle Vyhlášky Ministerstva zemČdČlství þ. 77/1996 Sb. povinnost po ukonþení
tČžby danou lokalitu zrekultivovat.
17
Haná – Olomoucko (1996): Soubor turistických map 1:50000. Klub þeských turistĤ, 57, Praha
16

46

Lokalita þ. 22 (štČrkopískovna 22): ŠtČrkopískovna je situována asi 3 km jižnČ od
centra Olomouce v tČsné blízkosti kĜižovatky silnice þ. 570 ve smČru Olomouc – Holice –
Olomouc – Nové Sady a silnice Olomouc – Nový DvĤr. TČžební prostor je rybáĜskou oblastí.
Ve 20. až 40. letech minulého století se zde roþnČ vytČžilo cca 2 000 m3 štČrku a písku.18
Lokalita þ. 59 (štČrkopískovna 59): Nachází se v blízkosti západního okraje mČstské
þásti Olomouce ýernovír mezi pravým bĜehem Ĝeky Moravy a silnicí þ. 446 ve smČru na
Uniþov. Od roku 1920 se zde tČžilo 400 m3 písþitého štČrku roþnČ.17 Rok ukonþení tČžby není
znám. Využíván jako rybáĜská oblast není, ale v jeho tČsné blízkosti se nachází chatová oblast.
Lokalita þ. 62 (štČrkopískovna 62): Nachází se pĜi východním okraji silnice þ. 446.
V jejím tČsném sousedství je vojenský výcvikový prostor. Lokalita není vedena jako rybáĜská
oblast.
Lokalita þ. 63 (štČrkopískovna 63): Tato lokalita je situována na levé stranČ silnice þ.
446 a stejnČ jako v pĜípadČ pĜedchozí lokality se v jejím tČsném sousedství nachází vojenský
výcvikový prostor. Od pĜedchozích dvou lokalit se odlišuje pouze tím, že je vedena jako
rybáĜská oblast.

18

Pokorný 1950
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Obr 6: ŠtČrkopískovna 63.

Foto: S. Petr, 5. 11. 2007
Lokalita þ. 64 a 65 (štČrkopískovna 64 a 65): Tyto štČrkopískovny jsou situovány mezi
pravým bĜehem Ĝeky Moravy a silnicí þ. 446 asi 0,5 km západnČ od Olomouce – ýernovíru.
Nejsou využívány jako rybáĜská oblast, ale v jejich tČsné blízkosti je chatová oblast. Na
lokalitČ þ. 64 se ve 20. letech minulého století rožnČ tČžilo cca 500 m3 písþitého štČrku.19
Lokalita þ. 68 (štČrkopískovna 68): Je situována v tČsné blízkosti lokality þ. 62 asi 0,5
km západnČ od Olomouce – ýernovíru. V její tČsné blízkosti se nachází vojenský výcvikový
prostor a silnice þ. 446. TČžba byla zahájena až v roce 1937 a roþnČ se zde tČžilo okolo 200
m3 písþitého štČrku.18 Lokalita dnes není využívána jako rybáĜská oblast. Na rozdíl od
pĜedchozích lomĤ se v tomto pĜípadČ jedná o stČnové pískovištČ.
Lokalita þ. 89 (štČrkopískovna 89): Tato lokalita se nachází asi 1 km východnČ od
obce Slavonín v tČsné blízkosti olomoucké mČstské þásti Povel. Prostor je veden jako
rybáĜská oblast. TČžený materiál byl kromČ do malty a betonu využíván také k výrobČ
hrubého cementového zboží.
Pro všechny zaplavené tČžební prostoty je charakteristická malá rozloha (do 10 aru).
19

Pokorný 1950
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Obr 7: ŠtČrkopískovna 89.

Foto: S. Petr, 28. 10. 2007
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8.3. TČžební prostory zastavČné
Propopulaþní politika socialistického režimu vedla v druhé polovinČ 20. století
k postupnému zvyšování poþtu obyvatelstva v ýeské republice. V zásadČ je jen otázkou þasu,
kdy tento demografický ukazatel vyústí v potĜebu rozšíĜit dosavadní zastavČnou plochu.
Tento trend se v plné míĜe projevil v 70. letech minulého století, kdy vznikla podle
usnesení vlády ýSR (1971) stĜedisková soustava osídlení a docházelo k nucenému sluþování
obcí. OpuštČné štČrkopískovny stojící na okraji dĜíve samostatných obcí tak byly zastavČny.
V této dobČ vznikala na území celé ýeské republiky panelová sídlištČ, která vytvoĜila
charakteristický ráz periferní þásti mČsta.
TČžební prostory využívané jako zastavČná plocha se na celkovém množství tČžebních
ploch v okolí Olomouce podílí stejnČ jako v pĜípadČ tČžebních prostor zaplavených 25 %.
NejvČtší koncentrace stavebnČ využitých tČžebních ploch je v Olomouci – ýernovíru
(75 % zastavČných tČžebních ploch). 12,5% zastoupení takto využívaných tČžebních ploch je
v mČstské þásti Olomouce Hejþín a Povel.
Lokalita þ. 53 (štČrkopískovna 53): Tato štČrkopískovna je situována v jižní þásti
Olomouce – ýernovíru uprostĜed zastavČné oblasti. V její tČsné blízkosti se nachází vojenská
nemocnice a klášter BenediktĤ. Nedaleko je také zahrádkáĜská oblast. Místo, kde se
štČrkopískovna s nejvČtší pravdČpodobností nacházela je dnes zatravnČné.
Lokalita þ. 66 (štČrkopískovna 66): Leží na hranici mezi olomouckou mČstskou þástí
Lazce a ýernovír pĜi levém bĜehu Ĝeky Moravy. Jedná se o stČnové pískovištČ, otevĜené v roce
1946.
Lokalita þ. 67 (štČrkopískovna 67): Je situována v blízkosti lokality þ. 66 blíže
k levému bĜehu Ĝeky Moravy. Lokalita je dnes zastavČna Ĝadovými rodinnými domy. V roce
1936 se zde zaþal tČžit písþitý štČrk. Na rozdíl od pĜedchozí lokality je tato lokalita jámová.
Lokalita þ. 71, 72 a 73 (štČrkopískovna 71, 72 a 73): Jedná se o soustavu jámových
štČrkopískoven na východním okraji Olomouce – ýernovíru (pouze v pĜípadČ lokality þ. 72 se
jedná o pískovnu). Nedaleko odsud je místní hĜbitov a firma Farmak. Dle Pokorného (1950)
byl provoz v tČchto lokalitách zastaven již v roce 1936. Jen o dva roky déle probíhala tČžba na
lokalitČ þ. 73.
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Lokalita þ. 74 (štČrkopískovna 74): Jedná se o jámovou štČrkopískovnu nacházející se
asi 1,5 km od centra Olomouce. Dnes v této oblasti sídlí poboþka firmy Daewoo motor a
probíhá zde i mČĜení emisí a státní technická kontrola vozidel. Provoz tohoto lomu by
zastaven v roce 1938.
Lokalita þ. 76 (štČrkopískovna 76): Nachází se asi 2 km jižnČ od centra Olomouce
v její mČstské þásti Povel. Nedaleko odsud vede železniþní traĢ Olomouc – ProstČjov.
Lokalita je charakteristická typickou suburbální výstavbou 70. let 19. století. Je zde
zbudováno dČtské hĜištČ, které je vsazené do malého parþíku.

Obr. 8: ŠtČrkopískovna 76.

Foto: S. Petr, 28. 10. 2007
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8.4. TČžební prostory využívané pro rekreaci a sport
Využití opuštČných tČžebních ploch pro rekreaci a sport patĜí mezi jednodušší
rekultivaþní práce. V tomto pĜípadČ je tČžební prostor zavezen zeminou a mĤže být využit
napĜíklad jako dostihová dráha nebo plocha pro parkur. Velmi þasto je zaplavená tČžební
plocha využívána pro vodní sporty. I v okolí Olomouce se nachází nČkolik takových lokalit.
Ty jsou však souþástí chránČného území, proto jsou Ĝazeny do následující typologické
kategorie.
V celém Hornomoravském úvalu jsem do kategorie tČžební prostory využívané pro
rekreaci a sport zaĜadil pouze dva lomy pĜedstavující pouhých 5 % z celkového poþtu
tČžebních ploch.
Lokalita þ. 3 (štČrkopískovna 3): Tato lokalita se nachází asi 1 km jižnČ od Žeravic po
pravé stranČ silnice Žeravice – Rokytnice. Známky po tČžbČ jsou dosud patrné, pĜesto je
zĜejmé, že se zde již dlouho netČží. TČžební plocha je v souþasnosti využívána jako sportovní
areál pro motokros.
Lokalita þ. 69 (štČrkopískovna 69): Tato pískovna je situována asi 1 km severnČ od
centra Olomouce nedaleko silnice þ. 446 na ulici Lazecká. V místČ již dávno opuštČného
stČnového pískovištČ bylo zbudováno fotbalové hĜištČ. Vedle nČj je plocha pro parkurové
závody.
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8.5. TČžební prostory využívané jako chránČná oblast
Technicky nejnároþnČjším zpĤsobem rekultivace opuštČných tČžebních prostor je
jejich využití jako chránČná oblast. Hlavní pĜíþinou nároþnosti tohoto zpĤsobu rekultivace
jsou vysoké finanþní náklady. Velký dĤraz je kladen pĜedevším na biologickou rekultivaci,
jejíž správné provedení je nezbytné pro vyhlášení dané lokality za chránČné území20.
V okolí Olomouce je takto využíváno celkem šest lokalit, pĜedstavujících 19 %
z celkového poþtu tČžebních prostor v této oblasti. ýtyĜi z nich (66,6 %) se nachází v lokalitČ
pĜírodní rezervace Plané louþky. 33 % takto využívaných ploch se nachází na lokalitČ pĜírodní
rezervace Chomoutovské jezero.
Na PĜerovsku je takto využívána Malá a Velká laguna pĜedstavující 2,5 % z celkového
poþtu bývalých tČžebních prostor na území Hornomoravského úvalu a 17 % takto
využívaných tČžebních ploch.
Lokalita þ. 9 (štČrkopískovna 9): Bývalý tČžební prostor známý pod názvem Malá a
Velká laguna se nachází ve východní þásti mČsta PĜerova na pravém bĜehu Ĝeky Beþvy. ObČ
tČžební plochy jsou zaplavené a slouží mimo jiné také jako rybáĜská oblast a k rekreaci.
ŠtČrkopísek, který se zde v 70. letech 20. století tČžil byl použit pro výstavbu mČstské þásti
PĜerova PĜedmostí.
Již dlouhou dobu je Malá i Velká laguna souþástí NPR Žebraþka. Protože však
v loĖském roce došlo ke zmenšení rozlohy této rezervace asi o 6 ha, byly z ní obČ laguny
vyþlenČny. V okolí malé laguny však rostou vzácné druhy hub, napĜ. Kaþenka náprstková,
Kozák topolový, ýirĤvka kroužkatá nebo ChĜapáþ QueletĤv, které jsou uvedeny v þerveném
seznamu chránČných a ohrožených druhĤ hub. Také z ornitologického hlediska je tato oblast
velmi zajímavá. Hnízdí zde napĜ. Moudivláþek lužní, Slavík obecný a Potápka malá, kteĜí
patĜí mezi chránČné a ohrožené druhy. Z tohoto dĤvodu byl v únoru 2008 udČlen Malé lagunČ
statut pĜírodní rezervace (Rozkošná 2008).
Velká laguna má rozlohu cca 3 ha a na rozdíl od Malé laguny, kde mĤžeme pozorovat
pĜirozený proces následného zazemĖování a vývoj mČkkého luhu, je její bezprostĜední okolí
parkovČ upraveno. SpoleþnČ se sousedními lagunami tvoĜí souþást rybáĜského revíru Beþva
2A obhospodaĜovaného místní organizací ýeského rybáĜského svazu. Laguna je každoroþnČ
osazována a doplĖována rybami, napĜ. Kapry, Štikami, Candáty, ÚhoĜi, Cejny, Amury a

Lokalita je vždy prohlášena za chránČné území z dĤvodu výskytu chránČných druhĤ rostlin þi živoþichĤ, pĜesto
by bylo udČlení tohoto statutu nemožné, pokud by lokalita nebyla dokonale zrekultivována.
20
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Tolstolobiky. Dále se z de vysazuje tzv. bílá ryba, která je ve skuteþnosti smČsí rĤzných druhĤ
(Plotice, Jelec, Ouklej, Hrouzek, StĜevle atd.) a slouží jako potrava dravých druhĤ.
(informaþní tabule: Velká laguna)

Obr. 9: Velká laguna.

Foto: S. Petr, 25. 2. 2008
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Obr. 10: Malá laguna.

Foto: S. Petr, 25. 2. 2008

Lokalita þ. 26 a 27 (štČrkopískovna 26 a 27): PĜírodní rezervace Chomoutovské jezero
se rozkládá na ploše 106,16 ha cca 5 km severnČ od centra Olomouce. Byla vyhlášena v roce
1993. ObČ dvČ lokality jsou v souþasnosti zatopené a tvoĜí Velké a Malé jezero oddČlené od
sebe hrází. Po ukonþení tČžby byla rozsáhlá vodní plocha v letech 1976 až 1984 využívána
k vodohospodáĜským úþelĤm. Vzhledem k zhoršující se kvalitČ vody byla tato þinnost
ukonþena a o šest let pozdČji byla lokalita vyhlášena jako chránČné území. V souþasnosti je
území charakteristické rozlehlou vodní hladinou (cca 60 ha) s nČkolika ostrovy a þlenitým
pobĜežím.
Lokalita je souþástí CHKO Litovelské Pomoraví. PrĤmČrná hloubka jezer se pohybuje
okolo dvou metrĤ. To je dĤležitČ pĜedevším pro hnízdČní a tah Ĝady vodních ptákĤ. PravidelnČ
se zde vyskytuje Racek chechtavý a ledĖáþek Ĝíþní. Je zde také stabilní populace Bobra
evropského a Rosniþky zelené.
Lokalitou prochází nauþná stezka. PĜestože je v PR Chomoutovské jezero zakázáno
napĜ. rozdČlávat oheĖ, táboĜit þi rušit vodní ptactvo pĜi hnízdČní, oblast je sportovnČ velmi
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využívaná. V omezené míĜe zde pĤsobí jachtaĜský klub a þasto zde zahlédneme sportovní
rybáĜe. (informaþní tabule: Chomoutovská jezera)

Obr. 11: ŠtČrkopískovna 26.

Foto: S. Petr, 28. 10. 2007

Lokalita þ. 54 až 57 (štČrkopískovna 54 až 57): Lokalita se nachází asi 3 km
severozápadnČ od centra Olomouce. Jedná se o soustavu zatopených tČžebních ploch, které
byly v roce 1952 vyhlášeny za PĜírodní rezervaci Plané louþky. Z východu je oblast omezena
Mlýnským potokem.
PR Plané louþky se rozkládají na ploše 21,3 ha. Mají obrovskou biologickou hodnotu,
protože uchovávají bohatou mokĜadní pĜírodu nivy Moravy. Z tohoto dĤvodu jsou Plané
louþky chránČny mezinárodní úmluvou o mokĜadech tzv. Ramsarskou úmluvou.
NejcennČjší je zde pestrá mozaika rĤzných typĤ stanovišĢ a na nČ vázaných rostlin a
živoþichĤ.
Jednou z þástí PR Plané louþky je pĜírodní areál „Jezera PodČbrady“, který je souþástí
CHKO Litovelské Pomoraví. Je využíván k rĤzným sportovním aktivitám (koupání, pČší a
cyklistické výlety, rybolov, jízda na koních þi kondiþní bČh). PĜestože bylo vytvoĜeno umČle,
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v souþasnosti má velký význam pro vlhkomilné rostliny a živoþichy. ZvláštČ v zimním období
se zde vyskytuje spousta druhĤ vodních ptákĤ. Jsou zde také poþetné populace obojživelníkĤ
– Skokan skĜehotavý, Skokan zelený, Rosniþka zelená. Ze savcĤ se zde vyskytuje rodina
Bobra evropského. Roste tu vzácná Vrba rozmarýnolistá, Kosatec sibiĜský, Hrachor bahenní a
OstĜice ostrá. Z mČkkýšĤ se zde hojnČ vyskytuje levatka Ĝíþní a jeden nepĤvodní druh
z ýerného moĜe, který se pĜizpĤsobil sladkovodním podmínkám – Sláviþka mnohotvárná. Ta
sem byla zanesena pĜi povodni v roce 1997. (informaþní tabule: Plané louþky)

Obr. 12: PĜírodní rezervace Plané louþky.

Foto: S. Petr, 5. 11. 2007
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9. Možnosti využití opuštČných tČžebních prostor
OpuštČným se tČžební prostor stává v pĜípadČ, že dojde buć k úplnému vyþerpání
zásob tČžené suroviny, nebo se jejich pokraþující tČžba stává v dĤsledku rapidního snížení
tČchto zásob ekonomicky nerentabilní. AĢ už se jedná o aktivní tČžební prostor nebo opuštČný,
z krajinného hlediska zĤstává tato oblast stále krajinným prvkem v nČmž dochází
k neustálému toku látek a energie. Jejich smČr a intenzita se však þasto velmi výraznČ liší.
Aktivní tČžební prostor je zatížen silnou antropogenní þinností pĜi niž dochází ke
vzniku antropogenních tvarĤ (šachty, štoly, dĤlní prostory, haldy...). Tato lidská aktivita vede
v koneþném dĤsledku k zpĜetrhání biologických vazeb mezi organismy a jejich prostĜedím,
což má za následek výrazné omezení intenzity (v nČkterých pĜípadech k jejímu úplnému
pĜerušení) toku látek a energie. SmČr tohoto toku je lidskou aktivitou nasmČrován pĜedevším
k samotnému þlovČku než k pĜírodČ jako takové (jsou známy pĜípady, kdy docházelo k tČžbČ
v rozporu z trvale udržitelným rozvojem).
Naproti tomu se opuštČný tČžební prostor setkává s problémem, jak tuto oblast opČt
zaþlenit do okolní krajiny tak, aby mohl být opČtovnČ obnoven smČr a intenzita toku látek a
energie v mČĜítku, v jakém probíhal pĜed tČžbou. V takovém pĜípadČ dochází v místČ tČžby
k rekultivaþním zásahĤm. Ty jsou projektované bućto odborným pracovníkem tČžební
spoleþnosti, nebo pracovníkem referátu životního prostĜedí pĜíslušného mČstského úĜadu.
Projekt vychází pĜedevším ze stupnČ poškození rekultivované oblasti.
Jednodušší práci bude mít projektant v pĜípadČ degradace území, která mĤže být
definována jako stupeĖ poškození, kdy je pĜíroda sama schopna pĜirozené obnovy. PĜi obnovČ
zdevastovaného území je již pĜíroda plnČ závislá na pomoci þlovČka, protože ztratila
schopnost samostatné obnovy. V tomto pĜípadČ se jedná o dlouhodobý a finanþnČ velmi
nároþný proces.
V kapitole „Zhodnocení a typologie opuštČných tČžebních prostor v Hornomoravském
úvalu“ je nastínČno nČkolik þasto využívaných rekultivaþních zásahĤ.
Dle mého soudu je nejlepším zpĤsobem rekultivace tČžebního prostoru spojení nČkteré
z typologických kategorií s vybudováním nauþné stezky (ta mĤže být zĜízena i jako
cylkostezka). Výhodu v tomto zpĤsobu rekultivace spatĜuji pĜedevším v plnČní její pĜírodní,
estetické, kulturní a výchovné funkce. PĜíkladem mĤže být nauþná stezka okolo
Chomoutovských jezer a Planých louþek na Olomoucku, nebo Malé a Velké laguny v PĜerovČ.
Cílem této kapitoly bude navržení nauþné stezky v oblasti tovaþovských jezer
s využitím této oblasti ke školní exkurzi.
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9.1. Cyklostezka Tovaþov
V souþasnosti je v oblasti celé stĜední Moravy vybudována Ĝada cyklostezek. Jejich
trasy jsou navrhovány tak, aby uspokojily nejen sportovnČ založené obyvatelstvo, ale i tak,
aby vedly krásnou nebo jinak zajímavou krajinou a poskytovaly tak jejich uživatelĤm i
kulturní a výchovné využití. Spoleþným znakem vČtšiny cyklostezek je jejich situovanost
v blízkosti velkých Ĝek jako je Morava nebo Beþva.
Do oblasti tovaþovských rybníkĤ mĤžeme po zbudované cyklostezce vstoupit od
severu z obce VČrovany. Odtud vede cyklostezka smČrem na jih podél levého bĜehu Moravy.
Asi po tĜech kilometrech se stáþí na západ smČrem k obci Tovaþov, pĜekraþuje Ĝeku Moravu a
do Tovaþova vstupuje podél jižního bĜehu Hradeckého rybníka. Cyklostezka pak prochází
stĜedem Tovaþova, míjí tovaþovský zámek a opouští Tovaþov na jeho jižní stranČ. Po silnici
vede smČrem na Kojetín. Pokraþuje na jih až do obce Annín, kde se stáþí k západu, prochází
Annínem a pĜekraþuje Ĝeku Blatu. Na západním okraji Annína se stáþí opČt na jih. Dále
postupuje asi 2 km jižním smČrem podél železniþní tratČ spojující Tovaþov a Kojetín až do
Lobodic. Lobodice opouští na jihovýchodní stranČ, opČt pĜekraþuje Ĝeku Blatu, která se zde
mČní v mlýnský náhon a vstupuje do Chrbovského lesa. Tím prochází jihovýchodním smČrem
až do obce ZáĜiþí.

9.2. Návrh nauþné stezky
Výše popsaná trasa cyklostezky probíhá velmi významnou oblastí tovaþovských
rybníkĤ. Její kulturní význam je zajištČn prĤbČhem okolo tovaþovského zámku a muzea, kde
si návštČvníci mohou rozšíĜit své vČdomosti v oblasti architektury a historie této oblasti.
Negativem této cyklostezky je její pĜíliš rychlý prĤbČh touto oblastí, což zpĤsobuje míjení
významných krajinných lokalit.
Cílem této podkapitoly je navrhnout trasu nauþné stezky s dĤrazem na již opuštČné
tČžební prostory na štČrkopísek.
Start navrhované nauþné stezky je v obci VČrovany, kde je plánováno první zastavení.
Z VČrovan povede nauþná stezka jihovýchodním smČrem po zelené turistické znaþce. Asi po
jednom kilometru z ní sejde smČrem na jih po polní cestČ k Hradeckému rybníku. Po jeho
západním bĜehu dosáhne severní þásti Tovaþova, kde je plánováno druhé zastavení. Dále vede
podél jihozápadního bĜehu Hradeckého rybníku, nabývá východní smČr, pĜekraþuje zelenou
turistickou znaþku a dosahuje tĜetího zastavení na pravém bĜehu Ĝeky Moravy.
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Podél nČj pokraþuje po polní pČšinČ smČrem na jih k silnici þ. 434 ve smČru PĜerov –
ProstČjov. OpČt se dostává do tČsné blízkosti Ĝeky Moravy a pokraþuje po novČ vybudované
cestČ k soutoku Moravy a Beþvy. Stáþí se k západu, kde asi po 400 metrech dosahuje
severovýchodního bĜehu Vodárenského jezera21. Zde je þtvrté zastavení. Podél východního
bĜehu Cvrþovského jezera vede k Národní pĜírodní rezervaci Zástudánþí, kde je plánováno
páté zastavení. Odtud se asi po 1,5 km západním smČrem napojuje na zelenou turistickou
znaþku, po které postupuje až do Cvrþova. Zde se obrací k severu a vede podél západního
bĜehu Annínského jezera, kde je šesté zastavení, až ke KĜenovskému rybníku. TČsnČ pĜed ním
pĜekraþuje silnici þ. 434. Prochází Tovaþovem až k zámku, kde sedmým zastavením konþí
navrhovaná nauþná stezka.

9.3. Návrh školní exkurze
V pĜedchozím textu bylo uvedeno nČkolik zpĤsobĤ využití opuštČných tČžebních
prostor a jejich blízkého okolí. Byl zde také uveden podle mého soudu jeden z nejlepších
zpĤsobĤ využití tČžebního prostoru, kterým je zbudování nauþné stezky.
Tato kapitola bude zamČĜena na vytvoĜení plánu školní exkurze do oblasti
tovaþovských rybníkĤ. Jejím cílem bude tedy seznámit žáky nejen se zpĤsoby tČžby
štČrkopískĤ, ale také s pĜírodním a kulturním bohatstvím této oblasti a zpĤsobech realizace
rekultivaþních zásahĤ po tČžbČ.
Hlavním východiskem pro navržení exkurze do této oblasti je skuteþnost, že žáci jsou
všeobecnČ pozitivnČ naklonČni tomuto zpĤsobu výuky, navíc tuto oblast vČtšina žákĤ bude
znát. Usuzuji tak z vlastní zkušenosti.
Motivy žákĤ pro aktivní úþast na školních exkurzích jsou rĤzné. Ti menší se spíše tČší
na to, že se místo školy podívají do pĜírody a na vlastní oþi spatĜí zvíĜata, která ještČ nikdy
nevidČli. Starší žáci pak k tČmto exkurzím pĜistupují pozitivnČ proto, že si odpoþinou od
každodenního napČtí, které výuka ve tĜídách vyvolává, ale také proto, že mají pĜíležitost
ovČĜit a zdokonalit své vČdomosti v praxi.
Je proto zĜejmé, že v závislosti na vČku žáka bude nutné navrhnout školní exkurzi
odlišnČ a pĜi jejím plánování brát v úvahu jejich osobní potĜeby a preference.
PĜíprava školní exkurze je þasovČ a organizaþnČ velmi nároþným procesem. S jejími
návrhy pĜicházejí uþitelé na pedagogických poradách þasto již na zaþátku školního roku. Zde
21

http://www.dodinart.ic.cz/tovacov.html
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jsou všechny návrhy projednány a po jejich schválení Ĝeditelem školy mohou zaþít již
konkrétní pĜípravy. NČkteré školní exkurze jsou povinné, vČtšina z nich je však pro žáky
dobrovolná. Tento návrh poþítá s dobrovolnou úþastí žákĤ na exkurzi.
Základem pro realizaci školní exkurze je termín exkurze a místo jejího konání.
V tomto pĜípadČ je místem konání Tovaþov a jeho okolí. Termín exkurze je vhodné
z klimatických dĤvodĤ volit do jarních mČsícĤ (nejvhodnČjší je duben a kvČten).
Další dĤležitou souþástí plánu školní exkurze je okruh žákĤ, pro které je navržena
(východiskem by mČly být jejich potĜeby a preference).
ZamČĜení a výchovnČ-vzdČlávací cíle tvoĜí podstatnou a velmi dĤležitou þást plánu
exkurze. ZamČĜení exkurze mĤže být buć všeobecné (žáci se dozví nové poznatky z rĤzných
pĜedmČtĤ) nebo speciální, kdy se seznamují pouze s poznatky z jednoho pĜedmČtu.
Z pedagogického hlediska jsou nejvhodnČjší všeobecné exkurze, protože umožĖují žákĤm
využívat široký okruh znalostí.
Souþástí plánu exkurze je také výþet lokalit, které budou na exkurzi navštíveny. O
zaĜazení urþité lokality do plánu exkurze rozhoduje pĜedevším její krajinný nebo kulturní
význam (þasto jsou to chránČná území, parky, hrady, zámky, lokality s výskytem vzácného
druhu rostliny nebo živoþicha atd.).
V plánu exkurze bývá také þasto odhadovaný rozpoþet finanþních nákladĤ a výbČr
ubytovacího zaĜízení, které bude na exkurzi využito.
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Obr. 13: Trasa navrhované nauþné stezky s bodovČ vyznaþenými zastaveními.

Zdroj: www.mapy.cz
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9.3.1. Návrh školní exkurze pro mladší žáky
Tento návrh se týká žákĤ základních škol a nižších gymnázií. Pro jejich nižší množství
znalostí bude exkurze zamČĜena pouze na nejvýznamnČjší lokality a jejich prĤbČh bude veden
uvolnČnou formou. Z dĤvodu navštívení lokalit mimo PĜerov a s ohledem na návštČvní Ĝád
tovaþovského zámku a muzea, bude tento návrh pĜedložen jako celodenní exkurze.
Navrhovaný plán školní exkurze pro tuto skupinu žákĤ je následující:

Školní exkurze

Místo konání: Tovaþov a tovaþovské rybníky
Termín konání: exkurze je jednodenní a uskuteþní se 12. kvČtna 2008
Urþeno pro: žáky prim až kvart
ZamČĜení exkurze: geograficko – historické a biologicko – ekologické
VýchovnČ-vzdČlávací cíle:
1. žáci uvidí mokrý zpĤsob tČžby štČrkopískĤ
2. žáci budou znát zpĤsob využití štČrkopískĤ
3. žáci budou znát základní zpĤsob rekultivace opuštČných tČžebních prostor
4. žáci budou umČt vysvČtlit, proþ se zde použily právČ tyto zpĤsoby rekultivace
5. žáci budou umČt vysvČtlit pĜíþiny mírnČ odlišného klimatu Tovaþova od okolních obcí
6. žáci budou znát název národní pĜírodní rezervace nacházející se na jižním okraji
Skašovického rybníka
7. žáci budou znát název spoleþnosti tČžící v této oblasti štČrkopísek
8. žáci budou umČt vyjmenovat názvy rybníkĤ, které vznikly tČžbou štČrkopískĤ
9. žáci budou umČt vysvČtlit význam NPR Zástudánþí
10. žáci budou vČdČt, v jakém slohu byl postaven zámek v TovaþovČ
11. žáci budou znát alespoĖ 5 druhĤ ptákĤ žijících na Hradeckém rybníku
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Navštívené lokality:
1. Hradecký rybník – ptaþí lokalita evropského významu
Historie rybníka je spojena se zdejším hradem, dnes zámkem. Sloužil jako souþást
jeho opevnČní. Díky zdejším rybníkĤm byl hrad absolutnČ nedobytný. První písemné zmínky
o rybnících u Tovaþova jsou z roku 1470, kdy se o nich zmiĖuje Ctibor Tovaþovský
z Cimburku. Hradecký rybník je sice poprvé vyslovenČ zmínČn až roku 1503, ale pĜedpokládá
se jeho starší založení. Za PernštejnĤ byl v 16. století Hradecký rybník opravován a zpevnČn.
Od té doby též zaþal sloužit jako chovný. KromČ Hradeckého jsou zmínČny také rybníky
Starý, Paní, Zámecký, Skašov, Zvolenov, ŽabČnec (Koleþko) a snad i Karlíþek. V 18. století
za hrabČte z Künburgu byl zrušen a vysoušen.
Obnova Hradeckého rybníka nastala po 2. svČtové válce. Dnes je jeho rozloha 154 ha.
Hráze ho dČlí na Pravý, Levý a Dolní Hradecký rybník. Dno je písþito-bahnité s minimálním
množstvím sedimentu. Hloubka kolísá mezi 1,5 až 2,5 m. Rybník obhospodaĜuje RybáĜství
Tovaþov. Chovají se tu hlavnČ KapĜi, Tolstolobici, Sumci a AmuĜi.22
Vodní plochy ležící v okolí Tovaþova se nacházejí na ptaþí tahové cestČ. Z toho
dĤvodu je zde možno sledovat v prĤbČhu jarního þi podzimního tahu rĤzné druhy ptákĤ. Mezi
nejzajímavČjší patĜí napĜ. Potáplice severní, Potápka roháþ, Kormorán velký, Kvakoš noþní,
Volavka bílá, Volavka popelavá, ýáp þerný, Husa bČloþelá, Kachniþka mandarínská, ýírka
modrá, Ostralka štíhlá nebo Lžiþák pestrý.23

2. Ostatní vodní plochy vzniklé tČžbou štČrkopískĤ v této lokalitČ
S tČžbou štČrkopískĤ se v TovaþovČ zaþalo asi pĜed pĤl stoletím. 24 Nejrozsáhlejší
vodní plochou v Okolí Tovaþova jsou Skašovská jezera (jiným názvem také Dombas).
Celkem tvoĜí soustavu tĜí vodních nádrží, kde tČžba probíhá již pouze na jednom z nich
(Troubecké jezero). Vodárenské jezero je pro svou þistotu využíváno k dodávce pitné vody.
Za nejmalebnČjší rybník v oblasti je považován rybník Koleþko.22 Do oblasti zasahuje
také KĜenovský rybník, Mlýnský náhon, Annínské a Cvrþovské jezero.

22

http://www.tovacov.infomorava.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51148&lng=$lng&menu=$menu
http://www.dodinart.ic.cz/tovacov.html
24
http://paskrp.na-webu.cz/tovacov.html
23
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3. NPR Zástudánþí
V pĜerovském regionu reprezentuje typické spoleþenstvo lužního lesa podél stĜedního
toku Ĝeky Moravy. Byla zĜízena výnosem tehdejšího ministerstva školství, vČd a umČní þ.
46.340/52 v roce 1953.
Toto zvláštČ chránČné území se rozkládá po obou bĜezích neregulované pĜírodní þásti
toku Ĝeky Moravy, na rozhraní katastru Tovaþova a Lobodic. Svou výmČrou 100,6 ha je
druhým nejvČtším zvláštČ chránČným územím okresu PĜerov. V lesním spoleþenstvi
nacházíme ukázky typického složení „mČkkého“ i „tvrdého“ luhu. První typ reprezentují
dĜeviny jako je Topol bílý, Topol osika, Jilm vaz, Vrba bílá aj., naopak druhému typu
dominují Dub letní, Jasan ztepilý, Javor mleþ, Lípa srdþitá aj. Podstatou tČchto lužních
spoleþenstev jsou pravidelné pĜevážnČ jarní záplavy, zásobující porosty velkým množstvím
živin a vláhy. Lesní spoleþenstva reprezentuje typická flóra a fauna.
Plocha NPR má zásadní význam pro avifaunu Moravy. Strmé nánosové i nárazové
hlinČné bĜehy neupraveného toku Ĝeky Moravy jsou dodnes pĜirozeným hnízdištČm
ohrožených ptaþích druhĤ – BĜehule Ĝíþní a LedĖáþka Ĝíþního. V lesním komplexu se nalézá
významné hnízdištČ Volavky popelavé, jediné na stĜední MoravČ. Lokalita je hnízdištČm Ĝady
dalších druhĤ ptactva – napĜ. Vþelojeda lesního, ChĜástala vodního, Kulíka Ĝíþního, Pisíka
obecného, Krutihlava obecného, Moudivláþka lužního a Slavíka obecného. Území národní
pĜírodní rezervace je rovnČž významnou kĜižovatkou ptaþích tahĤ – bČhem tohoto období se
zde zdržují napĜ. ýáp þerný, OstĜíž lesní, Orlovec Ĝíþní, Sluka lesní, Racek bouĜní, Dudek
chocholatý, SkĜivan lesní a Brkoslav severní.25

4. zámek a muzeum v TovaþovČ
PĤvodnČ gotický vodní hrad pĜipomínán rokem 1321, kdy král Jan Lucemburský zastavil
svĤj zdejší majetek JindĜichovi z Lipé. Brzy potom jej postoupil Bernardovi z Lipnice
a Cimburka. Majetkem tohoto rodu zĤstal hrad až do roku 1502. V letech 1359–1398 byl
zástavním pánem Ctibor Tovaþovský z Cimburka, který provedl rozsáhlou pĜestavbu ve stylu
vrcholné gotiky. Za Jana Tovaþovského byl hrad oporou husitĤ na MoravČ. Jeho syn Ctibor
zmČnil v 80. až 90. letech 15. století tovaþovské sídlo na pozdnČ gotické s ranČ renesanþními
prvky a opevnil je valy s nárožními baštami. Po smrti jeho syna Adama koupil panství Vilém
z Pernštejna. Ten nechal vystavČt východní kĜídlo a dokonþil obranný systém. Pernštejnové

ŠafáĜ, J. (1996): ChránČné þásti pĜírody na PĜerovsku. Okresní úĜad PĜerov, referát životního prostĜedí, PĜerov,
16 s.

25
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pokraþovali v renesanþní adaptaci komplexu po celé 16. století. Po nich zasáhli ještČ
barokními úpravami Salm-Neuburgové. TĜicetiletá válka však jejich dílo þásteþnČ zniþila.
O znovuvzkĜíšení objektu se postarali Kuenbergové a pĜedevším Gutmannové, kteĜí mu dali
v 19. století koneþnou podobu.26 Souþástí zámku je také Muzeum židovské komunity.

Rozpoþet finanþních nákladĤ:
Lokalita je vzdálena asi 10 km od PĜerova a je autobusem dobĜe dostupná.
Sazba za ujetý kilometr: 22 Kþ
Stání/1 hod.: 100 Kþ
PĜedpokládaná doba stání autobusu 4 hod.: 400 Kþ
Poþet ujetých kilometrĤ: 24; 22 x 24 = 528 Kþ
Vstup do zámku a muzea: zámek – 30 Kþ/os., muzeum – 20 Kþ/os.; 30 x 80 = 2 400 Kþ
20 x 80 = 1 600 Kþ
Poþet zúþastnČných žákĤ: 80
Náklady na žáka celkem: (400 + 528 + 2 400 + 1 600) : 80 = 62 Kþ

26

http://www.hrady.cz/index.php?OID=1728
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9.3.2. Návrh školní exkurze pro starší žáky
Návrh se týká žákĤ stĜedních škol a vyšších gymnázií. Z dĤvodu vČtšího objemu
znalostí žákĤ budou do exkurze zahrnuty i od Tovaþova vzdálenČjší lokality a výklad
k jednotlivým lokalitám bude odbornČjší.27 Navrhovaný plán školní exkurze pro tuto skupinu
žákĤ bude rámcovČ totožný s návrhem pro mladší žáky.

Školní exkurze

Místo konání: Tovaþov a tovaþovské rybníky
Termín konání: exkurze je dvoudenní a uskuteþní se 12. a 13. kvČtna 2008
Urþeno pro: žáky kvint až oktáv
ZamČĜení exkurze: geograficko – historické a biologicko – ekologické
VýchovnČ-vzdČlávací cíle:
1. žáci uvidí mokrý zpĤsob tČžby štČrkopískĤ a budou umČt popsat tento zpĤsob
dobývání surovin
2. žáci budou znát zpĤsob využití štČrkopískĤ
3. žáci budou znát základní zpĤsob rekultivace opuštČných tČžebních prostor a budou
umČt navrhnout možná zlepšení
4. žáci budou umČt vysvČtlit, proþ se zde použily právČ tyto zpĤsoby rekultivace
5. žáci budou umČt vysvČtlit pĜíþiny mírnČ odlišného klimatu Tovaþova od okolních obcí
a budou znát základní charakteristiky mikroklimatu
6. žáci budou znát název národní pĜírodní rezervace nacházející se na jižním okraji
Skašovického rybníka
7. žáci budou znát název spoleþnosti tČžící v této oblasti štČrkopísek, název spoleþnosti,
jejíž je souþástí a rok zahájení tČžby
8. žáci budou umČt vyjmenovat názvy rybníkĤ, které vznikly tČžbou štČrkopískĤ
9. žáci budou umČt vysvČtlit význam NPR Zástudánþí
10. žáci budou vČdČt, v jakém slohu byl postaven zámek v TovaþovČ a jakému rodu patĜil.
11. žáci budou znát alespoĖ 8 druhĤ ptákĤ žijících na Hradeckém rybníku
12. žáci budou znát zpĤsoby þištČní vody a struþnČ je charakterizovat
13. žáci budou znát princip úpravy vody pĜed jejím použitím pro domácí spotĜebu a budou
umČt navrhnout ochranu pĜed jejím zneþištČním
27

Výklad budou vést odborníci.
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Navštívené lokality:
1. den:
1. Hradecký rybník – ptaþí lokality evropského významu
2. Ostatní vodní plochy vzniklé tČžbou štČrkopískĤ v této lokalitČ
3. NPR Zástudánþí
4. zámek a muzeum v Troubkách
2. den:
1. úpravna vody v Troubkách
Úpravna vody Troubky je nejvýznamnČjším zdrojem pitné vody na PĜerovsku a ostatní
zdroje pĜevyšuje nejen množstvím vyrábČné vody, ale i kvalitou. V souþasné dobČ je hlavním
zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod PĜerov (vodojem Švédské šance a ýekynČ),
Kojetín (vodojem Polkovice) a pĜes Ĝídící vodojem ýekynČ lze dodávat vodu i do
skupinového vodovodu Lipník.
Do úpravny vody je pĜivádČna surová voda z tČchto zdrojĤ, pĜiþemž u každého zdroje
je uvedeno maximální þerpané množství s ohledem na používaný typ þerpadla:
a) povrchová voda

b) podzemní voda

- z þerpací stanice Tovaþov II. – Troubky

maximálnČ 90 l/s

- z þerpací stanice Tovaþov I. – sever

maximálnČ 150 l/s

- prameništČ Troubky – les

maximálnČ 50 l/s

- studna v areálu úpravny vody

maximálnČ 15 l/s

Celková projektovaná kapacita úpravny vody Troubky je 300 l/s, za rok 2003 se
prĤmČrnČ vyrábČlo 171 l/s (14,790 m3/den).
Z hlediska technologie úpravy se jedná o úpravnu se samostatnou pĜedúpravou
podzemní a povrchové vody s následnou jednostupĖovou separací.28
V oblasti tČžebního prostoru Tovaþov je zĜízeno ochranné pásmo prvního a druhého
stupnČ k ochranČ vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. Ochranná
pásma jsou vyhlášena na základČ rozhodnutí Okresního úĜadu PĜerova – referátu životního
prostĜedí ze dne 21. 6. 1993.

Nezhyba, L. (2004): Provozní Ĝád vodovodu pro veĜejnou potĜebu skupinový vodovod Kojetín. Vodovody a
kanalizace PĜerov, PĜerov

28
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Obr. 14: Vymezení ochranného pásma I. a II. stupnČ v DP Tovaþov.

Zdroj: Vodovody a kanalizace PĜerov, a. s.
Poznámka: Ochranné pásmo I. stupnČ je znázornČno þervenČ, ochranné pásmo II. stupnČ je znázornČno modĜe.

2. þistírna odpadních vod v HenþlovČ
Tato þistírna odpadních vod byla po její rekonstrukci z roku 1969 uvedena do provozu
v roce 2000.
Jedná se o mechanicko – biologickou þistírnu odpadních vod se zvýšeným
odstranČním dusíkatého zneþištČní nitrifikací a denitrifikací a zvýšeným biologickým
odstranČním fosforu, které je doplnČno jeho chemickým dosrážením.
Mechanické pĜedþištČní odpadní vody probíhá nejprve v lapáku štČrku, následují hrubé
þesle, jemné þesle vybavené pracím lisem „shrabkĤ“, dvoucestný provzdušĖovaný lapaþ písku
a tuku. Zachycený písek se shrabuje v „praþce“ písku organických neþistot a pak se ukládá do
kontejneru. Tuk se sbírá a odváží.
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Mechanické pĜedþištČní odpadní vody se dokonþuje sedimentací v usazovací nádrži.
Zachycený primární kal se odvádí do jímky primárního kalu.
Biologické þištČní probíhá v aktivaþní nádrži, která je rozdČlena do tĜí sériovČ
propojených kaskád. Každá sestává s anoxické nádrže, za kterou následuje oxická nádrž. PĜed
první kaskádou je ještČ anaerobní nádrž. Odpadní voda je rozdČlena na tĜi proudy. První o
objemu 40 % je pĜiveden do anaerobní nádrže, druhý o objemu 30 % pĜitéká na zaþátek druhé
kaskády, tj. do anoxické nádrže a posledních 30 % na zaþátek tĜetí kaskády. Aktivaþní smČs
se z konce první anoxické nádrže þerpá anoxickou recirkulací na zaþátek anaerobní nádrže.
SmČs aktivovaného kalu a vyþištČné vody z konce aktivaþní nádrže odtéká do tĜí
osazovacích nádrží, kde se vyþištČná voda oddČlí od aktivovaného kalu. Ten se ode dna
dosazovacích nádrží þerpá jako vratný kal na zaþátek aktivaþní nádrže, tj. do její anaerobní
þásti. ýást vráceného kalu se oddČluje jako pĜebyteþný kal.
Biologické þištČní je navrženo pro zvýšené biologické odstranČní dusíku a fosforu.
Souþástí þištČní je i podpĤrné chemické srážení fosforu.29
Rozpoþet finanþních nákladĤ:
Lokalita je vzdálena asi 10 km od PĜerova a je autobusem dobĜe dostupná.
Sazba za ujetý kilometr: 22 Kþ
Stání/1 hod.: 100 Kþ
PĜedpokládaná doba stání autobusu 8–10 hod.: 800–1 000 Kþ
Poþet ujetých kilometrĤ: 42; 42 x 22 = 924 Kþ
Vstup do zámku a muzea: zámek – 30 Kþ/os., muzeum – 20 Kþ/os.; 30 x 80 = 2 400 Kþ
20 x 80 = 1 600 Kþ
Poþet zúþastnČných žákĤ: 80
Náklady na žáka celkem: (1 000 + 924 + 2 400 + 1 600) : 80 = 74 Kþ

29

KONEKO spol. s r. o. (2002): Kanalizaþní Ĝád stokové sítČ mČsta PĜerov. KONEKO spol. s r. o., PĜerov
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10.ZávČr
Hornomoravský úval je souþástí VnČkarpatských sníženin, které tvoĜí pásmo
pĜedhlubní, táhnoucí se od severovýchodu k jihozápadu. Tyto pĜedhlubnČ souþasnČ tvoĜí
geologicky velmi složitou oblast pĜíkrovu mezi dvČmi þeskými provinciemi – ýeským
masivem na západČ a Západními Karpaty na východČ.
Pro území Hornomoravského úvalu je typický eroznČ-akumulaþní reliéf s relativní
výškovou þlenitostí do 75 m, která tuto oblast Ĝadí z hlediska þlenitosti krajiny mezi roviny až
ploché pahorkatiny.
Geologická stavba sledovaného území má charakter rozsáhlých údolních niv s Ĝíþními
terasami tvoĜenými pĜevážnČ štČrkopísky. Tyto terasové uloženiny se v povodí Moravy zaþaly
ukládat již na konci tĜetihor, ale nejvČtší intenzita sedimentace probČhla ve þtvrtohorách.
Z tohoto dĤvodu má Hornomoravský úval vysoký potenciál v tČžbČ stavebních surovin.
NejvČtší akumulace štČrkopískĤ se nachází v oblasti Lutínské brázdy, kde tyto sedimenty
dosahují mocnosti až 20 m.
Ve stĜední þásti Hornomoravského úvalu jsou ložiska štČrkopískĤ koncentrována do
oblasti terasového systému na soutoku Ĝeky Moravy a Beþvy (ložisko Kojetín, Tovaþov,
ZáĜiþí, ChropynČ, Brodek-Citov a Troubky). Rozsáhlé akumulace štČrkopískových sedimentĤ
s vysokým obsahem štČrkĤ (cca 40 %) umožnily velmi intenzivní tČžbu této stavební suroviny
v oblasti Olomouce. Ta zde probíhala v rozmezí let 1920 až 1950. Pak byla tČžba z dĤvodĤ
ekonomické nerentability ukonþena a dobývací prostory byly rĤznými zpĤsoby zaþlenČny
zpČt do krajiny.
Na základČ terénního výzkumu byly bývalé tČžební prostory, jejichž aktivita byla
ukonþena pĜevážnČ v 40. letech minulého století, typologicky zaĜazeny do pČti kategorií.
ProcentuálnČ nejvíce zastoupeny jsou tČžební prostory využívané jako zemČdČlská plocha
(31 %), následují tČžební prostory zaplavené (26 %), za nimi jsou pak v tČsném závČsu
tČžební prostory zastavČné (25 %). 19% podíl na celkovém množství opuštČných tČžebních
prostor mají prostory využívané jako chránČné území. Nejmenší podíl pak pĜedstavují tČžební
prostory využívané pro rekreaci a sport (5 %).
Z procentuálního zastoupení lze usuzovat na sklon tČžebních spoleþností
k jednodušším zpĤsobĤm rekultivace dobývacího prostoru.
Souþasná tČžba štČrkopískĤ je situována víceménČ do stĜední þásti Hornomoravského
úvalu. NejvýznamnČjší lokalitou je dobývací prostor Tovaþov. PĜestože je zde nČkolik ložisek
vyþerpáno, plánuje se jejich dotČžení a rozšíĜení tČžby na lokality, kde byly geologickým
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výzkumem zjištČny ekonomicky zajímavé akumulace štČrkopískĤ. Další významnou lokalitou
je dobývací prostor Náklo, nacházející se severozápadnČ od Olomouce, dobývací prostor
KrþmaĖ a nČkolik menších dobývacích prostorĤ, jejichž budoucnost je díky nízkým zásobám
tČžené suroviny nejistá.
VČtšina tČžebních spoleþností využívá k tČžbČ štČrkopískĤ „mokrý“ zpĤsob tČžby,
pouze firma Zepiko, spol. s r. o., tČžící v DP KrþmaĖ využívá k tČžbČ také „suchý“ zpĤsob
tČžby.
Výsledkem mokrého zpĤsobu tČžby je vznik vodních ploch, které tvoĜí dominantní ráz
krajiny v oblasti tČžby. PĜíkladem je soustava tovaþovských jezer.
Cílem diplomové práce nebylo jen zhodnotit minulou a souþasnou tČžbu štČrkopískĤ
v Hornomoravském úvalu, ale také padat návrh dalších možností využití tČchto tČžebních
prostor. Toto hodnocení bylo z velké þásti založeno na terénním výzkumu, jehož výsledkem
je mapa využití dobývacích prostor
V souþasnosti se þeská legislativa zaþíná výraznČji zabývat ekologickými aspekty
hospodáĜské þinnosti þlovČka, pĜedevším z hlediska trvale udržitelného rozvoje a zachování
pĜírodního potenciálu krajiny i po jejím hospodáĜském využití. Z tohoto dĤvodu se pro mne
jeví návrh nauþné stezky s využitím ke školní exkurzi jako nejvhodnČjší zpĤsob zachování
nejen pĜírodního, ale i kulturního a výchovného potenciálu krajiny po tČžbČ.
Nauþná stezka v okolí Tovaþova je vedena tak, aby jejímu návštČvníkovy poskytla co
možná nejvČrnČjší obraz hospodáĜského využití krajiny s ohledem na zachování jejího
pĜírodního potenciálu. Školní exkurze pak z velké þásti využívá navrhované nauþné stezky.
Z dĤvodu rozdílných nárokĤ a intelektuální úrovnČ žákĤ byla navrhovaná školní
exkurze rozdČlena na þást pro mladší žáky a þást pro starší žáky.
Mladší žáci na této exkurzi navštíví Hradecký rybník – typický svou bohatou
ornitofaunou – ostatní vodní plochy vzniklé tČžbou štČrkopískĤ, národní pĜírodní rezervaci
Zástudánþí (oblast je významná svým složením „mČkkého“ a „tvrdého“ luhu), zámek a
muzeum v TovaþovČ.
Starší žáci pak na školní exkurzi navštíví kromČ již zmiĖovaných lokalit také úpravnu
vody v Troubkách a þistírnu odpadních vod v HenþlovČ.
Realizace nauþné stezky není jen otázkou jejího návrhu, ale také finanþního
zabezpeþení a pozemkového vyrovnání. Velká þást pozemkĤ je dnes v soukromém vlastnictví,
proto je nutné navrhovanou trasu nauþné stezky projednat s majiteli pozemkĤ, na kterých je
její trasa zamýšlena.
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11.Summary
The area, occupying the territory of Hornomoravský úval (a geomorphological unit
which is a part of the VnČkarpatské sníženiny complex creating the area between Czech
Massif and Western Carpathian Mts.), was elaborated in this thesis in order to sum up the
historical and present gravel-sand-mining. Hornomoravský úval is distinctively oblong from
north to south and spreads from Uniþov down to Otrokovice. Much of the area is filled up by
the Olomouc district.
The geological structure of Hornomoravský úval is mainly composed of large flood
plains with bank ledges which contain a lot of gravel sands. Due to this fact, the area has a big
capacity for the mining of building materials.
The main deposits of gravel sands are situated in the ledge system in the junction of
the rivers Morava and Beþva (deposit Kojetín, Tovaþov, ZáĜiþí, ChropynČ, Brodek-Citov and
Troubky).
The large accumulation of the gravel sand sediments with the high content of gravel
enabled a very intensive mining of this building material near Olomouc (from 1920 to 1950).
On account of the field research, the former mining sites, whose activity was
terminated mainly in the 40’s, were in the graduation thesis divided into five groups.
Present gravel-sand-mining is situated in the central part of Hornomoravský úval. The
most important locality is the allotment of Tovaþov. Even though there are some deposits
which have already been depleted, they are going to be completely abandoned and the mining
is expanding to the localities where economically interesting acumulations of gravel sands
were discovered. Other important localities are the allotment of Náklo, which is situated
north-westwards from Olomouc, and the allotment of KrþmaĖ (north-westwards from PĜerov).
The objective of the graduation thesis is not just to evaluate past and present gravelsand-mining in Hornomoravský úval (based mainly on field research, whose result is the map
of the usage of allotments), but also to propose other possibilities for usage of the allotments.
Nowadays, the Czech legislature is starting to deal with ecological aspects of human
economical activities, mainly from the stand-point of resident development and maintaining
the environmental potential even after its utilization. Thanks to this reason, I suggest making a
natural trail, which in my opinion is the most appropriate way to save the natural, cultural and
educational value of the countryside.
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Suggested natural trail around Tovaþov is planned so that it can provide a truthful
view to the economical utilization of countryside in relation to the maintaining its natural
potential.
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