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Objekty usazovacích nádrží a odkališť v topografických 

databázích a digitální kartografii 

 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení vedení jevů odkaliště a usazovací nádrž 

v digitální topografické databázi ZABAGED. První část je zaměřena na seznámení 

uživatele se samotnými jevy, s jejich dělením a charakteristikou. Další část je 

věnována podrobné rešerši vedení těchto jevů v českých a zahraničních digitálních 

topografických databázích s ukázkou jejich reprezentace. V praktické části je pak 

vysvětlen rozdíl mezi objekty na základě získaných informací a je zde navrženo 

vhodnější vedení objektů odkaliště a usazovací nádrž v databázi ZABAGED. 

 

Klíčová slova: odkaliště, usazovací nádrž, digitální topografická databáze, 

ZABAGED. 

 

 

Abstract 

The aim of bachelor thesis is to evaluate the way of classification of tailing ponds 

and settling tanks in topographical database ZABAGED (Czech Fundamental Base 

of Geographic Data). The first part introduces both phenomena themself, their 

division and characteristics. Next part is dedicated to detailed review of the 

literature regarding classification of examined features in czech and also foreign 

digital topographical databases. An example of representation of features in each 

database is included. In the practical part, thanks to obtained information, the 

differences of objects are explained. Furthermore, more appropriate classification 

of tailing ponds and settling tanks in ZABAGED database is suggested. 

 

Keywords: tailing pond, settling tank, digital topographic database, ZABAGED. 
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1 Úvod 

 Voda patří mezi základní potřeby v životě člověka na Zemi. V dřívějších 

dobách si nikdo z lidí příliš nepřipouštěl, že by mohl být vody někdy nedostatek. 

Dnes se však o problematice vody diskutuje čím dál častěji. Nejen množství, ale i 

zhoršení jakosti vody hraje velkou roli v životech lidí v některých částech světa. 

Populace lidí neustále roste, věda a technika se pořád rozvíjejí dále a dále. To 

vše má za následek čím dál větší spotřebu vody, a to jak pitné vody, tak vody 

využívající se v průmyslovém odvětví. S tímto rozvojem světa však souvisí i další 

neméně důležitá věc, a tím je vzrůstající množství odpadů a odpadní vody, která 

je považována za jeden z hlavních zdrojů znečištění podzemní a povrchové vody. 

 

 Tato bakalářská práce se věnuje dvěma vybraným antropogenním, tzn. 

člověkem vytvořeným, objektům, které se vystavují za účelem zlepšení kvality 

znečištěných vod. Jsou to objekty odkaliště, které slouží k ukládání tekutého 

odpadu a usazovací nádrže využívající se v různých fázích procesu čištění vody. 

 

 První část této práce se zaměřuje na seznámení se samotnými objekty. 

Podrobná charakteristika a dělení usazovacích nádrží a odkališť by měly čtenáři 

pomoct proniknout do této problematiky. 

 

 Rešeršní část je věnována popisu objektů odkaliště a usazovací nádrž v 

českých a zahraničních digitálních topografických databází. Česko je zastoupeno 

dvěma nejznámějšími - ZABAGED a DMÚ 25. Ty byly porovnány s vybranými 

databázemi evropských i mimoevropských států jako je Německo, Polsko, 

Slovensko, Švýcarsko, ale i Velká Británie, Kanada či Nový Zéland.  

 

 V praktické části je na základě v průběhu získaných nových poznatků 

navrhnuto nové řešení vedení těchto objektů pro českou databázi ZABAGED. To 

vše je doplněné obrázky, které poukazují na nedostatky současného stavu 

objektů. 
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2 Charakteristika objektu odkaliště 

Antropogenní geomorfologické pochody v období vědeckotechnické revoluce 

v souvislosti s rozvojem techniky mají čím dál větší vliv na georeliéf (Demek, 

1987). Rozvoj těžby nerostného bohatství, získávání energie z fosilních paliv a 

průmyslová výroba znamenala prudký nárůst odpadu, který bylo nutno často 

hydraulicky dopravovat a ukládat (Votruba, 1981). Skládkování těchto odpadů je 

v současnosti nejvyužívanějším způsobem nakládání s deponovanými 

energetickými odpady v mnoha státech světa. Tímto ukládáním odpadu se 

zabírá půda, snižuje se možnost jejího dalšího využití a dochází k negativnímu 

působení na životní prostředí (Fečko a kol., 2003). Odkaliště mají zásadní vliv 

na geologické a hydrologické poměry, ale i na tvar, členění a složení zemského 

povrchu. Mohou přispívat nejen ke změně kvality srážkových, podzemních 

drenážních i odpadních vod, ale i ke změně směru průtoku a vydatnosti 

zmíněných vodních zdrojů. Odkaliště jsou považovány za velké skládky 

nevyužitého materiálu (Kirchner, Smolová, 2010). 

2.1 Druhy odpadu 

Odpad do odkališť je často dopravován hydraulicky (kalvovodem), a to ve formě 

kalu. Kal je vodní suspenze jemných pevných částic (ČSN 75 3310). Na odkaliště 

dochází k sedimentaci této heterogenní kapaliny a vzniká kalový náplav 

(sediment). Charakter tuhého odpadu v kalu udává jeho původ a úprava. U nás 

je za nejvýznamnější odpad považován popel (Votruba, 1981). Obecně je popel 

definován jako minerálně tuhý zbytek po spálení paliva, který vzniká oxidací a 

rozkladem popelovin, tzn. nespalitelných tuhých složek paliva (ČEZ, a. s., 2016). 

 

 Popel můžeme ještě dále rozlišit podle velikosti či způsobu vzniku. 

 popel v užším slova smyslu – sypký zbytek středně hrubých písku o 

velikosti zrn > 2 mm (Votruba, 1981) 

 popílek – sypký zbytek nejjemnější frakce o zrnitosti 0,1 µm – 1 mm 

vzniklá ze spalovacích procesů v tepelných elektrárnách a teplárnách 

(Fečko a kol., 2003), 

 škvára – žárem spečené tuhé zbytky se zrny o velikosti až 100 mm či více, 

má větší objemovou hmotnost než popel, 
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 struska – žárem (nad 100 °C) roztavené tuhé zbytky, ze všech forem 

popela je nejhmotnější a nejpevnější, zrna mohou být drobná (do 20 

mm), střední a hrubá (nad 40 mm) (Votruba, 1981). 

 

 Odpadní pevné látky, které vznikají při těžbě a zpracování rud, se nazývají 

hlušina (Lottermoser, 2010, ČSN 75 3310). 

 

2.2 Definice a význam objektu odkaliště 

V České technické normě vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví je odkaliště definováno jako přírodní nebo 

uměle vytvořený prostor na zemském povrchu, sloužící pro trvalé nebo dočasné 

uskladnění jemnozrnného materiálu, který je často dopravován hydraulicky. 

Součástí odkaliště je i hrázový systém, tj. soustava základních a zvyšovacích 

hrází, které jako vzdouvací konstrukce vymezují akumulační prostor odkaliště 

(ČSN 75 3310). 

 Kirchner, Smolová (2010) ve své publikaci zahrnují mezi hlavní objekty 

odkališť tyto části: 

● kalovod – slouží pro přívod směsi vody a pevného materiálu (kalu), 

● hrázové těleso – tvořeno zpravidla hlavní hrází (základní) a dílčími  

  hrázemi, které mohou být v jednotlivých částech navyšovány, 

● vlastní těleso odkaliště – sníženina, do které se soustřeďuje odpadní 

  materiál v kapalném stavu, 

● kolektor a kolektorové potrubí – slouží k odvedení vody, 

● dočisťovací nádrž – zde dochází k čistění odpadních vod. 

 

 Ukládání kalu do odkališť je nejčastější způsob jeho likvidace 

(Environmental Canada, 1987). Tento způsob organizované sedimentace 

pevných látek v odkališti je zpravidla rychlejší než sedimentace přírodní. Z toho 

důvodu lze nalézt v odkališti mocnější vrstvu sedimentů, než by to bylo 

v případě přírodní sedimentace (Kirchner, Smolová, 2010). Sediment je 

v odkališti uložen buď natrvalo, nebo se jedná o sediment dočasný, který se 

cyklický odtěžuje. Po sedimentaci je odvedena odsazená voda plovoucí či čerpací 
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stanicí, nebo se uplatňuje gravitační odvedení dosazené vody například pomocí 

svahových kolektorů a přelivných věží. (ČSN 75 3310).  

 

 Mezi základní funkce odkališť patří (Environment Canada, 1987): 

● odstranění nerozpuštěných látek sedimentací, 

● vysrážení těžkých kovů,  

● zamezení šíření usazených látek, 

● vyrovnání kvality odpadních vod, 

● stabilizace některých oxidovatelných složek (např. kyanidy, flotační  

  chemikálie), 

● uskladnění a stabilizace cirkulační vody z oběhového provozu. 

 

2.3 Dělení odkališť 

Odkaliště mohou být posuzována a tříděna dle různých kriterií. Podrobné 

klasifikaci se ve své publikaci věnuje Votruba (1981), který odkaliště roztřídil 

podle těchto rozlišovacích rysů: původ a povaha odpadu, umístění odkaliště, typ 

hráze odkaliště, průtok povrchových vod odkalištěm či způsob využití dopravní 

vody. V technické normě ČSN 75 3310 jsou odkaliště dělena podle většího počtu 

kritérií: podle způsobu využití dopravní vody, průtoku povrchové vody 

usazovacím prostorem, způsobu odvedení vody z odkališť, původu skladovaného 

sedimentu, doby uložení sedimentu, umístění, typu hrází, postupu výstavby 

hrází, způsobu zvyšování hrází, uspořádání sedimentačních prostorů.  

2.3.1 Dle původu a povahy odpadu 

Odkaliště struskopopílkové – uložení tuhého odpadu (strusky, škváry, popílku), 

který vzniká během spalování. 

Odkaliště průmyslové - uložení odpadu z průmyslové výroby. 

Odkaliště důlní – uložení odpadu z důlní činnosti. 

Odkaliště úpravárenská – uložení odpadu z úpravy rud (kovů, uranu apod.) 

 

2.3.2 Dle umístění odkaliště 

Odkaliště rovinná  
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Odkaliště rovinná mají obvykle hráze po celém svém obvodu. U tohoto typu 

často dochází k největšímu záboru půdy a tím i větší délce hráze oproti ostatním 

typům odkališť. Základní hráz dosahuje obvykle výšky 5 – 15 m, výška zvyšovací 

hráze je 2,5 – 5 m (Votruba, 1981). 

 

Odkaliště boční s hrázemi obvykle na třech stranách 

Jsou budovány v boku širokých pánví a délka hrází je zde menší, poněvadž jedna 

strana hráze je tvořena přírodním svahem údolí. Zpravidla se jedná o tu delší 

stranu (Votruba, 1981). 

 

Odkaliště údolní s jednou nebo více údolními hrázemi 

Tento typ využívá stran údolí, které plní funkci hrází. Základní hráz a celková 

výška odkaliště mohou být velmi vysoké, pohybují v desítkách metrů, 

v ojedinělých případech mohou přesahovat výšku 100 m. Z toho důvodu je 

kladen velký důraz na posouzení stability hráze. (Votruba, 1981, Technical 

Report, 1994). 

 

Odkaliště zahloubená v prohlubních přírodních nebo umělých 

Pokud dosáhne hladina odkaliště úrovně terénu, je možné zvětšit jeho objem 

ohrazováním jako u odkaliště rovinného. Tato odkaliště mají oproti výše 

zmíněným druhům menší vliv na životní prostředí vzhledem k malé prašnosti a 

při využití přírodní prohlubně se snižují i ekonomické náklady (Votruba, 1981, 

Technical Report, 1994). 

 To, jaké odkaliště je vhodné pro dané místo, závisí na topografii místa, 

hydrologických, geologických faktorech, ale i ekonomických možnostech 

provozovatele (Ritcey, 1989, Vick, 1990). Většina odkališť, která jsou dnes v 

provozu, jsou údolního charakteru. Ke stavbě hrází je často využíván odpad 

(např. hlušina). Tím pádem se minimalizuje velikost přehrady a maximalizuje 

využití místních materiálů, v tomhle případě odpadu (Technical Report, 1994). 

Materiál používaný k výstavbě hrází, ať už se jedná o hlušinu či jiné odpadní 

látky, musí splňovat určité fyzikální a chemické podmínky, aby později nedošlo 

k rozpadu hráze či propouštění toxických látek z odkališť do okolního prostředí 

(Lottermoser, 2010). 
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2.3.3 Dle postupu výstavby hrází 

Existují dva základní typy odkaliště posuzované z hlediska postupu výstavby 

hrází. Buď jsou hráze vybudované na konečnou výšku nebo se nejprve postaví 

základní hráz a další, postupně budované zvyšovací hráze, se vystavují 

v závislosti na množství dopravovaného odpadu na odkaliště (Technical Report, 

1994, ČSN 75 3310). Zvyšovací hráze mohou být vystavěny různými způsoby. 

Každá tato metoda má své výhody a nevýhody, na které je nutno brát při 

výstavbě ohled (Lottermoser, 2010). V publikacích se nejčastěji uvádí tyto 3 

způsoby (Votruba, 1981; Vick, 1990) - odkaliště s postupně budovanými hrázemi 

směrem „po vodě“, odkaliště s postupně budovanými hrázemi se střední osou a 

odkaliště se zvyšovacími hrázemi směrem „proti vodě“. K popisu jednotlivých 

metod je zapotřebí si definovat pojem vzdušní svah (líc), což je vnější svah hráze 

(ČSN 75 0121). 

 

Odkaliště s postupně budovanými hrázemi směrem „po vodě“ 

Každá z následujících vrstev vystavěných na základní hrázi je vůči ní posunuta 

směrem k vzdušnímu svahu. Tyto vrstvy mohou být budovány vodorovně ke 

konečnému obrysu vzdušního svahu nebo každá další vrstva překrývá šikmý 

vzdušní svah vrstvy předchozí (Votruba, 1981). 

 

Odkaliště s postupně budovanými hrázemi se střední osou 

Nově vystavěné vrstvy se ukládají na předchozí vrstvu tak, že se udržuje 

středová osa hráze ve svislé rovině. Nové vrstvy se mohou opět budovat 

vodorovně, při čemž se jejich šířka bude zmenšovat směrem vzhůru. Další 

způsob je ukládání nových vrstev šikmo na vrstvy předchozí s týmž sklonem 

vzdušního svahu (Votruba, 1981). 

 

Odkaliště se zvyšovacími hrázemi směrem „proti vodě“ 

Tato metoda výstavby zvyšovacích hrází patří mezi nejstarší a nejméně 

ekonomicky náročné (Technical Report, 1994). Vystavěná vrstvy zvyšovací hráze 

je vůči předchozí posunuta směrem proti vodě tak, aby vzdušní svah celého 

tělesa byl stabilní (Votruba, 1981). 
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 Více než 50 % odkališť po celém je budováno metodou „proti vodě“, i když je 

známo, že tyto hráze jsou více náchylné k erozi a selhání (Davies, Martin, 2000). 

Spodní části jsou s růstem zvyšovacích hrází více zatěžovány a více stlačovány. 

Jelikož není známa jejich pevnost v smyku a drenážní funkce, je nutný zvýšený 

dohled (Votruba, 1981). Davies, Martin (2000) uvádějí, že u každého dvacátého 

odkaliště vystavěného touto metodou hrozí protržení či provozní obtíže. 

2.3.4 Dle průtoku povrchových vod 

Protékané odkaliště 

Usazovacím prostorem odkaliště protéká všechen odtok nebo pouze část odtoku 

z povodí k profilu odkaliště. Při plánování tohoto typu odkaliště je nutno 

navrhnout i příslušný prostor pro zachycení velkých vod a objekty na jejich 

převedení. Tento způsob průtoku povrchových vod je nepřípustný pro odkaliště, 

ve kterých se ukládají radioaktivní a toxické odpady. Koncepci zcela 

protékaného odkaliště můžeme nalézt u odkaliště údolního, částečně 

protékaného u odkaliště bočního, eventuálně zahloubeného (Votruba, 1981). 

 

Odkaliště bez průtoku povrchových vod 

Průtok povrchových vod je vyloučen u odkaliště rovinného a snadno se průtoku 

zabraňuje u odkaliště zahloubeného. U bočního odkaliště je potřeba záchytný 

příkop v boku údolí podél vodorysu, který zachytí povrchové vody. U údolního 

odkaliště je vodoteč odvedena obvodovým kanálem nebo štolou a voda stékající 

k odkališti z povrchu přilehlé části povodí se odvádí záchytnými příkopy 

(Votruba, 1981). 

2.3.5 Dle způsobu využití dopravní vody 

Odkaliště s průtočným provozem 

Dochází zde k jednorázovému využívání dopravní vody. Po odsazení pevných 

látek v kalu se voda odvádí do toku, popřípadě kanalizace. V tomto případě se 

však předpokládá dostatečná vodnost přijímané vody a netoxické výluhy 

(Votruba, 1981). 

 

Odkaliště s oběhovým provozem 
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Po odsazení odpadu v odkališti se dopravní voda vede zpět do závodu a využívá 

se opět pro hydraulickou dopravu odpadu nebo i pro jiné účely. Závodu se tak 

zmenšují nároky na vodu, poněvadž odběr vody se omezí jen na doplnění 

odpadní vody o vodu přídavnou. Množství přídavné vody klesá s mírou 

recirkulace. Rozvržení oběhového provozu může být dvojí – oběhový provoz 

s částečně opakovaným využíváním vody nebo s plně uzavřeným oběhem vody, 

včetně přítoku podzemní vody a srážek (Votruba, 1981). 

2.4 Rozšíření odkališť v Česku 

Odkaliště se obvykle nacházejí v oblastech s větší koncentrací průmyslové 

výroby, v blízkosti tepelných elektráren a v oblastech, kde v minulosti probíhala 

těžba rud (Kirchner, Smolová, 2010). Jedním z posledních odkališť v oblasti 

těžby uranových rud je odkaliště v Rožné v okresu Žďár nad Sázavou. Tato 

oblast patří mezi nejstarší a stále aktivní uranové doly na světě. V posledních 

letech se diskutuje o ekonomické výhodnosti a ukončení těžby v Rožné (O 

energetice.cz, 2015). Většina odkališť vzniklých v oblastech těžby byla nebo jsou 

asanována a rekultivována. Jako příklad lze uvést odkaliště v lokalitě Horní 

Benešov, Cínovec, Kutná Hora, Zlaté Hory nebo Mydlovary (Kirchner, Smolová, 

2010). 

 Příkladem odkališť nacházejících se v oblasti průmyslové výroby je odkaliště 

Cvrčovice-Vrapice a odkaliště VCHZ Synthesia Semtín. Rozšířená jsou také 

odkaliště u tepláren a elektráren, například odkaliště Hodějovice, odkaliště 

Tušimice, odkaliště Vysočany nebo odkaliště Chvaletice. 
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3 Charakteristika objektu usazovací nádrže 

Usazovací nebo také sedimentační nádrže jsou obecně označovány jako vodní 

nádrže vytvořené za účelem sedimentace, usazení částic na jejím dně. Jen 

v Česku se vyskytuje ale několik typů těchto usazovacích nádrží, které se 

v českých databázích nikterak nerozlišují. Proto je tato kapitola zaměřena na 

základní rozdělení těchto objektů a jejich bližší specifikaci. 

3.1 Dešťové usazovací nádrže (DUN) 

Podle české stavební normy ČSN 75 6261 jsou dešťové nádrže určené 

k zachycení dešťových vod, jejich úpravě, krátkodobé akumulaci a dalšímu 

jejímu využití.  

Účelem dešťových nádrží je: 

● snížení nebo zamezení odnosu znečištění dešťovými vodami nebo  

  zředěnými  odpadovými vodami do vodních recipientů s využitím  

  procesů sedimentace, 

● transformace přívalové vlny zředěných odpadových vod retencí  

  s možností vyrovnaného odtoku do čistírny, 

● zachycením přívalové vlny dešťových vod retencí před jejich   

  kontinuálním vypouštěním do vodních recipientů. 

 

 Existuje několik druhů dešťových nádrží, jako jsou retenční, záchytné, 

průtočné či kombinované (ČSN 75 6261). Pro potřeby této práce je důležité 

uvést typ usazovací. Dešťová usazovací nádrž slouží k zachycení znečištěných 

vod z pozemních komunikací a jiných ploch do dešťové kanalizace za účelem 

omezení znečišťování vod ve vodních tocích (Urcikán, Rusnák, 2011). Podle 

webových stránek Institutu hlavního města Prahy (2016) se jen na území hlavní 

české metropole nachází 34 dešťových usazovacích nádrží. Ty jsou pravidelně 

odvodňovány a čištěny. 

 



19 
 

 

obr. 1: Dešťová usazovací nádrž u dálnice D1 
Zdroj: Mapy.cz, 2016. 

 

3.2 Usazovací nádrže v kejdovém hospodářství 

Trvalý úbytek výměry zemědělské půdy a zvyšování koncentrací zvířat díky 

velkovýrobním technologiím způsobuje problémy se zpracováním nadprodukce 

organických odpadů, tedy kejdy. Pokles kvality půd je způsoben narušením 

fyzikální a biochemické struktury půdy, narušením její schopnosti sorpce živin, 

zejména poklesem humusu. Při rozumném dávkování by rozpustná část hnojiv 

neměla půdu znečišťovat. Pokud je aplikace hnojiv nadměrná, mohou živiny 

společně s jinými látkami prosakovat i do podzemních vod. Přílišné hnojení 

způsobuje vyšší okyselování půdy. Nebezpečným zdrojem dusíkatého znečištění 

podzemních vod jsou tekutá statková hnojiva. Obzvláště to jsou odpady 

z moderních bezstelivových stájí, zejména z velkochovu prasat (Nápravník, Ditl, 

2004, Možnosti využití kejdy, 2001).  

 

 Kejda je částečně prokvašená směs pevných a tekutých výkalů 

hospodářských zvířat a zbytků krmiv s určitým podílem vody. Podle původu se 

kejda dělí na kejdu skotu, prasat a drůbeže. Kejdová směs vzniká 

v bezstelivových provozech (Hlušek, 2004). 

 

 Při zpracování kejdy na její další využití či její likvidaci se využívají 

usazovací (sedimentační) nádrže, ve kterých dochází ke vzniku kalu (Nápravník, 

Ditl, 2004).  
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 K usazování kejdy dochází v ocelových kruhových nádržích, v betonových 

nádržích nebo  částečně v zemi zapuštěných fóliových jímkách (Možnosti využití 

kejdy, 2001). 

 

 

obr. 2: Usazovací nádrže v kejdovém hospodářství 
Zdroj: Geoportál ČÚZK, 2015  

 

3.3 Usazovací nádrže v čistírnách odpadních vod (ČOV) 

Pitná voda patří k základním životním potřebám člověka. Slouží jako přirozený 

zdroj k dodržování pitného režimu, ale stala se i nedílnou součástí některých 

průmyslových odvětví. V současné době dochází k úbytku použitelné vody, která 

je často znečištěna chemickými odpady nebo i přírodními vlivy (Kašný, 2010). 

Během procesů úpravy pitné vody tak vzniká velké množství odpadních vod a 

kalů. Likvidace tohoto vodárenského odpadu v sobě zahrnuje jejich zužitkování, 

ukládání, ale i neškodné a legální vypouštění vzniklých odpadních vod (Kyncl, 

2000). 

 K čištění odpadních vod dochází v zařízení nazývajících se čistírny 

odpadních vod, zkráceně ČOV. V procesu čištění se využívají 2 technologické 

postupy – mechanický a biologický (Kučerová, Fečko, Lyčková, 2010). Při 

prvním zmíněném procesu dochází k primárnímu čistění vody. Odpadní voda je 

zde dopravována stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku 

pro zachycení těžkých podílů nerozpuštěných látek. Dále to jsou česle, které 

zachytávají hrubé nečistoty a plovoucí objekty. Lapák písku pak slouží 

k zachytávání minerálně nerozpuštěných látek, především písku. Poslední 
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takovou překážkou je lapač tuků, který vhání stlačený vzduch ode dna nádrží a 

to způsobí oddělení mastných látek od kalových částic a jejich vyplutí na hladinu 

(Havlík, 2015). Poté už následují usazovací nádrže. V nich dochází k oddělování 

sedimentujících částic z odpadních vod vlivem síly tíže (ČSN 75 6401). Podle 

umístění v čistírnách odpadních vod je lze rozdělit na primární, umístěné na 

začátku technologické linky za hrubým předčištěním, a sekundární, které se 

nacházejí za biologickým čištěním. 

 Dle tvaru lze usazovací (sedimentační) nádrže rozdělit na 7 typů (Havlík, 

2015): 

● pravoúhlé s horizontálním průtokem (podélné), 

● kruhové s horizontálním průtokem (radiální),  

● kruhové s vertikálním průtokem (vertikální),  

● pravoúhlé s vertikálním průtokem, 

● štěrbinové usazovací nádrže (s kalovým prostorem), 

● lamelové, 

● etážové. 

 

  Podle směru průtoku odpadní vody je možné rozdělení na 2 typy: 

● horizontální, 

● vertikální. 

 

 Primární usazovací nádrže slouží k separaci a částečnému zahuštění 

primárního nebo výjimečně směsného surového kalu za účelem dosažení co 

nejmenší koncentrace nerozpuštěných látek při odtoku vody z usazovacích 

nádrží. Snižují zatížení druhého (biologického) stupně čištění (ČSN 75 6401, 

Havlík, 2015). 

 Při biologickém čištění jdou odstraněny znečišťující látky, které jsou 

rozpuštěny nebo rozptýleny v odpadních vodách takovým způsobem, který 

neumožňuje jejich sedimentaci. Používá se biologická kultura mikroorganismů, 

jež tyto látky z vody potřebuje ke svým životním procesům. Slouží jim jako 

stavební látky a zdroj energie. Tato kultura mikroorganismů je od vyčištěné 

odpadní vody oddělitelná jednoduchým fyzikálním postupem, obvykle 
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sedimentací. Existují dvě technologie biologického čištění – biologické filtry a 

aktivační nádrže, které jsou podstatné pro tuto práci (Kučerová, Fečko, Lyčková, 

2010).   

 V aktivačních nádržích dochází ke směšování odpadní vody s tzv. 

aktivovaným kalem, který je tvořen mikroorganismy (Havlík, 2015). Po určité 

době vzájemného působení aktivního kalu a odpadní vody, je směs vedena 

z aktivační nádrže do dosazovací nádrže. Ta slouží k separaci vloček 

aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody. Během aktivace neustále přibývá 

další kal, z kterého se syntetickými pochody tvoří nová biomasa. Její část, tzv. 

přebytečný kal, je odváděn pryč z dosazovací nádrže (Kučerová, Fečko, Lyčková, 

2010).  

 

obr. 3: Čistírna odpadních vod v Pelhřimově 
Zdroj: Geoportál ČÚZK, 2015 

 

3.4 Usazovací nádrže v průmyslových podnicích 

Dalším druhem usazovací nádrže jsou nádrže umístěné v průmyslových 

podnicích, často vyskytující se v teplárnách a elektrárnách. Průmyslová odpadní 

voda vzniká buď přímo při výrobě, nebo z důvodu neoddělené kanalizace 

smícháváním průmyslové, splaškové a srážkové vody (Votápková, 2008). Při 

vypouštění průmyslových odpadních vod z podniků jsou stanoveny podmínky 

vypouštění vodoprávním úřadem, který dohlíží na množství a míru znečištění 

vypouštěných vod, aby byla zajištěna ochrana všech vod povrchových a 
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podzemních. Proto jsou často v průmyslových podnicích vystavěny vlastní 

usazovací nádrže a ČOV, ve kterých dochází k předčištění vody před vypuštěním 

odpadních vod mimo podnik do povrchových, podzemních vod  nebo do veřejné 

kanalizace (Zákon č. 254/2001 Sb.). 
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4 České databáze 

Tato kapitola je zaměřena na dva největší české geografické digitální modely 

území, a to digitální model ZABAGED a DMÚ 25. Je v ní podrobně popsáno, jak 

jsou objekty odkaliště a usazovací nádrž v databázích těchto modelů vedeny a 

jaké atributy mají u sebe zaznamenány. 

4.1 ZABAGED 

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) je digitální 

geografický model území Česka spravovaný Českým zeměměřickým úřadem 

katastrálním (ČÚZK). Spadá mezi informační systémy veřejné správy. Obsah je 

tvořen 116 základními typy geografických objektů, které jsou rozčleněny podle 

významu do 8 tematických kategorií a jsou popsány více než 350 typy popisných 

atributů. V polohopisné části jsou obsaženy dvourozměrně vedené (2D) 

prostorové a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a 

produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci 

a povrchu a o prvcích terénního reliéfu. Zahrnují se tam i vybrané údaje o 

geodetických bodech na území Česka. Výškopisná část pojímá trojrozměrně 

vedené (3D) prvky terénního reliéfu a je reprezentovaná prostorovým 3D 

souborem vrstevnic. Objekty jsou pravidelně celoplošně aktualizovány. K tomu 

se vyžívají fotogrammetrické metody a terénní místní šetření. ZABAGED je 

hlavním datovým zdrojem pro tvorbu Základních map ČR v rozsahu měřítek 1 : 

10 000 až 1 : 100 000 (ČÚZK, 2015). 

 V katalogu objektů ZABAGED jsou objekty odkaliště a usazovací nádrže 

řazeny do kategorie Sídelní, hospodářské a kulturní objekty. Oba tyto objekty 

tvoří samostatný typ objektu nazývající se Usazovací nádrž, odkaliště. 

Usazovací nádrž je zde definována jako „nádrž na odstraňování suspenzí (tj. 

rozptýlených částic tuhých látek) z vody usazováním“ a odkaliště jako „přírodní 

nebo uměle vytvořený prostor sloužící pro trvalé nebo dočasné uskladnění 

převážně hydraulicky dopravovaného kalu.“ Tato vrstva obsahuje pouze 3 

atributy. Kromě jednoznačného identifikátoru ZABAGEDu, který je uváděn u 

každého objektu v databázi, to jsou atributy uvádějící jméno objektu 

přeneseného z databáze geografických jmen (Geonames) a podtyp stavebního 

objektu. Tento poslední atribut nám blíže specifikuje, o jaký typ objektu se 
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jedná. Může nabývat pouze dvou hodnot. Pokud se jedná o usazovací nádrž, jako 

hodnota atributu je uvedena N. V případě odkaliště má atribut hodnotu D. 

Kategorie objektu Sídelní, hospodářské a kulturní objekty 

Objekt Usazovací nádrž, odkaliště 

Atributy Identifikátor Název Podtyp 
tab. 1: Usazovací nádrž a odkaliště v databázi ZABAGED 

Zdroj: ZABAGED, 2014, vlastní zpracování 

 

 

obr. 4: Odkaliště (vlevo) a usazovací nádrže v ČOV (vpravo) v ZABAGED 
Zdroj: ZM10, 2015 

 

4.2 DMÚ 25 

Digitální model území 1 : 25 000 (DMÚ 25) je vektorová databáze 

topografických informací o území. Přesnost a obsah této databáze odpovídá 

vojenským topografickým mapám v měřítku 1 : 25 000, které jsou označovány 

jako TM25. V databázi jsou zahrnuty především topografické údaje obecného 

charakteru, u nichž není nutné utajení. DMÚ 25 je spravována Geografickou 

službou Armády ČR, konkrétně Vojenským geografickým a 

hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) v Dobrušce (VGHMÚř Dobruška, 

2009; VGHMÚř Dobruška, 2014). 
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 Informace o objektech a jevech jsou podle významu tříděny a sdružovány do 

tematických vrstev. Databáze obsahuje 7 tematických vrstev, které se dále dělí 

do podvrstev. 

 Objekty odkaliště a usazovací nádrž jsou dle Katalogu topografických 

objektů (KTO25) zařazeny do tematické vrstvy Vodstvo zahrnující přirozené i 

umělé vodní nádrže a vodní toky, objekty na nich a některé další 

vodohospodářské zařízení a stavby. Vrstva Vodstvo je tvořena třemi 

podvrstvami – říční síť, vody, hloubnice a zaplavovaná území. Pro naše účely je 

důležitá podvrstva Vody, ve které se nachází typ objektu pojmenován Vodní 

nádrž. Ten nese atributy název objektu, hloubka vody, stav objektu, umístění, 

druh vodní nádrže, jméno komplexního objektu, identifikační číslo objektu a 

textový popis objektu. Atribut druh vodní nádrže může nabývat celkem 11 

hodnot. Jedna z nich se nazývá Odkalovací, usazovací nádrž. 

Kategorie 
objektu Vodstvo 

Objekt Vodní nádrž 

Atributy 

Název Hloubka Stav  Umístění 

Druh Jméno 
Identifikační 
číslo Text 

tab. 2: Vodní nádrž v databázi DMÚ25 
Zdroj: DMÚ25, 2009, vlastní zpracování 

 

 

obr. 5: Odkaliště (vlevo) a usazovací nádrže v ČOV (vpravo) v DMÚ25 
Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, 2016 
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5 Zahraniční databáze 

Pro lepší srovnání vedení objektů odkališť a usazovacích nádrží v českých 

geografických databázích bylo vybráno celkem 7 zahraničních, evropských i 

mimoevropských, států a jejich institucí, které mají na starosti vedení digitální 

geografické databáze ve své zemi. Výběr zemí byl proveden na základě 

dostupnosti, kvalitě a obsáhlosti jejich topografických databází a nemalou roli 

hrál i úřední jazyk daného státu. 

5.1 Německo 

ATKIS, zkratka německého Amtlich Topographisch-Kartographisches 

Informationssystem (Úřední topograficko-kartografický informační systém) je 

objektově orientovaná topografická databáze pokrývající celé území spolkové 

republiky. Je vytvořena Pracovním sdružením zeměměřických správ spolkových 

zemí Spolkové republiky Německo (AdV – Amtlichen deutschen 

Vermessungswesens). Digitální modely zemského povrchu jsou v ATKIS členěny 

do 4 hlavních kategorií – digitální modely krajiny (Digitale 

Landschaftsmodelle), digitální topografické mapy (Digitale Topografische 

Karten), digitální modely terénu (Digitale Geländemodelle), digitální ortofota 

(Digitales Orthophotos).  

 Pro účely této práce byl nejdůležitější Digitální bázový model krajiny (Basis 

– DLM), který se svým obsahovým rozsahem informací shoduje s topografickou 

mapou 1 : 25 000. Odvozováním od tohoto modelu pak vznikají další produkty 

menších měřítek. V základní datové sadě je obsaženo okolo 160 typů (AdV, 

2015). 

 Jednotlivé objekty a jejich atributy jsou popsány v katalogu objektů ATKIS 

– Objektartenkatalog für das Digitale Landschaftsmodell Basis. V něm jsou 

objekty členěny do 7 oblastí (Objektbereichen) a v rámci jednotlivých oblastí do 

skupin (Objektgruppen). 

 Objekt usazovací nádrž, do níž je zahrnuté i odkaliště, zde spadá do skupiny 

objektů Stavby a zařízení v sídlech (Bauwerke und Einrichtungen in 

Siedlungsflächen), konkrétně jde o typ objektu Stavba nebo zařízení pro 

průmysl a podnikání (AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe). 
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Sem se zahrnují všechny stavby nebo zařízení, které slouží převážně 

průmyslovým účelům nebo zařízení pro zásobování a odstraňování odpadu. U 

tohoto typu objektu je zaznamenáno celkem 5 atributů, mezi něž patří účel 

stavby, název, označení, výška objektu a stav. Atribut účel (bauwerksfunktion) 

stavby nabývá 15 hodnot. Jedna z hodnot je Usazovací nádrž (Klärbecken), která 

je zde vymezena jako uměle zřízená nádrž nebo terénní prohlubeň, v níž jsou 

usazovány pevné látky z kapalin.  

Kategorie 
objektu Stavby a zařízení v sídlech 

Objekt Stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání 

Atributy Účel Název Označení 
Výška 

objektu Stav 
tab. 3: Usazovací nádrž v databázi ATKIS 

Zdroj: AdV, 2014, vlastní zpracování. 

 

 

obr. 6: Usazovací nádrž v Německu 
Zdroj: Geoportál NRW, 2015  

 

 Usazovací nádrže, využívané v čistírnách odpadních vod, jsou zde zahrnuty 

ve skupině objektů Sídelní plochy (Siedlung). Konkrétně se jedná o typ objektu 

Průmyslová a podnikatelská zástavba (AX_IndustrieUndGewerbeflaeche). 

Zde jsou zařazeny plochy, které slouží převážně průmyslovým nebo 

živnostickým účelům. Tento typ objektu obsahuje atributy účel, název, označení, 

surovina, primární energie a stav. Pro tuto práci je důležitý atribut účel, který 

nabývá 17 hodnot. Jedna z hodnot je čistírna odpadních vod, čistírna vody 

(Kläranlage, Klärwerk), která je definována jako plocha se stavbami a dalšími 

zařízeními pro čištění odpadních vod, tzn. i usazovacími nádržemi. 

Kategorie 
objektu Sídelní plochy 

Objekt Průmyslová a podnikatelská zástavba 
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Atributy Účel Název Označení Surovina 

Primární 
energie Stav 

tab. 4: Objekty v databázi ATKIS 
Zdroj: AdV, 2014, vlastní zpracování. 

 

 

obr. 7: Usazovací nádrže v objektu ČOV v Německu 
Zdroj: Geoportál NRW, 2015  

 

5.2 Slovensko  

Základní báze údajů pro geografický informační systém (ZBGIS) je prostorová 

objektově orientovaná báze údajů, která je označována jako referenční základ 

národní infrastruktury prostorových informací. Spolu s informačním systém 

geodetických základů (ISGZ) a s informačním systémem katastru nemovitostí 

(ISKN) tvoří informační systém geodézie, kartografie a katastru Slovenské 

republiky spravovaný Úřadem geodézie, kartografie a katastru Slovenské 

republiky (UGKK) (ÚGKK SR, 2013a). 

 V katalogu tříd objektů (KTO ZBGIS) jsou objekty rozčleněny do 10 

tematických kategorií, které se dále dělí na jednotlivé subkategorie podrobněji 

definující kategorizaci objektů.  

 Objekt týkající se námi sledovaných objektů, odkaliště a usazovací nádrže, je 

objekt Sedimentační nádrž definovaný jako většinou upravený objekt, určený 

na trvalé nebo dočasné uložení kalu nebo jeho pevných složek a řazený do 

kategorie Antropogenní prvky – kultura. U objektu jsou evidovány pouze 2 

specifické atributy, a to Stav objektu a Popis, poznámka, kde jsou uvedeny 

případné doplňující informace. Dále, jako u každého objektu v KTO ZBGIS, jsou 

i u Sedimentačních nádrží uvedeny tyto všeobecné atributy – unikátní 
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identifikátor ZBGIS objektu, datum změny poznání objektu, přesnost 

horizontální, přesnost vertikální, stav poznání objektu, spolehlivost a DIGEST 

kód (ÚGKK SR, 2013b). 

Kategorie 
objektu Antropogenní prvky - kultura 

Objekt Sedimentační nádrž 

Atributy 
Identifikátor 
ZBGIS 

Datum 
změny 
poznání 
objektu 

Přesnost 
horizontální 

Přesnost 
vertikální 

Stav 
poznání 
objektu 

Spolehlivost 
DIGEST 
kód 

Stav 
objektu Popis   

tab. 5: Objekt sedimentační nádrž v databázi ZBGIS 
Zdroj: KTO ZBGIS, 2013b, vlastní zpracování 

 

  

obr. 8: Odkaliště popela poblíž Košic na Slovensku 
Zdroj: Mapový klient ZBGIS, 2013 

 

 

obr. 9: Komplex čistírny odpadních vod s usazovacími nádržemi v Košicích na Slovensku 
Zdroj: Mapový klient ZBGIS, 2013 

5.3 Polsko 

Topograficzna Baza Danych (zkráceně TBD) je polský celostátní informační 

systém sloužící pro sběr a správu topografických dat. Patří mezi důležité části 
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Národní infrastruktury prostorových dat a je spravována hlavním úřadem 

geodézie a kartografie (GUGiK). TBD je složen ze dvou systémů dat – systému 

základního a systému kartografického. Základní systém TBD se skládá 

z databáze prostorových topografických vektorových objektů, numerického 

modelu terénu (složka NMT) a digitální ortofotomapy. Kartografický systém 

TBD obsahuje výsledky zpracování topografických dat základního systému do 

kvalitní kartografické prezentace, zejména topografických map  (Ministerstwo 

spraw wewnętrznych i administracji, 2011). 

 Objekty jsou v katalogu děleny do 9 tematických kategorií, které se dále 

rozdělují na klasifikační třídy obsahující objekty podobného druhu.  

 V tematické kategorii Budovy a zařízení (budowle i urządzenia) se nachází 

třída objektů s názvem technická nádrž (zbiornik technicky). Ta obsahuje 

celkem 4 druhy objektů – tekutinový zásobník (zbiornik na ciecz), cisterny na 

pohonné hmoty nebo plyn (zbiornik na materiały pędne lub gaz), kontejner na 

sypké materiály (zbiornik na materiały sypkie) a usazovací nádrž (osadnik). Do 

typu  objektu Osadnik jsou zahrnovány jak odkaliště, tak usazovací nádrže a 

dále se nikterak v rámci objektu nerozlišují. Jako atributy tam jsou uvedeny 

název (Rodzaj), typ konstrukce (Rodzaj konstrukcji) a aktuálnost atributová a 

geometrická (Aktualność atrybutowa, Aktualność geometryczna), u kterých je 

uvedený datum poslední kontroly objektu.  

Kategorie objektu Budovy a zařízení 

Třída objektu Technická nádrž 

Objekt Usazovací nádrž 

Atributy  Název 
Typ 

konstrukce 

Aktuálnost 

atributová 

Aktuálnost 

geometrická 

tab. 6: Objekt usazovací nádrž v databázi TBD 
    Zdroj: TBD, 2011, vlastní zpracování. 
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obr. 10: Usazovací nádrž v Polsku 
Zdroj: Geoportál GUGiK, 2011 

 

5.4 Kanada 

Za pořízení, správu a šíření topografických informací je v Kanadě zodpovědné 

ministerstvo přírodních zdrojů (NRCan - Natural Resources Canada). Mezi jeho 

produkty patří Národní topografická databáze (NTBD - National Topographic 

Data Base), která se nyní již nevyvíjí, a její vylepšená verze CanVec (NRCan, 

2016). 

 K NTBD (verze 3.1), která vznikla digitalizací topografických map a 

odpovídá měřítku 1 : 50 000, byl vydán podrobný katalog objektů Data 

Dictionary obsahující všech 113 objektů zařazených do 14 tematických oblastí. U 

každého objektu je zde uveden název v obou oficiálních jazycích Kanady – 

v angličtině a ve francouzštině, definici objektu, tematické zařazení, atributy se 

stanovenými hodnotami, atributy s variabilními hodnotami, typ geometrické 

reprezentace, kombinace atributů a jejich příslušné kódy, garantovaná velikost, 

typ prostorové reprezentace, ikonu výškopisného vymezení plochy, vztahy a 

jejich vyobrazení a další poznámky (NRCan, 1996). 

 V této databázi jsou odkaliště a usazovací nádrže sdruženy do jednoho 

objektu, který se nazývá Kapalné sklady (Liquids depot/dump) a který je 

zařazen do tematické skupiny objektů vytvořených člověkem, uměle 

vytvořených (Manmade features). Dle definice uvedené u objektu v databázi 
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sem patří všechny otevřené umělé nádrže a deprese určené pro ukládání 

kapalin. U objektu jsou zaznamenány dva atributy se stanovenými hodnotami. 

Jedním z nich je atribut udávající typ kapaliny (Type of Liquid) se 3 možnými 

hodnotami – voda (Water), pitná voda (Drinking water), tekutý odpad (Liquid 

waste) definovaný jako tekutý odpad z průmyslových komplexů a odpad, který 

nelze určit (Unknown). Druhým atribut se stanovenými hodnotami je typ 

nádrže (Pond Type), který může nabývat 6 hodnot. Je to filtrační nádrž 

(Filtration pond) používající se k filtraci vody pro použití v domácnosti nebo pro 

znovuvyužití v průmyslovém objektu, sedimentační nádrž (Sedimentation pond) 

sloužící k usazení pevných látek z kapaliny, nádrž v čistírnách odpadních vod 

(Sewage disposal pond) a venkovní plavecký bazén (Swimming pool), jiná nádrž 

(Other) a nádrže, jejichž typ nelze určit ze zdrojů dat (Unknown).   

Kategorie 
objektu 

Uměle 
vytvořené 
objekty   

Objekt 
Kapalné 
sklady   

Atributy Typ kapaliny Typ nádrže 
tab. 7: Objekt kapalné sklady v databázi NTBD 

Zdroj: NTBD, 1996, vlastní zpracování 

 

 Dále jsou zde uvedeny všechny kombinace hodnot atributů, které jsou 

reálné, s příslušnými kódy. Jsou to kombinace: neurčitý odpad – neurčitá nádrž, 

pitná voda – jiná nádrž, tekutý odpad – sedimentační nádrž, tekutý odpad – 

nádrže čistírny odpadních vod, tekutý odpad – neurčitá nádrž, voda – filtrační 

nádrž, voda – jiná nádrž, voda – plavecký bazén. 

V současné době se využívá topografická databáze CanVec (verze 1.0.2.), 

která pokrývá celou oblast Kanady v měřítku 1 : 50 000. Je spravována opět 

agenturou Natural Resources Canada (NRCan). Data obsažená v této databázi 

pocházejí z několika různých zdrojů - National Topographic Data Base (NTDB), 

GeoBase initiative, the Atlas of Canada data, Landsat 7 a Spot imagery coverage 

(NRCan, 2014). 

Jednotlivé objekty a jejich atributy jsou popsány v katalogu objektů 

CanVec Feature Catalogue, který obsahuje více než 60 topografických objektů 
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rozdělených do 8 tematických kategorií (NRCan, 2013). U každého objektu v 

databázi se vyskytuje jeho název v obou oficiálních jazycích Kanady, definice 

objektu, seznam topologických vztahů, seznam atributů a geometrická 

reprezentace objektu.  

I v této kanadské databázi jsou odkaliště a usazovací nádrže seskupeny do 

jednoho typu objektu, a to objektu Vodní útvar (Waterbody) zařazeného do 

tematické kategorie Hydrografie (Hydrographie). Objekt Vodní dílo je 

definován jako polygonový objekt popisující vodní útvar. Obsahuje celkem 18 

atributů - identifikátor objektu, izolovanost, název jezera v anglickém jazyce, 

název jezera ve francouzském jazyce, geografický název jezera, jazyk názvu jezer, 

identifikační kód názvu jezera, trvalost, polohopisná přesnost, název řeky v 

anglickém jazyce, název řeky ve francouzském jazyce, geografický název řeky, 

jazyk řeky, identifikační kód názvu řeky, specifický kód objektu, tematická 

kategorie, datum platnosti a definice vody. Pro naše účely jsou důležité 3 

atributy. První z nich je atribut Izolovanost (Isolated). Ten nám říká, zda je 

objekt, v tomto případě jezero či řeka, izolován od objektů ostatních. Může 

nabývat 4 hodnot - neurčeno, nemožné určit, neizolovaný a izolovaný. Druhý 

atribut, kterému je nutné věnovat pozornost, je atribut Stálost (Permanency), 

který nám specifikuje povahu objektu v čase. U něho můžou být 3 hodnoty - 

trvalý, přerušovaný a neznámý. Poslední z atributů je Definice vody (Water 

definition). Ta nám blíže zpřesňuje objekt v závislosti na vodě v něm vyskytující. 

Tento atribut nabývá 12 hodnot a jednou z hodnot je Odpadní voda (Liquid 

waste). 

Kategorie 
objektu Hydrografie 

Objekt Vodní útvar 

Atributy 

Identifikátor 
objektu Izolovanost 

Název jezera 
AJ 

Název jezera 
FJ 

Geografický 
název 

Jazyk názvu 
jezer 

Identifikační 
kód názvu 
jezer Trvalost 

Polohopisná 
přesnost 

Název řeky v 
AJ 

Název řeky 
ve FJ 

Geografický 
název řeky 

Jazyk názvu 
řeky 

Identifikační 
kód názvu 
řeky 

Specifický 
kód 
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Tematická 
kategorie 

Datum 
platnosti Definice vody     

tab. 8: Objekt vodní útvar v databázi CanVec 
Zdroj: CanVec, 2013, vlastní zpracování 

 

5.5 Velká Británie  

Roli národní mapovací agentury zastává ve Velké Británii agentura Ordnance 

Survey (OS), která mimo jiné má na starosti správu geodatabáze OS Master 

Map. Tato databáze obsahuje 5 tematických vrstev, které se navzájem doplňují. 

Jsou to vrstvy silniční sítě (Highways Network), síť vodních toků a objektů 

(Water Network Layer), obrazová vrstva (Imagery layer), síť integrované 

dopravy (Integrated Network Layer) a topografická vrstva (Topography layer). 

Pro účely této práce je důležitá především poslední zmíněná vrstva. Ta je 

navržena pro zobrazování objektů v měřítku 1 : 1 250, 1 : 2 500 a 1 : 10 000 a její 

obsah je popsán v katalogu objektů OS MasterMapTM real-world object 

catalogue (OS Ordnance Survey 2001). 

Objekty, kterým se tato práce věnuje, se zde objevují v 7 typech objektů. 

Prvním objektem je objekt Filtrační nádrž (Filter Bed). Ten je zde definován 

jako objekt obsahující vrstvy materiálu, které vznikly filtrací odpadních vod a 

nese tyto atributy  –  atribut popis skupiny (Descriptive group), která hodnotou 

všeobecný (General) říká, že se jedná o prvek obecného charakteru, atribut 

Způsob vytvoření (Make) s hodnotou Manmade, který se dá přeložit jako objekt 

vytvoření člověkem, umělý objekt a atribut Název/Popis (Name/Description) s 

uvedenými hodnotami Filter Bed nebo FBed. Vedle výše zmíněného objektu 

Filtrační nádrž existují objekty filtrační nádrž (Filter Tank) a usazovací nádrž, 

konkrétně na ukládání splaškových vod (Sewage Bed). Tyto objekty nemají 

uvedenou svoji definici a atributy se shodují s objektem Filtrační nádrž. Dalším 

objektem je zde objekt Kejdová nádrž/laguna/nádrž (Slurry 

Pit/Lagoon/Tank), jenž je charakterizován jako nádrž užívána za účelem 

separace kapaliny a pevné látky v zemědělství. Tento objekt nese atributy popis 

skupiny (Descriptive group) s uvedenou hodnotou Stavba (Structure), Způsob 

vytvoření (Make) s hodnotou Manmade a u atributu Název/Popis je uvedeno 

Slurry Pit/Lagoon. 
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Kategorie 
objektu - 

Objekt Filtrační nádrž (Filter Bed) 

Atributy Popis skupiny 

Způsob 
vytvoření Název/popis 

Hodnoty Všeobecný 

Umělý 
objekt 

Filter Bed, 
Fbed 

        

Kategorie 
objektu -     

Objekt 
Filtrační nádrž (Filter 
Tank)     

Atributy Popis skupiny 

Způsob 
vytvoření Název/popis 

Hodnoty Všeobecný 

Umělý 
objekt   

        

Kategorie 
objektu       

Objekt 
Usazovací nádrž 
(Sewage bed)     

Atributy Popis skupiny 

Způsob 
vytvoření Název/popis 

Hodnoty Všeobecný 

Umělý 
objekt   

        

Kategorie 
objektu -     

Objekt 
Kejdová 
nádrž/laguna/nádrž     

Atributy Popis skupiny 

Způsob 
vytvoření Název/popis 

Hodnoty Stavba 

Umělý 
objekt 

Slurry 
Pit/Lagoon 

tab. 9: Objekty v databázi OS Master Map 
Zdroj: OS Master Map, 2001, vlastní zpracování 
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obr. 11: Usazovací nádrže v čistírně odpadních vod ve Velké Británii 
Zdroj: OS Maps, 2016. 

 

 

obr. 12: Usazovací nádrž ve Velké Británii 
Zdroj: OS Maps, 2016. 

 

 

Následující objekty, které nás v této databázi zajímají, by se daly obecně 

označit jako odkaliště. Jsou zde rozděleny do 3 objektů. Prvním z nich je objekt 

Odkaliště (Tailing Lagoon). Charakterizuje se tu jako nádrž určená k oddělení 

kapaliny od pevných látek v těžebním průmyslu.  I tento atribut opět nese 3 

atributy - popis skupiny (Descriptive Group), kde je uvedena hodnota Stavba 

(Structure), atribut Způsob vytvoření (Make) s hodnotou Manmade a u atributu 

Název/Popis se nachází hodnota Tailing Lagoon. Druhým objektem je Laguna 
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(kal) (Lagoon (tailing)), u kterého není uvedena žádná definice a atributy jsou 

shodné s objektem Odkaliště (Tailing Lagoon). Posledním objektem je Důlní 

jáma/hráz (Mica Pit/Dam). U tohoto objektu se uvádí, že se jedná o odkalovací 

nádrže v místech těžby kaolínu v oblasti Západní Anglie. Oproti výše zmíněným 

objektům z této databáze, které jsou vyobrazeny pomocí linie, polygonu a textu, 

je tento objekt vyjádřen pouze textem. Atribut popis skupiny (Descriptive 

Group) zde nabývá hodnot všeobecný povrch nebo všeobecný objekt (General 

Surface, General Feature), u atributu způsob vytvoření (Make) může být 

uvedeno přírodní (Natural) nebo umělý (Manmade) a v názvu/popisu 

(Name/Description) jsou dvě hodnoty - Mica Pit, Mica Dam. 

 

obr. 13: Mica Dam ve Velké Británii 
Zdroj: OS Maps, 2016. 

 

 

obr. 14: Odkaliště ve Velké Británii 
Zdroj: OS Maps, 2016. 

 

5.6 Nový Zéland 

Land Information New Zealand (LINZ), maorsky Toitū te whenua, je národní 

mapovací agentura působící na ostrovním státě Nový Zéland. Mimo jiné své 

činnosti se věnuje správě databáze New Zeland Topographic Data (NZTopo), 

jejíž obsah odpovídá měřítku 1 : 50 000. Jsou také podkladem pro tvorbu 
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topografických map Nové Zélandu, jeho příbřežních oblastí a zájmových oblastí 

v Jižním Pacifiku a na Antarktidě v měřítku 1 : 50 000 (Topo50) a 1 : 250 000 

(Topo250). K současné verzi této databáze (5.1) je vydána dokumentace New 

Zealand Topographic Data Dictionary, ve které jsou všechny objekty databáze 

definovány, jsou u nich uvedeny přehledně veškeré atributy a také je u nich 

vyobrazeno jejich grafické znázornění na mapě. Data jsou v databázi děleny do 7 

hlavních kategorií, které se dále dělí do tematických tříd sdružující objekty 

podobného charakteru (LINZ, 2015). 

Oba objekty odkaliště a usazovací nádrž jsou v této databázi zahrnuty v 

kategorii Vodstvo (Hydrgraphy) do jednoho objektu s názvem pond_poly , 

který se dá volně přeložit jako nádrž. Nejprve jsou v dokumentaci uvedeny 

atributy vztahující se k celé tematické třídě, která je v tomto případě Jezero 

(Lake). Kromě objektu nádrž jsou v této třídě uvedeny objekty ledovcové jezero 

(glacial_lake_poly) a lake_poly (jezero). Tematická třída Jezero (Lake) 

obsahuje celkem 6 atributů - třída objektu (Object Class), kde je uveden název 

třídy, třída (Entity Class) s hodnotou jezero (Lake), doplňující třída (Additional 

entity class) s nevyplněnou hodnotou, jako typ objektu (Object inheritance) je 

uveden jednoduchá plocha (simple area), zdroj vrstvy (Entity source) je US 

Standart entity, atribut mapové série (Map series) má hodnoty Topo250 a 

Topo50 a LSLIFF object class udává číslo objektu. Objekt pond_poly je v této 

novozélandské databázi definován jako oblast mělké vody se stěnami vytvořené 

pro konkrétní účely. Je u něho uvedeno celkem 5 atributů. Prvním z nich je 

atribut určující způsob využití (pond_use), který nabývá 11 různých hodnot. 

Mezi nimi se nachází hodnoty týkající se objektů odkališť a usazovacích nádrží. 

Jsou to hodnoty průmyslový odpad (Industrial waste), usazovací nádrž 

(Settling), tekutý odpad, splašky (Sewage), čištění odpadních vod (Sewage 

treatment) a usazenina, kal (Sludge). Dalším atributem je název (Name), který 

je u tohoto objektu uveden ještě ve znacích národní abecedy 

(name_macronated) a v ascii podobě (name_ascii). Pátým a posledním 

atributem tohoto objektu je pak unikátní identifikátor objektu (UFID). 

Kategorie 
objektu Vodstvo 

Tématická 
třída Jezero 
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Objekt Nádrž 

Atributy 

Název 
třídy 

Doplňující 
třída Typ objektu 

Zdroj 
vrstvy 

Mapová 
série 

Číslo 
objektu 

Způsob 
využití 

Název 
(macronated) 

Název 
(ascii) 

Identifikátor 
(UFID) 

tab. 10: Objekt nádrž v databázi LINZ 
Zdroj: LINZ, 2016, vlastní zpracování 

 

 

obr. 15: Čistírna odpadních vod s usazovacími nádržemi na Novém Zélandu 
Zdroj: NZ Topo Map, 2016 

5.7 Švýcarsko 

Ve Švýcarsku existuje mapovací agentura Bundesamt für Landestopografie 

swisstopo, česky Národní topografický úřad, patřící pod švýcarské ministerstvo 

obrany, civilní ochrany a sportu (Eidgenössischen Departement für 

Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport). Tento úřad je hlavní správce 

švýcarských geografických dat. Mimo jiné se zabývá správou digitálního 

topografického modelu území swissTLM3D, který vychází z předešlé verze 

digitálního topografického modelu VECTOR25. Jedná se však o aktualizovanou 

databázi obohacenou o nové atributy a lepší geometrickou přesnost. Databáze 

swissTLM3D slouží jako podklad pro vytváření topografických map v měřítkách 

1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000. Je k dispozici pro celé Švýcarsko a 

Lichtenštejnsko. K současné verzi swissTLM3D je vytvořen katalog objektů 

Objektkatalog swissTLM3D 1.4, který je dostupný jak ve francouzském, tak v 

německém jazyce (SWISSTOPO, 2015). 
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Databáze popisuje více než 9 milionů krajinných prvků, které se zařazují 

do 8 tematických kategorií (SWISSTOPO, 2015). 

V této švýcarské databázi jsou objekty usazovací nádrže zahrnuty v 

tematické kategorii Budovy (TLM_BAUTEN), pojem odkaliště se zde 

nevyskytuje. Kategorie budovy obsahuje celkem 10 různých typů budov. Pro 

tuto práci je však důležitý objekt TLM_STAUBAUTE, volně přeložený jako 

zařízení zadržující vodu, do kterého se zařazují všechny nádrže a přehrady. U 

tohoto objektu jsou zaznamenány jen 4 atributy. Prvním z nich je geometrický 

tvar (Shape) s hodnotou polygon Z. Druhým atributem je atribut Vlastnost 

(Objektkart), který nám blíže specifikuje, o jaký útvar se přesně jedná. Může 

nabývat celkem 3 hodnot – přehradní hráz (Staumauer), přehrada (Staudamm) 

a vodní nádrže (Wasserbecken). Do poslední zmíněné hodnoty atributu 

Objektkart se řadí umělé vodní nádrže, retenční nádrže, nádrže v čistírnách 

odpadních vod, požární nádrže a ostatní otevřené nádrže, které mají hráz nižší 

než 2 metry a plochu větší než 24 m2. Poté je u objektu jako atribut uveden 

identifikační kód (TLM_BAUTEN_NAME_UUID) a posledním atributem, který 

je u objektu zaznamenán, je atribut název (NAME) (SWISSTOPO, 2016). 

Kategorie 
objektu Budovy 

Objekt Staubaute 

Atributy 

Geometrický 
tvar Vlastnosti 

Identifikační 
kód Název 

tab. 11: Objekt Staubaute v databázi swissTLM3D 1.4 
Zdroj: SWISSTOPO, 2016, vlastní zpracování. 

 

 

obr. 16: Usazovací nádrže v čistírně odpadních vod ve Švýcarsku 
Zdroj: Swiss Geoportal, 2016 
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6 Návrh vedení objektů v databázi ZABAGED 

Pro následující práci je důležité stanovit si rozdíl mezi usazovací nádrží a 

odkalištěm na základě informací z různých informačních zdrojů získaných při 

zpracování teoretické části. Z kapitoly 2, která se věnuje podrobné 

charakteristice odkališť a z kapitoly 3, která popisuje usazovací nádrže, lze 

vyvodit, že se nejedná o dva stejné objekty.  

 

 Odkaliště je vystavěno za účelem uskladnění důlních a průmyslových 

odpadů v podobě kalu. Odpadní látky v kalu jsou tvořeny hmotou zbývající po 

hlavním účelovém využití suroviny (palivo, rudy atd.), které nemají jiné další 

využití a jediná možnost jejich likvidace je právě jejich uložení na bezpečném 

místě. Při výstavbě odkaliště je kladen velký důraz na jeho zabezpečení, aby 

nedošlo ke znečištění životního prostředí, jako např. průsakem ukládaného kalu 

nebo prašností, a znečistily se tak podzemní a povrchové vody. Jedná se vlastně 

o takový speciální druh skládky nebezpečného odpadu. 

 

 Oproti tomu usazovací nádrž slouží k odstranění suspendovaných částic, 

které jsou schopny za normálních podmínek sedimentovat. To znamená, že 

usazovací nádrž nelze chápat pouze jako místo uložení odpadu, ale jako jeden 

z dílčích postupů při procesu čištění odpadní vody, který vede k jejímu dalšímu 

využití. Vedlejší produkt usazovací nádrže, kal, který se ukládá na dně, se 

z nádrže následně odčerpává a je odváděn dále k dalšímu využití nebo 

k likvidaci. 

 

 Vzhledem k těmto výše zmíněným poznatkům by bylo vhodné objekty 

odkaliště a usazovací nádrž lépe rozlišovat i v rámci objektů v českých 

geodatabázích.  

 

 Jako podkladová data pro tuto praktickou část byla vybrána data z databáze 

ZABAGED, která obsahovala na rozdíl od dat z databáze DMÚ 25 téměř 2x více 

zaznamenaných objektů. Návrhu nového vedení těchto objektů ve vybrané 

 databázi budou věnovány následující podkapitoly. 
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6.1 Návrh vedení objektu odkaliště 

Vrstva Usazovací nádrž, odkaliště z české geodatabáze ZABAGED obsahuje 

celkem 5 025 objektů (stav k říjnu 2015). Z toho je 565 odkališť a 4 460 

usazovacích nádrží. Jako zdroj dat je uvedena Základní mapa 1 : 10 000, letecké 

měřické snímky, ortofoto a šetření v terénu.  

 Jelikož neexistuje žádná databáze, ve které by byly zaznamenány všechny 

odkaliště nacházející se na území Česka, byla použita vrstva Usazovací nádrž, 

odkaliště ze ZABAGED, u níž byla provedena kontrola zaznamenaných objektů. 

Jak už bylo popsáno v kapitole 4.1, v této vrstvě je uveden atribut Podtyp 

stavebního objektu, jehož hodnoty nám říkají, zda se jedná o odkaliště či 

usazovací nádrž. Pro odlišení objektu odkaliště od usazovací nádrže byly kromě 

tohoto atributu využity WMS služby Ortofoto a ZM 10, které poskytuje Český 

úřad zeměměřický a katastrální. Při kontrole každého objektu z této vrstvy 

s ortofotem a ZM 10 bylo zjištěno několik záměn objektů. Na obr. 17 je uveden 

příklad špatně uvedené hodnoty v atributu Podtyp stavebního objektu, kdy 

usazovací nádrž viditelná na ZM 10 i ortofotu je ve vrstvě vedena jako odkaliště 

(červený bod).  

  

obr. 17: Ukázka záměny odkaliště za usazovací nádrže v ZABAGED 
Zdroj: ČÚZK, 2016, vlastní zpracování. 

 

 Z prvotních 565 odkališť bylo identifikováno 142 odkališť. V původních 

datech byly kromě výše zmíněných záměn často zahrnuty vyhnívací nádrže a 

kejdové usazovací nádrže vyskytujících se u zemědělských objektů.  
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 V příloze 1 je uveden seznam identifikovaných odkališť se zaznamenaným 

katastrálním územím, ve kterém se nacházejí. U většiny odkališť je také základě 

ortofota a dalšího dohledání informací o objektu, u kterého se odkaliště nachází, 

uvedeno zaměření podniku, z kterého je odpad do odkaliště vypouštěn. U 

některých objektů to však nebylo možné přesně specifikovat, proto je tento údaj 

u nich v tabulce vynechán. Pro lepší představu byla vytvořena mapa s bodovým 

zanesením objektů odkališť (příloha 2). 

 

 Nově navrhované je vedení objektů ve vrstvě nesoucí název Uložné místo. 

Kromě objektu odkaliště se v ní sdružují vzhledem k typu a původu ukládaného 

materiálu další antropogenní tvary, a to halda a odval. Tyto dva tvary jsou v 

databázi ZABAGED dosud vedeny jako jeden objekt s názvem Halda, odval. 

Halda je zde definována jako nahromadění přírodního nebo antropogenního 

(odpadového nebo nepotřebného) materiálu vyvezeného z dolu či průmyslového 

závodu. Nejčastěji mívá tvar kužele nebo tabulového vrchu. Mezi odvaly se podle 

ZABAGED zahrnují všechny zemní stavby vytvořené systematickým ukládáním 

odvalové hlušiny z podzemí dolu nebo z úpravny nerostné suroviny na odvališti. 

6.2 Návrh vedení objektu usazovací nádrž 

Stejný způsob kontroly, který byl praktikován u odkališť, byl použit i při 

kontrole usazovacích nádrží. V původních datech ZABAGED byl počet 

usazovacích nádrží téměř osminásobně vyšší než počet odkališť. Vzhledem 

k tomuto vysokému počtu objektů byla ke kontrole vybrána oblast, v našem 

případě Ústecký kraj, ve kterém se kromě usazovacích nádrží vyskytuje 

v důsledku těžby uhlí větší počet odkališť oproti jiným částem Česka. Častou 

chybou bylo označení usazovací nádrže v ČOV jako odkaliště, objevovaly se i 

kejdové usazovací nádrž zaměněné za odkaliště. Bez problémů byly rozpoznány 

dešťové usazovací nádrže nejčastěji se vyskytující podél komunikací. K lepší 

identifikaci usazovacích nádrží v zařízení ČOV posloužil seznam čistíren 

odpadních vod, který spravuje Informační systém vodovodů a kanalizací (IS 

VaK). V tomto dokumentu jsou uvedeny všechny čistírny odpadních vod na 

území Česka, jména jejich vlastníků a data s počty napojených osob a kapacitou 

těchto staveb.  
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 Na obrázku č. 18 lze vidět klasickou čistírnu odpadních vod, jejíž usazovací 

nádrže (červený bod) byly v původní vrstvě ZABAGED označeny jako odkaliště. 

Naráží se zde i na problém týkající se objektu Válcová nádrž, zásobník (žlutý 

bod). Válcová nádrž je dle ZABAGED charakterizována jako uměle vytvořený 

prostor k přechovávání kapalin nebo plynů. Může být vytvořena z betonu, oceli 

nebo umělých hmot. Zásobník je zařízení k uložení a kontinuálnímu nebo 

cyklickému odběru sypkých hmot a jsou stavěny převážně z oceli nebo betonu. 

Na obrázku č. 18 je možné si všimnout, že válcová nádrž (žlutý bod) vypadá na 

ortofotu stejně, jako kruhové dosazovací nádrže používané v ČOV, ve kterých 

probíhá oddělení vody od aktivovaného kalu. Jako válcová nádrž, zásobník jsou 

tyto jevy vyznačeny i na ZM 10. 

 

obr. 18: Ukázka nepřesnosti v identifikaci usazovacích nádrží 
Zdroj: ČÚZK, 2016, vlastní zpracování. 

 

   

 Podobná situace je vyobrazena i na obrázku č. 19, kde válcová nádrž 

bioplynové stanice, ve které dochází za nepřítomnosti vzduchu k rozkladu 

biologické hmoty, je v databázi vedena jako usazovací nádrž (červený bod). 

. 
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obr. 19: Ukázka nepřesnosti v identifikaci usazovacích nádrží 
Zdroj: ČÚZK, 2016, vlastní zpracování 

 

 Když to shrneme, v těchto datech z vrstvy ZABAGED dochází k neodlišení 

typu a účelu stavebního objektu. Válcová nádrž může typově vypadat jako 

kruhová dosazovací nádrž v zařízení ČOV, ale její účel může být čistě zásobní. 

Oproti tomu kruhová dosazovací nádrž v zařízení ČOV se může jevit jako 

válcová nádrž, přitom účelově slouží k sedimentaci. 

 

 Z původních 318 usazovacích nádrží nacházejících se v Ústeckém kraji bylo 

identifikováno 301 objektů. Ty byly dále rozlišeny na usazovací nádrže 

v čistírnách odpadních vod, na usazovací nádrže v průmyslových objektech, na 

usazovací nádrže v kejdovém hospodářství a dešťové usazovací nádrže.  

 

 V příloze 3 je opět tabulka se seznamem všech objektů usazovací nádrž 

identifikovaných v Ústeckém kraji. Kromě katastrálního území je na základě 

ortofota určen typ usazovací nádrže. Tabulka je doplněna mapou s body 

vyznačenými usazovací nádržemi. Mapu s bodově zanesenými usazovacími 

nádržemi si lze prohlédnout v příloze 4. 

 

 Na základě kontroly objektů usazovacích nádrži v Ústeckém kraji byla pro 

ZABAGED navrženo nové vedení objektů ve vrstvě s názvem Usazovací nádrže, 

ve které jsou zahrnuty všechny usazovací nádrže určené na odstraňování 

suspenzí (tj. rozptýlených částic tuhých látek) z vody usazováním. V rámci 
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objektu se rozlišují průmyslové usazovací nádrže, usazovací nádrže v kejdovém 

hospodářství, dešťové usazovací nádrže a usazovací nádrže v čistírnách 

odpadních vod. 
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7 Diskuze a závěr  

 Jeden z hlavních cílů, které si tato bakalářské práce kladla, byla 

charakteristika zvolených objektů, přesněji objektu odkaliště a objektu usazovací 

nádrž, ve vybraných českých a zahraničních digitálních topografických databázích. 

Na základě informací o objektech získaných z různých informačních zdrojů bylo 

poté v praktické části navrženo vhodnější vedení těchto objektů v české databázi 

ZABAGED. 

 

 Nejprve bylo nutné seznámit se s jednotlivými objekty. Pro lepší orientaci 

v této problematice bylo potřebné zde uvést jejich definici, vysvětlit jejich funkci a 

význam a jejich dělení. U odkališť bylo rozpoznáno několik druhů dělení podle 

různých kritérií týkající se jeho stavby, umístění, hráze průtoku povrchových vod 

nebo povahy ukládaného odpadu. Podstatné pro další práci byla právě dělení podle 

původu a povahy ukládaného odpadu, z kterého v praktické části bylo vycházeno. 

U usazovacích nádrží byly nakonec charakterizovány 4 druhy. Byla to dešťová 

usazovací nádrž, usazovací nádrž využívající se v kejdovém hospodářství, usazovací 

nádrž využívaná v ČOV a usazovací nádrž v průmyslovém odvětví. 

 

 Rešeršní část se věnovala popsání objektů odkaliště a usazovací nádrž ve 

vybraných českých a zahraničních digitálních topografických informací a mělo to 

sloužit jako zdroj inspirace pro následující návrh vedení objektů v české databázi. 

Českými zástupci těchto databází byla databáze ZABAGED a databáze DMÚ 25. Už 

zde se narazilo na rozdílné vedení. Zatímco v databázi ZABAGED se oba objekty 

sdružují do společné samostatné vrstvy Usazovací nádrž, odkaliště, v databázi 

DMÚ 25 se objekty skrývají ve vrstvě Vodní nádrž, ve které je zahrnuto celkem 11 

typů vodních nádrží. 

 

 Pro větší srovnání byly vybrány zahraniční topografické databáze 

z Německa, Slovenska, Polska, Kanady, Velké Británie, Nového Zélandu a 

Švýcarska. V německé databázi Atkis jsou odkaliště a usazovací nádrže 

nezahrnující nádrže v ČOV ve vrstvě Stavba nebo zařízení pro průmysl a 

podnikání, usazovací nádrže v ČOV pak spolu se veškerým zařízením k nim 

patřícím zahrnuty ve vrstvě Průmyslová a podnikatelská zástavba.  
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 Stejné vedení objektů jako v databázi ZABAGED má slovenská databáze 

ZBGIS, ve které jsou námi sledované objekty sloučeny do samostatné vrstvy 

Sedimentační nádrž. Podobně na tom je i polská databáze TBD s vrstvou 

Technická nádrž. 

 

 Za Kanadu byla popsána bývalá a současná databáze, která z té bývalé 

vychází. V bývalé objekty byly vedené ve vrstvě Kapalné sklady, v současné je lze 

najít ve vrstvě Vodní dílo.  

 

 Nejvíce rozdělení měla britská databáze, ve které jsou tyto dva objekty 

zahrnuty až v 7 kategorií. Zde se poprvé setkáváme kromě dělení usazovacích 

nádrží na nádrže v ČOV a mimo ČOV  s vrstvou sdružující nádrže využívané 

v kejdovém hospodářství. Odkaliště jsou zde dělena na tři druhy. Dva z nich se 

týkají odkaliště v těžebním průmyslu, třetí z nich je specifičtěji určen na odkaliště 

využívané v těžbě kaolínu. 

  

 Na Novém Zélandu jsou objekty odkaliště a usazovací nádrž zahrnuty ve 

vrstvě Nádrž, kde se nachází dalších 10 typů nádrží. 

 

 Poslední popsanou zahraniční databází je databáze Švýcarska. Objekty 

sledované v této práci byly nalezeny ve vrstvě Staubaute, která ve volnějším 

překladu znamená zařízení zadržující vodu. Jsou zde zahrnuty mimo jiné například 

i požární či retenční nádrže. 

 

 Ve shrnutí lze říci, že neexistuje jednotné vedení objektu usazovací nádrž a 

objektu odkaliště v evropských a mimoevropských zahraničních databází. Každá 

země, která byla do rešerše vybrána, objekty zahrnuje s různými objekty do 

různých tematických vrstev a lze jen těžko najít nějaká podobnost v jejich popisu. 

Nejčastěji byly objekty vedeny v tematické vrstvě týkající se uměle vytvořených 

staveb, další vyskytující se tematickou vrstvou byly stavby zahrnující vodní díla. 

 

 Praktická část je pak věnována návrhu nového vedení objektů v české 

databázi. Jelikož neexistuje seznam či přehled těchto objektů vyskytujících se na 

území Česka, bylo vycházeno ze současných vrstev těchto objektů z českých 
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databází. S přihlédnutím na množství dat a jejich stav informací byla nakonec 

zvolena vrstva ZABAGED. Všechny objekty odkališť byly zkontrolovány za pomocí 

ortofota a ZM 10. Během toho bylo poukázáno na nepřesnosti v určení objektů, 

které sledovaná vrstva obsahuje. Na základě kontroly a informací z teoretické části 

byla odkaliště rozdělena do kategorií podle typu zaměření podniku, v kterém se 

nacházejí. Jsou to typy objektů zaměřené na těžbu uhlí, těžbu kaolínu, těžbu 

kamene, těžbu uranu, těžbu rudy, těžbu grafitu, elektrárnu a teplárnu, hutnictví a 

průmyslový objekt zahrnující cukrovary, chemické podniky či papírny. Vzhledem 

k účelu objektu odkaliště bylo zde navrženo vedení společně s objekty halda a 

odval. Všechny tyto objekty se týkají ukládání nepotřebného materiálu z těžebního 

a průmyslového odvětví, proto jejich sloučení v jedné vrstvě se jeví vhodnější.  

 

 Nově navržena vrstva by tak mohla nést atributy druh objektu a zaměření 

podniku, v kterém se nacházejí. Dalo by se uvažovat i o atributu uvádějící druh 

odpadu. Zjištění této informace by bylo však velmi obtížné. Myslím si, že už 

samotné uvedení zaměření podniku uživateli napoví, co by se mohlo v těchto 

úložních místech ukládat za odpad. Vzhledem k tomu, že průmyslové podniky mají 

odkaliště pojmenovaná, dal by se zavést i atribut s názvem objektu. Vzhledem 

k chybějícím materiálům, kde by byly zaznamenány všechny objekty odkališť, hald 

a odvalů, se proto jeví jako nejlepší naplnění vrstvy převzetí dat ze ZM 10 a jejich 

následná kontrola nad ortofotem doplněného šetřením v terénu.  

 

 Stejnou metodou byla posuzována data objektu usazovací nádrž. Vzhledem 

k jejich velkému množství byl vybrán pouze Ústecký kraj, ve kterém byla 

provedena kontrola. I zde se narazilo na nejasnosti týkající se především účelu 

usazovacích nádrží, kdy účel je někde zaměňován s typem nádrže. Během kontroly 

byly usazovací nádrže klasifikovány do 4 kategorií. Jsou to kategorie dešťové 

usazovací nádrže, nádrže využívané v kejdovém hospodářství, nádrže používané 

v čistírnách odpadních vod a nádrže vyskytující se v průmyslových podnicích. 

Informace zjištěné na tomto vzorku se dají aplikovat na celé Česko.  

 

 Bylo navrženo samostatné vedení objektů ve vrstvě nazývající se Usazovací 

nádrž. Tato nově navržená vrstva Usazovací nádrž by tak mohla nést atribut 

rozlišující typ usazovací nádrže. Ani v tomto případě není dostupný souhrn všech 
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usazovacích nádrží nacházejících se v Česku. Pro naplnění je teda opět doporučeno 

využití podkladů jako jsou např. ZM 10, ortofota a informace z nich doplnit 

šetřením v terénu, které by nejlépe zamezilo případům záměny účelu a typu stavby.  

 

 Cíle, které byly na začátku práce vytyčeny, se dle mého názoru podařilo 

naplnit. Během zpracovávání praktické části byly navíc zjištěny nedostatky 

v současném vedení objektů odkaliště a usazovací nádrž v databázi ZABAGED. 

Větší přínos vidím i ve zpracování problematiky těchto objektů, která u nás není 

příliš obvyklá. Proto by mohla být tato práce využita jako zdroj inspirace pro 

změnu vedení a návrhu nových atributů těchto objektů v databázi ZABAGED. 

  

  

  

  



52 
 

Zdroje 

AdV (2014): ATKIS – Signaturenkatalog für Digitale Topographishe Karte. 

Version 7.0.1. [online]. [cit. 10. 5. 2016].  Dostupné z: http://www.adv-

online.de/AAA-Modell/Dokumente-der-

GeoInfoDok/binarywriterservlet?imgUid=0f860f61-34ab-4a41-52cf-

b581072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111 

 

AdV (2015):   AAA-Modell - ATKIS. [online]. [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z: 

http://www.adv-online.de/AAA-Modell/ATKIS/ 

 

DAVIES, M. P., MARTIN, T. E. (2000): Upstream Constructed Tailings Dams - 

A Review of the Basics. In: Tailings and Mine Waste '00. Fort Collins, January, 

Balkema Publishers, s. 3-15. 

DEMEK, J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 476 s. 

ČEZ, a. s. (2016): Výkladový slovník energetiky. Popel. SKUPINA ČEZ. 

[online]. [cit. 12. 4. 2016].  Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-

energetiky/hesla/popel.html 

ČSN 75 0121 Vodní hospodářství – Terminologie vodních toků. 

ČSN 75 3310 Odkaliště. 

ČSN 75 6261 Dešťové nádrž. 

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší 

než 500. 

 

ČÚZK: Geoportál – ZM10. ČÚZK, Praha, 2010.  [online]. [cit. 15.6.2016] 

Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

 

ČÚZK: Geoportál, Praha [cit. 22. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://geoportal.cuzk.cz/(S(ogc1ui53irrscswljuujy3va))/Default.aspx?mode=Te

xtMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-

gp&menu=24 

http://www.adv-online.de/AAA-Modell/Dokumente-der-GeoInfoDok/binarywriterservlet?imgUid=0f860f61-34ab-4a41-52cf-b581072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://www.adv-online.de/AAA-Modell/Dokumente-der-GeoInfoDok/binarywriterservlet?imgUid=0f860f61-34ab-4a41-52cf-b581072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://www.adv-online.de/AAA-Modell/Dokumente-der-GeoInfoDok/binarywriterservlet?imgUid=0f860f61-34ab-4a41-52cf-b581072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://www.adv-online.de/AAA-Modell/Dokumente-der-GeoInfoDok/binarywriterservlet?imgUid=0f860f61-34ab-4a41-52cf-b581072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://www.adv-online.de/AAA-Modell/
http://www.adv-online.de/AAA-Modell/ATKIS/
http://www.adv-online.de/AAA-Modell/ATKIS/
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/popel.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/popel.html
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
http://geoportal.cuzk.cz/(S(ogc1ui53irrscswljuujy3va))/Default.aspx?mode=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24
http://geoportal.cuzk.cz/(S(ogc1ui53irrscswljuujy3va))/Default.aspx?mode=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24
http://geoportal.cuzk.cz/(S(ogc1ui53irrscswljuujy3va))/Default.aspx?mode=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24


53 
 

ČÚZK (2014): Katalog objektů ZABAGED. Verze 2.5.  Aktualizované vydání 

Praha. [online]. [cit. 22. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED_2014.

pdf 

 

ČÚZK (2015): Základní báze geografických dat České republiky – úvod 

[online]. [cit. 22. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://geoportal.cuzk.cz/(S(2w4smmp1eisozvavmbtgpglk))/default.aspx?mode

=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-

gp&menu=24 

 

Environmental Canada (1987): Mine and Mill Wastewater Treatment. In: 

Mining, Mineral and Metallurgical Processes Division.  Minister of Supply and 

Services Canada Catalog No., Ottava, 86 s. 

 

FEČKO, P. a kol. (2003): Popílky. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 

187 s. 

 

Geoportál Nordrhein-Westfalen: GEOviewer. Geschäftsstelle des IMA GD 

Nordrhein-Westfalen. [online]. [cit. 15.6.2016] Dostupné z: 

https://www.geoportal.nrw.de/application-geoviewer/start/index.php 

 

GUGiK (2016): National Geoportal. [online]. [cit. 10. 5. 2016].  Dostupné z: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&locale=en 

 

HAVLÍK, A. (2015): Vodohospodářské inženýrství – čistírna odpadních vod. 

Přednáška z předmětu Vodohospodářské inženýrství, Fakulta stavební, České 

vysoké učení technické v Praze, 26 s. [online]. [cit. 11.6.2016]. Dostupné z: 

http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/bio.html 

 

HLUŠEK, J. (2004): Statková hnojiva – kejda. Učební text. Ústav agrochemie a 

výživy rostlin, MZLU v Brně. [online]. [cit. 11. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/kejda.

htm#sklad 

http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED_2014.pdf
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED_2014.pdf
http://geoportal.cuzk.cz/(S(2w4smmp1eisozvavmbtgpglk))/default.aspx?mode=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24
http://geoportal.cuzk.cz/(S(2w4smmp1eisozvavmbtgpglk))/default.aspx?mode=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24
http://geoportal.cuzk.cz/(S(2w4smmp1eisozvavmbtgpglk))/default.aspx?mode=TextMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24
https://www.geoportal.nrw.de/application-geoviewer/start/index.php
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&locale=en
http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/bio.html
http://mendelu.cz/af/agrochem
http://mendelu.cz/af/agrochem
http://mendelu.cz/
http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/kejda.htm#sklad
http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/kejda.htm#sklad


54 
 

 

IHMP - Institut hlavního města Prahy (2016): Dešťové usazovací nádrže DUN. 

[online]. [cit. 11. 6. 2016].  Dostupné z: http://www.lhmp.cz/vt/prazske-nadrze-

2/destove-usazovaci-nadrze-dun/ 

 

IS VaK – Informační systém vodovodů a kanalizací (2015): Vybrané údaje 

majetkové evidence – čistírny odpadních vod. [online]. [cit. 15.6.2016]. 

Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/338880/VUME___cistirny_odpadnich_vod.p

df 

 

KAŠNÝ, D. (2010): Technologie úpravy surové vody na vodu pitnou. 

Bakalářská práce. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 

39 s.  

 

KIRCHNER, K., SMOLOVÁ, I. (2010): Základy antropogenní geomorfologie. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 287 s. 

KUČEROVÁ, R., FEČKO, P., LYČKOVÁ B. (2010): Úprava a čištění vody. 

Multimediální učební texty zaměřené na problematiku úpravy a čištění vody. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. [online]. [cit. 11.6.2016]. 

Dostupné z: http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/index.html 

 

KYNCL, M. (2000): Kalová problematika úpraven pitných vod. Sborník Voda 

Zlín 2000, 16. [online]. [cit. 11.6.2016]. Dostupné z: 

http://www.smv.cz/res/data/013/001565.pdf 

 

LINZ - LAND INFORMATION NEW ZEALAND (2015): Topographic maps. 

[online]. [cit. 25. 5. 2016]. Dostupné z: 

http://www.linz.govt.nz/land/maps/topographic-maps 

 

LINZ - LAND INFORMATION NEW ZEALAND (2016): New Zealand 

Topographic Data Dictionary, version 5.1. [online]. [cit. 25. 5. 2016]. Dostupné 

z: http://apps.linz.govt.nz/topo-data-dictionary/ 

 

http://www.lhmp.cz/vt/prazske-nadrze-2/destove-usazovaci-nadrze-dun/
http://www.lhmp.cz/vt/prazske-nadrze-2/destove-usazovaci-nadrze-dun/
http://eagri.cz/public/web/file/338880/VUME___cistirny_odpadnich_vod.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/338880/VUME___cistirny_odpadnich_vod.pdf
http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/index.html
http://www.smv.cz/res/data/013/001565.pdf
http://www.linz.govt.nz/land/maps/topographic-maps
http://apps.linz.govt.nz/topo-data-dictionary/


55 
 

LOTTERMOSER, B. (2010): Mine Wastes. Characterizations, Treatment and 

Environmental Impacts. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 400 s. 

Mapový klient ZBGIS. Verze 2.0.3.1. Geodetický a kartografický ústav 

Bratislava, 2016. [online]. [cit. 15.6.2016]. Dostupné z: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 

 

Mapy.cz: Letecká mapa. Seznam.cz, s.r.o., Praha, 2015. [online]. [cit. 15.6.2016] 

Dostupné z: https://mapy.cz/letecka?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8 

 

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (2011): 

Zakres informacji gromadzonych w BDOT10k i BDOO250k wraz ze 

szczegółową klasyfikacją obiektów na trzech poziomach szczegółowości z 

oznaczeniami kodowymi. [online]. [cit. 10. 5. 2016].  Dostupné z: 

http://bip.msw.gov.pl/download/4/9228/Zalaczniknr1-

SzczegolowaklasyfikacjaobiektowBDOT10ki.pdf 

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ KEJDY, 2001 Conc. in Pig Sci. [online]. [cit. 11. 6. 2016].  

Dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/3375_kejda.pdf 

 

NÁPRAVNÍK, J., DITL, P. (2004): Moderní metody likvidace prasečí kejdy. 

Česká zemědělská univerzita, Praha, 91 s. 

 

NRCan (2014): CanVec+: Feature Catalogue. Verze 1.0.2. [online]. [cit. 

15.6.2016]. Dostupné z: 

ftp://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/canvec/archive/canvec+_archive_20151029/do

c/CanVec+_en_feature_catalogue.pdf 

 

NRCan (1996): NTDB – Data Dictionary. [online]. [cit. 15.6.2016]. Dostupné z: 

http://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/bndt/doc/dictntd3_en.pdf 

 

NRCan (2016): Topographic  Information. [online]. [cit. 15.6.2016]. Dostupné 

z: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography/topographic-information 

https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx
https://mapy.cz/letecka?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8
http://bip.msw.gov.pl/download/4/9228/Zalaczniknr1-SzczegolowaklasyfikacjaobiektowBDOT10ki.pdf
http://bip.msw.gov.pl/download/4/9228/Zalaczniknr1-SzczegolowaklasyfikacjaobiektowBDOT10ki.pdf
https://katedry.czu.cz/storage/3375_kejda.pdf
ftp://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/canvec/archive/canvec+_archive_20151029/doc/CanVec+_en_feature_catalogue.pdf
ftp://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/canvec/archive/canvec+_archive_20151029/doc/CanVec+_en_feature_catalogue.pdf
http://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/bndt/doc/dictntd3_en.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography/topographic-information


56 
 

 

O energetice.cz. (2015): Historie a současnost těžby uranu v ČR.[online]. [cit. 

10. 5. 2016].  Dostupné z:  http://oenergetice.cz/ostatni/historie-a-soucasnost-

tezby-uranu-v-cr/ 

 

OS Ordnance Survey (2016): OS Maps. [online]. [cit. 30.5.2016]. Dostupné z: 

https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-

government/products/mastermap-products.html 

 

OS Ordnance Survey (2001): OS MasterMap real-world object catalogue, 

version 1.0. [online]. [cit. 30.5.2016]. Dostupné z: 

https://www.ordnancesurvey.co.uk/docs/legends/os-mastermap-real-world-

object-catalogue.pdf. 

 

RITCEY, G.M. (1989): Tailings Management: Problems and Solutions in the 

Mining Industry. Elsevier Science Publishers, B.U. Amsterdam, The 

Netherlands, 970 s. 

 

Swissgeoportal (2016): SwissTOPO. [online]. [cit. 28. 5. 2016]. Dostupné z : 

https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&X=115084.63&Y=503139.00&zoo

m=10&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe 

 

SWISSTOPO (2016):  Landschaftsmodelle swissTLM3D 1.4. [online]. [cit. 28. 5. 

2016]. Dostupné z: 

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landsc

ape/swissTLM3D.html 

 

SWISSTOPO (2016): Objektkatalog swissTLM3D 1.4. [online]. [cit. 28. 5. 

2016]. Dostupné z : 

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landsc

ape/swissTLM3D.parsysrelated1.47641.downloadList.97108.DownloadFile.tmp

/201603swisstlm3d14okd.pdf. 

 

http://oenergetice.cz/ostatni/historie-a-soucasnost-tezby-uranu-v-cr/
http://oenergetice.cz/ostatni/historie-a-soucasnost-tezby-uranu-v-cr/
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/mastermap-products.html
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/mastermap-products.html
https://www.ordnancesurvey.co.uk/docs/legends/os-mastermap-real-world-object-catalogue.pdf
https://www.ordnancesurvey.co.uk/docs/legends/os-mastermap-real-world-object-catalogue.pdf
https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&X=115084.63&Y=503139.00&zoom=10&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe
https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&X=115084.63&Y=503139.00&zoom=10&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape/swissTLM3D.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape/swissTLM3D.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape/swissTLM3D.parsysrelated1.47641.downloadList.97108.DownloadFile.tmp/201603swisstlm3d14okd.pdf
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape/swissTLM3D.parsysrelated1.47641.downloadList.97108.DownloadFile.tmp/201603swisstlm3d14okd.pdf
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/landscape/swissTLM3D.parsysrelated1.47641.downloadList.97108.DownloadFile.tmp/201603swisstlm3d14okd.pdf


57 
 

Technical Report: Design and Evaluation of Tailings Dams, U.S.EPA Office of 

Solid Waste. August 1994, 59 s. [online]. [cit. 12. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocumen

t&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&

SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&Q

FieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil

e=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C

2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%

7C-

&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y1

50g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=Z

yActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPa

ge=x&ZyPURL 

 

URCIKÁN, P.,RUSNÁK, D. (2011):  Stokovanie a čistenie odpadových vôd: 

Stokovanie II Objekty na stokovej sieti. 1. vydání, nakladatelství STU, 

Bratislava, 188 s. 

 

ÚGKK SR (2013b): Katalóg tried objektov - KTO ZBGIS. Verze 2013.4. [online]. 

[cit. 10. 5. 2016].  Dostupné z: 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/zb-

gis/kto_zbgis_2013_4.pdf 

 

ÚGKK SR (2013a): Katalóg tried objektov - KTO ZBGIS. Verze 2013.4. [online]. 

[cit. 10.5.2016] Dostupné z: http://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-

zbgis/kto-zbgis/nova-web-stranka.html  

 

VGHMÚř DOBRUŠKA (2009): Katalog topografických objektů DMÚ 25. Verze 

7.3. Geografická služba Armády České republiky, Dobruška, 47 s. 

 

VGHMÚř DOBRUŠKA (2014): DMÚ 25 a DMÚ 100 - jmenná konvence 

distribuovaných dat a informace pro uživatele. Geografická služba Armády 

České republiky, Dobruška, 8 s. 

 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000EF89.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000012%5C2000EF89.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/zb-gis/kto_zbgis_2013_4.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/zb-gis/kto_zbgis_2013_4.pdf
http://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/kto-zbgis/nova-web-stranka.html
http://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/kto-zbgis/nova-web-stranka.html


58 
 

VICK, S. (1990): Planning, Design, and Analysis of Tailings Dams. BiTech, 

Vancouver, 369 s. 

 

VOTÁPKOVÁ, J. (2008): Odpadní vody. Diplomová práce. Katedra práva 

životního prostředí a pozemková práva PF MUNI, Brno, 65 s. 

 

VOTRUBA, L. (1981): Odkaliště. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 

82 s. 

 

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

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


