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ANOTACE 

SZŰCS, A.: Studie metod kontroly hrází odkališť. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU, 

2015, 75 s. 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení stávajících přístupů ke kontrole hrází odkališť 

v ČR. V úvodní části je popsána základní legislativa k dané problematice. Východiskem práce 

jsou poznatky o protrţení hráze odkaliště společnosti Magyar Alumíniumtermelő és 

Kereskedelmi Zrt v maďarském městě Ajka dne 4. 10. 2010. Práce dále se zabývá rozdělením 

odkališť dle platné normy, popisuje základní metody kontroly hrází a nejčastěji vyuţívané 

metody měření. Praktická část popisuje pokusné měření prostřednictvím leteckého 

termosnímkování na odkališti Dolní Roţínka. Zmíněná lokalita byla k měření vybrána proto, 

ţe její hráz je podobná protrţené hrázi na odkališti v maďarské Ajce. V závěrečné části práce 

jsou popsány a vyhodnoceny získané poznatky a navrţeny postupy pro zavedení operativních 

kontrol, které mohou při eventuální havárii odkaliště minimalizovat ztráty na ţivotech, 

majetku a ţivotním prostředí. 

 

Klíčová slova: havárie, odkaliště, kontrola, termovize, dron, krizové řízení 

ANNOTATION 

SZŰCS, A.: Procedures for preventive control of the tailing dams. Thesis. Ostrava:  

VŠB – TU, 2015, 75 p. 

This dissertation is focused on the evaluation of current sludge lagoons dams’ inspection 

methods in Czech Republic. In the introduction of this work, there are described the basic 

legislation on the matter. As a starting point,  some findings concerning to the sludge lagoon 

dam bursts of Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Zrt in the Hungarian town of Ajka 

on 4. 10. 2010 are presented. The study also examines the distribution of sludge lagoons 

according to the applicable standards, describes the basic methods of dams inspections and 

most frequently used methods of measurement as well. The practical part describes the 

experimental measurements by aerial thermal imaging on the sludge lagoon in Dolní Roţínka. 

This site was selected for measurement because of its similarity to the busted dam of lagoon 

in the Hungarian Ajka. In the final part of this work, there are described and evaluated lessons 

learned and procedures proposed for establishing operational inspections that can, in the case 

of dam crash, minimize losses of life, property and environment. 

 

Keywords: accident, tailings, control, thermography, drone, emergency management 
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Úvod 

Provozní obtíţe mnoha odkališť, protrţení hrází některých z nich a následné katastrofální 

důsledky havarijních stavů vedly k tomu, ţe se od počátku sedmdesátých let minulého století 

problémy odkališť začaly projednávat daleko intenzivněji na všech mezinárodních i národních 

úrovních. Příslušné instituce začaly vydávat normy a směrnice pro navrhování, výstavbu a 

provoz odkališť. Problematika rizik odkališť se postupně stávala hlavním tématem všech 

národních a mezinárodních sympozií a konferencí, které jsou pořádány v souvislosti 

s vodními díly.  

Nedávné protrţení odkaliště v maďarské Ajce dokazuje, ţe na tyto havárie musíme být 

v zájmu zajištění ochrany zdraví obyvatel, ţivotního prostředí, majetku a infrastruktury 

neustále připraveni. Likvidační a obnovovací práce po těchto haváriích totiţ stojí nemalé 

finanční prostředky a mají nezanedbatelný negativní dopad na celé zasaţené území, jeho okolí 

i obyvatelstvo. 

Pro eliminaci výskytu havárie ve smyslu posuzovaného protrţení hráze odkaliště slouţí 

preventivní kontroly. Pravidelné odborné kontroly jsou na odkalištích realizovány 

prostřednictvím technickobezpečnostního dohledu (TBD), a to podle zákonných ustanovení. 

Jedná se o velice odbornou a systematickou práci, kterou nelze nahradit. TBD je v ČR na 

velmi vysoké úrovni a na světové úrovni patří mezi nejlépe zvládnuté. Nejrozsáhlejší kontrola 

odkališť ze strany Hasičského záchranného sboru (HZS) proběhla v roce 2010 a byla přímou 

reakcí na vzniklou havárii v Maďarsku. Jednalo se o tematickou kontrolu zaměřenou na 

celistvost, stabilitu hrází odkališť a dodrţování formálních náleţitostí. 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat stávající postupy kontrol hrází odkališť v ČR. 

Zejména u podobných technologií sypaných hrází odkališť, jakými byly technologie protrţené 

hráze odkaliště v Maďarsku. Práce vychází nejenom z doporučené literatury, kterou rozšiřuje 

o navazující technické normy, vyhlášky, metodické pokyny a odborné publikace, ale její 

důleţitou součástí jsou také osobní konzultace s odborníky pro danou oblast. V rámci 

doplnění stávajících metod měření a kontrol sypaných hrází obsahuje práce návrh operativní 

metody snímkování a návrh na její uvedení do praxe. Součástí práce je tedy i vlastní 

experimentální měření s vyuţitím jedné z moderních metod dálkového průzkumu Země, 

konkrétně termosnímkování za pouţití bezpilotního leteckého prostředku (dronu) a jeho 

vyhodnocení. 
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1 Rešerše 

BULÍČEK, Jaroslav, JINDŘICH, Jindřich. ČESKOSLOVENSKO. MINISTERSTVO 

LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vodohospodářské problémy odkališť. 1. 

vyd. Pavel Michálek. Praha: SZN, 1976, 235 s. ČČNB cnb000410538. 

Publikace poskytuje mnoho cenných statistik ohledně odkališť. Zejména se jedná o statistiky 

hospodářsko výrobní, ale také o statistiky nehod na odkalištích na území Československa. Je 

také přínosná v oblasti plánování výstavby a kontroly odkališť. 

BROŢA, Vojtěch, SATRAPA, Ladislav. Hydrotechnické stavby 2: přehrady. Vyd. 2. 

Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6.  

Skriptum popisuje pravidla přehradní výstavby, a zejména účinky vzduté vody na konstrukce 

různého typu a jejich podloţí. Popisuje také způsoby výpočtů a měření zatíţení hrází. 

VOTRUBA, Ladislav, ed. Odkaliště: určeno pro stud. fak. stavební. Dotisk [1. vyd.]. 

Praha: ČVUT, 1984. 82 s.  

V první kapitole popisuje skriptum význam odkališť, v následující kapitole pokračuje jejich 

dělením. Kapitoly 3 a 4 specifikují, jak odkaliště navrhovat a poté provozovat. Detailně 

popisuje objekty a veškerá související zařízení odkališť, zejména pak hrázovou soustavu, 

průsak a odvodnění, přívod a rozvod kalu, zařízení pro odvod odsazené a prosáklé vody  

a opatření pro ochranu ţivotního prostředí. V kapitole Provoz odkališť je popsána technologie 

naplavování, manipulační a provozní řád odkaliště, pozorování, měření  

a technickobezpečnostní dohled. V závěru jsou zaznamenány nejčastější poruchy odkališť  

a dopady na jejich ekonomiku. 

ŘÍHA, Jaromír. Úvod do rizikové analýzy přehrad. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2008, 355 s. ISBN 978-80-7204-608-9.  

Publikace definuje a vysvětluje základní pojmy v rizikové analýze přehrad, popisuje 

problematiku hodnocení bezpečnosti, spolehlivosti a moţných rizik přehrad v České republice  

i v zahraničí analýzou existujících postupů. Její součástí je soubor norem a dalších podkladů. 

Kniha téţ popisuje potřebný rozsah dat o přehradách a analýzu jejich dostupnosti. Dále 

hodnotí metody měření a dílčí problémy pouţívaných řešení. 



12 

 

SMOLÍK, Jan. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly: vybrané informace pro 

vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl. Praha: Ministerstvo zemědělství, Úsek vodního 

hospodářství, 2014, 71 s. ISBN 978-80-7434-160-1.  

Publikace shrnuje základní pravidla a správnost fungování preventivního systému, který při 

důsledném dodrţování významně přispívá k omezení poruch staveb vzdouvajících  

a zadrţujících vodu. Uveřejňuje také seznam odkališť na území české republiky. Upozorňuje 

na stavby, na nichţ byl správně prováděn technickobezpečnostní dohled, a proto u nich při 

povodních nedošlo k haváriím a dokázaly odolat extrémním průtokům i mimořádným 

zatíţením.  

GUBCSI, Lajos, ZSALÁKÓ, István, ISASZEGI, János. HONVÉDELMI 

MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY, Honvédelmi 

minisztérium védelmi hivatal. A katasztrófavédelem aktuális kérdései: A „vörös iszap“ 

katasztrófa. HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. ISBN 978 963 327 524 5.  

Publikace v první části velice podrobně rozebírá záchranné a likvidační práce pod protrţenou 

hrází odkaliště v Ajce. Obsahuje fotografie z místa havárie, popisuje evakuaci obyvatel ze 

zasaţené oblasti a záchranu řeky Dunaj před uniklým červeným kalem. Vyjmenovává a velice 

podrobně popisuje veškeré pouţité síly a prostředky, vyčísluje vzniklé škody a rovněţ 

nastiňuje moţné příčiny, které k dané havárii vedly.  
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2 Termíny a definice  

Dron 

Dron (někdy také UAV; z anglického Unmanned Aerial Vehicle) je bezpilotní letoun, 

zpravidla malých rozměrů. Je řízený na dálku a pouţívá se například k průzkumu terénu, 

k výzkumu, obranným, nebo útočným účelům [1].  

Hrázový systém  

Soustava základních a zvyšovacích hrází, které jako vzdouvací konstrukce vymezují 

akumulační prostor odkaliště [2]. 

Kal 

Vodní suspenze jemných pevných částic [2]. 

Kontrolní povodňová vlna 

Průtoková vlna určená kulminačním průtokem se zvolenou pravděpodobností překročení, 

objemem a časovým průběhem [3]. 

Kontrolní maximální hladina 

Maximální hladina v nádrţi při zvolených předpokladech a podmínkách převedení KPV přes 

vodní dílo [3]. 

Metodický pokyn 

Interní směrnice s normativním charakterem, který nemá právní charakter. Obecně závazným 

pokynem se stává v případě, kdy na něj právní předpisy výslovně odkazují (viz metodický 

pokyn MZe č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly ze dne  

28. 12. 2010) [4]. 

Mezní bezpečná hladina 

Úroveň hladiny v nádrţi, při jejímţ překročení nastává aktuální nebezpečí poruchy a havárie 

vodního díla [3]. 
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Odkaliště 

Přírodní nebo uměle vytvořený prostor na zemském povrchu slouţící pro trvalé nebo dočasné 

uskladnění jemnozrnného odpadu (kalu, hlušiny – odpadní pevné látky zbylé po úpravě 

nerostů, popela, strusky, rozpuštěné odpadní látky – nebo jiného odpadu), dopravovaného 

zpravidla hydraulicky ve formě suspenze nebo roztoku, lze však vyuţít i jiný způsob dopravy. 

Součástí odkaliště je i hrázový systém [2]. 

Program kontrol TBD 

Program technickobezpečnostního dohledu (TBD) je ucelený soubor postupů kontrol nad 

vodními díly. Zpracovávat program TBD můţe jen odborně způsobilá osoba pověřená 

Ministerstvem zemědělství (dále jen „pověřená osoba“). 

Termografie  

Termografie je zobrazovací metoda, jeţ umoţňuje analyzovat a graficky znázornit teplotu na 

povrchu objektu. Zachycuje jeho tepelné záření a rozdílnost jeho intenzity. Pyrometricky měří 

povrchovou teplotu těles s vysokou přesností v mnoha bodech současně a ze změřených bodů 

rekonstruuje teplotní pole, které převádí na viditelný obraz se znázorněnou teplotní stupnicí. 

Termografie bývá také označována pojmem termovize a je uţívána především ve 

stavebnictví, lékařství a vojenství [5]. 

Termosnímkování 

Termosnímkováním rozumíme bezkontaktní infračervenou metodu pořizování snímku za 

účelem odhalování nepravidelností u staveb, poškození plášťů objektů, tepelných úniků nebo 

míst s nadměrnou kondenzací vody [5]. 

Základní hráz 

Uměle vybudovaný vzdouvací objekt, slouţící jako stabilizační a většinou i jako drenáţní pata 

hrázového systému, popřípadě odkaliště jako celku [2]. 

Zvyšovací hráz 

Uměle vybudovaný vzdouvací objekt (hráz), který slouţí ke zvětšení akumulačních prostorů 

odkaliště zvýšením základní hráze [2]. 
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3 Právní předpisy, metodické pokyny a technické normy 

Problematika bezpečnosti, spolehlivosti a rizik vodních děl je upravena řadou právních 

předpisů, metodických pokynů a norem. Zmíněným faktorům se věnují odborníci mnoha 

mezinárodních i národních institucí a specializovaných orgánů.  

Zastřešující organizací, která se zabývá problematikou v oblasti vodních děl, mezi něţ patří  

i v této práci popisovaná problematika odkališť, je Mezinárodní přehradní výbor 

(International Commission on Large Dams - ICOLD) [6]. Od doby zaloţení v roce 1931 

pořádá v rámci své působnosti mezinárodní kongresy a spoluorganizuje řadu výzkumných 

projektů a odborných pracovních skupin [6]. Svými doporučeními se podílí na tvorbě 

směrnic, metodických pokynů a zajišťuje výměnu informací a zkušeností v tomto oboru.  

ICOLD provedl v letech 2008 aţ 2013 průzkum praxe v oblasti bezpečnosti vodních děl ve  

44 zemích celého světa (25 zemí Evropy, 8 zemí Asie, po 3 státech Severní Ameriky, Jiţní 

Ameriky a Afriky, 2 státy Oceánie) [6]. V roce 2014 vydal ICOLD souhrnnou zprávu týkající 

se legislativy v oblasti bezpečnosti vodních děl a postupů ke kategorizaci přehrad 

v posuzovaných zemích [6]. 

Ve 32 zemích je podle Mezinárodního přehradního výboru bezpečnost vodních děl právně 

ošetřena samostatným zákonem, popřípadě má svou oporu ve vodním či v jiném zákoně, 

například v zákoně na ochranu veřejnosti [6]. Pouze 12 zemí neřeší bezpečnost zákonnou 

normou. Téměř ve všech ostatních zemích je zaveden tzv. „princip čtyř očí“. Ve většině zemí 

jsou vodní díla také kategorizována, jen ve čtyřech státech z celkového počtu 44 prověřených 

zemí není kategorizace zavedena [6]. Téměř 50 % posuzovaných států řadí mezi vodní díla  

i odkaliště, ochranné hráze podél toků, hydrotechnické štoly a podobné stavby [6].  

V České republice je ICOLD zastoupený Českým přehradním výborem (ČPV), který vznikl 

v roce 1993 jako nástupce Československého přehradního výboru a vykonává funkci Českého 

národního výboru Mezinárodní přehradní komise (CZ COLD) [6]. 
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3.1 Legislativa v ČR 

Legislativa a právní síla předpisů zabývajících se povinností péče o bezpečnost vodních děl, 

eventuálně i uspořádáním výkonu těchto povinností, se v různých státech liší. V České 

republice stanovuje podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod, hospodárné 

vyuţívání vodních zdrojů, sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajištění 

bezpečnosti vodních děl a vodních ekosystémů zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), a to v souladu s platnou legislativou Evropského 

společenství.  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Vodní díla jsou tímto zákonem charakterizována jako „stavby, které slouží ke vzdouvání  

a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně  

a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních 

poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem“ [7]. 

Státní správu ve vodním hospodářství vykonávají podle § 104 tohoto zákona vodoprávní 

úřady, které současně provádějí dozor nad vodními díly. Zejména pak nad těmi vodními díly, 

jejichţ stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku a která podléhají 

technickobezpečnostnímu dohledu. 

V § 15 se mimo jiné stanoví, ţe vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního 

úřadu podle zvláštního zákona. 

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly      

S odkazem na § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodního zákona), vydalo Ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 471/2001 Sb.,  

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, která mimo jiné vymezuje vodní díla 

podléhající dohledu – viz tabulka 1 [8]. 
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Tabulka 1 – Kritéria pro jednotlivé kategorie vodních děl [8] 

Kategorie 

vodního 

díla 

Označení výše škody 

(PŠV + PŠD + PNŠ + PZ) 

Ohroţení lidských ţivotů 

(POB) 

Potenciál 

škod (P) 

I. velmi vysoké 
ohroţeno 1000–10000 osob, 

předpokládány velké ztráty na ţivotech 
P ≥ 1500 

II. velmi vysoké 

ohroţeny 100–1000 osob, 

předpokládány ztráty na lidských 

ţivotech 

200 ≤ P < 

1500 

III. vysoké 
ohroţeny 10–100 osob, mohou být 

ztráty i na lidských ţivotech 
15 ≤ P < 200 

IV. nízké 
ztráty na lidských ţivotech jsou 

nepravděpodobné 
P < 15 

Legenda: 

PŠV – přímé škody na vodním díle samém 

PŠD – přímé škody na dolním toku 

PNŠ – nepřímé škody v území pod hrází 

PZ – ztráty uţitku vzniklé vyřazením vodního díla z provozu 

POB – ohroţení lidských ţivotů 

P – potenciál škod (se skládá z PŠV + PŠD + PNŠ + PZ + POB) 

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náleţitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl 

Původní, dnes jiţ zrušená vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náleţitostech 

manipulačních a provozních řádů vodních děl, byla nahrazena vyhláškou č. 216/2011 Sb.,  

o náleţitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl. Pro účely této vyhlášky se 

manipulačním řádem vodního díla rozumí „soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou 

k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků 

povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění 

bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla“. Provozním řádem vodního díla se rozumí 

„soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla“ 

[9]. 

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla, ve znění 

aktualizované vyhlášky č. 367/2005 Sb. 

V § 3 odst. 6 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla, jsou 

popsány technické podmínky pro odkaliště, které jsou dále podle zákona č. 185/2001 Sb.,  
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o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určeny 

druhem a kategorií ukládaného odpadu. Odkaliště nesmí být mimo jiné zřízeno v chráněných 

územních oblastech nebo v oblastech, v nichţ jsou vymezena ochranná pásma podle 

zvláštních právních předpisů, například v aktivní zóně záplavového území či v územích 

s výskytem svahových pohybů. Nesmí být zřízeno ani v lokalitě, kde odkaliště nelze 

hospodárně zabezpečit proti porušení v důsledku překročení únosnosti nebo nadměrných 

deformací podloţí, a dále v lokalitě, kterou nelze zabezpečit proti zaplavení [10]. 

3.2 Metodické pokyny 

Obecně má metodický pokyn zajistit jednotný postup a podmínky při rozhodování o zařazení 

vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly. 

Kategorizace určených vodních děl v ČR je zaloţena výhradně na kvalifikaci potenciálního 

nebezpečí, vyplývajícího z pouhé existence vodního díla.  

Metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu 

V roce 2005 byl veřejně publikován Metodický pokyn Ministerstva zemědělství  

č. j. 36069/2005–16000 ke zpracovávání posudků pro zařazení vodního díla do kategorie 

z hlediska technickobezpečnostního dohledu. O pět let později byl vydán pod č. j. 

37380/2010–15000 aktualizovaný Metodický pokyn č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu 

dohledu nad vodními díly. 

Potenciální nebezpečí je kvantifikováno faktory rizika, které se skládají z těchto dílčích částí: 

- ohroţení lidských ţivotů průlomovou vlnou, 

- přímé škody na určeném vodním díle samém, 

- přímé škody na toku pod určeným vodním dílem, 

- nepřímé škody v území pod určeným vodním dílem, 

- ztráty uţitku vyřazením určeného vodního díla z provozu. 

Hodnocení jednotlivých částí se provádí bodovým systémem a dílčí výsledky se sečtou.  

Podle dosaţené hodnoty se dílo zařadí do kategorie I aţ IV. Při kategorizaci určeného vodního 

díla se nezvaţuje jeho technický stav, stupeň stability konstrukce, vlastnosti podloţí, vlivy 
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prostředí, atd. To vše je součástí povinného technickobezpečnostního dohledu nad vodním 

dílem. Kategorizací určeného vodního díla je pouze stanoven minimální rozsah tohoto 

dohledu v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky. V případě zhoršeného technického 

stavu vodního díla můţe být rozsah dohledu přechodně podstatně zvýšen, a to aţ do doby 

realizace nápravného opatření [11]. 

Metodický pokyn pro zpracování plánu ochrany území pod vodními dílem před zvláštní 

povodní 

Cílem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem ţivotního prostředí ve 

spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 

ČR a Ministerstvem zemědělství, je upřesnění postupu zpracování „Plánu ochrany území pod 

vodním dílem před zvláštní povodní“ [12], zpracovaného podle vodního zákona, krizového 

zákona, zákona o IZS a příslušného nařízení vlády. Ve smyslu těchto předpisů je nezbytné 

přesněji specifikovat moţná rizika vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících vodu a 

předem se připravit na řešení mimořádných událostí nebo krizových stavů, které mohou vznik 

zvláštních povodní vyvolat [12]. 

Metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové sluţby 

Metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí upřesňuje systém hlásné a předpovědní 

povodňové sluţby, prováděný podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné upravuje stupně povodňové 

aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl [13]. 

3.3 Technické normy v oboru odkališť 

Většina významných odkališť v ČR byla vybudována v období, kdy bylo dodrţování 

technických norem závazné ze zákona. Dřívější závaznost československých technických 

norem byla nejdříve omezena zákonem s termínem platnosti do 31. 12. 1994. Poté ještě 

existovala moţnost, aby oprávněné ústředí orgány státní správy uplatnily závaznost některých 

ustanovení norem nebo celých norem. Závaznost norem byla definitivně ukončena  

k 31. 12. 1999.  
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Seznam souvisejících předpisů ČSN: 

ČSN 75 3310  Odkaliště  

Řeší navrhování odkališť a v přiměřeném rozsahu jejich rekonstrukce; dále stanoví zásady 

provozu odkališť. Její součástí jsou i přílohy, které obsahují podmínky posouzení 

spolehlivosti hráze a výčet provozní dokumentace pro odkaliště, jeţ jsou vodohospodářskými 

díly. ČSN 75 3310 byla schválena 1. 2. 1991, nabyla účinnosti dnem 1. 2. 1992 a nahradila 

ČSN 83 0910 ze dne 5. 5. 1975 [2].  

ČSN 75 2310  Sypané hráze 

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu a kontrolu provádění sypaných 

přehradních hrází, obvodových hrází vodních nádrţí i obvodových hrází horních nádrţí 

přečerpacích vodních elektráren [14].  

ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádrţích a zdrţích 

Norma platí pro určování parametrů oscilačních vln vyvolaných větrem a jejich působení na 

vodohospodářské stavby a jiné stavební objekty a na břehy nádrţí a zdrţí. [15]. 

Seznam souvisejících předpisů TNV: 

TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl 

Technickou normu pro pozorování a měření konstrukcí vodních děl doplňuje TNV 75 0126 

Vodní hospodářství, která dále upřesňuje terminologii a názvosloví pro pozorování a měření 

na vodních dílech [16]. 

TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích 

Tato technická norma stanoví vodoprávní a technické podklady pro vypracování 

manipulačního řádu vodního díla, který patří k nejdůleţitějším provozním dokumentům. 

Poţadavek na existenci dokumentu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (vodní zákon), a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náleţitostech 

manipulačních a provozních řádů [17]. 
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TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních děl 

Tato technická norma stanoví vodoprávní a technické podklady pro vypracování provozního 

řádu vodního díla, který patří k nejdůleţitějším provozním dokumentům. Poţadavek na 

existenci dokumentu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní 

zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náleţitostech manipulačních  

a provozních řádů [18]. 

TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 

Norma řeší mimo jiné postupy posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, 

poţadovanou míru bezpečnosti, zajištění hydrologických podkladů, zásady zpracování 

posudku, nápravná a nouzová opatření a zajištění ochrany před povodněmi při stavbě vodního 

díla [3].  
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4 Výchozí poznatky z nehody odkaliště v Ajce  

Dne 4. října 2010 ve 12:25 hodin se protrhla hráz (znázorněno na obrázku 1 Schéma odkaliště 

v Ajce). Následným únikem červeného kalu došlo k největší a nejrozsáhlejší ekologické 

havárii v Maďarsku [19]. Nebezpečným červeným kalem byly zasaţeny katastry Devecser, 

Kolontár, Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna a Kisberzseny.  Červený kal 

zasáhl koryto potoka Torna, koryta řek Marcal, Rába a přes Mosoni-Duna se dostal aţ do 

Dunaje. Tím částečně zasáhl i území Slovenské republiky. V oblasti potoku Torny a řeky 

Marcal uhynul veškerý vodní ţivot [20]. 

Při havárii zemřelo 10 lidí a 134 lidí utrpělo váţné popáleniny nebo jiná zranění. Alkalické 

kaly a bahno zasáhly přibliţně 800 ha půdy. Z odkaliště uniklo 900 000 aţ 1 000 000 m³ kalu, 

v odkališti zůstalo 96–98 % kalu [20]. 

Celkové náklady na rekonstrukci, úklid, odškodnění a zásah dosáhly výše 27 miliard forintů 

(2,3 miliardy Kč). Tato částka vyčísluje náklady za říjen 2010 aţ květen 2011. Jen OKF 

(Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – Národní úřad pro zvládání katastrof) uvolnil 

do dubna 2011 státním úřadům, soukromým podnikům a ostatním ze státního rozpočtu  

12,5 miliard forintů. Téměř 6,2 miliardy forintů stála dekontaminace okolí  

a přibliţně 5,3 miliardy forintů bylo vyplaceno jako odškodnění – na výstavbu nových domů 

apod. Částka 625 milionů forintů byla uvolněna na nákup nového nábytku pro oběti havárie  

a přibliţně 200 milionu forintů bylo pouţito na další pomoc postiţenému obyvatelstvu [19].  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, zemřelo 10 osob včetně malých dětí, zraněno bylo 134 osob. 

Z toho bylo chemicky popáleno 11 osob. Celkově bylo havárií zasaţeno 360 domů, z nichţ 

275 podlehlo úplné zkáze [20]. Zničené a zasaţené domy bylo nutno z důvodu vysoké 

kontaminace srovnat se zemí. Do značné míry byla poškozena elektrorozvodná síť. Zcela 

zničena byla kanalizační síť ve třech obcích, velké škody utrpělo ţelezniční kolejiště, zkázu 

nevydrţel jeden most. Z okolí hliníkárny bylo nákladními vozy odvezeno 560 tisíc kubíků 

kontaminované zeminy, která byla dočasně uloţena na katastru hliníkárny. Bylo 

kontaminováno více neţ 800 ha půdy, na níţ uhynuly tisíce polních a divoce ţijících zvířat. 

Znečištěny byly také veškeré studny na zasaţeném území. V potoce Torna a v řece Marcal 

uhynulo několik tun ryb a vzácných vodních ţivočichů [19].  
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OKF po nehodě přijala několik zásadních rozhodnutí, aby se nehoda ještě více nerozšířila: 

- nařídila vybudovat provizorní hráze, 

- na společnost MAL byla na dva roky uvalena nucená správa a v rámci ní byla 

přijata přísnější kontrolní opatření; dosavadní způsob výroby byl změněn na 

výrobu tzv. suchou metodou, 

- bylo provedeno konvenční letecké snímkování hráze a okolí metodou termografie-

NIR-VIS na ploše 4,2 km², a to za účelem zjištění, zda nehrozí protrţení další části 

hráze,  

- realizováno bylo také konvenční letecké snímkování metodou LiDAR na ploše  

10 km², pro přesnější specifikaci následných likvidačních a obnovovacích prací, 

- do třetice bylo na ploše 100 km² uskutečněno konvenční letecké snímkování 

metodou hyperspektrálního snímkování, a to za účelem zajištění optimálních 

podkladů pro následné likvidační a obnovovací práce a rozhodnutí o nárocích pro 

odškodnění poškozených [19]. 

 

 

 

Obrázek 1 - Schéma odkaliště v Ajce [19] 

  



24 

 

5 Odkaliště – význam, rizika, vliv na ţivotní prostředí 

Odkaliště slouţí k dočasnému či trvalému uskladňování odpadu a stala se nedílnou součástí 

výroby a důlních činností. Vzhledem k faktu, ţe prostor odkališť je převáţně omezen 

povrchem terénu, typem hrázového systému a výškou naplavování kalů a odpadových 

produktů, a jejich „výstavba“ navíc probíhá v podstatě po celou dobu jejich provozu, je 

celkem náročné zajistit jejich stoprocentní bezpečnost. Rizika provozních poruch, v horším 

případě i moţnost protrţení odkaliště s následnými katastrofálními důsledky, jsou značná  

a lze je úspěšně eliminovat pouze za předpokladu permanentních odborných posuzování jejich 

provozu, pečlivým sledováním chování odkaliště a dodrţováním technologické kázně 

nejenom při výstavbě nových, ale i během provozu stávajících zařízení tohoto typu. Odkaliště 

jsou veřejností obecně vnímána jako rizikové stavby zasahující do přírody a ţivotního 

prostředí. Jako součást výrobních procesů jsou však nezbytná a úkolem všech zúčastněných 

(projektantů, stavitelů, provozovatelů) je nacházet pro jejich existenci optimální podmínky, 

tedy nejvhodnější i vzhledem k negativním vlivům na okolní přírodu a lidské zdraví.   

5.1 Rozdělení odkališť 

Obecně je moţno odkaliště rozdělovat podle několika hledisek, zejména: 

a) podle jejich původu a povahy,  

b) podle jejich umístění,  

c) podle typu základních a zvyšovacích hrází,  

d) podle průtoku povrchových vod odkalištěm,  

e) podle způsobu vyuţití dopravní vody.  

Ad a) Podle původu a povahy rozdělujeme odkaliště na strusko-popílková, která jsou určena 

k ukládání tuhého odpadu z procesu spalování strusky; průmyslová, slouţící z ukládání 

odpadu z chemické, strojírenské aj. výroby; důlní, která jsou uloţištěm odpadu z důlní 

činnosti; a úpravárenská, jeţ slouţí k ukládání odpadu z úpravy rud, zejména uranu a kovů 

[21]. 

Ad b) Podle umístění dělíme odkaliště na rovinná, boční, údolní a zahloubená [21]. 
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Ad c) Podle typu hrází
 
dělíme odkaliště na odkaliště s hrázemi na tzv. konečnou výšku, 

odkaliště s postupně budovanými hrázemi směrem „po vodě“, odkaliště s postupně 

budovanými hrázemi se střední osou nebo odkaliště se zvyšovacími hrázemi směrem „proti 

vodě“ [21]. 

Ad d) Podle průtoku povrchových vod odkalištěm
 
rozdělujeme odkaliště na protékaná a 

odkaliště bez průtoku povrchových vod [21]. 

Ad e) Podle způsobu vyuţití dopravní vody rozeznáváme odkaliště s průtočným provozem  

a odkaliště s částečným či plně uzavřeným oběhovým provozem [21].  

5.2 Rozdělení odkališť podle normy ČSN 75 3310  

Poměrně rozsáhlá norma ČSN 75 3310 mimo jiné specifikuje poţadavky na návrh odkališť, 

jejich způsoby, zvyšování, zásady pro provoz a popisuje rozdělení odkališť podle níţe 

uvedených způsobů (kritérií).           

a) Podle způsobu vyuţití dopravní vody: 

- s jednorázovým vyuţitím dopravní vody, 

- s částečně opakovaným vyuţitím dopravní vody pro dopravu kalu a pro 

technologický proces, 

- s plně uzavřeným oběhem vody [2]. 

b) Podle průtoku povrchových vod usazovacím prostorem: 

- bez průtoku povrchových vod z povodí k profilu odkaliště, 

- protékaná – částečně nebo zcela protékaná povrchovými vodami z povodí 

k profilu odkaliště [2]. 

c) Podle způsobu odvedení vody z odkaliště: 

- s gravitačním odvedením odsazené vody (svahové kolektory, přelivné věţe), 

- s čerpáním odsazené vody plovoucí nebo stabilní čerpací stanicí [2]. 

d) Podle druhu skladovaného sedimentu: 

- z úpraven nerostných surovin, 
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- ze spalování tuhého paliva, 

- z chemických provozů, 

- s jinými sedimenty [2]. 

e) Podle doby uloţení sedimentu: 

- s trvalým uloţením, 

- s dočasným uloţením, zpravidla s cyklickým odtěţováním [2]. 

f) Podle umístění: 

- rovinná s hrázemi po celém obvodu, 

- údolní s jedním nebo s více systémy hrází, 

- svahová s hrázovým systémem na svahu terénu, 

- v prohlubních přírodních nebo umělých [2]. 

g) Podle typu hrází: 

- se sypanými hrázemi, 

- s naplavovanými hrázemi, 

- s jinými typy hrází [2]. 

h) Podle postupu výstavby hrází: 

- s hrázemi budovanými na konečnou výšku, 

- se základní sypanou hrází a dalšími, postupně budovanými zvyšovacími 

hrázemi [2]. 

i) Podle postupu zvyšování hrází: 

- zvyšováním hrází dovnitř prostoru odkaliště proti vodě, 

- středovým zvyšováním hrází, 

- zvyšováním hrází vně prostoru odkaliště po vodě [2]. 

j) Podle uspořádání sedimentačních prostorů 

- bez dělících hrází, 

- s dělícími hrázemi [2]. 
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5.3 Podrobnější specifikace odkaliště podle typu hrází  

Jelikoţ vycházíme z poznatků protrţení hráze odkaliště v obci Ajka a vzhledem k faktu, ţe  

u těchto odkališť se pracovní postupy značně liší a na způsob ukládání odpadu se kladou 

zvýšené a atypické nároky, budeme se v této kapitole v rámci zadání a potřeb diplomové 

práce zabývat odkališti se sypanými hrázemi, které norma ČSN 75 3310 specifikuje jako 

odkaliště podle „typu hrází“. 

Způsob ukládání odpadu v odkalištích se sypanými hrázemi (základními i zvyšovacími) je 

postupný, relativně pomalý a jeho zhutňování za účelem zpevnění jednotlivých vrstev je 

velmi obtíţné. Zanedbatelné nejsou ani investice nutné do výstavby odkaliště se sypanou 

hrází. Jak jiţ bylo zmíněno v  kap. 5.1 Rozdělení odkališť Ad c), rozdělujeme odkaliště podle 

hrází na „konečnou výšku“, podle postupně budovaných hrází směrem „po vodě“, postupně 

budovaných hrází se střední osou a podle zvyšovaných hrází směrem „proti vodě“. Způsob 

výstavby popisovaných hrází je závislý především na vlastnostech odpadu, to znamená jeho 

vlhkosti, zrnitosti nebo propustnosti. Důleţitý je i způsob dopravy odpadu, směr (sklon) 

ukládání vrstev a výsledného zhutnění odpadu tak, aby všechny tyto aspekty společně 

splňovaly podmínky stability a nepropustnosti soustavy vrstev hrází, a tím i podmínku 

výsledné bezpečné podoby odkaliště.  
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6 Metody kontrol hrází odkališť 

Metody kontrol hrází odkališť řeší technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly. 

Jedná se o systematickou činnost, která monitoruje a vyhodnocuje stav díla z hlediska jeho 

bezpečnosti, provozní spolehlivosti, moţných příčin poruch a jejich následků. Zjišťuje 

především technický stav vodního díla, zejména v souvislosti se vzdouváním nebo 

zadrţováním vody, a to z hlediska bezpečnosti, stability a poruch vodního díla. TBD se 

realizuje pomocí prohlídek, pozorování a měření, sběru meteorologických dat a provozních 

veličin, výsledků speciálních měření a vyhodnocování všech zjištěných skutečností, a to jak 

v období přípravy, tak při výstavbě nebo rekonstrukci vodního díla. Nedílnou součástí 

činnosti TBD je sledování a hodnocení deformací hráze a jejího podloţí, tlakového  

a průsakového reţimu hrázového systému a jeho podloţí, sledování a hodnocení provozních  

i meteorologických poměrů, vizuální kontrola při periodických obchůzkách a prohlídkách  

a vypracování souborů opatření k odstranění zjištěných závad. [22] 

Samotné metody měření vycházejí z Projektu měření a jeho obsahu podle § 6, vyhlášky  

č. 471/2001 Sb., a dále TNV 75 2005 a TNV 75 2935. Projekt měření je technický dokument, 

jehoţ obsahem je rozsah a způsob měření a pozorování určeného VD, jakoţ i návrh zařízení  

a přístrojů pro měření. 

Deformace hrází a průsakové poměry se obdobně jako u sypaných hrází měří podle ČSN 75 

2310. Aby se zjistily výchozí hodnoty později sledovaných jevů, začínají vlastní měření jiţ 

před počátkem výstavby.  Časový postup měření a pozorování je pak kontinuálně navázán na 

harmonogram výstavby odkaliště. Periodicita kontrolních měření za provozu odkaliště závisí 

hlavně na proměnlivosti měřeného parametru. Svislé a vodorovné posuny hrázové soustavy se 

měří vţdy po zvýšení hrází o 5 aţ 10 m nebo po zvětšení výšky sedimentu o 5 m, minimálně 

však dvakrát za rok. Průběh depresní křivky se měří cca po 14 dnech, průsakové mnoţství asi 

po 7 aţ 14 dnech. Za mimořádných okolností častěji, například při poruše, a naopak méně 

často za setrvalého stavu [21]. 

6.1 Základní Program kontrol (měření)  

Pozorováním a měřením významných jevů a parametrů se zajišťuje spolehlivý a bezpečný 

provoz odkaliště. Součástí hlavního měření je měření deformací hrází, objektů a podloţí, 
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měření průsaků, sledování depresní křivky a pórových tlaků. V rámci pomocných měření se 

sledují povětrnostní podmínky a provozní poměry, jakými jsou výška hladiny vody 

v odkališti, způsob naplavování, mnoţství a kvalita dopravní a odpadní vody. Tyto jevy je 

moţno rozdělit do tří níţe specifikovaných bodů, které jsou součástí Programu kontrol. 

1) Deformace hrázové soustavy: 

svislé i vodorovné posuny kontrolních bodů na vzdušní straně a u paty základní hráze. 

2) Reţim průsakových a podzemních vod: 

průběh depresní křivky v profilech hrázové soustavy pomocí sond provedených ze 

vzdušného svahu hrází; průsakové mnoţství v kontrolních šachticích drenáţní 

soustavy a v čerpacích stanicích drenáţních vod pod základní hrází a průsakové vody; 

sloţení podzemních a povrchových vod v pozorovacích sondách. 

3) Provozní a meteorologické poměry: 

hladina a teplota vody v odkališti; průtok v záchytných příkopech, dešťové a sněhové 

sráţky, teplota vzduchu, výpar z hladiny v odkališti. [21] 

6.2 Mezní hodnota 

Mezní hodnota je krajní očekávaná hodnota jevu nebo skutečnosti pro zvolený zatěţovací 

stav. Při jejím překročení se určí další postup při sledování jevu aţ do jeho vysvětlení  

a příslušného opatření. 

Součástí Projektu kontrol (měření) a jeho obsahu dle § 6, vyhlášky č. 471/2001 Sb.  

je stanovení mezních hodnot jednotlivých měřených veličin a periodicita jejich měření, 

zejména jde o: 

a) rozdíl úrovně hladiny sedimentačního prostoru a nejniţšího místa obvodové hráze, 

b) minimální délku pláţe, 

c) vertikální a horizontální posun hrází jednotlivých úrovní, 

d) zaboření hrázového tělesa do podloţí u hrází budovaných na kalovém podloţí, 

e) průběh hladiny průsakových vod v hrázích, 

f) mnoţství drenáţních vod, 

g) hladiny vody a koncentrace toxických látek v kontrolních vrtech. [21] 
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6.3 Rozsah měření dle TNV 75 2005 

Posuzování a měření konstrukcí vodních děl 

Norma rozděluje měření u sypaných, betonových a zděných hrází. Dle potřeby se sledují 

zejména: 

a) svislé posuny koruny hráze, 

b) vznik a vývoj deformací tělesa hráze a podloţí včetně okolí ovlivněného přehradou, 

c) mnoţství průsaků, 

d) vznik a vývoj průsakových jevů, výronů a pramenů v hrázi a přilehlém území, 

e) deformace tělesa hráze, 

f) deformace těsnění hráze, 

g) deformace podloţí a terénu u paty hráze, 

h) tlak vody v tělese hráze a v podloţí včetně pórových tlaků, zejména v těsnícím prvku  

a podloţí, 

i) hladina podzemní vody v okolí hráze, 

j) charakteristika reţimu průsakových a podzemních vod, 

k) dynamické účinky na těleso hráze a podloţí, 

l) posuny chodeb v tělese hráze,  

m) tlak násypu na betonové konstrukce, 

n) změny charakteristik materiálu tělesa hráze a podloţí, 

o) abraze na návodním svahu hráze, 

p) jiné jevy [16]. 

6.4 Rozsah měření dle TNV 75 2935 

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 

Kontrola maximální hladiny v nádrţi při povodni se stanoví řešením úlohy transformace 

povodňové vlny retenčním účinkem nádrţe. Pro hydrologický podklad v podobě několika 

variant KPV se úloha řeší opakovaně. V případech, kdy se transformace evidentně neuplatní 

nebo je nevýznamná, KMH stanoví odečtením ze souhrnné měrné křivky bezpečnostních  

a výpustných zařízení pro příslušný kulminační průtok KPV. Pro vodní díla skupiny A nebo B 

se retenční účinek nádrţe vţdy kvantifikuje. Jeho případné zanedbání se musí zdůvodnit.  

U vodních děl skupiny C se postupuje individuálně. V jasných případech, kdy je vodní dílo 

zabezpečeno i bez uvaţování retenčního účinku nebo se transformace neuplatní pro 
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nedostatečný retenční prostor nádrţe vzhledem k objemu vzestupné části povodňové vlny, se 

transformace povodně neprošetřuje [3]. 

6.5 Metody měření 

Jak jiţ bylo řečeno, metody měření hrází vycházejí z metod kontroly TBD. Jsou známy 

desítky metod měření hrází a konkrétní metoda je volena na základě zaměření hráze a závisí 

také na skutečnosti, v jaké ţivotní fázi se odkaliště nachází. Měření se musejí provádět před 

zahájením samotné výstavby odkaliště, během výstavby, při běţném provozu i po ukončení 

provozu. Protoţe těleso odkaliště se v čase přetváří a působí na něj mnoho faktorů, probíhají  

u jednoho odkaliště měření desítky let [23]. Monitorují se především přetváření tělesa hráze, 

podloţí a bočních svahů nádrţe, vývoj pórových tlaků v tělese hráze, vodní reţim a změny 

vztlaků v podloţí hráze, proudění vody tělesem hráze, jejím podloţím nebo boky nádrţe, 

napětí v tělese hráze, seismická aktivita a v případě kotvených bočních svahů také osové síly 

v kotvách [23, 24, 25]. Měřidla jsou osazována jak na povrchu, tak v tělese hráze (obrázek 2). 

 

Obrázek 2 – Schéma geotechnického monitoringu sypané hráze [26] 
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6.5.1 Extenzometrie 

Extenzometrie je způsob monitorování objemových změn zemních geotechnických konstrukcí 

a jejich podloţí, identifikace polohy smykových ploch pomocí extenzometrů. Pro měření 

relativních posuvů mezi dvěma body je nejčastěji vyuţíváno monitorování pomocí tyčových 

extenzometrických sond. Sledována je změna vzdálenosti mezi měřicí hlavou a kořenem 

extenzometru [26]. Měření posuvu horninového masivu vzhledem ke kořeni je realizováno při 

záhlaví vrtu. Kořen extenzometru je fixován ve vrtu, přičemţ v jednom vrtu můţe být 

umístěno aţ šest extenzometrických sond s kořeny v různých hloubkách. Celková hloubka 

vrtu můţe činit aţ 100 m. Pomocí tyčových extenzometrů bývá monitorováno také přetváření 

horninového masivu v okolí nebo v nadloţí podzemních kaveren, šachet či tunelů [26]. 

6.5.2 Inklinometrie 

Inklinometrie je způsob měření odklonu vrtu od jeho kolmé osy. Vysoké přesnosti měření je 

dosaţeno díky vyuţívání velmi citlivého snímače inklinometrické sondy, v níţ je zabudován 

náklonoměr. Sonda se pohybuje vrtem, který je osazen zainjektovanou paţnicí se dvěma 

dvojicemi dráţek ve dvou navzájem kolmých směrech, které zajišťují orientaci sondy. Tzv. 

přesná inklinometrie se pouţívá k měření posuvů vyvolaných deformacemi horninového 

masivu kolmých k monitorovacímu profilu (vrtu), respektive k ose vodící paţnice instalované 

ve vrtu. Měření je moţno provádět jak ve svislých vrtech (vertikální inklinometrie), tak ve 

vodorovných profilech (horizontální inklinometrie) [26]. Vertikální inklinometrie je nejčastěji 

aplikována v sesuvných územích, kde dokáţe rozpoznat a určit polohu smykových ploch. 

Tuto metodu lze pouţít rovněţ při monitorování bočních pohybů v násypech nebo zemních 

přehradách a v jejich podloţích [26]. Horizontální inklinometrie je nejčastěji aplikována ve 

vodorovných vrtech a můţe být vyuţita například pro stanovení sedání zemních 

geotechnických konstrukcí, sypaných přehrad, skládek a jiných objektů či jejich podloţí [26]. 

6.5.3 Nivelace 

Nivelace je metoda pro určování výškových rozdílů a nadmořských výšek. Podle potřeby 

dosahované přesnosti měření se pomocí nivelačního přístroje (teodolitu) pouţívají metody 

technické nivelace (TN), přesné nivelace (PN), velmi přesné nivelace (VPN) a zvlášť přesné 

nivelace (ZPN). Ve stavebnictví se nivelace pouţívá zejména k vyměření roviny nebo 
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nivelety při zakládání větších a liniových staveb, v geodézii k určení nadmořské výšky 

důleţitých bodů (vrcholů kopců, hladin řek apod.) tzv. trasováním od bodu se známou 

výškou. Existují dvě základní metody nivelace – nivelace „kupředu“ a nivelace „ze středu“. 

Při nivelaci „kupředu“ se nivelační přístroj postaví na bod o známé výšce a na cílový bod se 

svisle postaví měřičská lať [27]. Zaměřovacím (elektronickým) dalekohledem teodolitu se 

odečte výšková hodnota na lati a rozdíl výšky od země. Tato hodnota udává převýšení 

cílového bodu. Při měření delších tratí je nutno trať rozdělí na několik úseků  

a postup na kaţdém z nich opakovat. Při nivelaci „ze středu“ se jedna lať postaví na výchozí 

bod a druhá na dohled ve směru trasy. Přístrojem postaveným uprostřed se pak odečtou 

hodnoty na obou latích. Naměřený rozdíl udává převýšení v daném úseku. V současné době 

se častěji vyuţívají způsoby měření laserem a pomocí GPS souřadnic [27].  

6.5.4 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je obor, který se zabývá vědeckým zpracováním informací zachycených na 

snímku, zejména měřením rozměrů a určováním polohy předmětů objektů. Výhodou této 

metody, která byla mimo jiné pouţita k výrobě topografické mapy (v roce 1861), je zachycení 

okamţitého stavu a zachycení libovolného mnoţství bodů. S rozvojem počítačových 

technologií se do popředí zájmu dostal systém digitální fotogrammetrie. Jeho hlavní výhodou 

a předností je moţnost analytického vyhodnocování fotogrammetrických snímků, to je 

převodem snímkových souřadnic do geodetických souřadnic pomocí prostorových 

transformací [28]. 

V současné době rozlišujeme leteckou a pozemní (blízkou) fotogrammetrii. Měření začíná 

pořízením snímku z příslušného stanoviště, následně probíhá na měřických snímcích 

v laboratoři pomocí vyhodnocovacích přístrojů. Pro měření se pouţívají dva postupy  

– s reálnou a časovou základnou. Časová základna znamená, ţe se ze stejného stanoviště 

pořídí pro kaţdou etapu jeden snímek. Vyhodnocují se pouze posuny bodů, které jsou 

v rovině snímku (souřadnice x, z). Reálná základna vyţaduje nejméně dvě stanoviště pro 

pořízení snímků. Pro zvýšení přesnosti se vyuţívá většího počtu snímků. Tento postup 

umoţňuje průsekové nebo stereoskopické vyhodnocení všech tří rozměrů (souřadnice x, y, z) 

ze snímkových dvojic. Vyhodnocení a hodnocení přesnosti jiţ není jednoduchou záleţitostí. 

Fotogrammetrie na větší vzdálenosti nedosahuje přesnosti klasických geodetických měření, 

umoţňuje však zaměřit velký počet bodů v krátkém čase a vyhodnocení lze kdykoli opakovat 

[28]. 
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6.5.5 Seismický monitoring 

Seismometrie je odvětví seismologie a kromě vývoje seismografů se zabývá zdokonalením 

seismografických měření (monitoringu). Pohyby půdy neboli seismické signály vyvolané 

přirozenými či umělými zdroji jsou měřeny seismografickými přístroji. V principu je lze měřit 

dvěma způsoby. Buď jako relativní posuv mezi dvěma body, nebo v měřeném bodě jako 

relativní pohyb půdy vůči volně s ní spřaţené setrvačné hmotě. Přístroje zaloţené na prvním 

principu nazýváme strainmetry, v druhém případě mluvíme o setrvačných seismometrech. 

Protoţe relativní pohyb půdy vůči setrvačné referenci je ve většině případů mnohem větší neţ 

vzájemný pohyb dvou bodů v měřicích prostorách (seismických sklepích, podzemních 

štolách) rozumných rozměrů, jsou setrvačné seismometry zpravidla mnohem citlivější neţ 

strainmetry. Na velmi nízkých frekvencích se však udrţování stabilní setrvačné reference 

stává velmi obtíţným, takţe pro pozorování velmi dlouhoperiodických signálů (např. niţších 

módů vlastních kmitů zemského tělesa nebo slapových pohybů) lze strainmetrem někdy získat 

kvalitnější záznamy neţ velmi širokopásmovým či ultradlouhoperiodickým setrvačným 

seismometrem. Co do principu jsou strainmetry jednodušší neţ setrvačné seismometry, jejich 

technická realizace je však mnohem obtíţnější a nákladnější. Vztah mezi výstupním signálem 

seismometru a pohyby půdy libovolného typu exaktně popisuje jeho diferenciální pohybová 

rovnice nebo Laplacovská přenosová funkce. Reakci seismometru na harmonické (sinusové) 

pohyby půdy popisují jeho amplitudová frekvenční a fázová frekvenční charakteristika. 

Amplitudová frekvenční charakteristika standardních seismografů s analogovým záznamem 

se téţ nazývá křivka zvětšení. Reakci seismometru na teoretický jehlový (nekonečně 

širokopásmový) impulz popisuje jeho impulzní odezva.[26] 

6.5.6 Monitoring pórového tlaku 

Monitoring pórových tlaků a vztlaků se provádí pomocí otevřených nebo uzavřených 

piezometrů. Při jejich volbě je nutno brát v úvahu očekávaný tlak a reakční čas [23]. Ten je 

důleţitý zejména v případě rychlého kolísání tlaku podzemní vody a za předpokladu 

nepropustné horniny v okolí měřidla [23, 24]. 

Piezometry jsou implantovány přímo do zeminy, popřípadě jsou osazovány téţ do vrtu [26]. 

Pří implementaci do zeminy jsou opatřeny hrotem, piezometry bez hrotu jsou určeny do vrtu 

[26]. 
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6.5.7 Monitoring napětí 

K monitoringu napětí a sil v konstrukcích a v horninovém prostředí se pouţívají dva základní 

typy monitorovacích měření: 

- měření přímá pomocí dynamometrů, kdy se měří přímo napětí, 

- měření nepřímá pomocí deformometrů, kdy se hodnoty napětí stanovují nepřímo na 

základě naměřených deformací. 

Měřidla mohou být osazována buď přímo do horninového prostředí, na kontakt horninového 

prostředí s výztuţí (v tomto případě se monitoruje zatíţení výztuţe), přímo do výztuhy 

konstrukce nebo na konstrukci samotnou [26, 24, 29]. 

6.6 Zhodnocení měření (kontrol) hrází odkališť  

Mezi základní faktory určující cíle monitoringu sypaných hrází patří vznik trhlin různého 

charakteru a nárůst pórových tlaků v tělese hráze [24]. Oba rizikové aspekty jsou důsledkem 

nerovnoměrného sedání různých částí hráze sypaných z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. 

Jedná se především o rozdílnost sedání stabilizační a těsnící části hráze [26]. K dalším 

rizikům patří problémy, které způsobují průsaky vod hrázemi a výkyvy hladiny v nádrţi [29]. 

Poruchy odkališť jsou nejčastěji způsobovány, obdobně jako v maďarské Ajce, poruchami 

hráze [29].   

Výše uvedené metody měření jsou schopny velice efektivně čas detekovat všechny faktory, 

které mohou negativně působit na stabilitu hráze odkaliště. Pro operativní kontroly při 

samotném vzniku mimořádné události však nejsou příliš vhodné, protoţe senzory měřidel 

mohou být v inkriminovaném okamţiku nedostupné, poškozené, případně zcela nefunkční 

(podrobněji kapitola 7, odst. 2). Zasaţená lokalita včetně senzorů měřidel z  havárie protrţené 

hráze je zakreslena na obrázku 18 přílohy této práce. Podrobné zakreslení senzorů měřidel je 

součástí obrázku 17 přílohy. 

Vhodnou operativní metodou měření se z výše uvedených jeví pouze metoda fotogrammetrie, 

rozšířená o letecké bezpilotní termosnímkování. 
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7 Návrh na operativní metodu měření (kontrolu) 

Při návrhu doplnění metod kontroly hrází o operativní metodu měření leteckým bezpilotním 

termosnímkováním vycházíme ze situace, která nastala v maďarské Ajce. Po protrţení části 

hráze odkaliště bylo totiţ nutné okamţitě zjistit, zda se jedná o konečný stav nebo můţe 

prasknout další část hráze a zaplavit ještě rozsáhlejší území. Na základě této informace byl 

přijat postup záchranných a likvidačních prací. 

Současné výše uvedené metody kontrol a měření se zaměřují na prevenci, tedy na realizaci 

takových opatření, aby k protrţení nedošlo. Navrhovaná metoda měření bezpilotním letounem 

(dronem) pomocí termosnímkování je vhodná zejména při havárii (bezprostředně po havárii), 

kdy je nutno zjistit, zda nehrozí protrţení hráze ještě v další části. K tomuto protrţení dochází 

zejména při velkém podmáčení hráze. Termosnímky dokáţou odhalit podmáčený úsek tím, ţe 

lokalizují kondenzaci vody pod hrází a v její blízkosti. Měřená oblast bude v případě havárie 

zatopena nebezpečným kalem a nebude jak se k ní přímo dostat. Zejména konvenční způsoby 

měření tak nebude moţno po havárii pouţít, jelikoţ měřidla budou zničena, případně 

nedostupná. Budou zaplaveny piezometrické vrty, dojde k výpadku dodávky elektrického 

proudu, a data ze senzorů měřidel tak nebude moţné účinně a relevantně vyhodnotit. 

Popisovaný scénář následků není fikcí, neboť svědci havárií z maďarského Kolontáru, Ajky  

i Devecseru vypověděli, ţe první, co registrovali před přívalovou vlnou, byl výpadek 

elektrického proudu [30]. 

Tato metoda se nesnaţí měnit ani upravovat ţádný ze způsobů inţenýrsko-

geologického a geotechnického sledování. Jde o metodu, která doplňuje celou škálu 

geotechnického monitoringu, který má v ČR velkou tradici a je na špičkové úrovni. Metoda 

vyuţívá výhody termovize lokalizovat zdroje tepla, odlišné výpary pokrývaných útvarů  

a skalního podloţí, vodní proudění a dutiny. Metoda dále vyuţívá výhod dronu, a to zejména 

ceny za letovou hodinu, dostupnosti, rychlosti nasazení, mobility, odolnosti v terénu  

a externího pilota.  

Propojením a vyuţitím všech vlastností dronu a moţností termovize se nabízí velice uţitečná 

metoda měření hrází odkališť, zejména pak při odhalování průsaků. Podobné měření proběhlo 

i v Ajce, kde však bylo namísto dronu pouţito letadlo [30]. Při pouţití dronu je moţno 
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kalkulovat s příznivou cenou za letovou hodinu, proto je jeho vyuţití pro všechny 

provozovatele, TBD, záchranáře i jiné uţivatele daleko dostupnější. 

7.1  Popis pouţitého hardwaru při experimentálním měření 

K základnímu vybavení pro realizaci navrhované kontroly patří dron, termovizní kamera  

a ostatní příslušenství, například monitor, počítač, bezdrátová telemetrie apod. Je také nutno 

splnit zákonnou povinnost pro provozování bezpilotních prostředků (dronů) pro komerční 

účely dle zákona, jak je dále uvedeno v kapitole 7.4 Legislativa. 

7.1.1 Termovizní kamera Optris PI 450 

Byla vyvinuta pro letecké aplikace měření teploty pomocí bezpilotních prostředků UAV 

(dronů). Za pomoci těchto dronů je moţno nahrávat a zpracovávat radiometrická videa ve 

vysoké kvalitě. Tento unikátní kit se skládá z odlehčeného miniaturního PC z řady Optris PI 

NetBox a termovizní kamery Optris PI 450 se širokoúhlým 62° objektivem (obrázek 3).  

 

Obrázek 3 – Termovizní kamera Optris PI 450 [31] 

Díky nízké celkové hmotnosti 380 g je tento produkt nejlehčí na trhu a ideální pro pouţití ve 

spojení s drony. Tento systém nabízí kompletní radiometrickou inspekci v rozlišení 382 x 288 

pixelů při rychlosti snímkování 12 ms. Pro obsluhu dronu je generován 20 Hz videosignál, 

který je přenášen pomocí radiosignálu. Paralelně jsou ukládána radiometrická data při 

frekvenci 35 Hz na SDHC kartu. Po ukončení letu lze pomocí GigE rozhraní stahovat uloţená 
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data z miniaturního PC. Díky přídavnému USB portu podporuje tento systém připojení HD 

videokamery [31]. 

Tabulka 2 – Specifikace termovizní kamery Optris PI 450 [22] 

Teplotní rozsah –20 °C aţ 900 °C 

Spektrální rozsah 7,5 aţ 13 µm 

Obnovovací frekvence obrazu 80 Hz 

Optické rozlišení 382 x 288 pixelů 

Tepelná citlivost  80 mK 

Rozměry (46 x 56 x 90 mm³) 

Hmotnost 320 g (včetně objektivu) 

Připojení USB, Lan 45, LabVIEW 

Ochrana IP 67 / NEMA4 

Příslušenství chladicí plášť s přírubou, vysokoteplotní USB kabel 

Procesní rozhraní na kameře PIF 

Analogové a digitální rozhraní, 

otevřený ovladač pro programovou 

integraci 

DLL 

7.1.2 Hexakopter G6 

Výhodou tohoto dronu (obrázek 4) je pokročilá GPS navigace, s jejíţ pomocí lze nastavit 

neomezený počet bodů trasy, návrat na výchozí pozici, automatické přistání při nouzovém 

reţimu, drţení pozice, drţení výšky a další funkce. Má zabudovaný antivibrační  

a stabilizovaný drţák kamery pro fotografie i videa vysoké kvality. Je vybavený bezdrátovým 

telemetrickým systémem s dlouhým dosahem pro plánování mise i za letu a toku 

telemetrických dat k pozemní stanici.  
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Při havárii dronu (obrázek 4) jsou data ochráněna. Dron udrţí svoji pozici na jednom místě i 

při rychlosti větru okolo 7 m/s. Dá se s ním létat aţ do rychlosti větru 36 m/s.  

 

Obrázek 4 – Hexakopter G6 [32] 

Dron se dokáţe vzdálit aţ na vzdálenost 2 km do všech směrů. Dosahuje rychlosti 60 km za 

hodinu [32].  

Tabulka 3 – Specifikace Hexakopteru G6 [32] 

Díly Hexakopter (sloţeno v UPVISION) 

Motory a vrtule 6 ks 

Výbava GPS, barometrický senzor, kompas, 

magnetometr, akcelerometry, gyroskop 

Telemetrie a přenos obrazu  online  

Ovládání manuální a automatické  

Nosnost do 1,5 kg 

Výdrţ baterie  v závislosti na hmotnosti senzoru (0,7 kg = 15 

minut/let) 

Max. dostup do 2 km 

Baterie 2 x LiPol 

Servo gimbal pro termovizi (Optris PI 450) 

Plánovací SW Mikrokopter Tool 
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7.1.3 Ostatní vybavení 

Další součástí vybavení je stativ, vysílače, monitor, ovladač (obrázek 5) aj. Záleţí také, zda 

pilot ovládá i kameru. Pokud pilot ovládá jen dron a kameru obsluhuje kameraman, je nutný 

druhý ovladač a monitor. V současné době jiţ kameramani vyuţívají i videobrýle. 

 

Obrázek 5 – Základna [32] 

7.2 Experimentální termosnímkování v terénu 

Samotné ověření navrhované metody leteckého termosnímkování bylo provedeno na odkališti 

v Dolní Roţínce. Jedná se o odkaliště se sypanou hrází, která je podobná hrázi odkaliště 

v Ajce. Rozdíl obou odkališť je v charakteru ukládaného odpadu z výroby. 

7.2.1 Popis měřené lokality 

Vodní dílo Dolní Roţínka je podle svého významu a s ohledem na stupeň ohroţení území pod 

dílem zařazeno pro potřeby technickobezpečnostního dohledu podle zákona 254/2001Sb. do 

kategorie II. 
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Vodní dílo Dolní Roţínka (obrázek 6 a 7) slouţí k ukládání technologického kalu tvořeného 

materiálem po rozemletí a vyloučení uranové rudy, popřípadě k uloţení jiných produktů 

hornické činnosti [33]. Kal (rmut) je do prostoru odkaliště dopravován ve formě hydrosměsi a 

je dále rozváděn podél obvodu odkaliště a řízeně vypouštěn (naplavován) do odkaliště [33].  

 

Obrázek 6 – Letecký snímek odkaliště Dolní Roţínka [34] 

 

Vyčeřená voda se opětovně pouţívá v technologickém procesu. Odkaliště je uzavřeno 

obvodovými hrázemi, které jsou sypány z haldoviny, resp. Podsítného [33].  Základní 

soustavu tvoří hráze zaloţené na rostlém terénu, které byly budovány ve čtyřech etapách [33].  

 

Obrázek 7 – Řez odkalištěm KI [33] 
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Parametry odkaliště 

Tabulka 4 – Parametry odkaliště KI Dolní Roţínka [33] 

Provozovatel 

DIAMO, S. P., O. Z. GEAM 3 

Dolní Roţínka 86 

592 51 Dolní Roţínka 

VD Dolní Roţínka KI 

Výškový systém Balt po vyrovnání 

ČHP 4-15-01-064 

Kóta koruny hráze                                                      539,00 m n. m. 

Výška hráze nad dnem údolí 54,0 m 

Celková plocha uvnitř obvodové hráze 355 000 m
2
 

Volný objem od hladiny vody po kótu koruny 505 000 m
3
 

Akumulovaná volná voda 403 tis m
3 

(bez vody dočasně vázané 

v materiálu) 

Volná kapacita po kótu koruny (vč. objemu 

volné vody) 

908 000 m
3
 

Převýšení koruny hráze nad max. výškou 

hladiny 

min. 1,0 m 

Šířka hráze v základové spáře  160 m 

Sklon svahů  1:1,5 (generální sklon) 

Šířka v koruně 5 m 

Vzdušní líc  po 7. zvyšovací etapě ohumusován a 

zatravněn 

7.2.2 Aktuální meteorologická situace, světelné podmínky, okolní teplota 

Meteorologická situace 

Zkušební snímkování proběhlo dne 18. března 2015 v době od 9:10 do 10:10 hodin. Obloha 

byla tento den skoro jasná aţ polojasná, teplota vzduchu 9 °C a vítr byl jihovýchodní,  

o rychlosti 2 aţ 6 m/s. 

U leteckého snímkování pomocí dálkově ovládaných dronů je situace lepší neţ u konvenčního 

leteckého snímkování, neboť se nesnímkují plošně rozsáhlá území, ale snímkování probíhá ve 



43 

 

většině případů za účelem pořízení dokumentace jednoho konkrétního objektu. I přesto 

existuje mnoho faktorů, které ovlivňují moţnost provést bezpilotní letecké snímkování 

úspěšně a bezpečně. Nejdůleţitějšími z nich jsou bezesporu rychlost větru a déšť. Aţ na 

výjimky v podobě vojenských bezpilotních systémů nejsou drony pro komerční účely stavěné 

pro provoz za silného deště.   

Světelné podmínky 

Světelné podmínky v den snímkování nebyly úplně optimální, bylo skoro jasno aţ polojasno. 

Neprováděli jsme snímkování celé hráze odkaliště, proto bylo vyhodnocení dat celkem rychlé 

a nebylo nutno přepočítávat teplotu při polojasné obloze.  

Světelné podmínky při vyuţití bezpilotního termosnímkování ovlivňují výsledný vzhled 

snímků jen minimálně. Na rozdíl od konvenčního leteckého snímkování, které probíhá pouze 

několik desítek dní v roce, je snímkování drony moţno provádět během celého roku. Tato 

výhoda je dána zejména malými plochami, které se snímkují, a také moţnou variabilitou 

softwaru, který lze aplikovat na různé potřeby. Podmínkou je jen stálost světelných podmínek. 

Rychlé střídání světelných podmínek se projeví zvýšením času potřebného na vyhodnocení 

dat. 

Okolní teplota 

Okolní teplota významně ovlivňuje výsledný vzhled snímků. Zejména pak při 

nerovnoměrném slunečním svitu na měřený objekt je nutno provádět korekci softwarem  

a výsledné hodnoty přepočítávat tak, aby bylo moţno plochy, které byly sluncem osvětleny 

jinak, spojit v jednu interpretovanou oblast.    

7.3 Vyhodnocení experimentálního měření 

Vyhodnocení není nutno provádět v terénu; realizuje se mocí speciálního softwaru pro 

zpracování dat pořízených z termovizní kamery. Nejefektivnější je pouţití softwaru Optris PI 

Connect, jelikoţ nemá licenční omezení a je volně ke staţení [31]. Nabízí uţivatelům rozsáhlé 

moţnosti nahrávání a analýzy dat. Lze jej vyuţít na všech noteboocích a některých tabletech 

(se systémem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 aj.). 
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Hlavní funkce a výhody pouţitého softwaru: 

- bez licenčního omezení 

- kompletní dálkové ovládání termovizní kamery 

- vysoká míra individualizace pro úpravy dle přání zákazníka 

- rozsáhlé online a offline analýzy 

- automatické řízení procesů 

- teplotní analýzy a dokumentace 

- nahrávání a funkce snap shot 

- funkce Linescanner pro měření pohybujících se objektů s omezeným vizuálním 

přístupem [31]. 

7.3.1 Vyhodnocování získaných dat 

Čistý čas snímkování, ve kterém probíhal sběr vlastní dat, nebyl delší neţ 30 min. Během této 

doby bylo nasbíráno cca 5GB dat. Tato data jsou uloţena do souborů s příponou Radiometric 

video sequences (RAVI). Data ukládal software Optris PI Connect a v něm probíhalo také 

jejich vyhodnocení. Na obrázku 8 vidíme jiţ data transformovaná pro analýzu.  

Jednotlivé video snímky se musí nejdříve připravit dle různých parametrů, které se 

naformátují dle poţadovaného výstupu. Vyhodnocovací proces začíná popisem daného 

snímku: 

- popis daného objektu, 

- teplota okolí, 

- odhad emisivity, 

- jiné informace z měření. 

Dále je nutno zvýraznit dané oblasti. K tomu jsou k dispozici geometrické výřezy a v těchto 

oblastech je třeba nastavit správnou emisivitu. Podle nastavení emisivity lze dále přesně 

stanovit teplotu. Pro zdůraznění hodnoty je moţno teplotu průměrovat nebo zvýraznit 

minimum či maximum. Výběr správného barevného alarmu je důleţitý pro zákazníka, neboť 

ten potřebuje s přehledným snímkem pracovat a správně se orientovat v daném problému. Na 

obrázcích jsou uvedeny příklady moţného grafického zvýrazňování anomálií. Přidání 
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komentáře (vyjádření) je konečnou fází ve zpracování snímku. Výsledkem je termogram 

(termovizní snímek). 

 

Obrázek 8 – Odkaliště KI v programu Optris PI Connect (UPVISON, Attila Sűcs) 

 

V nastavení softwaru lze dodatečně nastavovat různé filtry, citlivost, rozsah teploty, alarmy na 

detekci dané teploty v obraze apod. Lze také navolit vhodný způsob zobrazení jednotlivých 

snímků, např. dle obrázku 9. 

 

Obrázek 9 – Ukázka palet zobrazení (UPVISION, Attila Szűcs) 

Lze také detailně procházet kaţdý snímek a kurzorem dodatečně provádět měření podezřelých 

míst z více úhlů. Příklad – na obrázku 10 je dodatečně přeměřena tmavě modrá část v levém 

rohu. Po dodatečném vyhodnocovacím měření je z obrázku 10 zřejmé, ţe nejniţší teplota je 

9,71 °C.   
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Jak je patrné z obrázku 8, okolní průměrná teplota byla v době měření 13,04 °C. 

 

Obrázek 10 – Měření teploty v obraze (UPVISION, Attila Szűcs) 

Naše měření se zaměřilo na červeně vyznačenou část, jak je znázorněno na obrázku 11. Jedná 

se o jiţní část hráze odkaliště. Konkrétně jsme se zaměřili na šestou a sedmou etapu výstavby 

hráze, coţ detailně znázorňuje obrázek 12.  

 

Obrázek 11 – Detail hráze KI [34] 

Nejslabším místem odkaliště se sypanou hrází je vţdy pata hráze. Ze statistik víme, ţe nejvíce 

havárií vzniklo podmáčením paty hráze. Proto se naše měření zaměřilo právě na tato místa. 

Na přiloţeném CD je vidět průběh snímkování. 

 

Obrázek 12 – Detail řezu hráze KI [33] 
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Z obrázku 13 je patrné, ţe u jiţní hráze v Dolní Roţínce nejsou detekovány ţádné průsaky ani 

kondenzace vody, které by měly negativní vliv na bezpečnost hráze. Pouze u paty šesté a 

sedmé etapy hráze jsou vidět dvě malé louţe z deště ve vyjetých kolejích po autech. Pro 

srovnání vidíme na obrázku 14 obrovské kondenzace vody a podmáčení paty západní hráze 

odkaliště v Ajce.   

 

Obrázek 13 – Jiţní hráz odkaliště KI (UPVISION, Attila Szűcs) 

Na obrázku 14 jsou vidět obrovské kondenzace vody a podmáčení paty západní hráze 

odkaliště v Ajce. 

 

 

Obrázek 14 – Západní hráz odkaliště Ajka [35] 
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7.3.2 Výhody a nevýhody bezpilotního termosnímkování 

V roce 2010 proběhly tematické kontroly odkališť na našem území. Jejich součástí byly také 

kontroly hrází odkališť se zaměřením na jejich celistvost a stabilitu. Zjištěné poznatky byly 

bez odkladu oznámeny vodoprávním úřadům jako věcně příslušným správním úřadům 

příslušných krajských úřadů. Kontroly však byly příslušníky HZS prováděny pouze vizuálně 

[22].  

Tabulka 5 – Výhody a nevýhody leteckého (bezpilotního) termosnímkování 

Výhody Nevýhody 

nízká cena za tuto sluţbu vysoká pořizovací cena setu 

flexibilita nasazení nelze pouţít při silném dešti 

operativní nasazení při havárii hráze nutná znalost emisivity pro vyhodnocení 

přístup na nedostupná místa i při havárii nevhodné pro měření objektů s nízkou 

emisivitou 

bezkontaktní měření rušivé modulace měřeného signálu 

prostupností prostředí [5] 

měření z bezpečné vzdálenosti rušivé modulace měřeného signálu 

zářením pozadí [5] 

měření velmi malých a velmi velkých 

objektů 

při velmi silném větru nad 36 m/s nelze 

pouţít [32] 

moţnost měření nad tavnou teplotu čidel  

moţnost nasazení během celého roku  

moţnost nasazení i v noci  

moţnost měření rychlých změn teploty  

moţnost nasazení i během mlhy  

moţnost nasazení i při radiační havárii  

 

Ideální podmínky pro měření  

Důleţité jsou především neměnné povětrnostní podmínky během vlastního měření [36]. 

Jedině tak je moţno zdroje rušení identifikovat a zadokumentovat pro finální analýzu [36].  
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Aby nebyla měřená hráz odkaliště ovlivněna přímými slunečními paprsky, je ideální provádět 

měření při zataţené obloze [5]. Je třeba pamatovat rovněţ na fakt, ţe měřené hráze odkaliště 

absorbují teplo z předchozího slunečního záření [5].  

Ideálními podmínkami pro měření jsou: 

- neměnné počasí, 

- zataţená obloha, 

- počasí beze sráţek, 

- termicky přístupný povrch odkaliště,  

- okolí bez zdrojů rušení bezdrátového signálu na trase přenosu, 

- povrch měřeného objektu se známou emisivitou [37]. 

Ostatní podmínky – Kirchhoffův zákon  

Pro infračervené záření naměřené termovizní kamerou platí jisté zákonitosti. Tyto podmínky 

popsal pan Kirchhoff [36] a vyjádřil je rovnicí (1): 

 ε + p + T = 1 (1)  

ε – vysílané záření měřeného objektu  

p – odraz okolního záření  

T – předání záření měřeným objektem  

Z praxe víme, ţe sloţka T je zanedbatelná nebo se vyskytuje pouze zřídka, a proto ji můţeme 

z rovnice vypustit a tím si rozbor a vyhodnocení termogramu zjednodušit [36]. Zůstane nám 

pouze vztah dle rovnice (2): 

ε + p = 1 (2) 

Pro termografii nám vyplyne vztah, ţe čím niţší je stupeň emisivity, tím vyšší je podíl 

odraţeného infračerveného záření. To znamená, ţe určení teploty tělesa s niţší emisivitou je 

obtíţnější, tudíţ můţe být i méně přesné. Z tohoto vztahu vyplývá, ţe určení emisivity neboli 

nastavení kompenzace odraţené teploty je nejdůleţitější přípravou pro přesné určení 

teplotních bodů na měřeném tělese [36].  
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Nepřesnost termosnímkování  

Přesnost měření termovizní kamerou ovlivňuje celá řada faktorů. Kromě přesnosti termovizní 

kamery jakoţto měřicího přístroje je důleţitá i pouţitá měřicí metoda, která závisí různou 

měrou na vlastnosti měřeného tělesa a na vlastnostech okolních látek. Ovlivňujícími faktory 

jsou zejména:  

- emisivita  

- odrazy  

- zkreslení  

- kalibrace kamery  

- lidský faktor  

K nejběţnějším faktorům, jeţ ovlivňují výsledek termografického měření, patří zkreslení, 

(útlum záření v atmosféře mezi objektem a termovizním měřením), okolní prostředí vyzařující 

cizí záření, které termovizní metoda detekuje, přesně nastavená emisivita objektu a chyba 

způsobená samotným nastavením termovizní kamery. Většinou se jedná o chybu spojenou se 

špatně nastavenou emisivitou, a tím i špatnou výstupní měřenou teplotou. Obecně můţeme 

říci, ţe chyby rostou s vlnovou délkou měření a měřenou teplotou [36]. 

7.3.3 Přibliţné náklady na bezpilotní termosnímkování  

Cena snímkování se odvíjí podle velikosti mapované plochy, počtu letů za den a nákladů na 

personál a dopravu. 

Cena snímkování: 

Cena za letecké snímkování odkaliště hráze Dolní Roţínka (kalkulovány jsou 4 lety pro 

všechny strany odkaliště) by byla cca 15.000,- Kč bez DPH a dopravy (v tomto konkrétním 

případě z Brna). Jeden let trvá 15–20 minut. Délka letu závisí zejména na okolní teplotě. Čím 

je teplota niţší, tím je let kratší. Cena se můţe navyšovat v případě podrobného snímkování 

při podezření na havárii nebo zhoršení klimatických poměrů v den snímkování apod. Obvod 

odkaliště Dolní Roţínka je cca 2 600 m. Výška hráze je 54 m a je velmi členitá, jelikoţ se 

skládá ze sedmi etap.  
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Výsledným produktem jsou data na DVD nosiči ve formátu RAVI s potřebným softwarem 

pro další analýzu. Celkový objem dat za termosnímkování hráze odkaliště Dolní Roţínka se 

můţe pohybovat okolo 20 GB.  

Cena dronu: 

- v základní výbavě stojí daný model 350 000 Kč, 

- v plné výbavě stojí daný model okolo 1 000 000 Kč (záleţí na druhu a mnoţství 

senzorů a dalšího vybavení).  

Cena kamery: 

- prodejní cena termovizní kamery Optris PI 450 je od 277 000 Kč včetně rozsáhlého 

softwarového balíčku pro termografickou analýzu. 

7.3.4 Úvahy nad dalším vývojem vyuţití bezpilotního termosnímkování 

Další vývoj vyuţití bezpilotního termosnímkování je dán především konstrukcí a následnou 

výdrţí baterií u dronů. Při větší výdrţi bude moţno nasadit déle i v chladném počasí a bude 

moţno navýšit i nosnost dronu.   

Při předpokládaném vývoji nových termovizních kamer bude moţno měření dále zlepšovat a 

rozvíjet. Zejména pak v pásmu blízkém infračerveném 720 aţ 1 150 nanometrů (NIR) a také 

v tepelném pásmu 8 000 aţ 14 000 nanometrů. Kamery v pásmu NIR pro drony jiţ existují, 

ale jejich cena je momentálně okolo 1 300 000 Kč. 

Rozvoj se dá očekávat i u inţenýrsko-geologického a geotechnického sledování, zejména pak 

u fotogrammetrie, přičemţ lze předpokládat, ţe společně s vývojem a komerčním vyuţíváním 

dronů bude klesat i jejich cena. Proto i cena fotogrammetrie bude stále levnější a nebude jiţ 

nutno nasazovat drahá a pilotovaná letadla. 

Pro IZS a krizové řízení lze vyuţít obdobné měření zejména v případě havárií odkališť, a to 

při mapování rozsahu škod, rozsahu zasaţených oblastí a mnoţství rozlitého kalu, včetně 

přesných GPS souřadnic. 
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Lze se také domnívat, ţe rozvoj dronů bude umocněn zprovozněním globálního druţicového 

polohovacího systému Galileo. Navigace bude natolik přesná, ţe je bude moţno vyuţívat 

k permanentnímu dohledu odkališť, a to i sanovaných. Na případné průsaky bude okamţitě 

upozorněn dispečink.    

7.4 Legislativa pro vyuţívání bezpilotních leteckých prostředků 

Bezpilotní letecké prostředky, lidově zvané téţ drony, smí být po splnění příslušných 

náleţitostí vyuţívány k provozování leteckých prací, leteckých činností pro vlastní potřebu,  

k rekreačnímu a sportovnímu létání, případně k dalším činnostem popsaným v leteckém 

zákoně, na základě zvláštního povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví, respektive 

Povolení k létání letadla bez pilota na palubě (i modelu letadla nad 20 kg) podle § 52 zákona 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších přepisů – dále jen „letecký zákon“. 

Dnem 1. 3. 2012 vstoupil v platnost Doplněk X leteckého předpisu L 2, který významně mění 

pravidla pro pouţití bezpilotních systémů. Pro sportovní a rekreační účely je Doplněk X 

doporučeným, pro výdělečnou a výzkumnou činnost pak závazným předpisem. V souvislosti 

s nabytím účinnosti doplňku X vydal Úřad pro civilní letectví směrnice CAA/S-SLS-010-

0/2012 s názvem Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota. Za účelem provádění 

leteckého snímkování je podle ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o 

změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) a vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se 

provádí letecký zákon, ve znění pozdějších předpisů, vlastnit Povolení k provozování 

leteckých prací bezpilotním letadlem [30].  
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8 Zhodnocení 

Ještě je nutno provést zkušební měření, zejména při různých teplotách. Je téţ nutno provést 

měření ve více lokalitách s různým sloţením hornin. Bude ještě nutné vyzkoušet více druhů 

metod měření a typů termovizních kamer s přihlédnutím k vlastnostem různých druhů 

měřených hornin a okolních odpadních látek. 

Vyuţití bezpilotního termosnímkování se dá předpokládat pro:  

- sanaci odkališť (kontaminované půdy chemickými látkami, plánování sanačních 

prací), 

- kontroly TBD (detekci dutin, sesuvných oblastí, mapování spodních vod, míst se 

zvýšenou kumulací vlhkosti a podmáčení, dále detekci skalních útvarů, potrubí, 

kabelů), 

- provozovatele odkališť (mapování a kontroly drenáţí, monitoring podmáčení během 

dlouhodobých dešťů a povodní),  

- IZS (lokalizaci protrţení při technické havárii, při teroristickém útoku, vyhledávání 

nevybuchlé munice a pyrotechnického materiálu), 

- hasiče (zjišťování úniků škodlivin do vodních toků, vyhledávání úniku ropných látek), 

- geotechnickou analýzu a expertízu odkališť (půdní podloţí, jeho sloţení s detekcí 

anomálií a půdních markantů). 

Ostatní doporučení vyuţití 

Bezpilotní termosnímkování najde v budoucnu své uplatnění i v mnoha dalších oborech, 

zejména ve stavebnictví, zdravotnictví či zemědělství. Konkrétní aplikace se dá předpokládat 

při monitoringu dálkového vedení vody a plynu, technických revizích zemních konstrukcí a 

vrstev vozovky, detekci usazeni, výskytu sinic, mísení a víření vod, zjišťování stavu tepelné 

izolace horkovodů, detekci vlhké půdy, detekci dutin po selském dolování, průzkumu 

archeologických nalezišť, monitoringu škůdců, nerovnoměrného hnojení či monitoringu 

zdravotního stavu vegetace aj. 
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9 Závěr 

Diplomová práce se zabývá studií metod kontrol sypaných hrází odkališť, přičemţ její základ 

vychází ze zjištěných poznatků havárie hráze odkaliště v maďarské Ajce.  

Teoretická část zahrnuje rešerši dostupných zdrojů, nezbytný pojmový aparát, výčet 

legislativních a normativních předpisů pro provoz odkališť v ČR a stručný popis základních 

druhů měření.  

V praktické části je popsáno vlastní experimentální měření metodou leteckého bezpilotního 

termosnímkování na odkališti v DIAMO, S. P., O. Z. GEAM v Dolní Roţínce (ČR), které je 

výstavbou hrází, sloţením i velikostí podobné maďarskému odkališti. Závěr práce je věnován 

vyhodnocení experimentální metody měření s odkazem na praktickou i finanční dostupnost 

jeho vyuţívání nejenom při preventivních kontrolách, ale také během poruchy či případné 

havárie hráze.  

Stávající kontroly hrází odkališť v ČR jsou pro všechny jejich ţivotní etapy dlouholetou praxí 

prověřené a na vysoké úrovni. Dohled vodoprávních úřadů nad kontrolami odkališť je 

pravidelně prováděn a vyhodnocován.   

Ze studií následků havárie v Ajce vyplývá, ţe záchranáři ale potřebovali k zajištění 

bezpečnosti obyvatel zjistit, zda nehrozí protrţení další částí hrází, a tím i následné škody v 

sousedících, v první fázi havárie přímo nezasaţených lokalitách. Takovou informaci nebyli 

logicky schopni získat z jiţ zatopených (nepřístupných) senzorů měřidel, proto vyuţili způsob 

konvenčního pilotovaného leteckého termosnímkování. 

Tato práce se proto zabývá vlastním experimentálním bezpilotním leteckým 

termosnímkováním a vyhodnocením naměřených veličin, které bylo provedeno ve spolupráci 

se společností UPVISION. Tato společnost má k provozování této činnosti veškeré platné 

licence a oprávnění. Popisovaný experiment prokázal, ţe hráz v Dolní Roţínce je v současné 

době bezpečná. Měření navíc potvrdilo oprávněnost návrhu pro vyuţívání dronu a 

termosnímkování při popisovaném druhu měření v návaznosti na zvýšení kvality kontrol 

TBD. Dá se předpokládat, ţe díky technologickému vývoji, minimalizaci zařízení a výsledné 

cenové dostupnosti bude moţno v blízké budoucnosti navrhovanou metodu rozšířit i o kameru 
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pro snímkování metodou Lidar, případně metodou hyperspektrálního snímkování (kamera je 

zatím pro drony velká a těţká), které byly v Maďarsku pouţity u konvenčního snímkování. 

Navrhovaný bezpilotní letecký průzkum a termosnímkování pomocí dronů je neocenitelný z 

hlediska prevence (technické revize, program TBD), poruch a mimořádných událostí. Metodu 

lze vyuţít u odkališť, ostatních vodních děl a u potřebných sanačních a stabilizačních činností. 

Dokáţe zajistit komplexní informovanost o půdním podloţí, jeho sloţení a charakteru 

detekovaných půdních anomálií. Zejména pak moţnost mapování výskytu spodních vod a 

podmáčených oblastí. 

Celý systém je doplněný o analytický software vyhodnocující pořízená data. Pomocí této 

metody lze detekovat a velice přesně analyzovat sloţení půdního podloţí, provádět jeho 

podrobnou analýzu a zjištěné anomálie následně zakreslovat do mapových podkladů. 

Nespornou výhodou navrhované metody dálkového termosnímkování za pomocí dronu je 

moţnost jeho nasazení do postiţených lokalit, schopnost bezprostředního vyhodnocení 

analyzovaných parametrů a v neposlední řadě i cenová dostupnost. 

Na základě výsledků experimentálního měření, porovnání výhod, nevýhod a cenové 

dostupnosti, lze metodu kontroly hrází odkališť termosnímkováním pomocí dronu doporučit.   
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Příloha č. 1 – Přehled aktivních odkališť v ČR 

 

 

Obrázek 15 - Přehled aktivních odkališť v ČR [6] 
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Příloha č. 2 – Seznam legislativy, norem a metodických pokynů   

   souvisejících s odkališti a měřením hrází odkališť 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 114/1995 Sb., ve znění zákona č. 14/1998 Sb., a zákona č. 58/1998 Sb. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiţeného ţivelní nebo jinou 

pohromou, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území). 

Vyhláška č. 62/75 Sb., o technickobezpečnostním dohledu a dozoru. 

Vyhláška MZ č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly. 

Vyhláška MZ č. 195/2002 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl. 

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi. 

Evropské směrnice 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007, o vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik. 

Doporučené technické postupy ICOLD 

Bulletin N° 53 Static analysis of embankment dams 

Bulletin N° 56 Quality control for fill dams. 

Odvětvové technické normy vodního hospodářství 

TNV 75 2931 Povodňové plány 
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TNV 75 2935 Posuzování bezpečnostních vodních děl při povodních 

TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích. 

TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních děl 

TNV 75 2415 Suché nádrţe 

TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl 

TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěru vodních děl 

ON 75 0201 Vodní hospodářství – Hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 

ČSN EN 12832/750178 Charakterizace kalů – Vyuţití a odstraňování kalů 

ČSN 73 0036 Seismická zatíţení staveb 

ČSN 73 0035 Zatíţení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN 73 6503 Zatíţení vodohospodářských staveb vodním tlakem 

ČSN 73 6506 Zatíţení vodohospodářských staveb ledem 

ČSN 73 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod 

ČSN 73 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádrţích a zádrţí 

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství – Terminologie v hydromechanice 

ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

ČSN 75 0255 Výpočet účinku vln na stavby na vodních nádrţích a zádrţích 

ČSN 75 2020 Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb 

ČSN 75 2310 Sypané hráze 

ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnostních vodních děl při povodních 

Metodické pokyny 

Metodický pokyn OOV MŢP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŢP, 

04/99). 
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Metodický pokyn č. 17/98 odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení technickobezpečnostního 

dohledu na hrázích malých vodních nádrţí IV. kategorie. 

Metodický pokyn č. 11/98 odboru ochrany vod MŢP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích 

(Věstník MŢP č. 5/1998). 

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŢP k posuzování bezpečnosti přehrad za 

povodní (Věstník MŢP č. 4/1999). 

Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŢP pro stanovení účinků zvláštních povodní 

a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŢP č. 7/2000). 

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŢP pro zpracování plánu ochrany území pod 

vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŢP č. 9/2005). 

Metodický pokyn č. 9/2011 odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní 

povodňové sluţby. 
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Příloha č. 3 – Výkres řezu odkaliště KI Dolní Roţínka 

 

Obrázek 16 - Řez odkaliště KI [34] 
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Příloha č. 4 – Situační výkres odkaliště KI Dolní Roţínka 

 

Obrázek 17 - Situační výkres odkaliště KI [33] 
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Příloha č. 5 – Program TBD odkaliště KI Dolní Roţínka 
     Tabulka 6 - Program TBD část A [33] 

metody, 

pomůcky

provádí, 

četnost druh - typ ks umístění

soustava vztažných 

bodů

11 FIX "B" u provozních buněk, FIX "C" u závodu za plotem.                        

PB 1, PB 2, PB 3, PB 4 - v podhrází po celém obvodu odkaliště.                                               

P1, P2, P3, P4 - na pilířích směrového měření.                                                          

P5, P6 na pevných směrových bodech.                                                                                   

Bod 201

etapový a celkový 

posun (mm)

kontrolní body 

výškové

14 

18 

12 

10 

25 

22 

22

pata hrázového systému                                                                           

základní hrázový systém                                                                                     

koruna IV. Zvyšovací etapy                                                                                        

koruna V. zvyšovací etapy                                                                       

koruna VI. Zvyšovací etapy                                                                          

koruna VII. Zvyšovací etapy                                                                   

koruna I. Likvidační etapy

svislý posun 

(mm)

b) Svislé složky 

deformace podloží 

zvyšovacích hrázek

technická 

nivelace

VD -TBD a.s. 

1 x ročně

hloubkové nivelační 

značky

8       

8                

8

koruna VI. Zvyšovací etapy                                                                          

koruna VII. Zvyšovací etapy                                                                   

koruna I. Likvidační etapy
svislý posun 

(mm)

VD -TBD a.s. 

1 x ročně

správce díla 

1 x čtvrtletně

e) Svislé složky 

deformace portálu

velmi přesná 

nivelace

VD -TBD a.s. 

1 x ročně

kontrolní body 

výškové

4 portál štoly Amalia
svislý posun 

(mm)

soustava vztažných 

bodů (observačních 

pilířů)

4       

2

vtažné body (P1, P2, P3, P4)                                                                    

pilíře P5 a P6 spolu s hromosvody HR2 a HR3 slouží ke kontrole 

stability vztažných bodů

kontrolní body 

výškové a směrové

3            

14           

7          

7              

7          

7            

7

pata hrázového systému                                                                           

základní hrázový systém                                                                                

koruna IV. Zvyšovací etapy                                                                        

koruna V. zvyšovací etapy                                                                       

koruna VI. Zvyšovací etapy                                                                          

koruna VII. Zvyšovací etapy                                                                   

koruna I. Likvidační etapy

a) Svislé složky 

deformace hrázového 

systému

Velmi přesná 

nivelace

VD -TBD a.s. 

1 x ročně

5

poznámka

A. Deformace hráze

c) Svislé složky 

deformace podél 

komunikace na 

hrázovém systému

technická 

nivelace

kontrolní body 

výškové

podél komunikace jdoucí po hrázovém systému v jižní části

měření

Sledovaný jev

měřící zářízení
měřená veličina 

[jednotka]

etapový a celkový 

vodorovný posun 

(mm)

svislý posun 

(mm)

VD -TBD a.s. 

1 x ročně

metoda 

deviačních úhlů

f) Vodorovné složky 

deformace hráze

Mezní hodnoty deformací platí pro max. hl. v odkališti 

538 m n.m.:                                                                   Posun 

jakéhokoliv bodu směrem dovnitř nebo vně odkaliště 

větší než 40 mm/rok

mezní hodnoty

Mezní hodnoty deformací platí pro max. hl. v odkališti 

538 m n.m.:                                                                                     - 

pokles kontrolního bodu:                                                                

na koruně V. zvyšovací etapy  ...15 mm/rok                                                                       

koruně VI. Zvyšovací     etapy  ...30 mm/rok                                                                          

koruně VII. Zvyšovací etapy     ...40 mm/rok                                                                   

koruně I. likvidační etapy         ...70 mm/rok                                          

zvih bodu u paty hráze              ...10 mm/rok

pokles hloubkové nivelační značky:                                                              

koruně VI. zvyšovací etapy   ...30 mm/rok                                                                     

koruně VII. zvyšovací etapy  ...50 mm/rok                                                                 

koruně I. Likvidační etapy     ...70 mm/rok
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Tabulka 7 -Program TBD - část B [33] 

metody, 

pomůcky

provádí, 

četnost druh - typ ks umístění

8 v měrném profilu A vrty: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

11 v měrném profilu B vrty: B0, B1, B2, B3, B4, B5, B5A, B6, B7, B8, B9 A1 498,0 A4 516,5 A6 529,5 A7 532,5 A8 535,5

9 v měrném profilu C vrty: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 A2 497,0 A5 524,5 B7 529,5 B8 532,5 B9 535,5

6 v měrném profilu D vrty: D1, D2, D3, D4, D5, D6 A3 495,0 B5 516,0 C7 529,5 C8 532,5 C9 535,5

6 v měrném profilu E vrty: E1, E2, E3, E4, E5, E6 B0 482,0 B6 524,0 D4 529,5 D5 532,5 D6 535,5

6 v měrném profilu F vrty: F1, F2, F3, F4, F5, F6 B1 483,0 C5 516,0 E4 529,5 E5 532,5 E6 535,5

6 v měrném profilu G vrty: G1, G2, G3, G4, G5, G6 B2 485,0 C6 524,0 F4 529,5 F5 532,5 F6 535,5

6 v měrném profilu H vrty: H0, H1, H2, H3, H4, H5 B3 486,0 D3 524,0 G4 529,5 G5 532,5 G6 535,5

5 v měrném profilu J vrty: J1, J2, J3, J4, J5 B4 488,0 E3 524,5 H3 529,5 H4 532,5 H0 521,8

4 v měrném profilu M vrty: M1, M2, M3, M4 C1 500,0 F3 524,5 J3 529,5 J4 532,5 H5 535,5

4 v měrném profilu N vrty: N1, N2, N3, N4 C2 500,0 G3 524,5 M1 522,0 M3 532,5 J5 535,5

5 v měrném profilu O vrty: O0, O1, O2, O3, O4, O5 C3 503,0 H2 524,0 M2 529,5 N3 532,5 M4 535,5

5 v měrném profilu P vrty: P1, P2, P3, P4, P5 C4 515,0 J1 517,0 N1 528,7 O4 532,5 N4 535,5

3 v měrném profilu Q vrty: Q1, Q2, Q3 D1 515,0 J2 519,0 N2 529,5 P4 532,5 O5 535,5

4 v měrném profilu R vrty: R1, R2, R3, R4 D2 515,0 K 519,0 O1 524,5 Q1 528,0 P5 535,5

4 v měrném profilu S vrty: S0, S1, S2, S3 E1 515,0 L 518,0 O2 526,5 Q2 530,0 Q3 535,5

4 v měrném profilu T vrty: T0, T1, T1, T2, T3 E2 515,0 O0 O3 529,5 R1 523,5 R4 535,5

5 vrty v podhrází: K, L, 516, 514, 515 F1 515,0 B5A 516,0 P1 523,7 R2 524,0 S3 535,5

F2 516,0 P2 526,5 R3 530,0 T0 519,5

G1 517,5 P3 529,5 S0 521,0 T1 520,0

G2 517,5 S1 521,0 T2 521,5

101 Celkem 101 vrtů H1 522,2 S2 527,0 T3 535,5

obsluha 

odkališť 1 x 

týdně

drenážní šachtice
15         

2

šachtice drenážního systému:S2, S16, S20, S20A, S22, S37A, S37, 

S39, S40, S57, S55, S41, S44, S48, S49                                                                                                                

odvodnění vzdušního líce na V. a VI. zvyšovací etapě (jižní část) 

šachtice S5/5, S5/1

obsluha 

odkališť 1 x 

měsíčně

drenážní šachtice
81       

18 šachtice drenážního systému (včetně západní části odkaliště)                  

odvodnění vzdušného líce na V. a VI. Zvyšovací etapě (jižní část)

měření na 

měrné 

přepážce

obsluha 

odkališť 1 x 

týdně

štola Amalie 2 přístupová štola - jímka                                                                                              

konec štoly - celkový průsak

objemové 

měření 

(nádoba, 

stopky)

obsluha 

odkališť 1 x 

měsíčně

štola Amalie 5

výsaky A146P, A148L, A148P, A150L, a A150P ve štole

d) Průsakové množství 

do ČSDV

nepřímo z 

čerpaného 

množství

obsluha 

odkališť 

denně

ČSDV 1

v podhrází (měrný profil B)

průsakové 

množství (l/s)

e) Průsakové množství 

do ČSDV

nepřímo z 

čerpaného 

množství

obsluha 

odkališť 

denně

ČSPV 1

v podhrází pod ČSDV

průsakové 

množství (l/s)

f) Průsakové množství 

do ČSDV v západní časti 

odkaliště

nepřímo z 

čerpaného 

množství

obsluha 

odkališť 

denně

ČSDVZ 1

čerpací stanice v podhrází v západní části (měrný profil P)

průsakové 

množství (l/s)

drenážní šachtice 

ČSDV, ČSDVZ

15       

2          

1

šachtice drenážního systému:S2, S16, S20, S20A, S22, S37A, S37, 

S39, S40, S57, S55, S41, S44, S48, S49                                                                                                                

v podhrází (měrný profil B a P)                                                                            

v podhrází pod ČSDV

štola Amalie 2
přístupová štola - jímka                                                                                              

konec štoly - celkový průsak

obsluha 

odkališť 1 x 
štola Amalie 5

výsaky A146P, A148L, A148P, A150L, a A150P ve štole

drenážní šachty                                 

čerpací jímky

9            

4
drenážní šachty S2, S16, S41, S48, S49, S22, S29, S39, S57                             

ČSDV, ČASPV, ČSDVZ, ČSAS

2
přístupová štola - jímka                                                                                              

konec štoly - celkový průsak

4 výsaky A146P, A148L, A148P, A150L ve štole

101 pozorovací vrty na vdušním líci hrázového systému

8 v měrném profilu A vrty: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

11 v měrném profilu B vrty: B0, B1, B2, B3, B4, B5, B5A, B6, B7, B8, B9

9 v měrném profilu C vrty: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9

6 v měrném profilu D vrty: D1, D2, D3, D4, D5, D6

6 v měrném profilu E vrty: E1, E2, E3, E4, E5, E6

6 v měrném profilu F vrty: F1, F2, F3, F4, F5, F6

6 v měrném profilu G vrty: G1, G2, G3, G4, G5, G6

6 v měrném profilu H vrty: H0, H1, H2, H3, H4, H5

5 v měrném profilu J vrty: J1, J2, J3, J4, J5

4 v měrném profilu M vrty: M1, M2, M3, M4

4 v měrném profilu N vrty: N1, N2, N3, N4

5 v měrném profilu O vrty: O0, O1, O2, O3, O4, O5

5 v měrném profilu P vrty: P1, P2, P3, P4, P5

3 v měrném profilu Q vrty: Q1, Q2, Q3

4 v měrném profilu R vrty: R1, R2, R3, R4

4 v měrném profilu S vrty: S0, S1, S2, S3

4 v měrném profilu T vrty: T0, T1, T1, T2, T3

5 vrty v podhrází: K, L, 516, 514, 515

1 voda v odkališti

drenážní šachty

9     

4

drenážní šachty S2, S16, S41, S48, S49, S22, S29, S39, S57                             

ČSDV, ČASPV, ČSDVZ, ČSAS

štola Amalie 2 přístupová štola - jímka                                                                                              

konec štoly - celkový průsak

obsah 

nerozpustných  

látek (mg/l)

poznámkaSledovaný jev

měření měřící zářízení
měřená veličina 

[jednotka]
mezní hodnoty

B. Režim průsakových a podzemních vod

a) Úroveň hladiny vody 

v hrázovém systému
hladinoměr

obsluha 

odkališť 1 x 

týdně

pozorovací vrt

vzdálenost 

hladiny vody od 

zhlaví vrtu (m)

Mezní hladiny vody ve vrtech (m n.m.):

při 

negativním 

zjištění se 

provede 

prohlídka 

všech 

šachet

c) Průsakové množství 

ve štole Amalie

průsakové 

množství (l/s)

40 l/s

b) Průsaková množství 

v drenážním systému

Pouze vizuelní 

sledování, v 

případě 

zvýšeného 

nátoku do ČSDV 

měření na 

měrné 

přepážce

průsakové 

množství (l/s)

2,5 l/s

8,0 l/s

g) Teploty průsakových 

vod
teploměr

obsluha 

odkališť 1 x 

týdně teplota vody (°C)

h) Obsah síranů (SO4) v 

drenážních vodách
titračně

obsluha 

odkališť 1 x 

měsíčně

pozorovací vrty

obsah síranů 

(mg/l)

štola Amalie

i) Obsahem 

nerozpustných látek v 

drenážních vodách

odběr vzorků

obsluha 

odkališť 1 x 

měsíčně
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Tabulka 8 - Program TBD - část C [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metody, 

pomůcky

provádí, 

četnost druh - typ ks umístění

a) Hladina vody v 

odkališti

vizuelně 

vodotečná lať
vodočetná lať 1

nadmořská výška 

(m n.m.)

b) Teplota vody v 

odkališti

odečetna 

teploměru
teploměr 1 teplota vody (°C)

c) Výpar z hladiny vody 

v odkališti

odečet na 

výparometru
výparoměr 1 denní výpar (mm)

d) teplota vzduchu
odečet na max. - 

min. teploměru
max. - min. teploměr 1

max. - min. denní 

teplota (°C)

e) Srážky
měření na 

srážkoměru
srážkoměr 1

denní srážkový 

úhrn (mm)

f) Výška sněhu
odečet na 

sněhové lati
sněhová lať 1 výška sněhu (cm)

C. Provozní a povětrnostní poměry

Sledovaný jev

měření měřící zářízení
měřená veličina 

[jednotka]
mezní hodnoty poznámka

obsluha 

odkališť        

denně

srážkoměrná stanice u budovy obsluhy odkaliště 

max. hl. v odkališti 538 m n.m.
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Příloha č. 6 – Rozliv zvláštní povodně odkaliště KI 

 

Obrázek 18 -Rozliv zvláštní povodně odkaliště KI [34]
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Příloha č. 7 – Fotodokumentace měření 

 

Obrázek 19 - Administrativní budova  

(J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

Obrázek 20 - Upozornění na radiační pásmo  

(J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

Obrázek 21 - Předletová příprava dronu  

(J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

Obrázek 22 - Online vyhodnocování (J. Kyncl) 

 

Obrázek 23 - Základna s vysílačem (J. Kyncl) 
 

Obrázek 24 - Označení dronu (J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

Obrázek 25 – Základna 

(J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

Obrázek 26 - vlevo Ing. Miloš Veselý, vedoucí závodu,  

Bc. Attila Szűcs (J. Kyncl) 
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Obrázek 27 - Základna při měření  

(J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

Obrázek 28 - Pohled na odkaliště KI  

(J. Kyncl, A. Szűcs) 

 

 

 

Obrázek 29 - Dron při monitoringu nad jiţní hrází odkaliště KI (J. Kyncl, A. Szűcs) 
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Příloha č. 8 – Videodokumentace měření 

Viz přiloţené CD 

1. Název souboru: 1_termosnimkovani.avi 

2. Název souboru: 2_vzlet_dronu.avi 

3. Název souboru: 3_pristani_dronu.avi 

4. Název souboru: 4_video_termosnimkovani.avi 


