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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

Abstrakt 

Disertační práce s názvem „Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních 
hrázích“ představuje možnosti využití metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS), 
a na ni založených přístrojů Z-metr II a Z-metr 2A, pro využití k monitorování zemních hrází 
malých vodních nádrží. Přístroje jsou vyvíjeny v Laboratoři vodohospodářského výzkumu 
Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. 

V rámci předložené disertační práce probíhalo monitorování na dvou lokalitách – zemní hrázi 
malé vodní nádrže Bezedník III v katastru obce Kobeřice a zemní hrázi Rybníka u kostelíka 
poblíž obce Jevíčko. Na základě poznatků a zkušeností z měření byl sestaven obecný návod 
pro monitorování zemních hrází pomocí metody EIS. Tento návod zahrnuje využití metody 
a přístroje Z-metr II od volby lokality a monitorovaného profilu, výběr a osazení sond do 
tělesa hráze, přípravy měřicího stanoviště, konfiguraci měřicí aparatury včetně uživatelského 
programu Z-scan, přes průběh měření a doporučený způsob zpracování dat. 

 

Klíčová slova 

Filtrační proces, zemní hráz, metoda elektrické impedanční spektrometrie, Z-metr, malá vodní 
nádrž, sonda. 

 

 

Abstract 

This doctoral thesis with the title „Monitoring of filtration processes in earth dams“ represents 
possibilities of using electrical impedance spectrometry method (EIS) and devices Z- meter II 
and Z- meter 2A based on it for using a monitoring earth-fill dikes of small water reservoirs. 
The devices are developed in the Laboratory of Water Management Research Institute of 
Water Structures Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology through 
international projects E!3838 and E!4981 in EUREKA program. 

As part of submitted doctoral thesis the monitoring has been conducted at two locations – 
earth-fill dike of small water reservoir Bezedník III in the cadastral area Kobeřice and earth-
fill dike of fish pond Rybník u kostelíka near the village Jevíčko. The general guidance has 
been compiled based on the knowledge and experience of measurements to monitor earth-fill 
dike using method EIS. This guide covers the use of method and device Z-meter II from the 
choice of location and monitored the profile, selection and installation of probes into the dam 
body, the preparation of measurement location, configuration of the measuring apparatus 
including a user program Z-scan, through the process of measurement and recommended 
method of processing data. 

 

Keywords 

Filtration process, earth-fill dam, electrical impedance spectrometry method,  
Z-meter device, small water reservoir, probe. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
Symbol název jednotka 
a součinitel charakterizující zakřivení trajektorie prosakující vody [-] 
A plocha (průřezu; elektrického vodiče) [m2] 
Ap plocha připadající v ploše A na póry [m2] 
B šířka hráze v základové spáře [m] 
B(x) susceptance [S] 
C kapacita [F] 
D mocnost propustného podloží [m] 
d charakteristický rozměr zrn [m] 
d10 průměr otvoru síta, kterým propadne 10 % hmotnosti vzorku zeminy [m] 
d60 průměr otvoru síta, kterým propadne 60 % hmotnosti vzorku zeminy [m] 
e číslo pórovitosti [-] 
f frekvence budicího signálu [Hz] 
g gravitační zrychlení [m·s-2] 
G(x) konduktance [S] 
H výška hladiny vody v nádrži [m] 
H hydraulická výška [m] 
h1 hloubka vody v nádrži [m] 
h2 hloubka vody pod hrází [m] 
Hd denní výpar vody [mm·den-1] 
hk kapilární elevace  [m] 
Hmax maximální výška hladiny vody v nádrži [m] 
hx měřená úroveň [m] 
i hydraulický sklon [-] 
I elektrický proud [A] 
I fázor elektrického proudu [A] 
k hydraulická vodivost zeminy [m·s-1] 
kh součinitel hydraulické vodivosti materiálu hráze [m·s-1] 
kj součinitel hydraulické vodivosti materiálu těsnění hráze [m·s-1] 
kp součinitel hydraulické vodivosti podloží [m·s-1] 
L délka depresní křivky [m] 
L délka sloupce [m] 
L indukčnost [H] 
l vzdálenost dvou elektrod [m] 
L1, L2, L3 označení linie hráze [-] 
m sklon návodního líce hráze [-] 
M součinitel vyjadřující tvar zrn [-] 
n sklon vzdušného líce hráze [-] 
n pórovitost [-] 
na aktivní pórovitost [-] 
ne elektivní pórovitost zeminy [-] 
pa atmosférický tlak [Pa] 
q specifický průsak [m·s-1]  
Q průtok [m3·s-1] 
q1 průsak vody hrází [m3·s-1] 
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Symbol název jednotka 
q2 průsak vody podložím [m3·s-1] 
Qa průměrný roční průtok [m3·s-1] 
Qm m-denní průtok [m3·s-1] 
QN N-letý průtok [m3·s-1] 
Qv kapacita spodní výpusti [m3·s-1] 
r průměr kapilární trubice [m] 
R(x) elektrický odpor [Ω] 
s stupeň nasycení zeminy [-] 
S0 měrná storativita [-] 
T průměrná měsíční teplota vzduchu [°C] 
t čas [s] 
tj1 šířka těsnicího jádra v patě hráze [m] 
tj2 šířka těsnicího jádra v patě hráze [m] 
tn střední šířka těsnicího jádra hráze [m] 
U součinitel nestejnozrnnosti [-] 
U elektrické napěti (potenciál) [V] 
U fázor elektrického napětí [V] 
V objem zeminy [m3] 
v průsaková rychlost [m·s-1] 
v* rychlost vody v pórech [m·s-1] 
vf filtrační rychlost [m·s-1] 
vn průměrná rychlost [m·s-1] 
Vp objem pórů v určitém objemu zeminy [m3] 
Vpa objem vody v pórech, která vyteče z póru zeminy působením 

gravitační síly 
[m3] 

Vpe objem vody v pórech, která se může při průsaku dát do pohybu [m3] 
Vpv objem póru zaplněný vodou [m3] 
Wr průměrná měsíční relativní vlhkost vzduchu [%] 
X(x) reaktance [Ω] 
XC kapacitance [Ω] 
XL induktance [Ω] 
Y admitance [S] 
Z výška hráze [m] 
Z elektrická impedance [Ω] 
Z fázor elektrické impedance [Ω] 
|Z| modul elektrické impedance [Ω] 
ΔU potenciálový rozdíl [V] 
ρ rezistivita [Ω·m] 
σ povrchové napětí vody [N·m-1] 
σ(x) konduktivita [S·m-1] 
φ fázový posun [-] 
ω úhlová rychlost [rad·s-1] 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN Česká technická norma 

DDP Doktorská disertační práce 

DEMO dipólové elektromagnetické profilování 

EIS elektrická impedanční spektrometrie 

FAST Fakulta stavební 

GA ČR Grantová agentura České republiky 

GEM geoelektrická metoda 

GPS Global Positioning Systém (Globální polohovací systém) 

HPV hladina podzemní vody 

ICOLD International Commission on Large Dams (Mezinárodní komise pro velké 
přehrady) 

IEDB Internal Erosion Data Base (Mezinárodní databáze vnitřních erozí) 

IGP inženýrsko-geologický průzkum 

LVV Laboratoř vodohospodářského výzkumu 

MVN malá vodní nádrž 

PC Personal Computer (osobní počítač) 

QMT Quick Testing Measurement (rychlé testovací měření) 

ÚVST Ústav vodních staveb 

VD vodní dílo 

VUT Vysoké učení technické 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 11

1  ÚVOD 

Historie staveb zemních hrází sahá až k roku 2000 před naším letopočtem, kdy byla 
v Mezopotámii postavena první známá zemní hráz Nimrod přes řeku Tigris [47]. Hráz plnila 
hned několik funkcí, z nichž nejvýznamnější byly spojeny s protipovodňovou ochranou  
a závlahami. 

Na českém území byly zemní hráze nejčastěji budovány v návaznosti na stavby rybníků, kdy 
první rybníky byly pravděpodobně budovány v 8. a 9. století [51]. Z válečných výprav na 
počátku 14. století si čeští šlechtici přiváželi poznatky o výstavbě rybníků a chovu ryb, což je 
datováno jako začátek rybnikářství u nás [51]. V 16. století se začínala budovat Zlatá stoka, 
která zásobuje třeboňské rybníky vodou z Lužnice. V této době dochází k vybudování dvou 
největších rybníků v Čechách – Svět a Rožmberk. Rybník Rožmberk s hrází o délce 2,5 km 
s maximální výškou 11,5 m patřil v té době k technicky nejvyspělejším vodohospodářským 
dílům ve střední Evropě [51]. 

 

 
Obr. 1.1 Letecký pohled na rybník Rožmberk po výlovu (zdroj [70]) 

Od 17. století došlo ke stagnaci výstavby rybníků, která byla obnovena až na konci 19. století 
za účelem organizovaného vědeckého chovu ryb [51]. Počátek 20. století byl ve znamení 
rekonstrukcí a obnov významných třeboňských rybníků. V současné době se budují malé 
vodní nádrže, které plní účelové funkce (převážně protipovodňové), jako krajinotvorné prvky 
nebo jsou součástí biocenter [55].  

V České republice existuje kolem 20 000 malých vodních nádrží, velkou část z tohoto počtu 
tvoří historické rybníky [75]. Největší koncentrace rybníků je v jižních Čechách, dále také ve 
středních a východních Čechách a v některých částech Moravy. Od výstavby hrází 
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a funkčních objektů těchto vodních děl uběhlo obvykle několik staletí, čemuž často odpovídá 
technický stav staveb.  

Rybníky byly stavěny za účelem chovu ryb, ale současně se jedná o vodní díla 
s vodohospodářským významem. Vzhledem k malé hloubce vody optimální pro chov ryb  
a většímu převýšení koruny hráze nad provozní hladinu jsou rybníky schopny zachytit 
relativně velké množství vody při povodňových situacích [75]. U velkých rybníků často 
retenční prostor několikanásobně převyšuje množství vody při provozní hladině. Retenční  
a transformační schopnosti se projevily při katastrofálních povodních v červenci 1997 ve 
východních Čechách a na Moravě a hlavně velmi výrazně v srpnu 2002 v jižních Čechách. 
Uvedené povodně byly nejvýznamnější povodně posledních let. I když při povodni 1997 
došlo k poškození nebo protržení hrází malých vodních nádrží jen ojediněle, v roce 2002 se 
23 rybničních hrází protrhlo a 83 bylo výrazně poškozeno [75]. U novodobých malých 
vodních nádrží, vybudovaných ve druhé polovině 20. století, ve vlastnictví či správě podniků 
Povodí, k významnému poškození nedošlo [17]. I přes tyto problémy jsou malé vodní nádrže 
důležitými vodohospodářskými objekty. Např. celá třeboňská rybniční soustava zadržela při 
povodni 2002 přibližně 150 mil. m3 vody nad normální stav, což znamenalo zdržení povodně 
na Lužnici asi o 68 hodin [17].  

Následkem lokálních povodní způsobených i krátkodobými přívalovými dešti dochází běžně 
k protržení jedné až pěti zemních hrází ročně [17]. 

Při dobré organizaci manipulací a vzájemné koordinaci soustav význam malých vodních 
nádrží spočívá ve značném využitelném potenciálu v protipovodňové ochraně. K tomu, aby se 
i v budoucnu dalo jejich schopností využít je nutné, aby i zemní hráze malých vodních nádrží 
byly z technicko-bezpečnostního hlediska v dobrém technickém stavu. 

 

 
Obr. 1.2 Protržená hráz Metelského rybníka na Strakonicku v srpnu 2002 (zdroj [74]) 

Pro zvýšení bezpečnosti provozu malých vodních nádrží je v poslední době kladen důraz na 
monitorování zemních hrází s dopadem na včasnou identifikaci nežádoucích jevů a odstranění 
problémů. Stále častěji se vedle vizuální kontroly uplatňují nepřímé monitorovací metody. 
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S rozvojem technologií založených na elektrických prvcích je v posledních letech 
zaznamenán i vývoj měřicích aparatur a elektrických monitorovacích metod.  

V práci je uveden způsob monitorování zemních hrází malých vodních nádrží metodou 
elektrické impedanční spektrometrie (EIS). 

Metoda EIS s využitím přístroje typu Z-metr je rozvíjena v Laboratoři vodohospodářského 
výzkumu Ústavu vodních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, 
pod vedením doc. Ing. Jany Pařílkové, CSc. s podporou projektů GA ČR 103/01/0057 [35], 
GAČR 103/04/0741 [36] a mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu programu 
EUREKA E!3838, E!4981 a E!7614. 
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2  CÍL A PŘEDMĚT DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce s názvem „Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních 
hrázích“ je ukázat jeden z možných a vhodných postupů sledování anomálií způsobených 
hydrodynamickým namáháním těles zemních hrází malých vodních nádrží, který využívá 
nepřímou měřicí metodu měření elektrické impedance zemin. 

Předmětem řešení disertační práce bylo seznámit se s geofyzikálními odporovými měřicími 
metodami, a to především s elektrickou impedanční spektrometrií a dále s přístroji, které jsou 
na uvedené metodě založené. Jedná se o nové konstrukce vývojové řady tzv. Z-metrů, které 
jsou vyvíjeny a ověřovány v LVV ÚVST na FAST VUT v Brně, pod vedením doc. Ing. Jany 
Pařílkové, CSc., řešením mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu programu 
EUREKA. Jedním z výstupů mezinárodních projektů bylo využití měřicí aparatury ve 
vodohospodářské praxi pro monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. 

Následující stránky lze použít jako návod, kdy a jak je možné (a vhodné) metodu EIS 
a přístroj Z-metr (měření jsem prováděla přístroji druhé vývojové řady nesoucí označení  
Z-metr II) použít. V případě, že některá z kapitol není rozepsána do detailů, jsou uvedeny 
odkazy, kde potřebné rozšíření hledat. Mou snahou bylo obsáhnout problematiku 
monitorování zemních hrází malých vodních nádrží využitím metody EIS a shrnout ji do 
jedné publikace s uvedením zkušeností získaných v průběhu monitorování. 

Práci jsem rozčlenila na část teoretickou, v níž je uvedeno stručné vysvětlení základních 
pojmů vázaných ke studovanému tématu, problematika filtračních procesů probíhajících 
v zemních hrázích a vztahy pro vyjádření elektrického odporu zemin. Za významnou považuji 
praktickou část popisující aplikaci metody EIS při monitorování zemních hrází malých 
vodních nádrží, kdy je nutno věnovat pozornost lokalitě, měřicí aparatuře včetně sond, jejich 
konstrukce a zapojení, měření, vyhodnocení a zpracování výsledků. 

Konkrétní monitorované lokality, kde jsem se podílela na měření, jsou malá vodní nádrž 
Bezedník III v katastru obce Kobeřice, což je vůbec první zemní hráz, na kterou bylo měření 
pomocí EIS a přístroje Z-metr využito, a Rybník u kostelíka v katastru obce Jevíčko. 
Monitorování druhé z uvedených lokalit jsem se účastnila od samotného osazování sond, přes 
jednotlivá měření, až po ukončení a celkové vyhodnocení měření. 

Výsledky, uváděné v kapitolách 4.6.6 a 4.7.6 nejsou kompletní, pro velký objem naměřených 
dat jsem uvedla události, které se v průběhu monitorování vyskytly a závěry, ke kterým jsem 
vyhodnocením monitorování dospěla. 

Lokality byly monitorovány v rozdílných letech a je zde vidět, jak se metoda, přístroje, 
postupy i zpracování výsledků vyvíjely. Na obou lokalitách byla výzkumná činnost již 
uzavřena. Významným důvodem byla jejich vazba na již ukončené projekty E!3838 a E!4981. 

 

2.1 METODIKA ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Při příležitosti složení státní doktorské zkoušky dne 28.5.2009 jsem předložila své představy  
o budoucím studiu vybraných procesů interakce vody a zemního prostředí včetně možnosti 
jejich sledování a na doporučení zkušební komise bylo upřesněno téma mého studia na název 
„Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích“. Na doporučení zkušební 
komise a vedoucí doktorské disertační práce (DDP) bylo monitorování soustředěno na zemní 
hráze malých vodních nádrží, kde bylo konstatováno ověřit aplikovatelnost metody EIS pro 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 15

lokalizaci anomálií. Poněvadž oborem, v němž předkládám svou DDP je stavební inženýrství 
– vodní hospodářství a vodní stavby, je teoretická část práce orientována na uvedenou oblast, 
praktická část je rozšířena o realizované experimenty z oboru měřicí techniky. 

Pro splnění vytyčeného cíle jsem si vymezila zvládnutí následujících činností 

- v rámci rešeršní činnosti prostudovat problematiku aplikace geofyzikálních metod, 
speciálně metod geoelektrických při sledování vlastností zemin, 

- seznámit se s principy měření stejnosměrnými a střídavými elektrickými měřicími 
metodami s ohledem na určení elektrické impedance a podrobně se seznámit 
s principem jejího měření, 

- seznámit se s dosavadními poznatky a znalostmi v oborech, kde se s uvedenou 
nepřímou měřicí metodou pracuje vzhledem k aplikaci ve vodním hospodářství, 

- na základě provedené rešerše v práci řešit problematiku měření a monitorování 
elektrických charakteristik zemních hrází malých vodních nádrží ve dvou zvolených 
lokalitách (nádrž Bezedník III, rybník u obce Jevíčko) v režimu provozu vodního díla, 

- z metrologického hlediska definovat zásady pro využití měřicí aparatury řešené 
projektem OE 204 (část českého řešitele mezinárodního projektu E!3838) a doložit je 
provedenými experimenty, 

- specifikovat zemní hráze sledovaných lokalit, na základě vizuálního posouzení či 
v případě nově budovaných hrází na základě kontrolních zkoušek vlastností zemin 
stanovit předpokládaná místa výskytu anomálií, realizovat monitorování aparaturou 
s přístrojem Z-metr II a prostřednictvím měřených elektrických veličin vyhodnotit 
zjištění, 

- s ohledem na požadavky aplikovatelnosti a citlivosti realizované měřicí aparatury, 
přesnosti, reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měření doporučit pravidla základní 
koncepce sledování zemních hrází malých vodních nádrží nepřímou měřicí metodou 
EIS,  

- posoudit vhodnost použití speciální měřicí aparatury s přístrojem Z-metr II, který byl 
realizován řešením mezinárodního projektu E!3838 v zájmových oblastech, a to 
i vzhledem k jeho dalšímu vývoji, 

- na základě praktických zkušeností z měření posoudit a navrhnout úpravy a případné 
rozšíření programu Z-scan. 
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3  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Celosvětovým trendem posledních let je upřednostňování výstavby zemních hrází před 
hrázemi betonovými, a to ze dvou hlavních důvodů – není nutné založení hráze a dalším 
důvodem je ekonomická výhodnost spočívající v možnosti použití místních materiálů [31]. 
V různých částech světa se zemní hráze staví z odlišných důvodů. Někde se jedná primárně  
o protipovodňovou ochranu, jinde vznik rybníků pro chov ryb, a např. v Africe je hlavním 
důvodem výstavby zemních hrází zadržení vody v krajině [48]. Ať se zemní hráze budují 
kdekoliv a za jakýmkoliv účelem, je nezbytné dodržení správných postupů výstavby [8], [31], 
aby nedošlo k poruše zemní hráze a jejímu případnému protržení [21]. 

Celosvětové studie Mezinárodní komise pro velké přehrady (ICOLD) poukazují na 3 hlavní 
příčiny poruch zemních hrází, a to prosakování a vnitřní erozi v násypu; prosakování a vnitřní 
erozi v základech zemní hráze; erozi při přelití [21]. Tento seznam hlavních příčin poruch 
zemních hrází lze rozšířit o chyby během výstavby a o problémy v průběhu provozu, mezi 
které také patří rychlé snižování hladiny vody v nádrži (chybná manipulace), zemětřesení, 
změny podléhající délce provozu a další [11], [30]. Již od 30. let 20. století jsou součástí 
studií pro nově plánované zemní hráze i seismické průzkumy [8].  

Vnitřní eroze způsobená prosakující vodou představuje významnou hrozbu pro stabilitu 
nábřežních hrází [4], což ukazují i statistiky ICOLD [21]. Její výzkum a identifikace není 
jednoduchá, ale může být včas lokalizována [4], [27]. Obvyklý způsob rozpoznání vnitřní 
eroze je vizuální prohlídka, měření pórového tlaku nebo měření množství průsaků v hrázi 
[27]. Pro bezpečnost zemních hrází je rozhodující rozpoznání vnitřní eroze v počáteční fázi, 
což se v současnosti děje nejčastěji pomocí nepřímých nedestruktivních měřicích metod [46]. 

Geofyzikální metody měření a monitorování jsou téměř nezbytné jak při inženýrsko-
geologickém průzkumu při výstavbě, tak pro kontrolu zemní hráze v průběhu provozu, 
informace o některých parametrech nelze získat jiným způsobem [8].  

Fyzikální vlastnosti materiálů zemní hráze se v průběhu provozu vlivem vnitřní eroze 
a průsaků mohou měnit [4], [11]. Geofyzikální metody mají potenciál vnitřní erozi 
a neobvyklé průsaky zachytit [27], rozšířené jsou především z důvodu nepřímého 
(nedestruktivního) měření a často z finančního hlediska [27]. Nejčastější parametry pro 
monitorování vnitřní eroze jsou průsak, teplota, elektrický odpor a přirozené elektrické napětí 
zemin [11], [23]. Metody a především měřicí aparatury umožňující monitorování uvedených 
parametrů jsou různé a vyžadují různé instalační postupy. Zatím co některé lze používat i u již 
existujících zemních hrází, jiné se musí instalovat v průběhu jejich výstavby [23]. Pro 
sledování a zachycení vnitřní eroze je nezbytné realizovat monitorování, neboť v případě 
jednoho měření je nízká pravděpodobnost jejího zachycení.  

Pro poučení se z chyb a lepší informovanost o poruchách a příčinách poruch hrází vzniká 
celosvětová databáze IEDB (Internal Erosion Data Base), která obsahuje kolem 1600 případů 
poruch hrází vlivem eroze v západních zemích a Evropě [53]. Další případy např. z Číny 
a Ruska jsou známy, ale jen malá část z nich je reportována do databáze [53]. 

Následující část práce se zabývá problematikou zemních hrází malých vodních nádrží 
v podmínkách České republiky. 
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3.1 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VODNÍHO DÍLA 

Bezpečnost vodního díla (VD) je jedním z prvořadých cílů, který má zajistit jak návrh VD, 
tak je nezbytné vyžadování bezpečnosti při provozu [9].  

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 
předpisů, určuje požadavky na konstrukční prvky VD z pohledu jejich bezpečnosti. Velkou 
pozornost zasluhuje dostatečné zajištění hráze i celého VD při extrémním zatížení, tj. při 
povodních. Bezpečnost se v tomto případě dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., posuzuje 
odstupňovaně dle významu vodního díla z pohledu možných dopadů při jeho poškození. 
Význam VD z hlediska potenciálních dopadů při jeho protržení se odvozuje podle zařazení do 
kategorie I. – IV. (vyhláška 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 
díly). Vodní nádrže řešené v této práci spadají do IV. kategorie. 

S bezpečností VD přímo souvisí i kontrola jeho skutečného technického stavu, která probíhá 
dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a jeho prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb. Kontrola je 
formou pravidelných obchůzek prováděných obsluhou vodního díla po stanovené trase. 
Četnost obchůzek záleží na kategorii VD (nejméně jedenkrát měsíčně u VD IV. kategorie). 
Při obchůzkách se sleduje určené vodní dílo i jeho blízké okolí.  

Zajištění bezpečnosti vodního díla v průběhu provozu je též upřesněno v manipulačním 
a provozním řádu daného VD [9].  

Při podezření na poruchu, či vznikající poruchu je doporučeno pravidelné obchůzky VD 
rozšířit o monitorování stavu VD. 

 

3.2 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE 

Za malou vodní nádrž lze ve smyslu ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže považovat nádrž, 
u které jsou současně splněny následující podmínky:  

a) Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není větší než 
2 mil. m3. U nádrží určených k chovu ryb se jedná o hladinu vymezenou nejnižší 
úrovní přelivné hrany nehrazeného přelivu nebo horní hranou hrazeného přelivu. 

b) Největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m. Jedná se o vzdálenost nejníže položeného 
místa dna nádrže od maximální hladiny. Neuvažují se lokální větší hloubky v místě 
původního dna, hlavní stoky apod. 

c) Stoletý průtok v profilu hráze je nejvýše 60 m3·s-1 [10]. 

Dříve platná norma ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže (platná do listopadu 1997) zahrnovala 
do malých vodních nádrží také historické rybníky, které překračují dané parametry. 

Norma ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) se nevztahuje na nádrže s potenciálním ohrožením 
lidských životů při jejich havárii, na nádrže přečerpávacích vodních elektráren a odkališť, 
norma neplatí pro nádrže s přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna 
a svahů nádrže (např. štěrkoviště) [9]. 

3.2.1 Bezpečnost malých vodních nádrží dle ČSN 75 2410 

Technické požadavky na nízké zemní hráze se týkají hlavně šířky a převýšení koruny hráze. 
Otázka převádění kontrolní povodňové vlny je v normě řešena odkazem na Směrnici pro 
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navrhování a posuzování vodohospodářských děl za povodní (1997). Uvedená směrnice byla 
nakonec vydána jako metodický pokyn [63], což není na tolik závazný dokument a při návrhu 
malých vodních nádrží mnohdy vede k opomenutí a následně k poddimenzování 
bezpečnostních zařízení [9].  

Norma se omezuje na nádrže, které nemohou způsobit ohrožení lidských životů, což odpovídá 
dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., zařazení do IV. kategorie vodních děl. 

I při relativně nízké hrázi a malém objemu nádrže mohou být dopady při havárii díla 
významné. Proto je potřeba i při provozu provádět prohlídky hráze a objektů ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném změní, související vyhlášky a metodických 
pokynů. Je vhodné zvláště u VD s vyšším potenciálem vzniku škod provedení prohlídky hráze 
specialistou, který si často všimne příznaků pomalu vznikajících jevů, které mohou obsluze 
uniknout [9]. V případě podezření na vznikající poruchu je vhodné, z důvodu její eliminace, 
přistoupit k pravidelnému monitorování hráze. 

3.2.2 Nejčastější příčiny poruch zemních hrází malých vodních nádrží 

Poruchy sypaných hrází jsou jevem, který může nastat kdykoliv, nejen při zvýšených 
průtocích.  

Obvyklé příčiny poruch zemních hrází malých vodních nádrží, které mohou vést, až k jejich 
haváriím jsou: 

- nevhodná nebo chybná projektová řešení, 

- podceněný geologický průzkum, 

- závady při provádění stavby – nekvalitní výstavba, materiály, hutnění, apod., 

- nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů nebo nesprávná manipulace s nimi, 

- stárnutí vodních děl a technologických částí, 

- nedostatečná údržba, 

- zvýšené hydrodynamické namáhání při vyšší četnosti mimořádných hydrologických 
situací, 

- chybně či nedostatečně zpracované manipulační a provozní řády, 

- vliv špatné údržby porostů nebo působení živočichů. 

Obvykle dojde ke vzniku a vývoji poruchy kombinací výše uvedených příčin. Vzniku poruch 
nelze zcela zabránit, mnoha poruchám je však možné předejít důsledným dodržením postupů 
při projektování a výstavbě [9], [12], [57]. 

 

3.3 ZEMNÍ HRÁZE 

Zemní hráze patří k nejstarším typům hrází. V našich zemích jsou historicky doloženy již 
v dobách raného středověku. K výstavbě nových a rekonstrukci starých zemních hrází se 
přistoupilo až v 60. letech minulého století. Důvodem byl požadavek na zvýšení produkce 
ryb, začaly se stavět závlahové nádrže, protipožární nádrže, později suché nádrže jako součást 
protipovodňové ochrany a nové ochranné hráze toků [57].  
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Výhodnost zemních hrází spočívá v možnosti využití místních materiálů pro jejich konstrukci, 
ve snadném přizpůsobení se základovým podmínkám a v možnosti využití vysoké 
mechanizace provádění. 

Dle způsobu výstavby je několik základních typů zemních hrází: 

- sypaná, 

- naplavovaná, 

- balvanitá [54]. 

Podle půdorysného uspořádání jsou: 

- hráze přímé, 

- hráze lomené, 

- hráze zaoblené [54]. 

Další důležité dělení hrází je dle materiálů, tomu je věnována další kapitola (3.3.1). 

3.3.1 Materiál pro stavbu zemních hrází 

Vhodný materiál pro stavbu zemní hráze určuje zpravidla inženýrsko-geologický průzkum, 
jehož úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality vhodných zemin, určit jejich 
fyzikálně-mechanické vlastnosti, stanovit objemy zeminy potřebné pro budování zemní hráze, 
těžitelnost zeminy a způsob jejího zpracování při ukládání do hrázového tělesa, definovat 
úroveň hladiny podzemní vody a další parametry specifické pro konkrétní lokalitu 
a předpokládanou zemní hráz. 

V součastné době lze pro vybudování bezpečné zemní hráze použít prakticky jakýkoliv 
neorganický materiál, který lze vysypat z dopravního prostředku, rozprostřít a aspoň částečně 
zhutnit. Předem lze ze skupiny materiálů efektivně použitelných pro stavbu hrází vyloučit jíly 
s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou (jíly s vlhkostí na mezi tekutosti 
vyšší než 50 %) [6].  

Zemní hráze je možno konstruovat jako  

- homogenní (jeden materiál pro celé těleso hráze), 

- nehomogenní (je nutno zvolit materiál těsnicí s nízkou propustností a materiál pro 
stabilizační, případně přechodové části hráze – hráze se středním zemním těsněním, 
hráze s návodním těsněním, hráze zonální). 

Homogenní hráze jsou vybudovány z jednoho materiálu (Obr. 3.1). Zeminy pro stavbu 
homogenních hrází musí být dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Nejvhodnější jsou 
písčité hlíny až hlinitojílovité písky. Nevhodné jsou jílovité zeminy, které jsou namrzavé, 
rozbřídavé, bobtnají nebo vytvářejí preferenční cesty po vysušení [6]. Homogenní hráze jsou 
stavebně jednoduché a výhodné, pokud je v blízkosti dostatek vhodné zeminy. Norma 
ČSN 75 2410 doporučuje navrhovat homogenní hráze při výšce do 6,0 m. 
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Obr. 3.1 Schéma možné konstrukce homogenní hráze 

Nehomogenní hráze jsou složeny ze dvou nebo více různých zemin, které se do hráze ukládají 
odděleně. Nehomogenní hráz (Obr. 3.2) je tvořena těsnicím jádrem (zóna A), přechodovými 
stabilizačními částmi (zóna B a C) a propustnou stabilizační částí (zóna D a E). Podle druhu 
použitého materiálu a jeho dostupného množství mohou být některé zóny vypuštěny [6], [55].  

 

 

Obr. 3.2 Schéma možné konstrukce nehomogenní hráze 

Podle druhu těsnicího prvku v tělese hráze jsou hráze se 

- středním (jádrovým) těsněním,  

- těsněním návodním. 

Zatřídění a vhodnost zemin pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410. 
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3.3.2 Ztráty vody v nádržích 

Množství vody v nádržích není definováno pouze přítokem a odtokem. Při procesu jejich 
plnění, prázdnění či manipulace s vodní hladinou může docházet k několika druhům ztrát. 

Ztráta výparem z vodní hladiny 

Denní výpar v určitém řešeném období je funkcí průměrné teploty vzduchu a průměrného 
tlaku vodních par. Celková ztráta výparem za delší časové období se určí jako součet dílčích 
ztrát za jednotlivá časová období. Pokud je teplota vzduchu záporná, uvažuje se nulová 
hodnota výparu. Průměrné teploty vzduchu a tlaku par se pro určitou lokalitu zjišťují 
v nejbližší meteorologické stanici [6].  

Denní výpar Hd se určuje ze vztahu: 

r
d W

T
H  5,13   [mm·den-1],       (3.1) 

kde  T… průměrná měsíční teplota vzduchu [°C], 

 Wr… průměrná měsíční relativní vlhkost vzduchu [%]. 

Ztráty vody transpirací rostlin 

Ztráta vody transpirací závisí na poměru plochy volné hladiny k ploše s vegetací se 
zohledněním růstové fáze vegetace. V době maximálního růstu vlhkomilných rostlin je ztráta 
vody transpirací 3,5 až 5 krát vyšší než ztráta vody výparem z vodní hladiny [6]. 

Ztráta vody vsakem do dna a infiltrací dnem nádrže  

Ztráta vody vsakem do dna nádrže nastává při prvním napouštění nádrže a v případech, kdy je 
nádrž po vypuštění delší dobu bez vody. Ztráta vody vsakem do dna závisí na rozloze nádrže, 
na morfologickém tvaru nádržní pánve, na hloubce vysušení půdního profilu dna, na 
pórovitosti materiálu dna nádrže a na geologických podmínkách podloží [6]. 

Ztráty průsakem hrází a jejím podložím  

Ztráty vody průsakem hrází a podložím, a tím i tvar depresní křivky se liší dle typu hráze 
a podloží. 

Pro přehradní tělesa ze zemin nebo lomového kamene mají účinky prosakující vody 
mimořádný význam, neboť účinky tlaku v pórech příp. transport drobných zrn proudící vodou 
mohou být příčinou lokálního nebo celkového porušení vzdouvací stavby. Ve vztahu 
k podloží, kde se jako významná přednost zemních a kamenitých přehrad uvádí menší 
náročnost na jeho mechanické vlastnosti, jsou z hlediska filtračních poměrů naopak ve 
srovnání s betonovými přehradami nároky vyšší a je nezbytná zvýšená pozornost při 
posuzování jeho filtrační stability. 

Globální stabilitu sypaných zemních hrází zásadně ovlivňuje nasycení přehradního tělesa 
vodou, což může být následkem např. lokální poruchy těsnicího prvku. Je kladen velký 
význam na odvodnění těles hrází přehrad, pro které slouží filtry (přechodové zóny mezi 
materiály o různé zrnitosti).  
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Vždy je třeba mít na zřeteli, že průsakové poměry mohou být významně ovlivněny tzv. 
preferenčními průsakovými cestami, které se v celku tvořeném tělesem sypané hráze, 
podložím a objekty mohou vyskytnout buď jako projev specifické geologické stavby podloží 
nebo jako důsledek chování vybudované stavby v průběhu času [6]. 

Hlavní příčiny vzniku průsakových cest jsou 

- trhliny (poruchy) těsnicího prvku v důsledku velkého přetvoření, účinkem smrštění 
nebo vlivem pórového tlaku, 

- poruchy způsobené nevhodným řešením kontaktu násypu s jinými objekty, 

- poruchy na kontaktu hrázové těleso – podloží, 

- rozpad kořenů vyhynulých nebo vykácených dřevin, aktivity živočichů (např. tvorba 
nor), 

- poruchová místa vzniklá v souvislosti s výstavbou [6], [12], [21], [23], [31], [48] nebo 
[57]. 

A. Homogenní hráz na nepropustném podloží 

Při výpočtu průsaku se vychází z předpokladu ustáleného rovnoměrného proudění. 

 

 
Obr. 3.3 Homogenní hráz na nepropustném podloží  

Specifický průsak q na 1 m délky hráze se určí ze vztahu 

L

H
kq



2

2

   [m·s-1],         (3.2) 

kde  k … hydraulická vodivost zeminy [m·s-1], 

 H … výška vody v nádrži [m], 

 L … délka depresní křivky [m], 

m … sklon návodního líce hráze [-], 

n … sklon vzdušného líce hráze [-]. 

 

Přesnější řešení průsakového množství a tvaru depresní křivky uvádí [5] nebo [55]. 
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B. Nehomogenní hráz s jádrovým nebo návodním těsněním na nepropustném podloží 

Při řešení hráze s jádrovým těsněním záleží na poměru součinitelů hydraulické vodivosti 
materiálu hráze a těsnění. 

Jestliže je poměr 100
j

h

k

k
 nahrazuje se střední šířka jádra ekvivalentní šířkou hráze 

o součiniteli hydraulické vodivosti materiálu hráze dle vztahu 

2
21 jj

j

h
n

tt

k

k
t


   [m],       (3.3) 

kde kh… součinitel hydraulické vodivosti materiálu hráze [m·s-1], 

 kj… součinitel hydraulické vodivosti materiálu těsnění hráze [m·s-1], 

 tn … ekvivalentní šířka hráze [m], 

 tj1… šířka těsnicího jádra v koruně hráze [m], 

 tj2… šířka těsnicího jádra v patě hráze [m] [55]. 

 

 

Obr. 3.4 Schéma nehomogenní hráze na nepropustném podloží 

Hráz, která je výpočtem upravena na náhradní šířku se řeší dále jako homogenní. 

Při poměru 100
j

h

k

k
 se bere v úvahu těsnicí účinek jádra a specifický průsak hrází se určuje 

podle vztahu 

21

2
2

2
1

jj
j tt

hh
kq




   [m·s-1],       (3.4) 

kde  h1… hloubka vody v nádrži [m], 

 h2… hloubka vody pod hrází [m] [55].  
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C. Homogenní hráz na propustném podloží 

Průsak homogenní hrází na propustném podloží se řeší tak, že se jako první část průsaku 
vypočte průsak hrází q1 dle (3.2), druhou část tvoří průsak podložím q2. 

a

D

B

H
kq p 2  [m·s-1],       (3.5) 

kde  kp… součinitel hydraulické vodivosti podloží [m·s-1], 

 H… hloubka vody v nádrži [m], 

 B… šířka hráze v základové spáře [m], 

 D… mocnost propustného podloží [m], 

 a… součinitel charakterizující zakřivení trajektorie prosakující vody [-] [55].  

 

 

Obr. 3.5 Schéma homogenní hráze na propustném podloží 

D. Nehomogenní hráz na propustném podloží 

Průsak nehomogenní hráze na propustném podloží se určuje dle stejných zásad jako předešlé, 
tzn., že celková ztráta vody je dána součtem průsaku vody nehomogenní hráze q1 a průsaku 
vody podložím q2 [55].  

 

Provozní ztráty 

Mezi tyto ztráty patří například ztráta proplachováním rybochovných nádrží, ztráty netěsností 
provozních uzávěrů a další [9]. 
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3.3.3 Zhodnocení zemních hrází 

Velkou předností zemních (sypaných) hrází je skutečnost, že sypanou hráz lze vybudovat 
prakticky v jakýchkoliv podmínkách s využitím velmi efektivní technologie sypání a místních 
materiálů. Z hlediska začlenění do krajiny je možné navrhnout sypanou hráz jako dominantu 
prostředí nebo naopak jako zcela nenápadný prvek zapojený bez rušivých vlivů do svého 
okolí. 

Nevýhodou sypaných hrází je jejich menší odolnost vůči účinkům vody v situaci, kdy dojde 
k překročení návrhových kapacit pojistných zařízení (přelivů) nebo návrhových parametrů 
hrází. Ve většině případů dochází při přelití sypané zemní hráze k jejímu vážnému poškození 
nebo zničení, zatímco betonové a zděné hráze zvýšení hydrostatického tlaku na návodním líci 
hráze odolají [6], [8]. 

 

3.4 FILTRAČNÍ PROCESY V ZEMINÁCH 

Proudění podpovrchové vody neboli filtrace je zvláštním případem proudění kapaliny 
v pórovitém prostředí, je to pohyb vody v dutinách horniny, tvořící zemskou kůru. 

Podpovrchové vody tvoří důležitý subsystém v rámci oběhu vody v krajině. Představují tu 
část celkového objemu vody, která probíhá pod zemským povrchem v horninovém prostředí, 
ve kterém se tyto vody pohybují a hromadí. 

Filtrační proudění je závislé na vlastnostech horninového prostředí, vlastnostech kapaliny a na 
hydraulickém spádu. Oblast filtrace je ta část prostoru, ve které probíhá filtrační proudění 
[29]. 

Zemina je stejnorodá (homogenní), jsou-li její filtrační vlastnosti shodné ve všech bodech 
a nestejnorodá (nehomogenní), mění-li se její vlastnosti v jednotlivých bodech. 

Zemina je izotropní, jsou-li její filtrační vlastnosti v daném bodě nezávislé na směru proudění 
podpovrchové vody. Je-li zemina anizotropní, závisí filtrační vlastnosti na směru proudění 
podpovrchové vody. 

3.4.1 Podpovrchová voda 

Co se týče rozdělení zásob vody na Zemi, tak podpovrchové vody je pod zemským povrchem 
soustředěno 23,7 mil. km3, což představuje 31,4 % zásob sladké vody na Zemi [7].  

Podpovrchová voda je voda v zemské kůře, vyskytující se ve všech skupenstvích. Nachází se 
ve dvou základních pásmech, a to pásmu aerace (provzdušnění) a pásmu saturace (nasycení) 
[49].  

Ta část povrchové vody, která není zachycena povrchovou retencí (následný výpar nebo 
povrchový odtok) infiltruje vlivem zemské přitažlivosti do pásma aerace, odkud prosakuje do 
hlubších vrstev, až dosáhne hladiny podzemní vody, která představuje hranici pásma saturace. 
Voda, která tohoto pásma nedosáhne, odtéká formou podpovrchového (hypodermického) 
odtoku. Z pásma saturace odtéká voda buď podzemním odtokem, nebo se kapilárním zdvihem 
dostává zpět do pásma aerace [7], [49]. 

Přítomnost podpovrchové vody je vázána na volné prostory (póry) vyskytující se v horninách. 
S ohledem na zaplnění těchto prostor rozlišujeme pásmo aerace a saturace. Pásmo blízké 
zemskému povrchu, které není souvisle zaplněno hladinou vody, označujeme jako pásmo 
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aerace a voda zde přítomná se nazývá půdní vláha. Pod ní leží vrstva hornin s póry zcela 
zaplněnými vodou, což označujeme jako pásmo saturace, neboli zvodnělá vrstva a voda zde 
obsažená se označuje jako voda podzemní. Pásmo saturace je zdola ohraničeno nepropustným 
podložím a shora volnou hladinou [7], [49]. Tato volná hladina je imaginární hladina, na které 
je ve všech bodech statický tlak roven tlaku atmosférickému. Označuje se jako hladina 
podzemní vody (HPV) a koresponduje s hladinami vody v pozorovacích studnách 
(piezometrech) [25]. 

V nejběžnějších případech se pod zemským povrchem vyskytuje jedno pásmo saturace, které 
je na podloží tvořeném nepropustnou horninou, a nad ním směrem k zemskému povrchu zóna 
aerace (Obr. 3.6). Mohou však nastat složitější a rozdílnější situace [25], [29]. 

 
Obr. 3.6 Schematizace obsahu vody v horninovém prostředí 

Největší část podpovrchové vody se do podzemí dostává z oběhu vody, ta proniká do hornin 
z povrchu země a pohybuje se v mělkých vrstvách zemské kůry, proto bývá označována jako 
voda vadózní (mělká). Do podpovrchové vody se dostávají také molekuly vody, vzniklé 
sloučením uvolněného vodíku a kyslíku při tuhnutí žhavé hmoty uvnitř zemské kůry. Tato 
vodní pára, která prostupuje k zemskému povrchu, kde v chladnějších vrstvách mění své 
skupenství na kapalné a mísí se s podzemní vodou, se nazývá juvenilní voda [7], [49]. 

Půdní vláhu lze dle výskytu a způsobu pohybu rozdělit na několik druhů (kapitola 3.4.2, Obr. 
3.7). 

Výskyt podzemní vody je vázán na horniny (štěrkopísky, štěrky, pískovce, slepence, aj.), 
které mají schopnost vodu nejen pojmout, ale i dále předávat. Aby toho byly schopny, musí 
obsahovat póry a pukliny větší než kapilární. V horninách s malými póry jako jsou např. jíly, 
se nachází jen půdní vláha.  
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3.4.2 Charakteristiky zeminy 

Pro stanovení propustnosti zeminy z makroskopického hlediska jsou důležité některé její 
charakteristiky, které ovlivňují proudění vody póry. Vzhledem k tomu, že póry v zemině tvoří 
velmi složitou soustavu navzájem spojených dutinek proměnlivé velikosti (délka, průměr, 
křivolakost, atd.), musí být tyto charakteristiky definovány statisticky, tj. tak, aby odpovídaly 
většímu objemu zeminy [25]. 

Složení zeminy se nejčastěji charakterizuje křivkou zrnitosti, ze které je možné určit, jak jsou 
v zemině zastoupeny jednotlivé zrnitostní frakce. Pro propustnost zeminy je důležitý 
součinitel nestejnozrnnosti U, definovaný jako  

10

60

d

d
U  , (3.6) 

kde d60 … průměr otvoru síta, kterým propadne 60 % hmotnosti vzorku zeminy [m], 

 d10 … průměr otvoru síta, kterým propadne 10 % hmotnosti vzorku [m]. 

Je-li   U < 5 … stejnozrnné zeminy; 

U > 15 … nestejnozrnné zeminy; 

5 < U < 15 … středně nestejnozrnné. 

 

Další charakteristikou zeminy je objemová pórovitost, definovaná poměrem 

 
V

V
n p , [-] (3.7) 

tj. poměrem objemu pórů Vp v určitém množství zeminy k jejímu celkovému objemu V.  

Z pórovitosti n je odvozeno číslo pórovitosti e 

 
n

n
e




1
. [-] (3.8) 

Pórovitost je závislá nejen na zrnitostním složení zeminy, ale i na tlacích, jimž byla 
vystavena, a na deformacích způsobených přírodními a antropogenními vlivy [25].  

V přírodě je v pórech zeminy vždy voda, a to, jak ukazuje Obr. 3.7 v několika formách. 

Vrstva obalové vody mívá tloušťku cca 5·10–7 m. Na fázovém rozhraní kapalina-plyn se 
vytvářejí uvnitř pórů menisky. Zbývající část pórů nad menisky vyplňuje vzduch. 
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Obr. 3.7 Výskyt vody v zemině 

Začne-li se voda v pórech pohybovat působením vnějších sil (např. vlivem zemské tíže), 
zůstane v klidu nejen hygroskopická a obalová voda (vázaná k zrnům adsorpčními silami), ale 
i část kapilárně vázané vody mezi zrny. Navíc průřez pórů zmenšují i vzduchové bublinky. 
Množství pohybující se vody závisí na tlaku a rychlosti [25], proto se pro proudění podzemní 
vody zavádí dynamicky účinná efektivní pórovitost zeminy ne, pro kterou platí 

V

V
n pe

e  , [-] (3.9) 

kde  Vpe … objem vody v pórech, která se může při průsaku dát do pohybu.  

Označíme-li Vpa jako objem vody, která vyteče z pórů zeminy pouze působením gravitační 
síly, je možné definovat aktivní pórovitost poměrem 

V

V
n pa

a  . [-] (3.10) 

Aktivní pórovitost zeminy na se uplatní zejména při kolísání volné hladiny, kdežto efektivní 
pórovitost ne se projeví v proudu pohybující se podzemní vody. 

Při řešení neustáleného proudění bez volné hladiny je třeba definovat měrnou storativitu S0 
jako změnu množství vody v jednotkovém objemu zeminy při změně piezometrické výšky  
o 1 m. Protože objemové změny prosakované zeminy při kolísání piezometrické výšky jsou 
velmi malé, šíří se změna tlaku ve zvodni bez volné hladiny značně rychle. V nestlačitelné 
zemině se změna tlaku při proudění s napjatou hladinou rozšíří teoreticky okamžitě. Vliv 
měrné storativity se projeví i při neustáleném proudění s volnou hladinou. Protože však je 
tento vliv podstatně menší než vliv aktivní pórovitosti, obvykle se zanedbává. 

Póry zeminy nemusí být ani pod hladinou podzemní vody zcela vyplněny vodou. Je-li Vpv 
objem pórů zaplněný vodou, je stupeň nasycení zeminy s definován poměrem  

V

V
s pv . [-] (3.11) 

 

Proudění podzemní vody se zúčastní jen tzv. volná voda, která nepodléhá působení sorpčních, 
elektrostatických nebo molekulárních sil. Ostatní druhy vody obsažené v zemině, tj. voda 
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chemicky vázaná, voda krystalická a voda solvatační, ovlivňují vlastnosti zeminy, ale pro 
řešení průsaků nemají zásadní význam [2], [16], [25] a [29]. 

Volná voda se dělí na gravitační a kapilární. Gravitační voda vyplňuje souvisle póry zeminy 
pod hladinou podzemní vody a podléhá gravitační síle. Kapilární voda vystupuje v pórech 
vlivem působení povrchového napětí nad volnou hladinou, přičemž vyplňuje póry zeminy 
úplně nebo částečně a její volný povrch tvoří duté menisky. 

Na volné hladině podzemní vody je vždy tlak p roven atmosférickému tlaku pa. V gravitační 
vodě (pod volnou hladinou) je p > pa a v kapilární vodě (nad volnou hladinou) je p < pa. 

Kapilární elevace (zdvih) hk, tj. výška, do které vystoupí voda v kapilární trubici o průměru 
2r, je dána vztahem  

gr
hk 



2

, [m] (3.12) 

kde  σ … povrchové napětí vody,  

ρ·g … intenzita hydrostatického tlaku, 

r … průměr kapilární trubice. 

Protože podle (3.12) je kapilární elevace nepřímo úměrná průměru kapiláry, bude v zemině 
kapilární výška tím větší, čím budou menší póry. Např. u písků bývá hk v rozmezí jen  
3,0·10-4 m až 1,0·10-1 m, kdežto u jílovitých zemin může dosáhnout až 10 m. Protože póry 
zeminy nemají stejný průměr, mění se stupeň nasycení po výšce kapilárního pásma [2], [16], 
[25] a [29]. 

Tvar a rozložení pórů má v zemině náhodný charakter. Uvažuje-li se v zemině určitý průtočný 
průřez, bude se v jeho bodech podle rozložení pórů a jejich velikosti měnit nejen rychlost 
prosakující vody, ale i směr. Proto se zavádí střední rychlost vody v pórech v*, pro kterou 
platí 

pA

Q
v * , [m·s-1] (3.13) 

kde  Q … průtok plochou A [m3·s-1], 

 Ap … plocha připadající v ploše A na póry [m2].  

Střední rychlost vody v pórech v* není pro řešení proudění podzemní vody vždy výhodná  
a obvykle se místo ní používá fiktivní veličina, nazývaná průsaková rychlost v definovaná 

A

Q
v  . [m·s-1] (3.14) 

Průsaková rychlost je tedy vztažena na celou plochu průtočného průřezu, takže musí vždy 
platit v < v* a poměr těchto dvou rychlostí je tedy roven 

.
*

n
A

A

v

v p 
 [-] (3.15) 

V této rovnici je zahrnut Terzaghiho předpoklad, že plošná pórovitost zeminy je stejná jako 
objemová pórovitost. Jednoduchou úpravou se získá vztah, důležitý například při řešení 
transportu rozpuštěných látek,  
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n

v
v * , [m·s-1] (3.16) 

který umožní ze známé průsakové rychlosti určit velikost střední rychlosti vody v pórech [2], 
[16], [25] a [29]. 

3.4.3 Darcyho vztah 

Začátky hydrauliky podzemní vody se datují do roku 1856, kdy francouzský hydraulik Henry 
Darcy zveřejnil výsledky pokusů proudění vody ve sloupci naplněném pískem. 

Písek je zcela nasycen vodou, množství vody vtékající do sloupce za jednotku času se rovná 
množství vody vytékajícímu. Množství vody Q, proteklé sloupcem za jednotku času, je přímo 
úměrné rozdílu tlakových výšek v místě vtoku do materiálu ve sloupci a výtoku vody 
z materiálu (H1-H2) a průřezové ploše sloupce A a nepřímo úměrné délce sloupce L, tj. 
vzdálenosti mezi místy 1 – 2. Hodnota H je hydraulická výška a měří se od zvolené 
srovnávací roviny, H1-H2 je ztráta hydraulické výšky při průtoku vody sloupcem zeminy. 

L

HH
AkQ 21  , [m3·s-1] (3.17) 

kde  Q … proteklé množství vody sloupcem [m3·s-1], 

k … hydraulická vodivost (filtrační součinitel) [m·s-1], 

 A … plocha průřezu [m2], 

 H1-H2 … ztráta hydraulické výšky [m], 

 L … délka sloupce [m]. 

Darcyho vztah platí za následujících předpokladů: 

- voda proudí laminárně, tj. hydraulický spád je konstantní, 

- voda prosakuje celým profilem, ne pouze póry zeminy, 

- propustnost zemin je ovlivněna teplotou vody, viskozitou vody, tvarem a uspořádáním 
zrn, stupněm nasycení, tloušťkou absorpční vrstvy u jemně zrněných zemin.  

 

Filtrační rychlost (specifický objemový průsak) lze vyjádřit vztahem 

l

H
kv f d

d
 , [m·s-1] (3.18) 

kde  vf … fiktivní rychlost proudění, při němž se předpokládá, že voda vyplňuje spojitě 
celou oblast proudění [m·s-1] [3], 

 dH/dl … gradient hydraulické výšky [-]. 
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Obr. 3.8 Darcyho zákon 

Hydraulická vodivost 

Hodnotu filtračního součinitele (hydraulické vodivosti) je možno stanovit laboratorně na 
neporušených vzorcích zeminy nebo přímým měřením v terénu.  

Laboratorní metody vycházejí z principu stanovení filtračního množství vody za jednotku 
času při konstantní filtrační ploše a konstantním sklonu.  

Z terénních metod patří k nejužívanějším stanovení metodou čerpacího pokusu, sledováním 
přítoku vody do sondy při snížení hladiny podzemní vody, respektive měřením filtrace vody 
z plněné sondy [3]. 

Podle hydraulické vodivosti je možno zeminy dělit na 

- velmi propustné   k = 10-1 m·s-1 až 10-3 m·s-1, 

- propustné    k = 10-3 m·s-1 až 10-5 m·s-1, 

- středně až málo propustné  k = 10-5 m·s-1 až 10-7 m·s-1, 

- málo až velmi málo propustné k = 10-7 m·s-1 až 10-8 m·s-1, 

- nepropustné    k < 10-8 m·s-1.  

3.4.4 Rychlost proudění v pásmu nasycení 

Pásmem nasycení (saturace) se rozumí oblast, v níž voda beze zbytku vyplňuje všechny póry 
a štěrbiny. 

V nasycené oblasti se voda pohybuje vlivem kapilárních a gravitačních sil. Platí zde 
zjednodušený Darcyho vztah [34]: 

 ikv f  , [m·s-1] (3.19) 

kde  k … hydraulická vodivost [m·s-1], 

i … hydraulický sklon [-]. 
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3.4.5 Rychlost proudění v pásmu provzdušnění 

Pásmem provzdušnění (aerace) se rozumí oblast, v níž voda nevyplňuje celý volný prostor 
tzv. póry mezi pevnými částicemi zeminy, ale část je zaplněna vzduchem [49]. 

Protože neexistuje zákonitost v rozložení pórů a trhlin v zeminách a horninách, je obtížné 
určit rychlost proudění podpovrchové vody v jednotlivých bodech pórů.  

Proudění vody v porézním prostředí je mechanický proces, při kterém síly způsobující pohyb 
vody musí překonat odpor prostředí způsobený třecími silami mezi vodou a pevnými 
částicemi. Při tomto procesu dochází k přeměně mechanické energie na tepelnou. Proudění 
váhové jednotky vody se tedy děje z místa s větší mechanickou energií do místa s energií 
nižší. Přitom mechanická energie váhové jednotky vody v daném bodě porézního prostředí je 
dána jako práce, kterou je třeba vykonat k přemístění váhové jednotky vody z nulové úrovně 
do zvoleného bodu. Mechanická energie váhové jednotky vody udává potenciál proudění 
[34]. 

Řídicími silami, které ovlivňují pohyb vody v nenasycené zóně, jsou gravitace a tlakový 
gradient. Potenciál proudění je součtem dvou složek – gravitačního a tlakového potenciálu. 

3.4.6 Filtrační proudění v zemní hrázi 

Voda prosakující pórovitým prostředím působí jako objemové zatížení, které v prostředí 
vyvolá příslušné přetvoření a napjatost, proto by mělo řešení filtračního proudění předcházet 
posouzení přetvoření a stability sypané hráze. U hlinitých popř. i štěrkovitých a kamenitých 
materiálů s jemnou příměsí jílových částic může prosakující voda transportovat jemné částice 
póry mezi hrubšími zrny (sufoze). Specifickým účinkem prosakující vody může být ztekucení 
zemin (hlavně u písků), a to jednak účinkem proudového tlaku vody, jednak dynamickými 
(hlavně seizmickými) účinky [6].  

Filtrační proudění se matematicky modeluje jako pohyb vody nedeformujícím se pórovitým 
prostředím (tzv. klasické řešení), popř. prostředím, kde přetvoření zpětně ovlivní proudění 
(tzv. sdružená úloha s aplikací především při konsolidaci zemin). 

Základem pro numerické řešení filtračního proudění je lineární, rovinný nebo prostorový 
Darcyho vztah (3.18), který má určité meze platnosti. V případě soudržných (jílovitých) 
zemin přestává být účinek gravitačních sil dominantní a naopak u hrubozrnných materiálů 
nelze setrvávat na předpokladu lineární závislosti odporů proudění na rychlosti [6]. 

Pro skutečnou průměrnou rychlost vn v kvadratické oblasti proudění (uplatní se hlavně 
u drenážních těles) lze použít vztah 

,2 ideg
U

M
vn    [m·s-1] (3.20) 

kde  M … součinitel vyjadřující tvar zrn [-], 

 U … číslo nestejnozrnnosti materiálu [-] (3.6), 

 α… experimentálně určená hodnota (α÷0,26), 

 e … číslo pórovitosti [-] (3.8), 

 d … charakteristický rozměr zrn [m], 

 i … hydraulický gradient [-]. 
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Oprávněnost použití tohoto vztahu je třeba ověřit výpočtem charakteristiky 
,3 idex   [-] (3.21) 

která je obdobou Reynoldsova čísla. Pro x < 0,7 jde o oblast laminárního proudění, pro x > 3,5 
(až 5) jde o turbulentní proudění. V přechodové oblasti je možno použít experimentálně 
stanovených redukčních koeficientů pro převod vypočtené rychlosti vn na skutečnou rychlost 
vp [6]. 

 

3.5 MONITOROVÁNÍ ZEMNÍCH HRÁZÍ 

Je mnoho důvodů proč a způsobů jak provádět hodnocení bezpečnosti provozu zemních 
sypaných hrází. Pokud byla při inženýrsko-geologickém průzkumu (IGP) stanovena riziková 
místa nebo se objevila při provozování vodního díla, je vhodné vědět, jak se mění vlastnosti 
zeminy v průběhu jejího zatěžování běžnými, resp. v dané lokalitě obvyklými i extrémními 
vlivy (sucho, extrémní srážky, extrémní úroveň vodní hladiny a další). 

Pokud byla při IGP nalezena riziková místa v tělese zemní hráze, je možné pro její 
monitorování zvolit 

- přímé metody, 

- nepřímé metody. 

Přímé měřicí metody využívají především geologické sondování, a to jak ruční, tak 
mechanické, kdy dojde k vytvoření šachty, štoly, odkryvu nebo odebrání vzorku 
k laboratornímu rozboru. Metody přímé jsou destruktivní. Při jejich aplikaci může dojít 
k nevhodnému zásahu do konstrukce zemní hráze, který může mít negativní následky. 
Hodnota sledované veličiny se zjišťuje přímo měřením.  

Nepřímé měřicí metody se řadí do kategorie nedestruktivních metod, které jsou šetrnější ke 
konstrukci zemní hráze. Metody využívají znalosti reakce různých materiálů na různé 
podněty. Proměnlivost elektrického odporu, rychlost šíření seismických impulsů a další 
měřené parametry umožňují vymezit geometrii rozhraní a bloků mechanicky a geneticky 
různých materiálů. Hodnota sledované veličiny se získá z měření veličin vázaných s měřenou 
veličinou známým vztahem a provedených přímými měřicími metodami. 

3.5.1 Přehled geofyzikálních metod 

Geofyzika a její průzkumné metody představují multidisciplinární vědní obor, který se zabývá 
studiem fyzikálních polí zemského tělesa, sledováním jejich vývoje a zákonitostí [33]. 
Původně byla jednou ze součástí geologie, v průběhu 20. století se však stala samostatným 
vědním oborem [52]. Geologická stavba zemské kůry a svrchní vrstvy zemského pláště jsou 
předmětem zájmu aplikované geofyziky, která řeší konkrétní otázky a problémy související 
s potřebami a činností lidské populace. Jedná se zejména o vyhledávání ložisek nerostných 
surovin, řešení geoekologické, inženýrskogeologické, hydrogeologické problematiky atd. 
[33]. Geofyzikální metody průzkumu tvoří velmi rozsáhlý komplex různých metod, jejich 
variant a modifikací. Podstatou geofyzikálních metod je schopnost detekce nehomogenit 
v rozložení fyzikálních polí Země, protože ze změn fyzikálních polí Země je možno usuzovat 
na nehomogenity v zemské kůře [24]. 
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Základní dělení geofyzikálních metod průzkumu vychází z fyzikálních principů a charakterů 
studovaných polí 

- gravimetrické metody – studují rozložení tíhového pole Země, 

- magnetometrické metody – studují rozložení magnetického pole, 

- geoelektrické metody – studují rozložení geoelektrických polí, 

- radionuklidové metody – studují přirozené a umělé radioaktivní pole, 

- geotermické metody – studují tepelné pole, 

- seismické metody – studují pole seismických vlnění [24], [52]. 

Další dělení geofyzikálních metod je možno vztáhnout k pozici měření, tj. zda se měří na 
zemském povrchu, v podzemí, ze vzduchu, z mořské hladiny nebo pod ní, ve vrtech apod. 
Geofyzikální metody mohou být také seskupovány do metodických celků, kde hlavním 
kritériem výběru vhodných metod a metodik je oblast použití, např. geofyzikální metody 
vhodné při ložiskovém průzkumu, geofyzikální metody v geomorfologii, inženýrské geologii, 
hydrogeologii atd. [46]. Geofyzikální metody v geomorfologii napomáhají poznání 
geologické stavby horninového prostředí, umožnují prostorové vymezení kvazihomogenních 
celků, umožňují sledovat změny v rozložení fyzikálních polí, apod. Za nejčastěji používané 
a nejlépe metodicky propracované je možné považovat geoelektrické a seismické metody 
průzkumu, v posledních letech se do popředí zájmu dostávají metody dálkového průzkumu 
Země [24], [46], [52]. 

Geoelektrické metody 

Geoelektrické metody studují rozložení geoelektrických polí – přirozených i umělých, 
elektrických, elektrochemických a elektromagnetických. 

Historie geoelektrických metod sahá do 17. století, kdy byly objeveny první poznatky 
o elektrických vlastnostech hornin, počátkem 18. století bylo prokázáno, že Země (takže 
i hornina), je vodič [19]. V období po 1. světové válce dochází k velkému rozmachu 
geoelektrických metod, jsou objeveny odporové, induktivní a potenciálové metody. Vzhledem 
k rozdílným přístupům řešení uvedené problematiky dochází k rozložení výzkumu na několik 
škol, z nichž nejvýraznější jsou škola francouzská (hl. představitel C. Schlumberger [20]) 
a americká (představitelé C. Barus, R. C. Wells, později F. Werner [56]). Později byly 
výrazné švédská severská škola a sovětská škola, kde jejich představitelé dosáhli výsledků při 
aplikaci induktivní metody. Při svých výzkumech aplikovali jak stejnosměrné, tak i střídavé 
metody [28]. Po 2. světové válce došlo k největšímu rozmachu v teorii a interpretaci, 
v posledních 30 letech dochází k masivnímu rozvoji přístrojové techniky [7], [24], [52]. 

Geoelektrické metody se podle druhu studovaného pole dělí na 

- stejnosměrné metody (např. odporové metody, stejnosměrné potenciálové metody), 

- elektromagnetické metody (např. radiolokační metoda, metoda velmi dlouhých vln, 
geoelektromagnetická metoda tzv. GEM, elektrická impedanční spektroskopie), 

- elektrochemické metody (metoda spontánní a vyzvané polarizace) [46]. 

Dále lze geoelektrické metody používat jako metody 

- sondovací (sledování změn v rozložení hodnot měřené veličiny ve vertikálním směru), 

- profilovací (sledování změn ve směru horizontálním). 
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Při geofyzikálním průzkumu vodního díla se geofyzikální metody používají v různých 
etapách výstavby i provozu 

- při průzkumu vybraného přehradního místa, 

- při průzkumu zátopové oblasti, 

- při průzkumu vhodných (místních) stavebních materiálů, 

- při průzkumu v místě budoucích stavebních objektů, 

- kontrolní měření při průzkumu a výstavbě, 

- práce při provozu díla [18].  

Pro jednotlivá stádia přípravných prací, výstavby a kontroly za provozu jsou vhodné různé 
měřicí a monitorovací metody. Ve své disertační práci se zabývám jen měřením 
a monitorováním zemních hrází malých vodních nádrží v průběhu jejich provozu. 

3.5.2 Geofyzikální metody používané k monitorování zemních hrází 
malých vodních nádrží 

Vzhledem k rychlému rozvoji a velkému množství výrobců přístrojů využívajících 
geofyzikálních metod se v publikacích vyskytují odlišné názvy, ty zde uvedené vychází 
převážně z [18].  

Při sledování vodního díla v průběhu jeho provozu se velmi často používají geoelektrické 
metody, jako jsou 

- vertikální elektrické sondování, 

- odporové profilování, 

- multielektrodové profilování, 

- elektromagnetické profilování, 

- georadar, 

- spontánní polarizace, 

- metoda velmi dlouhých vln. 

Ze skupiny seizmických metod je to 

- mělká refrakční seizmika, 

- seizmická tomografie, 

- akustická měření, 

- a další. 

Mezi využívané gravimetrické metody patří 

- profilová měření, 

- zjišťování objemové hmotnosti. 

Používané karotážní metody jsou 

- karotážní měření pro zjištění mechanických vlastností, 

- hydrogeologická karotáž, 
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- přesná inklinometrie, 

- optická dokumentace vrtů, 

- a další. 

Magnetometrické metody 

- profilová měření, 

- zjišťování susceptibility. 

Další metody 

- termická měření, 

- radiometrická měření, 

- dálkový průzkum a letecká geofyzika. 

Více informací k jednotlivým metodám je uvedeno např. v [7], [18], [24], [28] nebo [46]. 

 

V souvislosti se sledováním změn obsahu vody s cílem určení anomálií v tělese zemní hráze 
se především využijí 

- (dipólové) elektromagnetické profilování, 

- geologický průzkum geofyzikálními radary (georadary), 

- elektrická impedanční spektrometrie (odporové profilování), 

- spontánní polarizace, 

- vertikální odporové sondování, 

- symetrické odporové profilování. 

3.5.3 Princip geoelektrických odporových metod 

Geoelektrické měřicí metody patří mezi efektivní nepřímé metody často využívané ve 
stavební praxi např. při geofyzikálním průzkumu či geofyzikálních měřeních pro 
hydrogeologický průzkum. Důvodem jejich velkého využití je široká škála vlastností 
používaných materiálů, které mají vliv na tvar a velikost geoelektrických polí [18].  

Geoelektrické metody se využívají jak ve stejnosměrných zapojeních, tak i ve střídavých 
elektrických obvodech [28].  

V současné době jsou odporové metody využívány v mnoha vědních oborech. Např. 
v medicíně se využívají při identifikaci buněk s rozdílným potenciálem (rakovinotvorné, 
deformované či jinak poškozené buňky), v elektrotechnice pro zjišťování čistoty polovodičů 
(především metoda elektrické impedanční spektrometrie), v zemědělství při zjišťování změn 
vlhkosti půdy, ve stavebnictví při sledování vlhkosti zdiva apod. Je však nutno konstatovat, že 
nepřímé metody vyžadují vysokou odbornou úroveň měřičů a odborníků interpretujících 
výsledky měření [35], [46] 

Stejnosměrné odporové metody 

Stejnosměrná elektrická odporová metoda byla první geofyzikální metodou, která byla 
použita v archeologii (asi R. J. C. Atkinson kolem 1946) [26].  
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Odporové metody vycházejí z Ohmova vztahu (3.22). Na Obr. 3.9 jsou uvedeny diagramy 
uplatnění stejnosměrných obvodů při aplikaci v oblasti měření [44].  

 
I

U
R  , [Ω] (3.22) 

kde  I… elektrický proud [A], 

U… elektrické napětí (potenciál) [V], 

R… elektrický odpor [Ω]. 

 

 
Obr. 3.9 Schematizace stejnosměrných měřicích obvodů  

Jako stejnosměrné metody označuje ty geoelektrické metody, které zkoumají rozložení 
elektrického napětí (potenciálu), gradientu potenciálu nebo stejnosměrného proudu. 
Nejrozšířenější metodou je multielektrodová odporová metoda. Při terénním měření se 
proudovými elektrodami C1 a C2 zavádí do země proud I, mezi měřicími elektrodami P1 
a P2 se zaznamenává potenciálový rozdíl ΔU. Pokud se nemění rozestupy elektrod (všechny 
stejné) a s uspořádáním se pohybuje po profilu, jedná se o metodu odporového profilování se 
zapojením elektrod odpovídajícím Wennerovu uspořádání (Obr. 3.10). Zůstává-li střed 
uspořádání elektrod na místě a mění se rozestup elektrod, jedná se metodu vertikálního 
elektrického sondování, nejčastěji při Schlumbergerově zapojení měřicích elektrod. Slouží 
zejména ke studiu horizontálně zvrstveného prostředí [44].  
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Obr. 3.10 Wennerovo uspořádání (na svorky C1, C2 je připojen zdroj elektrického proudu, na svorky P1, 

P2 měřidlo elektrického napětí) 

Střídavé odporové metody 

Na Obr. 3.11 je uveden diagram uplatnění střídavých obvodů při aplikaci v oblasti měření 
[44]. 

Obdobně jako elektrický odpor R charakterizuje vlastnosti prostředí pro stejnosměrný proud, 
elektrická impedance Z je základní charakteristikou, kterou je nutno znát při analyzování 
elektrických vlastností prostředí pro střídavý elektrický proud [44]. Ohmův vztah pak má tvar 

 
I

U
Z  , [Ω] (3.23) 

kde  Z…fázor elektrické impedance [Ω],  

U… fázor elektrického napětí [V], 

I… fázor elektrického proudu [A]. 

 

 
Obr. 3.11 Schematizace střídavých měřicích obvodů  
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Elektrická impedance je komplexní veličina, má dvě složky – reálnou, kterou představuje 
zpravidla elektrický odpor (rezistance) R a imaginární tzv. reaktanci X, která je kmitočtově 
závislá [44]. 

  sincos ZjZXjR Z , [Ω] (3.24) 

kde R… elektrický odpor [Ω], 

 j...   imaginární jednotka [-], 

 X… reaktance [Ω], 

|Z|… modul elektrické impedance [Ω], 

φ … fázový posun [-]. 

 

Fázor elektrické impedance Z je charakterizován modulem 
impedance |Z| a fázovým posunem φ. 

Kde  

22 XRZ  ,  [Ω]                      (3.25) 









R

X
arctg . [-]                        (3.26) 

 

V závislosti na úhlové rychlosti ω se na hodnotě reaktance X [Ω] podílí kapacita C 
a indukčnost L studovaného elektrického obvodu 

 
Cj

LjX





 1
, [Ω] (3.27) 

kde ω … úhlová rychlost [rad·s-1], 

 C … kapacita [F], 

 L … indukčnost [H]. 

 

Část tvořená kapacitou se nazývá kapacitance (kapacitní reaktance, neboli impedance 
kondenzátoru) XC a je to zdánlivý odpor součástky s kapacitou proti průchodu střídavého 
elektrického proudu dané frekvence.  

Část reaktance tvořená indukčností se nazývá induktance (induktivní reaktance, neboli 
impedance cívky) XL a je to zdánlivý odpor součástky s indukčností proti průchodu střídavého 
elektrického proudu. Je to část celkové impedance indukčnostního charakteru. 

Kapacitance i induktance způsobují v RLC obvodech fázový posun mezi proudem a napětím 
[44]. 

Pórovité zemní prostředí lze popsat elektrickou impedancí ekvivalentního elektrického 
obvodu tvořeného kombinací rezistoru R, induktoru L a kapacitoru C. Lze je zapojit v obvodu 
střídavého proudu, a to sériově (pro všechny prvky obvodu je společný fázor proudu) nebo 
paralelně (pro všechny prvky obvodu je společný fázor napětí). Paralelní zapojení pro měření 
v zeminách je vhodnější [41]. 

ωZ 

R 

X 

φ 

|Z| 
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Je nutno zdůraznit, že v případě paralelní kombinace prvků R a X výpočet 
celkové měřené impedance Z vychází z jednotlivých admitancí Y těchto 
prvků a platí 

 BjG 
Z

Y
1

, [S] (3.28) 

kde výraz 
G

R


1

 [S] představuje reálnou část admitance – konduktanci (elektrickou 
vodivost) a B je imaginární část admitance – susceptance [S].  

Celková admitance v komplexním tvaru je vyjádřena výrazem 

 
























2222
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Y . [Ω] (3.29) 
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 Y . [S] (3.30) 

Při popisu zemin se velmi často pracuje s tzv. rezistivitou (měrný nebo specifický elektrický 
odpor) [44]. 

Rezistivita ρ je fyzikální veličina, vyjadřující elektrický odpor vodiče jednotkové délky (1 m) 
a jednotkového průřezu (1 m2). Jedná se o materiálovou konstantu, která vyjadřuje vlastnost 
sledovaného prostředí, tím že charakterizuje jeho elektrický odpor tj. odpor prostředí proti 
průchodu elektrického proudu (závisí na složení půdy, vlhkosti, teplotě, klimatických 
podmínkách) [44]. 

 
l

A
R  , [Ωm] (3.31) 

kde A … plocha elektrického vodiče [m2], 

 l… vzdálenost dvou elektrod [m]. 

Inverzní hodnotou rezistivity je konduktivita σ, což je měrná elektrická vodivost a vyjadřuje 
schopnost prostředí vést elektrický proud. 

 


 1
 . [S·m-1] (3.32) 

Více informací o jednotlivých veličinách je uvedeno například v [44], [52]. 
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4  MONITOROVÁNÍ METODOU ELEKTRICKÉ 
IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE  

Z geofyzikálních metod jsem pro monitorování změn probíhajících v důsledku filtračních 
procesů v tělesech zemních hrází malých vodních nádrží zvolila metodu elektrické 
impedanční spektrometrie (EIS). 

 

4.1 ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE 

Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) je nepřímá, elektromagnetická, impedanční měřicí 
metoda aplikovaná při monitorování zemin zatěžovaných vodou. EIS se pro svoji informační 
schopnost stala populární analytickou metodou a zaujala přední místo při studiu fyzikálních 
a chemických vlastností materiálů a živých tkání. Využita již byla např. při zjišťování 
chemické čistoty materiálů, obsahu vody, koncentrace roztoků, koroze materiálu, 
patologických změn buněk, atd. [46].  

Využití EIS k účelům monitorování zemních hrází je v ČR (Evropě) spíše unikátní, jelikož 
zde převládá používání přístrojů pracujících na principu buzení elektrického pole 
stejnosměrným signálem (odporové metody). Střídavé metody jsou rozšířeny zejména v USA 
[52].  

4.1.1 Princip metody  

Základním principem metody je měření frekvenční charakteristiky elektrické impedance 
testované látky v komplexním tvaru, tj. závislost elektrického odporu R a reaktance X resp. 
modulu elektrické impedance |Z| a fázového úhlu φ látky na frekvenci napájecího signálu. 
Reálnou složku představuje ekvivalentní odpor R resp. jeho převrácená hodnota, elektrická 
vodivost G, která charakterizuje obsah vody v zemině. Reaktance, imaginární složka 
elektrické impedance X, je v zeminách reprezentována zpravidla kondenzátorem, jehož 
kapacita charakterizuje zeminu (kapitola 3.5.3) [39]. 

Z metod pro měření elektrické impedance je pro řešení měřicích přístrojů elektrické 
impedance Z-metrů zvolena metoda tří voltmetrů. Jedná se o srovnávací metodu, tj. měřená 
elektrická impedance se porovnává s úbytkem napětí na normálovém odporu [34].  

Měřená data přijímaná v PC představují hodnoty elektrické impedance ekvivalentního obvodu 
tvořeného paralelní kombinací odporu R a reaktance X. 

4.1.2 Měřicí přístroje 

Na výše uvedeném principu byly v LVV ÚVST FAST VUT v Brně realizovány měřicí 
přístroje – Z-metr 1 (v rámci GA ČR 103/01/0057, doba řešení 2001 – 2003), který je určený 
pro měření v laboratorních podmínkách, Z-metr II (GA ČR 103/04/0741, doba řešení 2004 – 
2006), prototyp vyvinutý pro měření v laboratorním i reálném prostředí, bateriový přístroj  
Z-metr 2A vyvinutý pro měření v terénu (E!3838, doba řešení 2007 – 2009), Z-metr III 
(E!4981, doba řešení 2010 – 2012), manuální přístroj pro měření v laboratorním i reálném 
prostředí a Z-metr IV (E!7614, doba řešení 2013 – 2016), přenosný přístroj vhodný pro 
laboratorní i terénní použití s možností dálkového ovládání a snímání dat. Přístroje první 
a druhé řady byly realizovány firmou HAAL Elektro, s.r.o., přístroje třetí a čtvrté generace 
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byly vyvinuty a realizovány firmou dioda.cz pana Ing. Karla Radovského. Všechny splňují 
vysoké nároky na přesnost a reprodukovatelnost měření. Ke každému přístroji existuje 
software a uživatelský manuál. Metrologicky byly ověřeny parametry uvedené v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Parametry přístrojů Z-metr 1, Z-metr II, Z-metr 2A, Z-metr III a Z-metr IV 

Parametr  Z-metr 1  Z-metr II Z-metr 2A  
Z-metr 

III  
Z-metr IV 

Impedanční 
rozsah 

10 Ω –  
10 MΩ 

10 Ω –  
1 MΩ 

10 Ω –  
1 MΩ 

100 Ω –  
1 MΩ 

10 Ω –  
1 MΩ 

Frekvenční 
rozsah 

10 Hz –  
8 MHz 

100 Hz – 
 20 kHz 

100 Hz –  
10 kHz 

1 kHz –  
100 kHz 

100 Hz –  
200 kHz 

Úroveň 
napětí 

0,01 V – 0,70 V 
krok 0,005 V 

0,5 V – 5,0 
V, krok 0,5 V 

0,5 V – 5,0 
V, krok 0,5 V 

1,0 V 0,2 V – 4,0 V 

Přesnost 
měření 
modulu Z  

0,2% z rozsahu 2% z rozsahu 2% z rozsahu 2% 
z rozsahu 2% z rozsahu

Přesnost 
měření fáze 0,2° 2° 2° 2° 2

Komunikačn
í rozhraní 

RS 232 USB 
USB 
LAN 

SC karta 

USB 
SD karta 

USB 
SD karta 
ethernet 

bluetooth 
Počet 
měřicích 
míst 

32 128 128 
1, 8, 16, 
32, 64, 

128 

1, 8, 16, 32, 
64, 128, 256 

Přepínač  externí interní interní 
interní, 
externí 

interní, externí 

Napájení  síťový zdroj 
síťový zdroj 

baterie 
baterie baterie baterie 

 

     

Obr. 4.1 Realizované přístroje – zleva Z-metr 1, Z-metr II, Z-metr 2A, Z-metr III a Z-metr IV 

Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z jednotlivých experimentů byly přístroje 
koncipovány tak, aby umožňovaly i monitorování přechodového děje (kontinuální měření na 
jedné předem určené frekvenci či měření ve zvolených diskrétních časech na jedné frekvenci) 
nebo měření charakteristik v určitých diskrétních časech ve frekvenčním spektru. Vyšší 
efektivnosti měření je dosaženo digitalizací celé měřicí trasy. Řešení impedančního 
spektrometru Z-metru je na trhu ojedinělé. 

Z hlediska zapojení je v mnou aplikovaných přístrojích Z-metr II a Z-metr 2A možné využít 
dvousvorkovou měřicí sestavu (Obr. 4.2) nebo čtyřsvorkovou měřicí sestavu (Obr. 4.3). 
Čtyřsvorkové zapojení má oddělen budicí i měřicí obvod, takže eliminuje parazitní vlivy, 
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v případě dvousvorkového principu měření je obvod jen jeden a k eliminaci parazitních 
odporů nedochází. 

 

 

 

Obr. 4.2 Dvousvorkový princip měření 

 

 

 
Obr. 4.3 Čtyřsvorkový princip měření 

O konstrukčním a funkčním řešení přístroje Z-metr III je možné konstatovat, že se jedná 
o mobilní modifikaci přístroje Z-metr II. I přes velmi moderní vzhled a podstatné zmenšení 
velikosti se vývoj oproti Z-metru 2A vrátil k manuálnímu nastavování a ovládání přístroje. 

Obdobnou analogii je možné najít také u přístrojů Z-metr IV a Z-metr 2A. U těchto přístrojů 
lze využívat časovače, dálkových přístupů a dalších funkcí. 

Z = Zx   [Ω]

Z = Zx + ZC1 + ZC2 + ZT1 +ZT2  [Ω] 

Zcx – parazitní el. impedance na kontaktu zemina-elektroda; ZTx – parazitní el. impedance daná délkami 
vodičů 
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4.1.3 Využití EIS ve vodním hospodářství 

2006 – 2013  monitorování hráze malé vodní nádrže Bezedník III; 

2008 – 2012  monitorování Rybníka u kostelíka – Jevíčko; 

2011 – dosud  monitorování zemní hráze nádrže Karolinka. 

Aplikací metody EIS lze ve sledované oblasti zjistit rozložení elektrické impedance. Pomocí 
měřené rezistance a reaktance je možno vyjádřit další elektrické veličiny s vazbou na 
vlastnosti či např. nasycenost zeminy vodou [15]. 

Z fyzikální podstaty měřicí metody vyplývá, že hodnota elektrické vodivosti se mění 
dominantně s obsahem a kvalitou (obsah elektricky vodivých iontů) vody v měřeném profilu. 
Měřicí sestava by proto měla obsahovat konduktometr, který měří aktuální vodivost 
zatěžovací vody, měřič srážek, výšky hladiny a teploty, neboť změna měřené impedance 
může být způsobena nejen vlivem změny zatížení hráze, ale i chemickým složením vody, 
povrchovým navlhnutím hráze v důsledku deště, či změnou teploty vody. Znalost podmínek 
monitorování dovoluje jeho objektivní vyhodnocení. 

Lze proto konstatovat, že s rostoucí hodnotou elektrické vodivosti stoupá nasycenost zeminy 
vodou. Z elektrického odporu (rezistance) lze vyjádřit konduktanci (elektrická vodivost), 
konduktivitu (měrná elektrická vodivost) nebo rezistivitu (měrný elektrický odpor) [15].  

Rezistivita ρ je materiálová konstanta, která popisuje elektrickou vodivost vodiče (zeminy, 
vody) [13]. 

Konduktivita σ je schopnost prostředí vést elektrický proud. Je dána obsahem všech vodivých 
látek obsažených ve vodě, v případě saturovaných zemin odpovídá hydraulické vodivosti. 
Čím je větší vodivost, tím silnější elektrický proud prochází vodičem při stejném napětí. 
Konduktivita vody je dána obsahem všech vodivých látek v ní obsažených, představuje 
přibližnou míru koncentrace iontů ve vodě, resp. iontově rozpuštěných látek, s nimiž se voda 
v zemině potká a rozpustí [76]. 

Vyhodnocení změn konsolidace zeminy, případně její granulometrie je možné sledovat 
pomocí změn imaginární složky elektrické impedance, tj. reaktance X, popř. jejích analogií, 
jako je susceptance B [13]. 

Z modulu elektrické vodivosti lze zjistit admitanci Y, která monitoruje volnou vodu v pórech. 

Rozložení jednotlivých veličin je sledováno uvnitř zájmového objektu, proto lze pozorovat 
vnitřní strukturu (měření) nebo její případné změny (monitorování) [15]. 

4.1.4 Výhody a nevýhody realizované aparatury založené na metodě 
EIS 

Výhody: 

- nepřímá => elektrická nedestruktivní měřicí metoda;  

- jednoduchost ovládání přístroje; 

- jedinečnost aplikace ve vodním hospodářství;  

- srozumitelnost měřicího postupu; 

- opakovatelnost měření;  



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 45

- pro komerční využití dostupnost měřicí aparatury či realizace měření formou služby;  

- vzhledem ke znalosti sledované problematiky a prostředí modifikovatelná délka sond 
(Karolinka až 13 m);  

- sondy se osazují jako ztracené [15].  

Nevýhody: 

- nepřímá měřicí metoda => nutnost kalibrace; 

- hmotnost a rozměry měřicího přístroje [15]. 

 

4.2 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE MONITOROVANÉ METODOU EIS 

V následujících kapitolách je uvedena charakteristika a popis dvou malých vodních nádrží, 
kde probíhalo monitorování filtračních procesů metodou EIS z důvodu pozorovaných ztrát 
vody v nádrži (Kobeřice) nebo z podezření na chyby při výstavbě hráze (Jevíčko). Umístění 
řešených lokalit v rámci ČR je znázorněno na Obr. 4.4. 

 

 
Obr. 4.4 Lokality s řešenými zemními hrázemi malých vodních nádrží v rámci ČR 

Začátky mojí práce se datují do doby, kdy sondy na první hrázi (Bezedník III u Kobeřic) již 
byly osazeny [14]. Proto jsem se zde účastnila jen měření a vyhodnocování výsledků. U druhé 
řešené hráze jsem byla přítomna již osazování a prováděla jednotlivá měření a vyhodnocování 
výsledků celého monitorování. 

V obou případech o monitorování požádal správce či majitel vodního díla. 
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4.2.1 Geometrie měřicích sond a způsob jejich osazení 

V textu práce používám 3 základní pojmy, jejichž význam je následující (Obr. 4.5) 

tyčová elektroda – měrná tyč osazená v hrázi, konstruována střídáním vodivé a nevodivé 
části; 

(měřicí) elektroda – vodivá část tyčové elektrody; 

(tyčová, měřicí) sonda – pár tyčových elektrod, které tvoří měřený profil. 

 

 
Obr. 4.5 Znázornění sondy, tyčové elektrody a elektrod 

Z fyzikálního hlediska lze používané sondy charakterizovat jako pasivní (neobsahují žádný 
aktivní prvek – generátor signálu, zdroj, apod.), kdy působením měřené veličiny dochází ke 
změně její charakteristické vlastnosti. Změna vlastnosti je mírou hodnoty měřené neelektrické 
veličiny [13], [14]. 

Pro sledování filtračních procesů probíhajících v zemině hráze bylo využito dvousvorkové 
zapojení měřicích sond [13]. 

Před osazováním sond do konstrukce hráze je důležité prostudovat všechny dostupné 
podklady o dané hrázi, zjistit si složení hráze a materiály používané při výstavbě a pokusit se 
co nejkonkrétněji lokalizovat místa předpokládaného či možného výskytu poruch hráze. 
Z provedené studie potom určit místa monitorování. 

4.2.2 Konstrukční řešení sond 

Realizovaná aparatura využívá různá konstrukční řešení monitorovacích sond. Pro 
monitorování zemních hrází malých vodních nádrží jsem ověřovala konstrukční řešení 
a aplikaci tyčové sondy dle Obr. 4.6.  
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Různý počet elektrod na tyčové sondě a jejich konstrukční uspořádání umožňuje 
monitorování v různých úrovních resp. hloubkách v tělese hráze, čímž je možno přesněji 
lokalizovat možné anomálie. Celková délka měřicích elektrod i sond je volitelná a vychází 
z požadavků měření (VD Karolinka – sonda dlouhá 13 m), počet elektrod na sondě je 
limitován počtem měřicích kanálu používaného přístroje (Tab. 4.1). Uspořádání elektrod 
(délku vodivé a nevodivé části) lze přizpůsobit dle potřeby.  

Konstrukčním materiálem používaných elektrod je trubice z nerezavějící oceli, vnitřního 
průměru 0,025 m s tloušťkou stěny 0,001 m. Distančním prvkem určujícím polohu elektrod 
a z hlediska přenosu elektrického signálu izolantem je polyamidová trubice odpovídajícího 
vnějšího průměru. Přenos signálu je realizován izolovaným měděným vodičem, který je 
veden středem tyčové elektrody.  

 

             

 
Obr. 4.6 Příklad sond používaných pro monitorování zemních hrází 

K zabránění vzniku parazitních elektrických odporů vniknutím vlhkosti do prostoru s vodiči 
jsou jednotlivé části (elektroda × izolant) odděleny těsnicím nevodivým silikonovým 
materiálem, který je použit také k utěsnění vrchní části tyčových elektrod. Jednotlivé vodiče 
jsou opatřeny popiskami a ukončeny krokodýlkou (Z-metr II), konektorem faston (Z-metr 2A) 
nebo 9 či 25 pinovým konektorem canon (novější Z-metry). Různé typy propojovacích prvků 
odpovídají konstrukčním řešením měřidel [14], [35]. 

Životnost použitých sond zatím není známa. První sondy byly osazeny na mnou řešené 
lokalitě zemní hráze malé vodní nádrže Bezedník III a do doby ukončení monitorování byly 
funkční. Může dojít k manuálnímu poškození způsobenému nedbalostí, špatným používáním 
nebo záměrným poničením. 

4.2.3 Postup při osazování sond 

Osazování tyčových elektrod je nedůležitější část přípravy celého monitorování. Při 
osazování je kladen důraz na přesnost provádění prací, je nutno dodržet podmínku kontaktu 
vnější stěny měřicí elektrody se zeminou z důvodu eliminace vlivu parazitních odporů. 
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V případě zemních hrází malých vodních nádrží je možné sondy osazovat manuálně, 
s výpomocí vrtací techniky nebo vrtnou soupravou (např. Pagani). Bylo zjištěno, že nejmenší 
průměr otvoru, který je proveditelný vrtnou soupravou, je 0,035 m [35]. Z důvodu 
minimalizace zásahu do tělesa zemní hráze byl zvolen průměr sond 0,025 m. Při použití vrtné 
soupravy je nutné upravit průměr vrtací hlavice. 

Manuální instalace měřicích sond je fyzicky namáhavá, ale výhodná z ekologického 
a ekonomického hlediska. Níže uvedený postup instalace lze aplikovat v závislosti na 
osazovaném prostředí. Jedná-li se o instalaci do materiálů hlinitých či mírně hlinitopísčitých 
a je-li možno hovořit o homogenních materiálech, není s manuální instalací do hloubek 5 m 
problém. Pokud se však jedná o materiály písčitohlinité s převahou písku nebo materiály 
heterogenní není prakticky možné dělené měřicí elektrody manuálně instalovat. V tomto 
případě je nutné zamyslet se nad vhodností metody, konstrukčním řešení a technologií 
instalace měřicích elektrod, aby mohly být požadované informace zjištěny. Celý postup 
instalace sond a rychlost osazování záleží na materiálovém složení zemní hráze. V některých 
případech je možno otvor vyvrtat pouze manuálně, v případě vrstev tvrdších materiálů se 
musí dopomoci vrtací technikou. Jelikož řešené lokality nemusí být vždy snadno dostupné, 
může být vrtání delších sond problematické.  

Jedná se o stabilní tzv. ztracené sondy, které zůstávají v dané lokalitě i po ukončení 
monitorování. 

 

  
Obr. 4.7 Používaný vrták a připravený otvor pro osazení tyče s elektrodami 

Ověřený postup při manuálním osazení sond sestává z níže uvedených kroků: 

1. Přesné zaměření monitorovacích míst, určených pro instalaci tyčových elektrod. 

2. V daném místě odkrytí zeminy cca 0,15 m pod povrch pro umístění schránky na 
vodiče a vrchní části tyčové elektrody. 

3. Vyvrtání otvoru v požadované délce (hloubce).  

Dle průměru zvolených elektrod konstantní rozšíření otvorů (max. r + 0,001 m 
z důvodu eliminace vzniku parazitních odporů); při obvyklém průměru elektrod 
0,025 m – rozšíření na požadovaný průměr 0,027 m. 

Pro zajištění kolmosti vrtání lze použít speciální stojan, jak ukazuje Obr. 4.8 (druhý 
zprava). 
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Obr. 4.8 Příprava a hloubení otvoru pro tyčovou elektrodu 

4. Do vyvrtaných otvorů umístění tyčové elektrody tak, aby při zasouvání nedošlo 
k poškození předvrtaných děr (Obr. 4.9). Každá z tyčí je opatřena hrotem pro 
snadnější zasouvání. Pro snazší instalaci sondy je doporučeno (dle typu zeminy) prolití 
otvoru vodou. 

 

    
Obr. 4.9 Osazování tyčové elektrody do tělesa hráze 

5. Zaslepení horních konců elektrod silikonovým tmelem, sloužícím k utěsnění proti 
vlhkosti, stabilizaci vodičů a zabránění poničení hlodavci a jinou zvěří (Obr. 4.10).  

6. Opatření volných konců vodičů popiskou a umístění pod povrch hráze tak, aby místa 
nebyla zřetelná a zabránilo se jejich případnému poničení. Většinou se jedná  
o zabalení do igelitového obalu, zatížení a zasypání zeminou (Obr. 4.10). 
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Obr. 4.10 Dokončení instalace zatěsněním vodičů, jejich zabezpečením a uložením 

7. Dle počtu sledovaných profilů a měřicích sond se postup opakuje. 

8. Po osazení lze ihned provést první měření, ale výsledky mohou být zkresleny prolitím 
otvorů vodou, případně nedoléháním zeminy k elektrodě. První měření je vhodné pro 
ověření funkčnosti elektrod. Se zahájením monitorování se doporučuje začít přibližně 
týden po instalaci.  

4.3 MĚŘICÍ APARATURA 

Nezbytné součásti používané měřicí aparatury při měření metodou EIS jsou osobní počítač, 
Z-metr, obslužný a uživatelský program, napájecí zdroj, měnič napětí a sondy osazené ve 
zkoumaném zemním prostředí.  

 

  
Obr. 4.11 Používané součásti měřicí aparatury s přístrojem Z-metr II 
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Obr. 4.12 Používané součásti měřicí aparatury s přístrojem Z-metr 2A 

Obsluha měřicí aparatury je dokumentována pro Z-metr II, který byl využíván na obou 
monitorovaných a v této práci řešených lokalitách.  

4.3.1 Programové vybavení přístroje Z-metr II 

Programové vybavení přístroje Z-metr II je tvořeno dvěma programovými bloky, jedním je 
obslužný program Z-scan [38] pro ovládání přístroje pomocí nadřazeného počítače a druhý 
představuje program zabudovaného signálového procesoru ADSP 2181, který je v modulu 
SERVICE (kapitola 4.4.2, příloha 1) načítán tlačítkem „HW Version“. Program signálového 
procesoru je značen jako DSP va.b, kde označení va.b představuje určitou fázi vývoje 
uvedeného uživatelského programového vybavení [37]. 

Přístroj Z-metr je ovládán pomocí osobního počítače, který vykonává funkci inteligentní 
konzoly sloužící k vizuálnímu kontaktu obsluhy s měřicím systémem. Programový blok  
Z-scan pracuje s podporou operačních systémů Windows 98 a vyšších, tvoří jej samostatné 
záložky sloužící ke kalibraci přístroje, spuštění měření, k nastavení vstupních parametrů 
měření, zobrazení měřených veličin a třídění měřených hodnot pro další zpracování. Program 
Z-scan byl v průběhu monitorování upravován z důvodu postupného poznávání požadavků 
kladených na jeho aplikaci při monitorování a zpracování dat. Při zahájení experimentálních 
měření a následně monitorování řešených zemních hrází jsem využívala verzi programu  
Z-scan v1.6, který byl i na základě mých poznatků, připomínek a návrhů postupně 
modifikován až na současnou verzi Z-scan v3.0 [38].  

Během měření jsou přijímána data ze Z-metru, připojeného na PC pomocí komunikačního 
rozhraní USB. Data lze zobrazit, případně archivovat v textovém souboru a po ukončení 
experimentu je lze rozbalit a zpracovávat např. v tabulkovém procesoru (MS Excel). 
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Obr. 4.13 Příklad první záložky programu Z-Scan v1.6 (diagnostické okno pro testování základních 

modulů přístroje)  

Více o nastavování parametrů a funkcí programu Z-Scan v1.6 je uvedeno v kapitole 4.4.2 
a příloze 1. 

 

4.4 ZAHÁJENÍ MĚŘENÍ 

Při práci s aparaturou a přístroji Z-metr se každá příprava měření skládá ze dvou hlavních 
částí, a to přípravy stanoviště a nastavení programu Z-scan. 

4.4.1 Příprava měřicího stanoviště 

Při přípravě měřicího stanoviště je třeba dbát na to, aby přístroj Z-metr byl na pevném 
stabilním podkladu, byl v dosahu délky vodičů měřicích elektrod a místa osazení elektrod 
byla dobře přístupná.  

Doporučený postup přípravy měření je: 

1. Zaznamenání výšky hladiny vody ve vodní nádrži a případně dalších parametrů dle 
požadavků monitorování (teplota vzduchu, teplota vody v nádrži, přítok, odtok, 
konduktivita vody apod.). 

2. Nalezení osazených sond.  

3. Odkrytí vodičů jednotlivých tyčových elektrod. 

4. Vyjmutí vodičů z ochranného obalu. 

5. Nalezení vhodného místa pro měřicí aparaturu na koruně zemní hráze tak, aby bylo 
v dosahu vodičů připojovaných sond (Obr. 4.14). 
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Obr. 4.14 Vhodné místo pro měření na hrázi Rybníka u kostelíka, stanoviště 3, místo v dosahu délky 

vodičů všech 4 tyčových elektrod 

6. Ustavení měřicí aparatury – připojení Z-metru k PC a dle použitého přístroje  
(Z-metr II) také na zdroj napětí (autobaterii) doplněný o měnič napětí. Součásti měřicí 
aparatury jsou na Obr. 4.12. 

7. Propojení měřicích elektrod s příslušnými kanály měřicích desek přístroje Z-metr. 
Vodiče by měly být opatřeny popiskou nebo barevně odlišeny, aby nemohlo dojít 
k chybnému propojení.  

 

   

   
Obr. 4.15 Propojení vodičů elektrod na jednotlivé kanály měřicí desky přístroje Z-metr II (nahoře) 

a přístroje Z-metr 2A (dole) 
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8. Zapnutí přístrojů a nastavení požadovaných parametrů měření. 

Jednotlivé kroky se mohou lišit v závislosti na používaném přístroji. Hlavní změny jsou 
v tom, že přístroje vyšší řady než Z-metr II mají integrovanou baterii, a tudíž není potřeba 
externí napájecí zdroj a měnič napětí. Dále se u jednotlivých přístrojů liší způsob napojení 
vodičů (dle koncovek vodičů – kapitola 4.2.2). 

4.4.2 Práce s programem Z –scan 

Pro účely monitorování řešených zemních hrází při použití přístroje Z-metr II byl používán 
program Z-scan v1.6, ze kterého jsou také názorné ukázky. 

Před zahájením měření je nutno nastavit parametry programu Z-scan [37] a [38]. 

Program Z-scan tvoří samostatné záložky (moduly), umožňující identifikaci přístroje, 
nastavení parametrů měření, zobrazení měřených veličin, nastavení archivace výsledků a další 
kroky obsluhy a zpracování dat. 

V mnou používané verzi v1.6 programu Z-scan v1.6 při použití Z-metru II se pracuje s 5 
základními programovými moduly, a to 

- modul SERVICE 

- modul MEASURE 

- modul SELECT 

- modul CALIB 

- modul SORTING 

V příloze 1 jsou položky jednotlivých modulů rozepsány a vysvětleny. 

 

4.5 PRŮBĚH A VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Před zahájením sběru dat je nutno mít pevně rozvrženou jeho koncepci. V obou sledovaných 
lokalitách jsem prováděla monitorování, kdy jsem pravidelně jedenkrát měsíčně sbírala data. 
V případě výjimečné události (extrémní lokální přívalová srážka, extrémní sucho, výlov 
rybníka apod.) jsem data vyhodnocovala i v souvislostech jednorázových měření. 

4.5.1 Postup měření 

Měření je prováděno po měrných profilech, každý profil vytváří sonda skládající se ze dvou 
tyčových elektrod, proto pro každé jednotlivé měření jsou připojeny zvolené vodiče právě 
dvou sousedních tyčových elektrod. 

Vyhodnocení měření je prováděno v tzv. virtuálním bodě. Virtuální bod, je vyhodnocovaný 
bod, který se nachází uprostřed horizontálně i vertikálně děleného aktuálně měřeného profilu. 
Rozložení vyhodnocovaných (virtuálních) bodů je znázorněno na Obr. 4.16. 
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Obr. 4.16 Schéma znázorňující sondy s elektrodami a umístění virtuálních (vyhodnocených) bodů 

Výsledkem každého měření jsou hodnoty reálné (R) a imaginární (X) složky elektrické 
impedance. Při znalosti geometrie umístění a velikosti sond je možno další elektrické veličiny 
(G, Z, φ, ρ, σ, Y), dle vzorců v kapitole 3.5.3, dopočítat. 

Za předpokladu připravené měřicí aparatury je postup měření resp. monitorování 
následující: 

1. Dle kapitoly 4.4.1 připravit stanoviště, propojit sondu se Z-metrem a Z-metr s PC 
(Obr. 4.17). 

2. V programu Z-scan (modul SERVICE, kapitola 4.4.2) načíst HW Version – verze 
zabudovaného signálového procesoru připojeného přístroje Z-metr. Při zeleně svítícím 
CMD Status (ready) a USB Port Status (Connected) konfigurovat měření. Při hlásící 
chybě překontrolovat propojení všech částí měřicí aparatury, popř. připojit znovu. 

3. V modulu MEASURE zvolit umístění ukládání naměřených dat a nastavit frekvenci, 
amplitudu a prodlevu mezi přepnutím měřicího kanálu a sejmutím naměřené hodnoty 
(při monitorování zemních hrází doporučeno a používáno Freq. = 8 kHz, Amp. = 
128 LSB, Switch Latency ≥ 200 ms). Zavedené nastavení parametrů dodržovat při 
všech opakováních měření. 

4. Dle připojení desky a elektrod v modulu SELECT zaškrtnout číslo použité desky a na 
ní měřené kanály. 

5. Načtení kalibrační konstanty proběhne automaticky po načtení HW Version, do 
kalibrace se nezasahuje, nejedná se o uživatelskou, ale servisní položku. 

6. Po nastavení všech parametrů zahájení měření stisknutím tlačítka Start v modulu 
MEASURE. Probíhá cyklické měření parametrů elektrických vodičů tvořených 
zeminou v úrovních od nejhlouběji uložené elektrody po elektrodu nejblíže povrchu, 
se zvolenou dobou přepínání (přepínání dle nastavené Switch Latency). Ukončení 
měření se provede stisknutím tlačítka Stop (modul MEASURE). Počet opakování 
měření na jednom kanálu (doporučený min. 5, optimálně 10) se odhaduje dle doby 
probíhajícího měření jednoho měrného profilu. 

7. Po proběhnutí měření na jedné sondě následuje odpojení vodičů, připojení dalších 
z dalšího požadovaného měrného profilu (popř. změna stanoviště přemístěním 
aparatury) a opakování postup v bodech 4. – 7. 
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8. V záložce SORTING nastavení umístění výstupů jak formátu *.txt (do Poznámkového 
bloku), tak *.xls (do MS Excelu). 

9. Po ukončení měření na všech měrných profilech nezapomenout vrátit stanoviště do 
původního stavu a zpátky „ukrýt“ vodiče do tělesa hráze, aby nebyly lehce viditelné 
a nelákaly k poškození lidmi či zvěří. 

 

 

  
Obr. 4.17 Připravené stanoviště pro měření příčného profilu a detail zapojení vodičů s využitím desky č. 4 

Výše uvedený postup se týká měření při použití přístroje Z-metr II, při využití novějších 
přístrojů se postup liší hlavně nastavováním programu Z-scan, jelikož novější verze mají 
vyšší počet modulů a funkcí (Obr. 4.18). 
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Obr. 4.18 Příklad dialogového okna modulu MEASURE (nyní MEASURE CONFIG) při použití přístroje 

Z-metr 2A [38] 

4.5.2 Doporučený postup zpracování dat 

Program Z-scan měřená data přímo zobrazuje (záložka MEASURE) a současně ve formátu 
textového editoru ukládá na záznamové médium (např. disk PC). Pomocí modulu SORTING 
je možno naměřená data třídit a exportovat do MS Excel (kapitola 4.4.2). 

Na Obr. 4.19 je uveden příklad výstupu dat z programu Z-scan do Poznámkového bloku 
(*.txt), při výstupu do MS Excel (*.xls) je vytvořen samostatný soubor pro měřený profil 
a samostatný list v tomto souboru pro každý kanál, 
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Obr. 4.19 Výstup z programu Z-scan – příklad výsledků měření ze dne 2.12.2011 na jednom stanovišti 

v lokalitě u Jevíčka 

kde v záhlaví pole představuje:  

Brd (= Board) – číslo měřicí desky, v našem případě připojeno na desku č. 4; 

Ch (= Channel) – číslo měřicího kanálu, měřeno na 7 kanálech (č. 01, 02, 04, 05, 06, 
07, 13); 

Range – měřicí rozsah, je přepínán automaticky; 

Ug – hodnota měřicího napětí z generátoru signálu; 

Un – hodnota napětí na normálovém rezistoru; 

Ux0 – hodnota měřeného napětí (soufázová složka); 

Ux90 – hodnota měřeného napětí (fáze složky posunuta o 90°); 

Im – mezistupeň měření imaginární složky vycházející z kvadraturní detekce signálu; 

Re – mezistupeň měření reálné složky vycházející z kvadraturní detekce signálu; 

Rp – reálná složka impedance [Ω]; 

Xp – imaginární složka impedance [Ω]. 

 

Po převedení dat z textového editoru do programu MS Excel je možno zahájit jejich 
zpracování. 
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Z měřené řady na stejné elektrodě se vyloučí ty hodnoty, které výrazně vybočují a ze 
zbývajících hodnot se stanoví aritmetický průměr. 

Pro přehlednost doporučuji každý měřený profil vyhodnotit do zvláštní tabulky, Obr. 4.20.  

Z změřených složek elektrické impedance je možno pro další hodnocení vyjádřit (kapitola 
3.5.3) hodnoty konduktance (Gx), susceptance (Bx), elektrické impedance (Z), elektrické 
admitance (Y), konduktivity (σx) a další dle potřeby. 

 

 
Obr. 4.20 Ukázka zpracování naměřených dat ze dne 2.12.2011 pro jeden měrný profil (1_2) na 

stanovišti 1, měření v lokalitě u Jevíčka 

Takto zpracovaná data se dají dále vyhodnotit (znázornit) v např. mnou používaném 
programu Surfer. Zkoušela jsem vyhodnocovat i pomocí tvorby rastru v programu ArcGIS, 
ale nepodařilo se mi nastavit vhodnou metodu pro vykreslení odpovídajících izolinií, 
přechody byly moc ostré. 

Surfer je program firmy Golden Software, Inc., často využívaný při tvorbě map, který na 
základě mřížky dokáže vykreslit izolinie sledovaných veličin [66]. Pro svou práci jsem 
používala programovou verzi Surfer 8 a jako metodu vykreslování jsem volila triangulaci 
s lineární interpolací. 

Existují minimálně dva způsoby vyhodnocení naměřených dat, a to: 

- absolutní – vyhodnocování jednotlivých měření (vhodná kalibrace na veličinu 
popisující prostředí); 

- relativní – vyhodnocování relativních změn proměnlivých v čase. 

Příklad grafického zpracování výsledků 

Nezáleží, který ze způsobů vyhodnocování je zvolen, jestli hodnocení jednotlivých výsledků 
nebo porovnávání změn, mnou ověřená práce v programu Surfer je vždy stejná. 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 60

Dle toho, co se má v programu vykreslit, je třeba v MS Excel připravit samostatný list, který 
musí obsahovat jen 3 sloupce. První a druhý sloupec představují hodnoty na ose x a y, 
v našem případě vzdálenost mezi sondami L a výšku hx virtuálních bodů (dle zvolené 
srovnávací roviny). Ve třetím sloupci jsou vyhodnocená data. V případě, že se jedná 
o vyhodnocení jednotlivých měření, do třetího sloupce vloženy přímo hodnoty naměřené 
(vypočítané), pokud se hodnotí změna charakteristiky sledovaného prostředí, je ve sloupci 
poměr hodnoty aktuálního měření, ku hodnotě se kterou se porovnává. V případě 
vyhodnocování změny v čase je doporučeno graficky znázornit první měření a dále uvádět 
velikost změny.  

Příklad přípravy dat a grafického vyhodnocení konduktivity σ zeminy příčného profilu hráze 
v programu Surfer je na Obr. 4.21. Jedná se o konkrétní výsledek ze dne 18.8.2009 na hrázi 
Rybníka u kostelíka u Jevíčka, výsledný profil stanoviště 1. 

 

  
Obr. 4.21 Příklad přípravy dat a jejich vyhodnocení pomocí izolinií měrné elektrické vodivosti (σ) 

v programu Surfer (Rybník u kostelíka – Jevíčko, stanoviště 1, 18.8.2009) 

Dále lze vyhodnocené izolinie z programu Surfer exportovat do programu AutoCAD, ArcGIS 
či jinak vkomponovat do konkrétní schematizace řešené hráze, jak je znázorněno na hrázi 
Rybníka u kostelíka u Jevíčka na Obr. 4.22. 

 

 
Obr. 4.22 Příklad vyhodnocení měrné elektrické vodivosti (σ) při měření dne 18.8.2009 na stanovišti 1, 

v lokalitě u Jevíčka 

Při vyhodnocování více měřených profilů součastně, se poloha virtuálních bodů zaznamená 
do připravené tabulky pro export dat a dále se pokračuje stejným postupem. Uvedený způsob 

σ [S·m-1] 

[S·m-1] 
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jsem využívala např. při vyhodnocování návodního líce zemní hráze na lokalitě Bezedník III 
v katastru obce Kobeřice.  

Způsob vykreslení závisí na zvoleném rozsahu barevné škály. Při vyhodnocování časové 
změny se lze zaměřit na zvýraznění nárůstu hodnot nebo celkově na změnu (i úbytek, 
rozlišením hodnot > 1, hodnot = 1 a hodnot < 1).  

Vyhodnocování změn je doporučeno využívat při dlouhodobém monitorování hlavně proto, 
že uvedený postup nevyžaduje kalibraci na neelektrickou veličinu bližší popisu hráze 
(hydraulická vodivost, vlhkost apod.). 

Ve vazbě na podmínky okolního prostředí je možno vyhodnocovat např. vliv teploty 
a kolísání hladiny na průměrnou elektrickou vodivost, vliv kolísání hladiny na reaktanci, 
a další. Vykreslení lze provést využitím grafů programu MS Excel, za předpokladu znalosti 
potřebných hodnot.  

Instruktáž pro práci a vyhodnocování v programu Surfer není součásti tohoto textu, lze 
nastudovat např. v [66]. 
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4.6 BEZEDNÍK III – KOBEŘICE 

Řešená lokalita se nachází v katastrálním území obce Kobeřice (jihovýchodně od obce – Obr. 
4.23), v lesním porostu Kněžák - Bezedrák.  

V roce 1979 byly na bezejmenném levostranném přítoku Kobeřického potoka v km 0,850 
a v nadmořské výšce cca 250 m n. m. vybudovány dvě malé vodní nádrže, které byly později 
doplněny o nádrž třetí.  

 

 
Obr. 4.23 Situace řešeného území s vyznačením sledovaného objektu (podklad: mapy.cz) 

V těchto místech byla vysoká hladina podzemní vody, proto v dnes zatopené údolní nivě se 
nacházela jen zamokřená, nijak nevyužitá půda. Kvalita lučního porostu byla jak svou 
druhovou skladbou, tak výnosem podřadná a svědčila o nízké bonitě pozemku. Soustava 
vybudovaných nádrží slouží jako krajinotvorný prvek a zdroj vody pro lesní zvěř. 

Terén je členitý, nepřehledný, jediný přístup je po zpevněné lesní cestě, která navazuje na 
silnici I/54 Slavkov – Žarošice. Výškově stavba nenavazuje na státní nivelaci, proto byly při 
práci zvoleny relativní výšky. Pevný výškový bod byl umístěn na ochranném rámu 
vypouštěcího zařízení vodní nádrže Bezedník III a má kótu 300,67 m n. m. Polohově byla 
všechna měření provedena v místním souřadnicovém systému.  

Z orografického hlediska patří zájmové území k západnímu okraji celku Chřibů, tzv. 
Ždánickému lesu, který zde navazuje na celek dyjsko-svrateckého úvalu. 

Geologický podklad je tvořen flyšojidním a molasovým vývojem jílovců a pískovců, zde 
překrytých vrstvou hlín a jílových hlín. V mělkých zvodnělých terénních depresích se 
vyskytují černé organické půdy, které bývají často zrašeliněné [67]. 
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Z hlediska hydrogeologického má zájmové území poměrně malou jímavost a zdroje vody jsou 
jen v depresních lokalitách. 

 

 
Obr. 4.24 Soustava tří malých vodních nádrží s vyznačenou řešenou nádrží Bezedník III (podklad: 

mapy.cz) 

Hydrologické poměry pro zájmové povodí v Kobeřicích jsou stanoveny ČHMÚ Brno 
z hydrologické řady za období 1931 – 1980. 

Tab. 4.2 M-denní průtoky Qm [l·s-1]  

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Qm 13 8 6 5 4 3,5 50 2,5 2 1,5 1 0,5 0,1 

Tab. 4.3 N-leté průtoky QN [m3·s-1] 

N 1 2 5 10 20 50 100

QN 0,5 0,9 1,7 2,5 3,5 5,0 6,5 

4.6.1 Malá vodní nádrž Bezedník III 

Nádrž je svým charakterem průtočná, vybudovaná k účelům retence a akumulace vod 
s významem pro estetiku okolní krajiny. Z pohledu VD-TBD a.s. Brno, je dílo zařazeno do 
kategorie IV. Správcem a uživatelem soustavy nádrží jsou Lesy České republiky, s. p., Lesní 
správa Bučovice. 
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Obr. 4.25 Malá vodní nádrž Bezedník III 

Zemní hráz byla vystavěna jako homogenní. Na vodním díle se nachází bezpečnostní přeliv, 
výpustné zařízení a sedimentační prostor před výpustným objektem. Základní parametry jsou 
uvedeny v Tab. 4.4 až Tab. 4.6. 

Tab. 4.4 Základní hydrologické údaje 

Hydrologické pořadí 4 – 15 – 03 – 084 

Plocha povodí 2,12 km2 

Plocha zátopy 3 586 m2 

Tab. 4.5 Základní rozměry malé vodní nádrže Bezedník III 

Maximální hloubka nádrže 2,0 m 

Šířka hráze v koruně 3,5 m 

Délka hráze 72,5 m 

Sklon návodního líce hráze 1 : 3 

Sklon vzdušného líce hráze 1 : 2 – 2,5 

Celkový objem nádrže 7 350 m3 

Objem stálého nadržení 4 792 m2 

Neovladatelný retenční prostor 2 558 m3 

Sklon a světlost výpusti i = 2 %; DN 300 

Tab. 4.6 Průtokové charakteristiky 

Průměrný roční průtok Qa 0,005 m3·s-1 

Odtok návrhového množství Q100 6,5 m3·s-1 

Kapacita spodní výpusti Qv 0,126 m3·s-1 

Kapacita bezpečnostního přelivu bezpečné převedení Q100 

Kóta hladiny stálého nadržení 300,2 m n. m. relativní výšky 
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Hráz malé vodní nádrže Bezedník III 

Zemní hráz nádrže byla vybudována z místních materiálů z levé i pravé části údolí. Zeminu 
hráze lze charakterizovat jako hlinitojílovitou, místy s příměsmi písku. I když hráz je 
homogenní, nelze z hlediska fyzikálních vlastností materiál považovat za zcela identický [67].  

Základní rozměry hráze jsou uvedeny v Tab. 4.5 a na Obr. 4.26. 

V současné době je opevnění návodního líce hráze pomocí betonových panelů a jako těsnění 
slouží hydroizolační fólie. Původní těsnění hráze je uvedeno na Obr. 4.27. Vzdušný líc hráze 
je opevněn vegetačně, pomocí zatravnění.  

 

 
Obr. 4.26 Vzorový příčný řez hrází vodní nádrže Bezedník III [67] 

 

 
Obr. 4.27 Vzor původního opevnění hráze nádrže Bezedník III [67] 

Na levé straně hráze (Obr. 4.28) se nachází zpevněný bezpečnostní přeliv lichoběžníkového 
průřezu se sklony svahů 1 : 5, dimenzovaný na Q100. Přeliv je příčně pojezdný, opevnění je 
vyspárovaná kamenná dlažba uložená do betonového lože. Vývar je upraven kamenným 
záhozem, ukončený příčným prahem. Na návodním líci jsou kamenné schody.  
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Obr. 4.28 Bezpečnostní přeliv po povodni v červnu 2010 (foceno 16.6.2010) 

Před výpustným zařízením (požerákem) byl vybudován sedimentační prostor, po obvodu 
stabilizovaný panely. Požerák je tvořen dvěma rourami, umístěnými jako mezikruží kryté 
ocelovým plechem. Voda se vypouští pomocí šoupěte umístěného ve vnitřním válci, který 
svojí výškou definuje hladinu stálého nadržení. Proti neoprávněné manipulaci je uzamčen.  

Součástí projektu stavebních úprav je manipulační řád nádrže definující zásady hospodaření 
s vodou. 

4.6.2 Problémy vyskytující se v průběhu provozu 

Po napuštění nádrže v roce 1980 se začaly projevovat ztráty vody mimo vypouštěcí potrubí. 
Předpokládalo se, že k únikům vody dochází v souvislosti se závadou těsnicího jádra. Na 
základě geologického posudku byla závada odstraněna přidáním těsnicí vrstvy z jílovité 
zeminy na návodní straně hráze.  

V průběhu času se závada objevila opět, proto bylo v roce 1998 vydáno povolení ke stavbě 
„Obnova vodní nádrže Kobeřice“. Byla provedena oprava těsnicího prvku návodního líce 
hráze fólií HDPE tl. 1,5 mm, která byla uložena oboustranně v ochranném štěrkopískovém 
loži. Rovněž bylo opraveno původní opevnění z tvárnic IZT, část návodního líce byla 
opevněna polovegetačními tvárnicemi s výplní štěrku a v oblasti zavázání do terénu doplněna 
kamennou rovnaninou. Lokální snížení koruny hráze bylo dosypáno a koruna hráze byla 
opevněna drceným kamenivem.  

Hráz není uvažována jako pravidelně pojízdná. 

Monitorování zemní hráze metodou EIS započalo v červnu roku 2006 před sanací plánovanou 
z důvodu podezření obnovení privilegovaných průsakových cest, jelikož opět začalo docházet 
k úniku vody z nádrže. V listopadu 2006 byla provedena sanace návodního líce hráze.  

I po několikanásobných opravách tělesa zemní hráze se voda z nádrže ztrácí a často bývá 
zamokřeno podhrází, především levá část. 
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Obr. 4.29 Návodní líc hráze po rekonstrukci 

4.6.3 Monitorování malé vodní nádrže Bezedník III 

Požadavek na monitorování zemní hráze malé vodní nádrže Bezedník III byl vznesen 
správcem toku – Lesy České republiky, s. p., lesní správa Bučovice z důvodu obav z průsaků 
vody tělesem hráze a vzniku privilegovaných cest, podložených častým a pozorovatelným 
kolísáním hladiny vody v nádrži a z důvodu vysokého podmáčení a rozvoje mokřadů 
a vegetace levostranně pod hrází. Je tedy možné konstatovat, že monitorování zemní hráze 
bylo zahájeno na základě pozorovaného úniku vody z nádrže a následných obav o bezpečný 
provoz vodního díla v souvislosti se stabilitou zemní hráze. Bujná vegetace je zřejmá z Obr. 
4.30. 

 

 
Obr. 4.30 Podhrází a vzdušný líc hráze 

Z výše uvedených důvodů byla dne 21.6.2006 osazena přibližně polovina návodního líce 
zemní hráze tyčovými sondami (kapitola 4.6.4) tak, aby 19.8.2006 mohlo být zahájeno 
monitorování EIS (kapitola 4.6.5). Při monitorování byly sledovány především změny reálné 
složky elektrické impedance (resp. elektrické vodivosti a měrné elektrické vodivosti, kapitola 
4.6.6), neboť změna hodnot uvedených veličin souvisí se změnou obsahu vody v zemině resp. 
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se změnou vlhkosti zeminy. Kalibraci měřicí sondy pro sledovanou zeminu nebylo možno 
provést, neboť aplikace přímé metody, tj. odběr vzorku zeminy z tělesa hráze, by byla 
ekonomicky náročná a znamenala by zásah do sledovaného prostředí. Proto bylo 
monitorování zaměřeno na detekování anomálií způsobených vyšším obsahem vody, čemuž 
odpovídají nižší hodnoty měřené reálné složky elektrické impedance a sledování jejich vývoje 
v čase a v důsledku změn hydrodynamického namáhání tělesa zemní hráze. 

11.9.2009 byly v protilehlých úrovních elektrod 3, 4 a 6 přidány další 3 tyčové elektrody na 
vzdušný líc hráze (kapitola 4.6.4) z důvodu vyhodnocení změn elektrické vodivosti 
v příčných profilech hráze. Monitorování pokračovalo měřením na návodním a vzdušném líci 
hráze i v příčných profilech bez dalších změn do 3.3.2013, kdy bylo ukončeno. Hlavním 
důvodem jeho uzavření bylo ukončení řešení projektů E!3838 a E!4981, na které bylo vázáno. 

Monitorování bylo provedeno přístrojem Z-metr II. Dosažené výsledky jsou rozepsány 
v kapitole 4.6.6. 

4.6.4 Měřicí sondy v lokalitě Bezedník III – Kobeřice 

Z důvodu dlouhodobého pozorování průsaku v místě pod hrází (kapitola 4.6.2) a po několika 
neúspěšných pokusech o zlepšení těsnosti zemní hráze nádrže Bezedník III bylo v červnu 
2006 v koruně na návodním líci osazeno 7 vertikálně dělených tyčových elektrod (označeny 0 
až 6) v rozestupech 2,0 m a celkové délce tyče 3,5 m. Na každé tyčové elektrodě bylo 12 
pravidelně rozmístěných elektrod. Umístění tyčových elektrod je znázorněno na Obr. 4.31.  

 

 
Obr. 4.31 Umístění tyčových elektrod na návodním líci hráze v červnu 2006 (podklad: mapy.cz) 

V roce 2009 byly na vzdušné straně koruny hráze instalovány další tři tyčové elektrody 
označeny jako 3a, 4a a 6a (Obr. 4.32). 
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Obr. 4.32 Umístění (přidání) tyčových elektrod na vzdušný líc hráze v červnu 2009 (podklad: mapy.cz) 

Počáteční rozmístění a volba měřicích sond 

Dvě tyčové elektrody (Obr. 4.33) vymezovaly měřený profil s 12 monitorovanými úrovněmi 
(12 elektrod na sondě). Vzdálenost tyčových elektrod byla 2,0 m. Sondy, v celkové délce 
3,53 m, byly osazeny tak, aby byly minimálně pozorovatelné (riziko poškození), proto byly 
osazeny 0,15 m pod povrchem. Každá elektroda se skládala z hrotu pro snadnější instalovaní 
do zeminy, 12 vodivých a 11 nevodivých částí, rovnoměrně se střídajících po délkách 0,15 m. 
Vzhledem k výšce hráze 3,2 m vyplývá, že elektrody byly osazeny až do podloží hráze.  

 

 
Obr. 4.33 Schéma zapojení měřicích sond v tělese hráze 
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Monitorování bylo provedeno aparaturou s přístrojem Z-metr II. Z důvodu jeho zabezpečení 
však nebylo možné ponechat přístroj na stanovišti a tedy využít odpovídající počet 72 
měřicích míst. Proto byly na stranu přístroje zapojeny vodiče s krokodýlky a vodiče elektrod 
zůstaly volné. 

Při osazování vzdušného líce byly použity stejné tyčové elektrody, umístěny byly 
v protilehlých úrovních tyčových elektrod 3, 4 a 6 (Obr. 4.32 a Obr. 4.34).  

 

 

Obr. 4.34 Půdorysné uspořádání umístění sond 

Důvodem k osazení jen 3 tyčových elektrod na vzdušném líci byla velká míra výskytu 
náletových dřevin (Obr. 4.30 a Obr. 4.35). Problémem při manuálním osazování tyčových 
elektrod byl kořenový systém dřevin. K vrtání bylo využito stojanu pro snadnější provedení 
kolmého vrtu. 

 

 

Obr. 4.35 Dřeviny na vzdušném líci hráze  
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Instalace měřicích sond 

Tyčové elektrody byly do hráze instalovány manuálně (Obr. 4.36) a jelikož se jednalo o první 
osazování sond pro monitorování pomocí EIS do zemních hrází, obnášelo to odzkoušení 
nových postupů a zařízení a vyvinutí nových technologických postupů. Obecný návod při 
manuálním osazování je uveden v kapitole 4.2.3. Na Obr. 4.36 je vidět postup od vrtání 
otvoru pro tyčovou elektrodu, po urovnání povrchu koruny hráze po provedené instalaci na 
řešené lokalitě. 

 

    

    
Obr. 4.36 Manuální instalace sond (zdroj: Pařílková) 

Již při instalaci prvních sond byla zřejmá různá struktura materiálu hráze. Přibližně do 
hloubky 1,5 m od koruny hráze bylo možno speciální vrtací soupravu (k tomu účelu 
vyvinutou v LVV ÚVST) téměř zatlačit do zeminy rukou. V hloubce kolem 2,9 m se objevila 
tenká vrstva jiného tvrdšího (hutnějšího) materiálu a po jeho provrtání bylo možno vrtací 
elektrodu dotlačit manuálně, ve vrtu se začala objevovat voda. Manuální instalace tyčové 
elektrody proběhla ve všech vrtech bez vážnějších problémů. 

Problémy sond v průběhu monitorování 

- I když v průběhu instalace sond byla veškerá snaha o zabezpečení proti poničení 
(sondy 0,15 m pod úrovní terénu), došlo v roce 2009 k poničení tyčové elektrody č. 1 
vandalem. Všechny vodiče vedoucí z tyčové elektrody byly uříznuty těsně u záhlaví 
tyče, čímž se stala dále nepoužitelnou. Dopad poškození na další měření je uveden 
v kapitole 4.6.6. 
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- V případě instalace sond a monitorování zemní hráze malé vodní nádrže Bezedník III 
se jednalo o pilotní projekt. Z důvodu nedostatku zkušeností byly nevhodně zvoleny 
(poddimenzovány) průměry vodičů sloužících pro přenos dat od elektrod do řídicího 
PC. Ty se kroutily do jednoho provazce a u některých z nich došlo k přetržení, což se 
projevovalo nereálně vysokými měřenými hodnotami rezistance a reaktance. Pokud 
došlo k přetržení vodiče u zakončení tyčové elektrody, nebylo možné vodič opravit 
pro další použití. Řešení tohoto problému je uvedeno v závěru kapitoly 4.6.8. 

- V dubnu 2012 byly vodiče jedné z tyčových elektrod odhrabány a vytaženy, ovšem 
k poškození nedošlo. Jednalo se zřejmě o zásah lesní zvěře. 

- V průběhu monitorování se také několikrát stalo, že koruna hráze nebyla posečena, 
čímž se stalo propojení sondy s přístrojem obtížnější. 

4.6.5 Průběh měření na řešené lokalitě Bezedník III 

Na lokalitě Bezedník III v katastru obce Kobeřice byly osazeny sondy dle kapitoly 4.6.4 
a měření zde probíhalo v období 19.8.2006 – 3.3.2013.  

V roce 2006 bylo zahájeno monitorování návodního líce hráze (profily 0_1, 1_2, 2_3, 3_4, 
4_5 a 5_6) a proběhla 4 měření (do 17.11.2006), poté byla z důvodu opravy návodního líce 
hráze nádrž vypuštěna a monitorování bylo obnoveno až 17.8.2007. V dalších letech už 
k žádné dlouhodobější odstávce monitorování nedošlo. Do 11.9.2009 se monitoroval pouze 
návodní líc hráze, po osazení tyčových elektrod na vzdušný líc probíhalo monitorování i ve 
směrech znázorněných na Obr. 4.37. 

 

 
Obr. 4.37 Znázornění monitorovaných profilů na hrázi MVN Bezedník III (plná čára znázorňuje od 

počátku měřený profil, čárkovaná čára profily přidané po osazení dalších tyčových elektrod) 

Měření bylo na řešené lokalitě realizováno pravidelně jedenkrát měsíčně, byly sledovány jak 
změny elektrické vodivosti zeminy, tak změny reaktance zeminy v profilech, úroveň hladiny 
vody v nádrži, teplota vzduchu a čas měření.  
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I když tyčové elektrody byly osazeny 0,15 m pod terénem koruny hráze, v období 
březen/duben 2008 byla tyč č. 1 poničena a dále nepoužitelná. Ukázalo se, že i když 
doporučená maximální vzdálenost 2 m mezi dvěma elektrodami byla po poškození 
dvojnásobně překročena, nedošlo ke zkreslení měřených hodnot a měření mohlo probíhat 
v profilu 0-2. 

Byla snaha neporušit pravidelnost monitoringu a měření opravdu každý měsíc provádět, avšak 
vyskytly se situace (např. leden a únor 2012), kdy měření z důvodu nepřízně počasí 
neproběhlo. Vzhledem k vysoké pokrývce sněhu byla znepřístupněna příjezdová komunikace 
k nádrži, kvůli velké námraze byl vydán zákaz vstupu do lesa, neboť hrozilo lámání větví 
a stromů a sníh byl natolik promrzlý, že by byl problém nalézt vodiče jednotlivých elektrod. 

Monitorování bylo natolik dlouhodobé, že mám zachycen stav bezprostředně po průběhu 
povodní a přelití koruny hráze (červenec 2009), vypuštění rybníka (2006), vliv sněhové 
pokrývky a ledu, vliv extrémních teplot a další situace, které se vyskytly. 

Od začátku měření byl používán přístroj Z-metr II, takže byla monitorována a vyhodnocována 
reálná i imaginární složka elektrické impedance. Více o vyhodnocování a výsledky jsou 
uvedeny v následující části (kapitola 4.6.6). 

Frekvence budicího signálu f byla nastavována na 8 000 Hz a doba přepínání mezi měřeními 
zvolena t = 200 ms. V každé měřené úrovni (hx) bylo odečteno 5 až 15 hodnot elektrického 
odporu R a reaktance X. Hodnoty, které byly oproti měřené řadě výrazně vyšší nebo nižší byly 
z dalšího zpracování vyloučeny.  

Monitorování v dané lokalitě už neprobíhá, prokázané výsledky a z nich plynoucí závěry se 
ukázaly jako logicky interpretovatelné. Jelikož sondy jsou do hráze osazované jako ztracené, 
bude lokalita využívána ke sledování jejich životnosti a stability. 

4.6.6 Výsledky měření a monitorování na lokalitě Bezedník III 

Výsledky z hráze malé vodní nádrže Bezedník III v katastru obce Kobeřice jsou rozděleny do 
dvou částí, nejdřív se ve vyhodnocení zabývám primárně měřeným návodním lícem hráze 
(tyčové elektrody 0–7), a poté jsou uvedeny výsledky příčného řezu hrází, který vznikl po 
osazení vzdušného líce dalšími tyčovými elektrodami. 

V následujících kapitolách je uveden jen příklad výsledků, kterých bylo dosaženo. V závěru 
uvádím i všechna ostatní pozorování, kterých bylo při využití EIS pro monitorování zemní 
hráze dosaženo. 

Vyhodnocení monitorování návodního líce hráze 

Při sledování návodního líce hráze malé vodní nádrže Bezedník III se jednalo o dlouhodobé 
monitorování. Proto jsem přistoupila k vyhodnocování relativních změn měrné elektrické 
vodivosti σ (konduktivity). Měrná elektrická vodivost je vyjádřena z měřené reálné části 
elektrické impedance při zohlednění konfigurace měření. V případě saturované zeminy 
elektrická vodivost koreluje s hydraulickou vodivostí. 

Jako počáteční stav vyhodnocování jsem zvolila měření dne 17.8.2007, což je první měření po 
rekonstrukci návodního líce hráze a je možno konstatovat, že se jedná o začátek pravidelného 
monitorování (4 měření proběhla již v roce 2006).  

Na Obr. 4.38 je vyhodnocena mapa průběhu měrné elektrické vodivosti na návodním líci 
hráze, vypočtená z naměřené rezistance dne 17.8.2007. 
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Obr. 4.38 Vyhodnocení počáteční měrné elektrické vodivosti monitorované části návodního líce hráze – 

měření 17.8.2007 

Na Obr. 4.38 je krom vyhodnocení izolinií konduktivity v programu Surfer znázorněna také 
hladina vody v malé vodní nádrži v den měření (299,75 m n. m.), koruna hráze 
(301,2 m n. m.) a úroveň podloží (298,2 m n. m.). Již na tomto obrázku se ukazuje rozdílné 
rozložení měrné elektrické vodivosti. 

Na dalších obrázcích je vykreslen relativní nárůst měrné elektrické vodivosti v čase. Vybrány 
byly případy, které byly z nějakého důvodu jedinečné. Při vykreslování jsem se zaměřila na 
znázornění míst se stoupající měrnou elektrickou vodivostí, což značí nárůst vlhkosti zeminy 
a může ukazovat vznik privilegované cesty.  

Další možností bylo vyhodnotit změnu jako takovou, kde by byl zřejmý jak nárůst (hodnoty 
větší než 1), tak úbytek (hodnoty v intervalu 0 – 1) množství vody v tělese hráze, což lze 
vizuálně dokumentovat vhodným zvolením barevné škály.  

Relativní změna byla počítána jako poměr aktuálně naměřené hodnoty k výchozímu stavu. 
Měřítko vykreslování je voleno tak, aby bylo totožné pro všechny vyhodnocované a této 
lokality se týkající stavy změny konduktivity v oblasti návodního líce hráze.  

Pro názornost uvádím na Obr. 4.39 výsledek relativní změny hned další měsíc monitorování, 
a to konkrétně 18.9.2007. 

 

 
Obr. 4.39 Relativní změna měrné elektrické vodivosti monitorované části návodního líce hráze zjištěná ke 

dni 18.9.2007 

σ [S·m-1] 

[S·m-1] 

∆σ [-] 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 75

Obr. 4.39 ukazuje, že po měsíci od prvního měření došlo k malým změnám jak na hranici 
konstrukce tělesa hráze a podloží, tak těsně pod povrchem koruny hráze. Změny měrné 
elektrické vodivosti v horní části tělesa hráze jsou pravděpodobně způsobeny deštěm dne 
14.9.2007. Hladina vody byla v tomto měsíci rovněž vyšší, na kótě 299,9 m n. m. 

V období na přelomu března a dubna roku 2008 byla na lokalitě malé vodní nádrže 
Bezedník III nenávratně poničena jedna tyčová elektroda (č. 1), byly odříznuty vodiče hned 
nad elektrodou, tudíž se jednalo o neopravitelnou poruchu. Jak se zjistilo, dosah přístroje  
Z-metr II a prostupnost zeminy byly dostačující k tomu, aby se mohlo v monitorování 
pokračovat, a zvolit nový měrný profil 0_2. Na následujících dvou obrázcích (Obr. 4.40 
a Obr. 4.41) je znázorněno vyhodnocení změn konduktivity při měření před a po poničení 
sondy. 

 
Obr. 4.40 Relativní změna měrné elektrické vodivosti monitorované části návodního líce hráze ke dni 

15.3.2008 – poslední měření před poničením sondy 

 
Obr. 4.41 Relativní změna měrné elektrické vodivosti monitorované části návodního líce hráze ke dni 

17.4.2008 – první měření po poničení sondy 

Jak ukazují Obr. 4.40 a Obr. 4.41 i přes zničení tyčové elektrody č. 1 nedošlo k výraznému 
zkreslení výsledků, a proto se rozhodlo v monitorování i nadále pokračovat. Hladina vody při 
těchto měřeních byla téměř totožná (300,03 m n. m. a 300,08 m n. m.) a počasí již delší dobu 
neměnné, takže se podmínky těchto dvou měření dají považovat za velmi podobné a výsledky 
za porovnatelné. Poničená tyčová elektroda zůstala osazená v hrázi i nadále. 
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Na dalších dvou obrázcích (Obr. 4.42 a Obr. 4.43) je znázorněna relativní změna elektrické 
vodivosti před a 14 dní po bleskové povodni, která se povodím Kobeřického potoka prohnala 
v červenci 2009. Obr. 4.42 ukazuje stav s minimálními změnami oproti původnímu stavu 
a hladinou na kótě 299,03 m n. m. a Obr. 4.43 znázorňuje změnu po proběhlé bleskové 
povodni, kdy po období dešťů a nasycení půdy vodou došlo k velkému srážkovému úhrnu, 
což způsobilo naplnění nádrže, kdy voda odtékala bezpečnostním přelivem. V době měření již 
hladina výrazně poklesla a byla na kótě 299,93 m n. m. 

 

 
Obr. 4.42 Relativní změna konduktivity monitorované části návodního líce hráze ze dne 17.6.2009, před 

obdobím dešťů a bleskovou povodní 

 

 
Obr. 4.43 Relativní změna konduktivity monitorované části návodního líce hráze ze dne 16.7.2009 po 

průchodu bleskové povodně 

Další povodňový stav zobrazen na Obr. 4.44, který nastal v průběhu monitorování, byl 
v červnu 2010. I když povodeň nedosáhla na Litavě, kam řešené povodí spadá, ani 5-ti leté 
povodně, po dobu několika dní voda odtékala bezpečnostním přelivem nádrže Bezedník III. 
V den měření byla hladina na kótě 300,9 m n. m., což odpovídá právě hraně bezpečnostního 
přelivu (ten byl ještě částečně zatopen). 
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Obr. 4.44 Relativní změna konduktivity monitorovaného návodního líce hráze po proběhlé povodni, 

měřeno dne 16.6.2010 

Na Obr. 4.45 je znázorněna změna měrné elektrické vodivosti ke dni 3.3.2013, což bylo 
poslední měření v řešené lokalitě a po něm byl pravidelný monitoring ukončen. Hladina se 
dlouhodobě pohybovala kolem kóty 300,0 m n. m. a nedocházelo k žádným výrazným 
změnám. 

 

 
Obr. 4.45 Znázornění změn konduktivity v den posledního měření (3.3.2013) na hrázi malé vodní nádrže 

Bezedník III 

Měrná elektrická vodivost je vyjádřena z reálné složky elektrické impedance a ukazuje na 
změny obsahu vody v monitorované zemině. Všechna měření reálné složky měla prakticky 
stejný závěr, a to, že k úniku vody dochází na rozhraní konstrukce zemní hráze a podloží 
(kapitola 4.6.8). 

 

Na Obr. 4.46 je vyhodnocena susceptance, která je vypočtena z měřené reaktance, tedy 
imaginární složky elektrické impedance. Z Obr. 4.46 je zřejmé různé složení zeminy 
v monitorované části zemní hráze. 
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Obr. 4.46 Vyhodnocení susceptance monitorované části návodního líce zemní hráze, měřeno dne 17.8.2007 

Příčný řez hrází 

Dle výsledků, které ukazovalo monitorování návodního líce hráze, byly na úroveň elektrod, 
v jejichž okolí se ukazovala nějaká anomálie (3, 4 a 6), osazeny 3 tyčové elektrody (3a, 4a, 
6a) na vzdušný líc hráze. Vznikly nové měrné profily a bylo možno sledovat změny 
v příčném řezu tělesa hráze. 

Uvádím výsledky měření, která byla prováděna na sondách 3_4 a 3a_4a. Sledovaný příčný 
profil je znázorněn na Obr. 4.47. 

 

 
Obr. 4.47 Znázornění vyhodnocovaného profilu příčného řezu hráze 

Porovnání vlivu reálné a imaginární složky na celkovou elektrickou impedanci je znázorněno 
prostřednictvím vztahu pro výpočet admitance : BjGY  , kde G (el. vodivost) 
představuje zastoupení reálné složky, a může znamenat změnu stupně nasycení, hydraulické 

B [mS] 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 79

vodivosti, koncentrace iontů ve vodě, teploty či pórovitosti, a B (susceptance) imaginární 
složky celkové elektrické impedance zeminy a může znamenat změnu struktury zeminy 
případně v souvislosti se sufozí apod. 

Jako příklad jsem vybrala výsledky měření ze dne 29.4.2010. Na Obr. 4.48 je zobrazeno 
vyhodnocení jednotlivých složek v řezu hrází.  

 

    
Obr. 4.48 Vyhodnocení jednotlivých složek impedance (z měření dne 29.4.2010) 

Obr. 4.48 jasně ukazuje, že na výslednou velikost elektrické impedance (v tomto případě 
zastoupené admitancí) má dominantní vliv reálná složka (zastoupená konduktancí), vliv 
imaginární složky (zde susceptance) je zanedbatelný. Pro co nejlepší srovnání jsou na Obr. 
4.48 vykresleny řezy hrází ve stejném rozsahu měřítka a jednotkách [mS]. Z výše uvedených 
důvodů se převážná část uváděných výsledků týká vyhodnocení reálné složky.  

Dále jsem uvedla vybrané výsledky v podobě příčného řezu hrází (Obr. 4.47), a to 
vyhodnocení elektrické vodivosti (konduktance G) při prvním měření po osazení sond na 
vzdušný líc hráze (Obr. 4.49) a její relativní změny v průběhu času, při vybraných událostech. 

  

 
Obr. 4.49 Mapa elektrické vodivosti v řezu hrází, absolutní hodnoty měřené dne 17.6.2009  

Na Obr. 4.49 je znázorněn řez hrází malé vodní nádrže Bezedník III v místě výsledného 
profilu sond 3_4 a 3a_4a, vyznačena maximální možná hladina v nádrži (kóta přelivu), 
aktuální výška hladiny v den měření a výsledné barevné schéma elektrické vodivosti, 
udávající rozložení stupně nasycení zeminy vodou v monitorovaném úseku tělesa hráze. Opět 

B [mS] Y [mS] 

G [mS]
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je zřejmý pás odlišné elektrické vodivosti blízko vrchní části monitorovaného profilu, což 
odpovídá potvrzenému pásu jiné zeminy, použité při výstavbě zemní hráze. 

Další obrázky znázorňují vyhodnocení změn obsahu vody v tělese hráze, kde světle modré 
odstíny značí úbytek vody (poměr aktuální k původní hodnotě konduktance menší než 1) 
a ostatní barvy znázorňují nárůst obsahu vody (poměr větší než 1).  

Obr. 4.50 udává změny z prvního měsíce od zahájení monitorování příčného profilu, kdy 
zároveň povodím řešené nádrže prošla blesková povodeň (viz výše). 

 

 
Obr. 4.50 Relativní změny elektrické konduktance v příčném řezu hrází měřené dne 16.7.2009  

Je zřejmý průsak vody v patě hráze a především podložím. 

Z Obr. 4.51 je zřejmý nejen nárůst obsahu vody v zemině na rozhraní zemní hráze a podloží, 
ale zároveň znatelný úbytek množství vody v horní části monitorovaného tělesa hráze, ačkoli 
hladina vody v nádrži je vyšší oproti vztažnému měření. Všechny změny jsou relativní 
a vyhodnoceny jsou vůči prvnímu měření. 

 

 
Obr. 4.51 Relativní změny elektrické konduktance dne 29.4.2010  

Obr. 4.52 znázorňuje stav hráze bezprostředně po proběhlé povodni, kdy několik dní voda 
přepadala přes bezpečnostní přeliv, a hrozilo úplné přelití hráze. Je dobře viditelné nasycení 
tělesa hráze od návodního líce a extremní množství vody v oblasti dolní části tělesa hráze 
a přilehlého podloží. 
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Obr. 4.52 Relativní změna elektrické konduktance ze dne 16.6.2010 (po proběhlé povodni) 

Obr. 4.53 ukazuje pokles množství vody v tělese hráze oproti prvnímu měření v době 
dlouhotrvajícího extrémního sucha. Čím se hodnota blíží víc k nule (v intervalu 0–1), tím je 
obsah vody resp. stupeň nasycení zeminy tělesa hráze vodou oproti stavu dne 17. 6. 2009 
nižší. 

 

Obr. 4.53 Relativní změny elektrické konduktance ze dne 18.7.2012 v období extrémního sucha 

Obr. 4.54 udává poměr posledního ku prvnímu měření daného profilu. Dne 3.3.2013 byla na 
ústupu dlouhotrvající zima, hladina nádrže byla ještě zamrzlá, což se projevilo na výsledcích. 

 

 
Obr. 4.54 Vyhodnocení relativních změn elektrické vodivosti, poslední ku prvnímu měření, dne 3.3.2013 

Další část vyhodnocení se týká změn imaginární složky elektrické impedance resp. 
susceptance B, která může znamenat změnu struktury zeminy a popisovat např. konsolidaci 
zeminy, granulometrii apod. Dle dostupných informací o řešené hrázi by se mělo jednat  
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o homogenní hráz z hlinitojílového materiálu s příměsemi písku. Na základě monitorování 
jsem dospěla k výsledkům, znázorněným na následujících obrázcích. 

 

 
Obr. 4.55 Imaginární složka elektrické impedance v příčném řezu hrází při prvním měření dne 17.6.2009  

Na Obr. 4.55 je znázorněna mapa susceptance zjištěné při prvním měření řešeného příčného 
profilu hráze Bezedník III. Stejně, jako všechna předešlá měření, i zde vyhodnocení ukazuje 
anomálii v horní části hráze, způsobenou zřejmě použitím jiného materiálu při výstavbě.  

 

 
Obr. 4.56 Relativní změna susceptance ze dne 16.7.2009 po bleskové povodni 

 
Obr. 4.57 Relativní změna susceptance z 16.6.2010 po proběhlé povodni  

Na Obr. 4.56 a Obr. 4.57 je uveden podobný průběh relativní změny susceptance oproti 
prvnímu měření. Podobné byly i podmínky, za kterých se měřilo, a to po proběhlé povodni. 
Z pozorování při monitorování můžu konstatovat, že mapy imaginární složky elektrické 
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impedance jsou za obdobných podmínek, popř. ve stejném ročním období, kvalitativně 
totožné. 

 

 
Obr. 4.58 Relativní změna susceptance z 18.7.2012  

Naopak Obr. 4.58 je znázorněním změny susceptance oproti prvnímu měření v době 
extrémního sucha. Hodnoty menší než 1 opět ukazují nižší hodnotu susceptance proti 
vztažnému měření. Z kvalitativního hlediska lze opět konstatovat charakterovou shodu map 
susceptance, z kvantitativního hlediska platí, že s úbytkem množství vody v tělese hráze klesá 
i hodnota imaginární složky představované susceptancí. 

 

 
Obr. 4.59 Relativní změna susceptance z posledního měření řešeného profilu, 3.3.2013 

 
Obr. 4.60 Mapa susceptance dne 3.3.2013 
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Obr. 4.59 a Obr. 4.60 jsou znázorněním posledního měření na dané lokalitě, kde první 
obrázek opět ukazuje změnu susceptance oproti prvnímu měření a druhý obrázek znázorňuje 
rozložení hodnot susceptance, toho dne naměřené. 

Zvýšení hodnot susceptance ve spodní části hráze v době monitorování neprokázalo vznik 
privilegované průsakové cesty. 

4.6.7 Ověření výsledků použitím jiné monitorovací metody 

Pro ověření zjištění nepřímou metodou monitorování EIS byla navázána užší spolupráce 
s podnikem Povodí Moravy, s.p., které je spolumajitelem měřicího systému GMS s měřicím 
přístrojem GEM2 a tímto přístrojem bylo 22.12.2008 realizováno kontrolní měření zemin na 
lokalitě. Výsledná zpráva z tohoto měření je [62]. 

GEM je aparatura využívána při dipólovém elektromagnetickém profilování (DEMP). Jedná 
se o mobilní monitorovací systém, který detekuje anomálie v zeminách.  

Jedním ze způsobů měření pomocí GMT2 je QMT (Quick Testing Measurement) – rychlé 
testovací měření – rychlé a levné měření pro základní posouzení stavby a homogenity 
konstrukce hráze v rámci celého povodí [62]. 

Použitý přístroj byl G-F přístroj GEM2 firmy Geophex, s.r.o. [70]. 

 

Výhody DEMP při použití GEM2 jsou: 

- snadná obsluha přístroje při měření; 

- možnost měření el. vodivosti (měrných 
odporů) pro více hloubkových úrovní 
součastně; 

- induktivní měření => nezáleží na kvalitě 
a materiálu povrchu hráze; 

- možnost propojení měření se systémem 
GPS [70]; 

- vysoká produktivita a hustota měření (při 
rychlosti měření kolem 5km/h je hustota 
měření elektrické vodivosti 2 – 4 záměry na 
1 m hráze) [62]. 

 

Nevýhodou je, že při opakování měření 
(nebo monitorování) je problém zaměřit 
stejná místa, problém rovněž nastává, je-li 
měření prováděno nad či v blízkosti prvků 
rušících elektrický signál (silové vedení el. 
proudu apod.). 

Obr. 4.61 Měření pomocí GEM2 na řešené lokalitě 

Pomocí přístroje GEM2 byla změřena a vyhodnocena linie L1 (linie hráze nádrže 
Bezedník III) o celkové délce cca 87 m. Pro srovnání byly změřeny i hráze dvou dalších 
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nádrží této soustavy (linie L2 délky cca 60 m a L3 délky 110 m). Hráze byly měřeny vždy od 
levého břehu k pravému, přibližně v ose hráze s počátkem na okraji lesní cesty [62].  

Výsledek měření přístrojem GEM2 (Obr. 4.62) znázorňuje linii L1. Je zřejmé, že se na hrázi 
vyskytuje jeden „Invalid“ úsek, což je rušený úsek, kde není možné vyhodnocení. Tento úsek 
se vyskytuje v místech přelivného objektu, pod nímž byly zřejmě při rekonstrukci ponechány 
kovové části starší konstrukce přelivu. Dále byly v tělese hráze detekovány dva „Unstable“ 
úseky (ohraničeny svislými čárami v horní části Obr. 4.62) v metru 26 o délce 2 m a v metru 
35 o délce 3 m. Tyto anomálie zvýšených odporů v základech hráze nebo pod ní mohou být 
vysvětleny např. výskytem hrubozrnějšího (propustnějšího) materiálu, popř. zaměřením při 
rekonstrukci zapomenutého výpustního potrubí.  

 

 
Obr. 4.62 Výsledky naměřené přístrojem GEM2 na hrázi vodní nádrže Bezedník III [62] 

Grafické znázornění výsledků je na  

Obr. 4.63, kde jsou znázorněny výsledky měření na všech třech nádržích (L1, L2 a L3), kde 
červená čára znázorňuje linii měření, zelená čára rušený, tudíž neměřitelný úsek a modrá čára 
naměřenou anomálii. Podrobněji v [62]. 
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Obr. 4.63 Grafické znázornění výsledků naměřených přístrojem GEM2 s detailem hráze vodní nádrže 
Bezedník III, kde červená čára je měřená linie, zelená je Invalid úsek a modrá je anomálie [62]  

4.6.8 Závěry z monitorování na hrázi malé vodní nádrže Bezedník III – 
Kobeřice 

Vodní nádrž Bezedník III byla vybudována v roce 1979 jako krajinnotvorný prvek, po 
opakovaných opravách realizovaných z důvodů podezření na průsak vody tělesem zemní 
hráze, bylo v roce 2006 zahájeno monitorování metodou EIS. 

Monitorování se skládalo ze dvou částí. První částí by se dalo nazvat monitorování návodního 
líce hráze a druhou práce a monitorování, které následovaly po osazení vzdušného líce hráze 
a začátku monitorování i příčných řezů hrází. V uváděných vyhodnoceních jsou jen příklady, 
které jsem považovala za důležité nebo zajímavé, všechna data jsou součástí oponovaných 
zpráv projektů E!3838 a E!4981 a jsou uložena v knihovně řešitele projektů, firmě 
GEOtest, a.s. 

Při monitorování, pozorování a vyhodnocování profilů na návodním líci hráze jsem došla 
k následujícím závěrům 

- při pozorování změn probíhajících v monitorované části zemní hráze docházelo 
k výrazným změnám stupně nasycení zeminy vodou v patě hráze a v jejím podloží. 
Uvedená rozkolísanost se neobjevovala v celé délce monitorované hráze, ale pouze 
v profilu 3_4 a 4_5, což svědčilo o výskytu nějaké anomálie v těchto místech. 
Z měření liniových profilů se nedal určit směr postupu, ani příčina vzniku anomálie.  

- Na základě lokalizování problematických míst byly sondy osazeny v odpovídajících 
profilech na vzdušném líci hráze s cílem indikace vývoje zjištěné anomálie.  
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- Jak ukazuje Obr. 4.46, po celé délce monitorované hráze je výrazný pás s vyšší 
susceptancí. Uvedená anomálie se profiluje ve všech měřeních bez ohledu na 
povětrnostní či jiné vlivy. Vyvodila jsem proto závěr, že v hloubce cca 1,1 až 0,7 m 
pod korunou hráze byl při výstavbě použit jiný materiál, který prokazuje konstantně 
vyšší hodnotu susceptance. Při budování hráze byly používány místní materiály, dá se 
předpokládat, že tento pás byl nasypán ze zeminy z jiného místa (břehu) než zbývající 
část. Dle místního šetření v době vypuštění a rekonstrukce hráze nádrže (přelom roku 
2006/2007) se domnívám, že se jedná o zeminu s vyšším obsahem železitých příměsí, 
která se nachází na levém břehu hráze. Uvedený materiál není příčinou úniku vody 
z nádrže, což dokumentují výsledky relativního vyhodnocení monitorování. 
V průběhu monitorování v těchto místech nebyly zjištěny výrazné změny stupně 
nasycení zeminy vodou. 

- Pro potvrzení dosahovaných výsledků je vhodné jejich ověření jinou adekvátní 
metodou či postupem. Zjištění metodou EIS byla ověřena měřením přístrojem GEM2. 
Přístroj GEM2 lokalizoval anomálie ve stejných místech, jako bylo určeno metodou 
EIS. Obě použité metody pracují na srovnatelném principu měření, nespornou 
výhodou metody EIS je podrobnost mapování zkoumané oblasti a na základě 
stabilního umístění měřicích sond možnost sledovat a prognózovat vývoj zjištěné 
anomálie. 

- I vandalismus může přinést pozitivní výsledek. Na základě poničení jedné z tyčových 
elektrod bylo zjištěno, že v dané zemině je přístroj Z-metr II schopen měřit i na 
vzdálenost elektrod 4 m. Uvedené zjištění nelze zevšeobecnit, samozřejmě závisí na 
monitorované zemině. 

- Extrémní stavy jako povodně či sucho ukázaly, jaký mají vliv na změnu stupně 
nasycení zemní hráze vodou. Při povodních, kdy došlo k výraznému nárůstu hladiny 
vody v nádrži, se zvýšilo množství prosáklé vody v monitorované části hráze. Naopak 
při dlouhotrvajícím suchu došlo k postupnému vysychání celého tělesa hráze do 
hloubky. 

 

Osadit sondy na návodní líc v celém rozsahu tak, jak byly osazeny na vzdušném líci, bylo 
manuálně neproveditelné (hustý porost hráze), proto se vybrala část, kde monitorování 
návodního líce ukazovalo již zmíněné anomálie. Pro vyhodnocování příčného řezu hráze malé 
vodní nádrže Bezedník III jsem pro tuto práci vyhodnocovala jen jeden profil, profil, tvořený 
sondami 3_4 a 3a_4a a dospěla jsem k závěrům 

- vzhledem k homogennímu materiálu konstrukce zemní hráze byl prokázán minimální 
vliv imaginární složky (zastoupené susceptancí) na celkovou velikost elektrické 
impedance (zastoupené admitancí). Reálná složka má dominantní podíl na celkové 
elektrické impedanci (Obr. 4.48).  

- Vyhodnocení elektrické vodivosti i susceptance v příčném řezu hrází ukázala, že pás 
jiné zeminy, použité při výstavbě, v hloubce cca 1,1 – 0,7 m pod korunou hráze je 
zřejmě v celé šířce hráze (monitorované profily tomu nasvědčují). Přestože se 
z hlediska mechaniky zemin hráz považuje za homogenní, z hlediska elektrických 
vlastností zemin jsem prokázala místy rozdílné materiálové složení, což je nutno 
zohlednit při hodnocení dosažených výsledků.  

- Při vyhodnocování relativní změny elektrické vodivosti v příčném profilu (17.6.2009) 
se ukázalo, že na hranici tělesa hráze a podloží dochází k průsakům, což způsobuje 
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častý výskyt vody v podhrází. Byl vypozorován nárůst prosakující vody se stoupající 
hladinou vody v nádrži.  

- Extrémy počasí mají velký a poměrně rychlý vliv na těleso hráze. Při extrémních 
srážkách způsobujících naplnění nádrže dochází k výraznému nárůstu vody v tělese 
hráze, směrem k vzdušnému líci množství vody klesá. Při déle trvajícím suchu dochází 
k postupnému vysychání hráze, zasahující až do podloží, do míst, kde při jiných 
stavech dochází k velkým průsakům. 

- Bohužel se v průběhu vyhodnocování ukázalo, že první měřený stav příčného řezu 
hrází se nedal nazvat běžným, jednalo se o poměrně suché období s nízkou hladinou 
vody v nádrži, některé hodnoty byly mimo běžný rozsah, což vedlo ke zkreslení 
některých výsledků. Tento problém se projevil hlavně při vyhodnocování imaginární 
složky elektrické impedance. 

- Zvýšení hodnot susceptance ve spodní části hráze v době monitorování neprokázalo 
vznik privilegované průsakové cesty. 

 

Jak bylo uvedeno v části kapitoly 4.6.4 – Problémy sond v průběhu monitorování, vodiče 
vedoucí k jednotlivým elektrodám byly poddimenzovány a v některých případech došlo 
k jejich utržení. Těchto případů v průběhu monitorování přibývalo a hodnoty byly 
interpolovány dle dřívějších měření a změn na okolních elektrodách.  

Jak bylo uvedeno již v úvodu, zemní hráz nádrže Bezedník III byla první hráz monitorovaná 
metodou EIS a přístrojem Z-metr II. I když se v průběhu vyskytly nějaké již uvedené chyby 
a nedostatky, monitorování probíhalo pravidelně od 19.8.2006 do 3.3.2013, kdy bylo 
ukončeno. Na základě výsledků plynoucích z monitorování se doporučuje dál, aspoň vizuálně 
sledovat oblast průsaků hrází, aby nedošlo ke vzniku výronové plochy a následnému 
protržení. 
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4.7 RYBNÍK U KOSTELÍKA – JEVÍČKO 

Rybník u kostelíka se nachází v povodí Třebůvky, na levostranném přítoku Malonínského 
potoka v katastrálním území obce Jevíčko (severozápadně od obce – Obr. 4.12), u silnice 366 
směr Křenov, v sousedství kostela sv. Bartoloměje. 

 

 
Obr. 4.64 Situace řešeného území s vyznačením sledovaného objektu (podklad: mapy.cz) 

V roce 2007 byl rybník nově vystavěn na bezejmenném toku k rybochovným účelům. 
Nedaleko se nachází prameniště „Pod Zadním Arnoštovem“, které je využíváno pro 
zásobování města Jevíčka pitnou vodou. Podle stanoviska hydrogeologa RNDr. Josefa 
Slavíka z 14.3.2005 [64] nedojde provozováním stavby, chovem ryb se všemi doprovodnými 
procesy (hnojení rybníka, krmení ryb,…) k negativnímu, kvalitativnímu ani kvantitativnímu 
ovlivnění uvedeného vodního zdroje. 

Vodní plocha rybníka je 0,56 ha, objem vody je 7 800 m3, dno se nachází převážně v úrovni 
původního terénu, pouze v ploše zemníku před hrází je zahloubeno cca 1 m. Maximální 
provozní hladina je dána horní hranou požeráku a je určena na kótě 380,00 m n. m. [65]. 
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Obr. 4.65 Začlenění rybníka do krajiny (podklad: mapy.cz) 

 

 
Obr. 4.66 Rybník u kostelíka – Jevíčko 
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Tab. 4.7 Základní hydrologické údaje 

Hydrologické pořadí 4–10–02–0 

Plocha povodí 1,25 km2 

Plocha zátopy 0,56 ha 

Tab. 4.8 Základní rozměry rybníka 

Maximální hloubka nádrže 2,7 m 

Šířka hráze v koruně 2,5 m 

Délka hráze 150 m 

Sklon návodního líce hráze 1 : 3 

Sklon vzdušného líce hráze 1 : 2 

Celkový objem nádrže 7 800 m3 

Tab. 4.9 Průtokové charakteristiky 

Odtok návrhového množství Q5 2,25 m3·s-1 

Odtok návrhového množství Q20 4,2 m3·s-1 

Odtok návrhového množství Q100 6 m3·s-1 

Kapacita spodní výpusti Qv 0,3 m3·s-1 

Kapacita bezpečnostního přelivu 1,5 m3·s-1 

Kóta hladiny stálého nadržení 380 m n. m. 

Kóta koruny hráze 380,5 m n. m. 

Kóta bezpečnostního přelivu 380,3 m n. m. 

Délka koruny hráze 150 m 

4.7.1 Hráz Rybníka u kostelíka – Jevíčko 

Hráz rybníka byla vystavěna ze zeminy, která byla těžena ze dna budovaného rybníka. Jedná 
se o zemní homogenní hráz v půdorysném tvaru písmene „L“ se sklony návodního líce 1:3 
a vzdušného líce 1:2 s proměnlivou šířkou koruny 2,5 – 3,5 m a délkou 150 m. Kóta koruny 
hráze je 380,50 m n. m. a maximální výška hráze nade dnem údolí je 2 m [65]. 

 
Obr. 4.67 Vzorový příčný řez hrází Rybníka u kostelíka – Jevíčko 
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Návodní svah je opevněn v místě vodorysu na délku svahu 2,5 m hrubým kamenným 
pohozem s urovnáním líce. Vzdušná strana hráze, koruna a návodní strana po opevnění jsou 
ohumusovány a osety travinou (Obr. 4.68). Z plochy základu zemní hráze je sejmuta ornice 
a podorničí v tloušťce 0,3 m [65]. 

Podél boční části hráze se v blízkosti návodního líce vyskytuje přeložené koryto 
bezejmenného toku. 

 

 
Obr. 4.68 Zemní hráz Rybníka u kostelíka – Jevíčko 

 
Obr. 4.69 Vypouštěcí zařízení (požerák) s lávkou 
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Vypouštěcí zařízení (Obr. 4.69) je provedeno jako betonový požerák výšky 3,2 m 
s výpustným potrubím o průměru 0,3 m, délky 12,5 m. Pod hrází je obetonování v délce 12 m. 
Přístup na požerák je z koruny hráze po lávce délky 4,5 m s jednostranným zábradlím [65]. 

Bezpečnostní přeliv, s přelivnou hranou 2,5 m, je proveden jako boční žlab při pravém 
zavázání hráze. Žlab má přelivnou část z kamenné rovnaniny. Koruna bezpečnostního přelivu 
je na kótě 380,30 m n. m. [65]. 

Výstavba hráze 

První etapa výstavby probíhala v roce 2007. V červenci téhož roku byly provedeny zkoušky 
zhutnění, 8 neporušených vzorků bylo odebráno rovnoměrně po celé délce budované hráze. 
Laboratorním rozborem bylo stanoveno granulometrické složení, objemové hmotnosti, 
konzistenční meze, vlhkosti a další. Dále byl pro stanovení zhutnitelnosti odebrán vzorek ze 
dna budovaného rybníka, neboť byl tento materiál použit pro stavbu. Laboratorní rozbory 
odebraných vzorků byly provedeny v akreditované laboratoři firmy GEOtest, a.s. [68]. 

Dle výsledků provedených rozborů bylo zřejmé, že materiál použitý pro násyp hráze je 
nehomogenní a jeho zrnitostní složení se místo od místa liší, zejména v obsahu frakce hrubší 
než 0,063 mm, tedy písčité a štěrkovité frakce. 

Z objemových hmotností, vlhkostí a výsledků provedených zkoušek zhutnitelnosti byla 
stanovena míra zhutnění na jednotlivých místech hráze a z výsledků zkoušek vyplynulo, že 
zhutnění hráze je dostatečné pouze v přední části, boční část byla zhutněna nedostatečně, 
navíc míra zhutnění se v každém místě lišila [68]. 

Vzhledem k tomu, že zhutnění zejména boční hráze nebylo dostačující, bylo doporučeno 
skrytí svrchní vrstvy násypu hráze včetně odstranění travního porostu a přehutnění násypu 
pojezdem silničním vibračním válem [68]. 

Po provedení doporučených opravných opatření byla současně navýšena koruna zemní hráze 
na projektovanou úroveň přibližně o 1 m [69] a v červenci 2008 byly provedeny druhé 
kontrolní zkoušky zhutnění hráze rybníka. Stejným způsobem jako v první etapě bylo po 
celém obvodu hráze odebráno 5 vzorků [69]. Uvedené zatřídění zemin se podobá zatřídění 
zemin zjištěnému v předchozí etapě výstavby hráze. Opět byla patrná nehomogenita materiálu 
hráze, který lze dle ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“ zařadit podle vhodnosti do homogenní 
hráze od materiálu velmi vhodného (třída CS) přes materiál vhodný (třída CI) až po materiál 
málo vhodný (třídy MH a CH) [69]. 

Z provedených zkoušek vyplynulo [69], že všechny vzorky krom jednoho splnily normou 
ČSN 74 2410 „Malé vodní nádrže" požadovanou míru zhutnění. 

Pro dosažení požadované míry zhutnění po celé délce hráze bylo doporučeno v okolí 
nevyhovujícího místa odebraného vzorku skrýt vrstvu zeminy do hloubky cca 1 m pod úroveň 
hráze (0,5 m pod úroveň hloubky odběru vzorku) a materiál hráze lokálně nahradit zeminou  
o nižší přirozené vlhkosti a znovu zhutnit do požadované úrovně [69]. 

Po provedení uvedeného opatření byla provedena kontrolní zkouška míry zhutnění  
a bylo konstatováno, že vzorek vyhověl. 
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Obr. 4.70 Část hráze rybníka (v místě stanoviště 2) – na levé straně koryto přeloženého toku 

4.7.2 Problémy vyskytující se v průběhu provozu 

V roce 2010 byla na tělese hráze rybníka pozorována lokální poškození (Obr. 4.72) 
způsobená patrně činností živočichů. V listopadu 2010 byla na základě doporučení 
vyplývajících z pozorování a probíhajícího monitorování (vznikající privilegovaná cesta) 
zemní hráz rybníka mezi stanovišti 1 a 3 navýšena (Obr. 4.71). Přidaná zemina byla hutněna 
pojezdem a nalezená lokální poškození (kapitola 4.7.5) byla sanována. 

 

 
Obr. 4.71 Navýšení tělesa zemní hráze v místech stanoviště 2 – foceno 25.11.2010 
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Obr. 4.72 Poškození hráze mezi stanovišti 2 a 3 – foceno 21.7.2010 

4.7.3 Monitorování Rybníka u kostelíka – Jevíčko 

Vzhledem k výsledkům kontrolních zkoušek hutnění hráze bylo pro ověření těsnosti hráze, 
odhalení dalších případných nedostatků hutnění a ověření citlivost metody (sledování vlivu 
kolísání hladin) přistoupeno k monitorování pomocí EIS. 

Jelikož se jedná o chovný rybník, tak v průběhu roku dochází ke změně hladiny od úplného 
napuštění po vypuštění v době výlovu. Na základě zjištěného granulometrického složení 
a výsledků hutnících zkoušek [68] a [69] byla po délce hráze zvolena 4 stanoviště, v nichž 
byly instalovány 4 tyčové elektrody (kapitola 4.7.4). Vyhodnocování monitorování probíhalo 
jak na návodním a vzdušném líci, tak i v příčných profilech (kapitola 4.7.6).  

Dne 25.9.2008 proběhla instalace sond a zároveň první měření. V té době již probíhalo 
napouštění rybníka a voda dosahovala hloubky 1,38 m. 

Vyhodnocené změny reálné a imaginární složky elektrické impedance monitorované rybniční 
hráze jsou uvedeny v kapitole 4.7.6. 

Důvodem ukončení monitorování byla návaznost na dobu řešení projektu E!4981. Rovněž 
majitel rybníka, Český rybářský svaz, místní organizace Jevíčko [71], nabyl dojmu 
dostatečnosti provedeného hodnocení výsledků monitorování a na jejich základě provedených 
oprav a další monitorování vyhodnotil jako nadbytečné. Poslední měření bylo provedeno dne 
26.11.2012. 
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Obr. 4.73 Napouštění Rybníka u kostelíka – stav 25.9.2008 

4.7.4 Měřicí sondy v lokalitě hráze Rybníka u kostelíka – Jevíčko 

I když rybník byl v roce 2008 nově budován, v důsledku špatné koordinace prací nebyly 
sondy do hráze rybníka osazeny před začátkem jeho plnění, ale až 25.9.2008, kdy voda 
v rybníce dosahovala 1,38 m. V uvedený den proběhlo rovněž první měření, kde se již 
projevily změny způsobené odlišným složením a zhutněním zeminy v jednotlivých profilech. 

Počáteční rozmístění a volba měřicích sond 

Na základě zjištěného granulometrického složení materiálu zemní hráze a obtížím vzniklým 
při kontrolních zkouškách hutnění [69] byla navržena 4 monitorovací stanoviště po délce 
hráze [34], na která byly osazeny sondy EIS. Místa osazení (umístění stanovišť) jsou patrná 
ze schématu na Obr. 4.74. 

 

 
Obr. 4.74 Rybník s vyznačeným umístěním měrných profilů na stanovištích 1 až 4 (podklad: mapy.cz) 
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Důvod výběrů stanovišť: 

Stanoviště 1: I když v místě prvního stanoviště dle ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) tvoří 
hráz vhodné materiály (písčitý jíl třídy F4 CS) a výsledky zkoušek hutnění byly vyhovující 
[69], na poli pod hrází bývá viditelný průsak (Obr. 4.75), který může ukazovat vznik 
privilegovaných cest, což vedlo k výběru místa pro osazení sond. 

 

 
Obr. 4.75 Průsak na poli pod stanovištěm 1 dne 27.4.2012  

Stanoviště 2: Zemní hráz je také zde tvořena vhodným materiálem dle ČSN 75 2410, ale 
kontrolní zkoušky ukázaly nedostatečné hutnění [69]. Po provedení nápravných opatření 
a navýšení tělesa hráze již další zkoušky hutnění nebyly provedeny. Proto bylo vybráno toto 
stanoviště, aby měřením elektrické vodivosti, která koresponduje s vlhkostí zeminy, bylo 
ověřeno, zda po úplném napuštění rybníka nedochází k průsakům v horní části tělesa hráze. 

Stanoviště 3: Zde byly zkoušky hutnění vyhovující [69], ale k výstavbě hráze byl v těchto 
místech použit nevhodný jílovito-hlinitý materiál s vysokou plasticitou (třídy F7 MH), proto 
bylo úkolem ověřit vliv málo vhodného materiálu na propustnost hráze. 

Stanoviště 4: Koncová část hráze, kde byl také použit vhodný písčitý jíl (třídy F4 CS), ale 
zkoušky hutnění v první části výstavby ukázaly nedostatky, proto bylo vybráno toto 
stanoviště, aby se monitorováním ukázalo, zda nápravná opatření byla provedena správě po 
celé výšce hráze a nedochází k průsakům vody ani ve spodní části. 

Osazován byl návodní i vzdušný líc hráze, na každém měřicím stanovišti se nacházely 4 
tyčové elektrody, rozmístěny dle Obr. 4.76. 
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Obr. 4.76 Detailní schéma umístění měřicích sond 

I v případě monitorování zemní hráze chovného Rybníka u kostelíka u obce Jevíčko měřicí 
sondu tvořily dvě trubice celkové délky 2,0 m se 7–mi elektrodami. V pravidelných délkách 
0,15 m se střídala měřici elektroda (vodič) s izolantem. Vodivá část byla vyrobena 
z nerezových trubek s tloušťkou stěny 0,002 m a vnějším průměrem 0,025 m, jako izolant 
byla použita polyamidová trubka stejných parametrů. Použité sondy pro osazení hráze jsou 
zobrazeny na Obr. 4.77. 

Vodiče sond byly ukončeny konektory faston (pro použití přístroje Z-metr 2A), což 
vyhovovalo i monitorování pomocí Z-metru II. 

 

 

  
detail elektrod    ukončení konektorem faston 

Obr. 4.77 Tyčové elektrody použité na řešené lokalitě 
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Instalace měřicích sond 

V době napouštění rybníka byly dne 25.9.2008 do tělesa hráze na zvolených stanovištích 1 až 
4 (Obr. 4.74) instalovány sondy EIS pro sledování změn probíhajících v konstrukci zemní 
hráze v závislosti na změně úrovně hladiny vody v nádrži. V době instalace již voda v rybníce 
dosahovala výšky 1,38 m, což mohlo ovlivnit přilnavost elektrod k zemině.  

Sondy byly osazeny jak na návodním, tak i na vzdušném líci zemní hráze rybníka cca 0,5 m 
pod hranou koruny. Vzdálenost tyčových elektrod na obou lících hráze L byla zvolena 2,0 m 
a proměnlivá byla v příčných směrech hrází, dle šířky koruny. Schéma rozmístění sond na 
stanovišti je na Obr. 4.76. 

Instalaci sond provedl pan Pařílek (VUT v Brně) ve spolupráci s Ing. Pavlíkem (GEOtest, 
a.s.) dle zmíněných a odzkoušených postupů (kapitola 4.2.3, Obr. 4.78). 

Z mého pohledu přihlížejícího a asistujícího člena mohu konstatovat, že osazování proběhlo 
bez závažných problémů. 

 

  

  
Obr. 4.78 Instalace měřicích sond na řešené lokalitě (foceno dne 25.9.2008) 
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Již při prvním měření se projevily nejen rozdíly způsobené odlišným složením a zhutněním 
zeminy na jednotlivých stanovištích, ale také významná rozdílnost hodnot konduktance 
(kapitola 4.7.6). Tyto výkyvy byly zřejmě způsobeny technologickým postupem při instalaci 
sond. V některých případech především na vzdušném líci hráze bylo velmi obtížné vyvrtat 
manuálně do zeminy otvor pro instalaci sondy. Bylo nutno použít vrták většího průměru, čímž 
nebyl dodržen těsný kontakt elektrod se zeminou. Rovněž bylo nutno přistoupit k ošetření 
otvoru pro sondu prolitím vodou z důvodu snížení smykové pevnosti zeminy a tedy snazší 
instalaci sondy.  

Problémy sond v průběhu monitorování 

- Osazování sond v době napouštění rybníka neumožnilo změřit výchozí podmínky 
nově konstruované hráze. 

- Z důvodu opakovaného hutnění hráze a vzhledem k použité zemině pro její konstrukci 
bylo nutno přehodnotit technologický postup manuální instalace sond. V průběhu 
vrtání byly otvory prolévány vodou, což ovlivnilo první měření. 

- Délka přívodních vodičů k sondě byla dimenzována na původní výšku hráze, po 
navyšování koruny hráze (kapitola 4.7.1) byl problém se současným propojením 
elektrod ve všech sledovaných směrech. V některých případech došlo z důvodu velké 
napjatosti vodičů k jejich utržení na straně měřidla, což bylo opravitelné poškození. 

- Prováděním častých úprav na koruně hráze se při některých měřeních stala stanoviště 
těžce přístupnými nebo zcela nepřístupnými. 

- Při navyšování a hutnění hráze byly zasypány sondy, čímž byly při dalším měření 
těžko dohledatelné. 

- Vlivem působení živočichů (zřejmě hryzce vodního) došlo k poškození vodičů (Obr. 
4.79), které se musely znovu izolovat. 

 

    
Obr. 4.79 Výskyt a působení živočichů na monitorovaných stanovištích 

- Navýšením koruny hráze došlo ke zvýšení maximální provozní hladiny a sondy na 
návodním líci byly zaplaveny vodou (Obr. 4.80). 
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Obr. 4.80 Zaplavení sond z důvodu zvýšení maximální provozní hladiny  

4.7.5 Průběh měření na řešené lokalitě Rybníka u kostelíka  

V důsledku špatné informovanosti a načasování prací nebyly sondy instalovány do zemní 
hráze před začátkem plnění rybníka, i když byl nově budovaný (kapitola 4.6.3). Instalace byla 
provedena 25.9.2008, kdy zároveň proběhlo první měření. V roce 2008 proběhla ještě další 4 
měření (poslední 26.12.2008), hloubka vody v rybníce se pohybovala kolem hodnoty 2,0 m. 
Už při prvním měření se projevily změny způsobené odlišným složením a zhutněním zeminy 
na jednotlivých stanovištích a v jednotlivých profilech. Avšak vyhodnocení těchto změn 
nebylo provedeno, neboť i vlivem nedokonalé přilnavosti zeminy k sondám byly naměřené 
hodnoty velmi rozptýlené.  

K plnému napuštění rybníka došlo v červnu 2009, v té době bylo zahájeno i pravidelné měření 
(21.5.), celkem jich v roce 2009 proběhlo 7. V dalších letech probíhalo monitorování 
pravidelně jednou měsíčně (25.3.2010 – 8.10.2010; 24.3.2011 – 1.12.2011; 17.3.2012 – 
26.11.2012), s ohledem na podmínky a dostupnost lokality. V období 18.8.2009 – 30.9.2011 
byla udržována stálá hladina v rybníce, s výškou vody 2,7 m (380,0 m n. m.), poté 
následovalo vypuštění rybníka za účelem výlovu ryb. Při měření 27.4.2012 byl již rybník opět 
naplněn na maximální provozní hladinu.  

Na základě pozorování místních poškození (např. od dubna 2011 výron vody v okolí 
stanoviště 2) a výsledků vyplývajících z monitorování byla v roce 2011 v délce stanoviště 1 
až stanoviště 3 hráz rybníka navýšena, přehutněna pojezdem a pozorovaná místní poškození 
byla sanována.  

Všechny z výše uvedených změn jsou vyhodnoceny v následující části.  

Monitorování probíhalo na 4 vybraných stanovištích (Obr. 4.74), kde byly instalovány vždy 
dvě sondy (kapitola 4.7.4). Na každém stanovišti se měřilo a vyhodnocovalo vždy ve 4 
směrech, a to na návodním líci (1–2), vzdušném líci (3–4) a dva příčné profily (1–3 a 2–4). 
Monitorované profily jsou na Obr. 4.81 znázorněny červenou barvou. 
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Obr. 4.81 Znázornění monitorovaných profilů na hrázi Rybníka u kostelíka  

Při přípravě monitorování uvedené zemní hráze se předpokládalo použití přístroje Z-metr 2A, 
na což byly připraveny i konektory na vodičích sond (kapitola 4.7.4). V průběhu prvních 
měření se ukázal problém s měřením imaginární složky, kdy přístroj nedokázal správně 
vyhodnotit hodnoty reaktance blízké nule, proto byly při monitorování paralelně používány 
oba přístroje Z-metr II, který již byl odzkoušený a vykazoval stabilní výsledky i přístroj  
Z-metr 2A. Přístroj Z-metr II byl na lokalitě Jevíčko poprvé použit 16.7.2009. 

Frekvence budicího signálu f byla vždy nastavována na 8 000 Hz a doba přepínání mezi 
měřeními byla zvolena t = 200 ms. V každé měřené úrovni (hx) bylo odečteno 5 až 15 hodnot 
elektrického odporu R a reaktance X. Hodnoty obou složek měřené impedance, které byly 
oproti měřené řadě výrazně vyšší nebo nižší byly z dalšího zpracování vyloučeny. Jelikož 
délka přívodních vodičů k sondě byla dimenzována na projektovou geometrii hráze, po jejích 
úpravách a navyšování se dařilo jen velmi obtížně zajistit propojení ve všech sledovaných 
směrech. Domnívám se, že při přepínání jednotlivých elektrod sond právě problémy 
s připojením vodičů k měřidlu způsobovaly jisté výkyvy v měřeném signálu. 

Na uvedené lokalitě již monitorování neprobíhá, poslední měření bylo uskutečněno 
26.11.2012. Důvodem bylo, že ze strany majitelů rybníka (rybářský svaz Jevíčko) nebyl 
zájem o pokračování a monitorování bylo také vázáno na ukončený projekt E!4981. 
Podmínky na lokalitě v době ukončení monitorování nebylo možno považovat za neměnné, 
s lokalitou by bylo vhodné dál pracovat minimálně v kontrolním provozu, neboť již v první 
fázi výsledky monitorování vedly k několika nápravným opatřením. Také na této hrázi byly 
instalovány ztracené sondy (zůstávají v zemi i po ukončení monitorování), v případě zájmu 
proto bude možno sledovat životnost a stabilitu sond v čase. 
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Obr. 4.82 Ilustrační obrázek z měření na hrázi Rybníka u kostelíka (stanoviště 4, dne 24.3.2011)  

4.7.6 Výsledky měření a monitorování 

Vyhodnocení a především závěry z monitorování zemní hráze Rybníka u kostelíka nebylo 
možno provést dle jednoho algoritmu. Měření byla realizována na 4 specifických stanovištích 
s různou charakteristikou zemin. To byl důvod, proč monitorování na každém stanovišti 
vykazovalo jiné výsledky, které byly dále ovlivněny změnami, úpravami a opravami hráze, 
realizovanými v průběhu jejího provozu. 

Jelikož stanoviště byla volena dle špatných výsledků při zkouškách hutnění (kapitola 4.7.4) 
[68], [69], nebo místy nevhodnému či nedostatečně zhutněnému materiálu pro zemní hráze 
[58], některé výsledky jsou jen ověřením toho, že výstavba či nápravná opatření proběhla 
v pořádku, jiné ukazují problematická místa a upozorňují na chyby ve výstavbě. 

V místě stanoviště 2 je zachycen počátek tvorby výronu vody, který se objevil na vzdušné 
straně hráze v dubnu 2011. Před tím, než byl pozorovatelný pouhým okem a došlo k většímu 
poškození hráze, upozornily na proces tvorby privilegované cesty výsledky monitorování. 
Problém proto bylo možno včas řešit a provést nápravná opatření. 

Hráz se v průběhu monitorování natolik měnila, že byl problém přistoupit k názornému 
stručnému vyhodnocení porovnávací metodou. Uveden je výběr výsledků, které jsem 
v průběhu monitorování vyhodnocovala, detailněji popsaných v dílčím závěru. Souhrn 
výsledků a měřená data jsou součástí oponovaných zpráv projektů E!3838 a E!4981, které 
jsou majetkem řešitele projektů firmy GEOtest, a.s.  

Vyhodnocení příčných řezů hrází 

Na každém ze čtyř monitorovaných stanovišť byly osazeny 4 tyčové elektrody 
a vyhodnocován příčný řez hrází, složený z virtuálních bodů profilu 1_2 a 3_4 (Obr. 4.83). 
Každá sonda měla 7 měrných míst (elektrod). 
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Obr. 4.83 Znázornění výsledného příčného profilu hráze, příklad ze stanoviště 2 (počáteční stav) 

Z následujících obrázků Obr. 4.84 je zřejmé, že řez hrází je na jednotlivých stanovištích 
odlišný. Proměnlivá je nejen výška hráze, ale i její šířka v koruně. Z důvodu zohlednění 
i změn geometrie resp. procesu úprav a oprav hráze na jednotlivých stanovištích byla jednou 
z vyhodnocovaných veličin měrná elektrická vodivost (konduktivita). 

Na Obr. 4.84 je soubor 4 vykreslení výsledků měrné elektrické vodivosti v příčných řezech 
hráze na jednotlivých stanovištích dne 18.8.2009, což je doba po dopuštění hráze na 
maximální provozní hladinu 380,0 m n. m. Měrná elektrická vodivost je vyjádřena z měřené 
reálné části elektrické impedance a popisuje schopnost zeminy vést elektrický proud. Je dána 
obsahem všech vodivých látek obsažených v měřeném prostředí voda – zemina a v případě 
saturované zeminy koresponduje s hydraulickou vodivostí. 

Výsledky dřívějších měření nejsou uvedeny. Vzhledem ke špatnému zhutnění hráze 
a probíhajícím úpravám docházelo k častým chybám měření, především z důvodu špatné 
přilnavosti sond k zemině, popř. měření není úplné na všech lokalitách z důvodu 
nepřístupnosti části hráze v průběhu jejích oprav. V uvedené době již byl zřejmý nedostatek 
přístroje Z-metr 2A, který neumožňoval měřit imaginární složku elektrické impedance, pokud 
její hodnota byla blízko nuly. Jednalo se tedy o měření, kdy byl použit přístroj Z-metr II 
a vyhodnocována byla i imaginární složka elektrické impedance. 
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Obr. 4.84 Měrná elektrická vodivost v příčném řezu hrází na všech stanovištích ze dne 18.8.2009, po 

napuštění na maximální provozní hladinu  

Je zřejmé, že každé stanoviště vykazuje odlišný průběh vyhodnocené měrné elektrické 
vodivosti, tedy odlišnou mapu obsahu vody v zemině resp. stupně nasycení zeminy vodou ve 
sledovaném příčném řezu. Uvedená skutečnost může být způsobena rozdílným přístupem při 
výstavbě (nekázeň při dodržování technologických postupů), použitím různých materiálů 
(zemin), popř. vlivem specifických podmínek působících na jednotlivých stanovištích (např. 
na stanovišti 1 se uplatňuje výrazněji působení vln vzniklých v důsledku působení větru, 
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neboť zemní hráz v uvedeném místě tvoří příčnou překážku převládajícímu proudění 
vzduchu).  

Na prvních dvou stanovištích se rozložení konduktivity jeví rovnoměrně, klesající směrem ke 
vzdušnému líci hráze. Na stanovišti 3 je dobře viditelný rozdíl v původní zemině a zemině 
použité při výstavbě hráze, navíc, stejně jako u stanoviště 4, dochází k ovlivnění tokem, těsně 
přiléhajícím k hrázi. Rozdíl může být způsoben i různým hutněním hráze v etapách výstavby. 

Rybník u kostelíka poblíž Jevíčka je chovný, proto byla po dobu dvou let udržována hladina 
na konstantní výšce 380,0 m n. m. Bylo vypozorováno mírné kolísání hladiny v rozmezí do 
0,08 m. V červenci 2010 dlouhotrvající velké srážkové úhrny způsobily povodeň, kdy došlo 
ke zvýšení hladiny, byly zatopeny sondy na návodní straně hráze. Jednalo se o krátkodobou 
událost, proto ve vyhodnocení měrné elektrické vodivosti k výrazným změnám nedošlo (Obr. 
4.85). 
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Obr. 4.85 Měrná elektrická vodivost v příčném řezu hrází znázorněna po proběhlé povodní na všech 

stanovištích ze dne 16.6.2010 

Na dalším obrázku (Obr. 4.86) je mapa měrné elektrické vodivosti ze dne 20.6.2011, kde na 
první pohled na stanovištích 2 a 3 došlo k minimálním změnám oproti prvnímu 
vyhodnocenému stavu po napuštění na provozní hladinu, průběh se zdá téměř totožný.  

Na Obr. 4.84, Obr. 4.85 i Obr. 4.86 si lze všimnout neustálého nárůstu měrné elektrické 
vodivosti na návodním líci stanoviště 2. Tento nárůst byl sledován dlouhodobě a způsoboval 
sufozi, která vedla k postupnému vzniku privilegované cesty a již uvedenému výronu vody na 
vzdušném líci hráze.  

Stanoviště 4 je ovlivňováno výškou hladiny vody v přilehlém potoce. 
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Obr. 4.86 Měrná elektrická vodivost v příčném řezu hrází znázorněna na všech stanovištích ze dne 

20.6.2011 

Jak ukazuje Obr. 4.87 týkající se stanoviště 2, průměrná elektrická vodivost měrného profilu 
na návodním líci (1_2) byla výrazně vyšší, což svědčí o nedostatečném zhutnění.  
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Obr. 4.87 Graf průměrné elektrické vodivosti v období stále hladiny v jednotlivých měrných profilech na 

stanovišti 2 
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Poslední z vyhodnocení příčných řezů hrází náleží vypuštění rybníka za účelem výlovu. 
Postupné vypouštění začalo 30.9.2011 a poslední měření bylo provedeno dne 2.12.2011, kdy 
byl rybník zcela vypuštěn (Obr. 4.88).  

 

 
Obr. 4.88 Pohled od stanoviště 1 na vypuštěný rybník ze dne 2.12.2011 

Výsledky jsem uvedla jak formou absolutních (vypuštěný rybník, 2.12.2011), tak i relativních 
(vzhledem ke měření dne 20.6.2011 – dlouhodobě ustálený provozní stav na hladině 
380,0 m n. m.) vyhodnocení měřených hodnot konduktivity vypuštěného rybníka dne 
2.12.2011 (Obr. 4.89). Je-li poměr aktuálně naměřených a „původních“ hodnot elektrické 
impedance zeminy menší než 1, značí úbytek množství vody ve sledovaném profilu zeminy 
resp. pokles stupně saturace zeminy vodou, hodnoty větší než 1 naopak znamenají zvýšení 
stupně nasycenosti zeminy vodou (Obr. 4.90). 

 

 
σ [S·m-1] 
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Obr. 4.89 Měrná elektrická vodivost v příčném řezu hrází znázorněna na všech stanovištích v době 

vypuštěného rybníka (dne 2.12.2011) 

Na všech stanovištích je znatelný úbytek vody v tělese hráze, postupně vysychající od koruny. 
Na stanovištích 3 a 4 je opět vidět rozdíl mezi tělesem hráze a původním terénem a ovlivnění 
přilehlým tokem.  
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Obr. 4.90 Relativní změna měrné elektrické vodivosti v příčném řezu hrází znázorněná na všech 

stanovištích ze dne 2.12.2011, po vypuštění rybníka 

 

Od doby, kdy byl pro monitorování používán přístroj Z-metr II, byly pravidelně měřeny obě 
části elektrické impedance. Vzhledem ke 4 různým stanovištím a stejnému dni měření se 
stejně vysokou hladinou vody v rybníce je možno porovnat rozdílnost naměřených hodnot, 
způsobených výstavbou hráze a použitým materiálem. Na Obr. 4.91 je uvedeno vyhodnocení 
susceptance B, která může znamenat změnu struktury zeminy charakterizovanou parametry 
typu granulometrické složení, ulehlost atd. 
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Obr. 4.91 Mapa susceptance v příčném řezu hrází, znázorněno na všech 4 stanovištích ze dne 20.6.2011 

Dle Obr. 4.91 je zřejmé, že reálná i imaginární složka elektrické impedance mají podobný 
průběh, z čehož vyplývá, že množství vody obsažené v zemině závisí na typu a zhutnění 
zeminy. I zde se ukazuje, že nejvyšších hodnot susceptance dosahuje na návodním líci 
stanoviště 2, které se ukázalo jako problematické. Na stanovišti 3 a 4 byl vyšší počet elektrod 
sondy osazen až do podloží hráze a je proto monitorovaný materiál podloží zemní hráze. 

B [mS]

B [mS]

B [mS]
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Výron vody 

I při druhé etapě výstavby zemní hráze bylo v místě stanoviště 2 zjištěno nedostatečné 
zhutnění, které se projevovalo ve výsledcích monitorování (Obr. 4.87), a proto byla 
provedena nápravná opatření. Přestože pro místně provedenou kontrolu zkouškou hutnosti 
materiálu hráz vyhověla, zřejmě v celém profilu hráze u stanoviště 2 nebyla provedená 
opatření dostačující, neboť při monitorování metodou elektrické impedanční spektrometrie se 
začal profilovat trend vyššího obsahu vody, který se v dubnu 2011 projevil výronem vody na 
vzdušném líci hráze. 

Od počátku monitorování bylo upozorňováno na vysoké hodnoty elektrické vodivosti na 
návodním líci hráze stanoviště 2 (Obr. 4.87), především v hloubce cca 1,35 m bylo 
signalizováno nebezpečí vzniku sufoze. Proces sufoze byl zřejmě při navýšení a zhutnění 
hráze v říjnu 2010 přerušen, ale sanace byla zřejmě nedostatečná. 

 

 

Obr. 4.92 Výron vody v místě 4. tyčové elektrody na stanovišti 2 ze dne 21.4.2011 

Výron vody, který se v dubnu 2011 objevil v místě 4. tyčové elektrody (Obr. 4.93 vlevo) byl 
sice drobný, ale monitorováním metodou EIS se ho podařilo zachytit a mohla být provedena 
jeho včasná sanace, včetně okolí. 
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Obr. 4.93 Zachycení vzniku privilegované cesty nárůstem elektrické vodivosti na stanovišti 2 (vlevo) 

a podezření na vznik privilegované cesty na stanovišti 2 (vpravo)  

Do ukončení monitorování dané lokality se neprojevilo, zda po sanování a pravděpodobně 
následující konsolidaci zeminy nedošlo ke vzniku jiné privilegované cesty v okolí 
stanoviště 2.  

Na stejném stanovišti, v červnu roku 2011 se z výsledků měření jevilo, že další výron vzniká 
v okolí tyčové elektrody 3, ale vizuálně na vzdušném líci nebyl zpozorován, a jak ukazuje 
Obr. 4.93, měření v dalších měsících tuto domněnku vyvrátilo. 

4.7.7 Závěry z monitorování na hrázi Rybníka u kostelíka – Jevíčko 

Monitorování na lokalitě Rybník u kostelíka u obce Jevíčko bylo zajímavé tím, že se jednalo 
o zemní hráz nově vybudovaného rybníka, ke kterému byla dostupná veškerá dokumentace 
a aktuální výsledky hutnicích zkoušek. Jen je škoda, že se nepodařilo osadit sondy metody 
EIS před zahájením napouštění rybníka. 

Vzhledem k problematické výstavbě, nevhodně voleným materiálům a na mnoha místech 
špatnému hutnění byla po délce hráze vybrána 4 stanoviště, na kterých metodou EIS 
probíhalo pravidelné monitorování (kapitola 4.7.5). I když bylo využito zkušeností z lokality 
Bezedník III, ani zde neprobíhalo měření bez problémů. 

V převážné většině problémy souvisely s neustále probíhajícími pracemi na hrázi, která byla 
často nepřístupná z důvodu navážení zeminy do opravovaných částí a jejímu hutnění. Oproti 
plánu byla hráz zvýšena, což vyvolalo problém nedostatečné délky vodičů propojujících 
sondy s měřidlem tak, aby bylo možno provádět monitorování ve všech zvolených profilech. 
Při navážení zeminy a štěrku na korunu hráze byly sondy zasypány a poté těžko k nalezení, 
navýšením hráze majitel rybníka zvýšil i maximální provozní hladinu a elektrody na 
návodním líci byly na stanovišti 2 a 3 trvale zaplavené vodou. Problémy rovněž způsoboval 
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výskyt živočichů, kdy na stanovišti 1 pravděpodobně hryzec vodní poničil izolaci několika 
vodičů, v místě uložení vodičů bylo nalezeno doupě užovky, v jiném roce vosí hnízdo či 
mraveniště. 

Byť celková délka hráze není velká, vzhledem k odlišnostem jednotlivých stanovišť bylo 
obtížné vyvodit celkový závěr, a proto byla vždy komentována problematika jednotlivých 
stanovišť a dílčí zjištění byla postupována majiteli. Souhrnně lze konstatovat, že 

- pro danou zeminu přístroj Z-metr 2A nevyhovuje k monitorování imaginární složky 
elektrické impedance (hodnoty reaktance blízké nule metodicky nedokáže vyjádřit), je 
však plně zastupitelný přístrojem Z-metr II, jehož hardwarové řešení je odlišné 
a uvedený problém nevyvstal. 

- Jedná-li se o nově budovanou zemní hráz rybníka, na základě nabytých zkušeností 
doporučuji osadit sondy metody EIS před zatížením návodního líce hráze vodou, tj. 
před napuštěním rybníka. V případě provedení kalibrace, by tak bylo možné stanovit 
stupeň saturace zeminy vodou resp. vlhkost zeminy ve sledovaných úrovních 
a pozorovat probíhající změny. 

Zajímavé bylo sledovat změny v zemní hrázi v době dlouhodobě konstantní výšky hladiny 
v rybníce. Změny vyjádřené průměrnou hodnotou elektrické vodivosti (konduktance) měly ve 
sledovaných příčných profilech a na vzdušném líci hráze na všech stanovištích kvalitativně 
stejný charakter a rozptyl hodnot byl minimální (Obr. 4.94). Mírnou odlišnost vykazuje 
průběh monitorovaný na návodním líci hráze. Vyšší hodnoty elektrické vodivosti odpovídají 
vyššímu stupni nasycení zeminy vodou. Výjimku tvořily případy, kdy došlo k nějaké poruše, 
např. zmíněnému vzniku privilegované cesty. 

 

Stanoviště 1, průměrná konduktance
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Obr. 4.94 Graf průměrné elektrické vodivosti ve všech profilech na stanovišti 1 při konstantní výšce 

hladiny v nádrži 

Podobný závěr lze určit i při skreslení stejných měrných profilů na všech stanovištích. Na 
Obr. 4.95 je uveden příklad průběhů průměrné elektrické vodivosti na všech stanovištích 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 116

v měrném profilu 3_4 (vzdušný líc). Opět lze konstatovat kvalitativní shodu zjištěných 
průběhů. 

Měrný profil 3_4, průměrná konduktance
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Obr. 4.95 Graf průměrné elektrické vodivosti v profilu 3_4 na všech stanovištích 

Konkrétní závěry k jednotlivým stanovištím: 

Stanoviště 1 – zemní hráz v této části je tvořena vhodným materiálem pro homogenní sypané 
hráze dle [58] (písčitý jíl), již v první fázi výstavby byl materiál dobře zhutněný, 
monitorování neodhalilo žádné problémy. Sondy na stanovišti byly poničeny aktivitou 
živočichů. 

Stanoviště 2 – na tomto stanovišti nebylo dostatečně provedeno zhutnění ani následné 
přehutnění hráze. Jak se v průběhu provozu ukázalo, zhutnění zeminy hráze bylo vyhovující 
jen v její vrchní části. V průběhu monitorování proto byly pozorovány vysoké hodnoty měrné 
elektrické vodivosti ve větších hloubkách na návodním líci hráze, které vedly ke vzniku 
privilegované průsakové cesty. Monitorování na vznik této anomálie včas upozornilo 
a problém byl sanován v počátcích. Ovšem jak se bude zemina hráze v okolí stanoviště 2 
chovat dál, ukáže čas. 

Stanoviště 3 – i na zemní hráz v okolí tohoto stanoviště byla použitá málo vhodná zemina dle 
[58] (jílovitá hlína s vysokou plasticitou), v první etapě výstavby nedostatečně zhutněná, ale 
po provedených nápravných opatřeních již zhutnění vyhovělo. I když na návodním líci byly 
zvýšené průsaky, oproti stanovištím s použitým vhodným materiálem (stanoviště 1 a 4), i tato 
zemina prokázala (v ostatních směrech měření) dobré vlastnosti. Bylo potvrzeno, že i když je 
použit při výstavbě zemní hráze méně vhodný materiál, při správném a důkladném zhutnění 
dobře plní svou funkci. 

Stanoviště 4 – stejně jako na stanovišti 1 byl dle [58] použit vhodný materiál pro homogenní 
sypané zemní hráze, a to písčitý jíl. V první etapě budování hráze bylo zhutnění provedeno 
rovněž nedostatečně, ale po přehutnění již bylo vyhodnoceno jako vyhovující. Ze všech 
přehutněných lokalit byla oprava zde provedena nejdůkladněji, jelikož na tomto stanovišti se 
neukázaly žádné zvýšené hodnoty elektrické vodivosti. Poněvadž na uvedeném stanovišti byl 
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vyšší počet elektrod instalován i do podloží hráze, bylo možné sledovat i ovlivnění stanoviště 
těsně přiléhajícím tokem. 
 

Na závěr lze snad jen důrazně doporučit, že i když bylo monitorování na řešené lokalitě 
ukončeno, důvodem byl především nezájem majitelů rybníka, doporučuji provádět důkladné 
pravidelné vizuální kontroly, hlavně v okolí stanoviště 2. 
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5  ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Pro možnost řešení doktorské disertační práce jsem se seznámila s geofyzikálními 
odporovými metodami a měla možnost vyzkoušet přístroje pro měření elektrické impedanční 
spektrometrie, vyvíjené v Laboratoři vodohospodářského výzkumu na Fakultě stavební, 
Vysokého učení technického v Brně. Z počátku se zdá problematika velmi složitá, ale po 
důkladném nastudování jsem v metodě nalezla zalíbení. Stala jsem se součástí týmu 
vyvíjecího tyto měřicí přístroje a měla možnost je zkoušet v praxi. 

Na základě zkušeností nabytých v průběhu několika let monitorování zemních hrází malých 
vodních nádrží v práci uvádím postup, jak aparaturu pracující na základě metody elektrické 
impedanční spektrometrie co nejefektivněji aplikovat na řešenou problematiku. 

V práci jsou řešeny dva tématické celky. Na základě provedených rešerší a podrobného studia 
monitorovací metody jsem navrhla obecný postup při monitorování zemní hráze malé vodní 
nádrže metodou elektrické impedanční spektrometrie s využitím přístroje Z-metr II. Druhou 
ucelenou část představuje uplatnění tohoto postupu na dvou monitorovaných lokalitách včetně 
příkladu komparace dosažených výsledků s měřením analogickou nepřímou elektrickou 
měřicí metodou.  

Při formulování vhodnosti aplikace metody EIS s využitím přístroje Z-metr pro monitorování 
je třeba posuzovat 

1. účel monitorování a vhodnost lokality, 

2. geometrii měřicích sond a způsob jejich osazení (kapitola 4.2.1 a 4.2.3), 

3. přípravu měřicího stanoviště (kapitola 4.4.1), 

4. průběh měření včetně nastavení potřebných parametrů (kapitola 4.4.2 a 4.5.1, 
příloha 1), 

5. možnosti vyhodnocení výsledků (kapitola 4.5.2). 

 

Druhá část se týkala monitorování na dvou konkrétních lokalitách, a to malé vodní nádrži 
Bezeník III v katastru obce Kobeřice a Rybník u kostelíka v katastru obce Jevíčko. 
Monitorování na uvedených lokalitách bylo voleno z rozdílných důvodů, v prvním případě se 
jednalo o hledání poruchy, či důvodů nevysvětlitelných ztrát vody z nádrže, u druhé lokality 
se primárně ověřovalo provedení výstavby a použití ne zcela vhodných materiálů pro sypané 
zemní hráze. Byla snaha monitorování provádět jednou měsíčně, což je velmi časově náročné. 
Na jednotlivých měřeních jsem se proto podílela s širším týmem spolupracovníků pod 
vedením doc. Ing. Jany Pařílkové, CSc. Výsledky měření provedených k určitému datu byly 
zpracovány formou absolventských prací ([45] a [52]), kdy jsem se podílela na jejich vedení. 

Dosažené výsledky lze komplexně shrnout do následujících konstatování. 

Zemní hráz malé vodní nádrže Bezedník III byla vybudovaná v roce 1979. Od počátku 
uvedení do provozu se objevoval problém neznámého úbytku vody z nádrže (odtud název 
Bezedník). Pro podezření na možné průsaky tělesem hráze bylo provedeno několik 
rekonstrukcí hráze a v roce 2006 se přistoupilo k osazení části návodního líce sondami pro 
monitorování pomocí EIS. Již první výsledky měření ukázaly na dvě podstatné věci a to, že  

- hráz je sypaná ze dvou odlišných (jiné chemické složení a jiné nasycení vodou) zemin. 
Jedná se o pás zeminy v hloubce cca 1,1 m až 0,7 m pod povrchem koruny hráze, 
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- k výrazným nárůstům nasycení zeminy hráze vodou dochází v okolí hranice mezi 
tělesem hráze a původním terénem, a to hlavně v úseku tyčových elektrod 3 až 4.  

Během pozorování se pás s odlišnou zeminou ukázal jako bezproblémový, jelikož zde 
nedocházelo k výrazným změnám množství vody v zemině, během obhlídky hráze při 
vypuštění nádrže v době rekonstrukce jsem dospěla k závěru, že tento pás hráze je nasypán ze 
zeminy z pravého břehu, která má, dle zbarvení, vyšší obsah železa, zatímco na zbývající část 
byl použit materiál z břehu levého. Mou domněnku potvrdil i hajný pan Tupý, který výstavbu 
hráze sledoval. 

Místo na rozhraní tělesa hráze a jejího podloží, které se vzhledem k výrazným změnám 
obsahu vody jevilo v průběhu monitorování jako problematické, vedlo v roce 2009 k osazení 
3 tyčových elektrod na vzdušný líc hráze a možnosti sledování gradientu uvedené anomálie 
na vzdušném líci hráze a v příčných profilech. 

Monitorování příčného řezu hráze ukázalo, že pás jiné zeminy se táhne v celé šířce hráze. 
Dále znázornilo směr průsaku vody na hranici zemní hráz/podloží. Stupeň nasycení zeminy 
vodou je závislý na výšce hladiny vody v nádrži.  

Přestože se z hlediska mechaniky zemin jedná o homogenní hráz, z hlediska elektrických 
vlastností zemin jsem prokázala místy rozdílné materiálové složení. 

Anomálie, lokalizována jako příčina ztrát vody v nádrži a zamokřování levé části podhrází, 
detekována v místech profilu 3_4 a potvrzena i monitorováním příčného profilu hráze byla 
ověřena i jinou nepřímou monitorovací metodou, a to měřicím přístrojem GEM2 (dipólové 
elektromagnetické profilování), který také potvrdil výskyt anomálie ve stejném místě. 
Domnívám se, že tato anomálie vznikla zaniklým vypouštěcím potrubím, v době rekonstrukce 
zasypaným, či jiným tělesem, do hráze nepatřícím. 

Během monitorování muselo být řešeno několik problémů, mezi zásadní patřil vandalizmus 
vedoucí k úplnému zničení sondy, a dalším bylo poddimenzování průměru vodičů vedoucích 
k elektrodám. Časem došlo k jejich zkroucení a následně při neopatrné manipulaci docházelo 
k jejich přetržení. Řešení obou problému je uvedeno v kapitole 4.6.6. 

V průběhu monitorovacího období se na lokalitě vyskytla blesková povodeň, klasická 
povodeň blížící se Q5, vypuštění nádrže, vlna extrémního sucha, měření proběhlo při 0,7 m 
vysoké sněhové pokrývce na koruně hráze i při zamrzlé hladině vody v nádrži, kterou bylo 
možno bez újmy na zdraví přejít a dalších vlivech počasí. Všechny uvedené události jsou 
zachyceny monitorováním, a ty mnou považované za nejdůležitější také vyhodnoceny v rámci 
práce. 

Monitorování na této zemní hrázi bylo již ukončeno. Doporučuji provádět pravidelné 
(minimálně jednou měsíčně) vizuální kontroly, i když hráz se jeví jako stabilní a rovněž 
z hlediska sledování životnosti měřicích sond by bylo zajímavé se k jednorázovému měření 
vrátit. Podmínkou však je vyjednání povolení vstupu na lokalitu, poněvadž nádrž je v majetku 
podniku Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Bučovice. 

 

Zemní hráz Rybníka u kostelíka u Jevíčka je půdorysného tvaru písmene L a byla budována 
z místních vytěžených materiálů v roce 2008. Rybník slouží výhradně pro chov ryb a je 
v majetku Českého rybářského svazu, místní organizace Jevíčko [71]. 

Důvodem pro zahájení monitorování zemní hráze rybníka bylo nedostatečné provedení 
hutnění v první etapě výstavby [68] a také místy použití málo vhodného materiálu pro zemní 
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hráze (dle [58]). Z těchto důvodů byla na hrázi vybrána 4 stanoviště, kde byly osazeny sondy 
pro monitorování metodou EIS. 

Monitorování ukázalo spoustu pozorování jak obecně pro celou zemní hráz, tak pro jednotlivá 
stanoviště. Dosažené výsledky jsou popsány v dílčích závěrech pro uvedenou lokalitu 
(kapitola 4.7.7). 

Mezi poznatky, mnou považované za nejdůležitější, bylo sledování v období dlouhodobě 
konstantní výšky hladiny v rybníce, kdy se prokázala kvalita zhutnění hráze a byl včas 
zachycen vznik privilegované průsakové cesty, jejíž sanování bylo provedeno brzy po 
objevení malého výronu. Ukázalo se, že krom návodního líce, kde nasycení zeminy vodou 
bylo proměnlivé, ve všech ostatních monitorovaných směrech byl průběh změn stupně 
nasycení zeminy hráze vodou na všech stanovištích kvalitativně shodný. Kvantitativně rozptyl 
hodnot nebyl větší než ± 10 %, což lze pro terénní měření považovat za příznivý výsledek. 
Mírné kolísání hodnot složek elektrické impedance je zřejmě závislé na výkyvech počasí, 
závislost na teplotě v den měření nebyla nalezena, ale průběh kolísání hodnot je na všech 
stanovištích podobný. 

Stanoviště 1 bylo osazeno jen pro kontrolu s předpokladem dobrého výsledku, jelikož tato 
část hráze byla vystavěna z vhodného a dobře zhutněného materiálu. Jedná se však o příčnou 
bariéru převažujícímu proudění vzduchu a dalo se tedy předpokládat větší zatížení návodního 
líce hráze výběhem vln. 

Na stanovišti 2 byl sice také vhodný materiál, ale ani jeho dodatečné přehutnění nebylo 
provedeno vyhovujícím způsobem a monitorování upozornilo na narůstající množství vody 
v profilu na návodním líci hráze a vznik privilegované průsakové cesty. 

V okolí stanoviště 3 byla pro výstavbu použita málo vhodná zemina (dle [58]). V první etapě 
výstavby byla málo zhutněná, ale i když na návodním líci byly pozorovány vyšší průsaky 
oproti stanovištím s dobrým materiálem, tato zemina prokázala vyhovující vlastnosti pro 
sypané hráze. 

Stanoviště 4 bylo důkazem možnosti dobře provedeného přehutnění hráze ve druhé etapě 
výstavby, jelikož na tomto stanovišti se v průběhu monitorování neobjevila zvýšená hodnota 
elektrické vodivosti. Jediný nárůst zde způsobený byl závislý na kolísání hladiny v přilehlém 
potoce. 

Ani monitorování hráze Rybníka u kostelíka se neobešlo bez problémů. Na průběh měření 
měli vliv zástupci živočišné říše, kdy za nevhodné považuji i převádění stáda krav a ovcí přes 
korunu hráze, na což byl majitel upozorněn, často probíhající práce na tělese hráze 
a komplikace z toho vyplývající, problém přístroje Z-metru 2A spolehlivě měřit imaginární 
složku elektrické impedance. Řešení všech z těchto problémů je uvedeno v kapitole 4.7.6. 

I na této lokalitě bylo monitorování ukončeno a i zde důrazně doporučuji provádět vizuální 
kontroly celého tělesa hráze, minimálně jednou měsíčně, se zaměřením na okolí stanoviště 2. 

 

Z mých zkušeností a poznatků načerpaných při monitorování a vyhodnocování obou lokalit 
vyplývá, že zvolená metoda EIS s využitím přístroje Z-metr je použitelná a vhodná pro 
monitorování anomálií zemních hrází malých vodních nádrží s přibližným zaměřením místa 
problému. Osadit a monitorovat celou délku zemní hráze by bylo rovněž proveditelné, je však 
otázkou, kolik tyčových sond by bylo možné instalovat do tělesa hráze. Jelikož se jedná o tzv. 
ztracené sondy, nedochází osazováním ke snížení stability hráze, i po ukončení monitorování 
sondy zůstávají v tělese hráze a stávají se její součásti. Použití přístroje Z-metr II je 
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uživatelsky zvládnutelné, ovšem díky nutnosti použití celé měřicí aparatury (přístroj Z-metr, 
měnič napětí, zdroj napětí, osobní počítač) lze aplikovat jen na lehce dostupných lokalitách. 
Novější vyvinuté přístroje Z-metr III a Z-metr IV, které jsem měla možnost rovněž vyzkoušet, 
jsou uživatelsky pohodlnější, neboť se jedná o ruční a téměř kapesní přístroje. 

Doporučuji zaměřit se více na aspekty, ovlivňující imaginární složku elektrické impedance. 
Při monitorování bych doporučovala sledovat i další parametry prostředí jako jsou teplota 
vzduchu, teplota vody, konduktivita a pH vody v nádrži, teplota zeminy. Pro sledování teploty 
zeminy by bylo zajímavé umístit teplotní čidla jako součásti tyčových elektrod. Poněvadž 
postupem času bylo monitorování rozšířeno i na sledování přehradních zemních hrází, dalším 
významným parametrem je pórový tlak, průsak a měření deformací v důsledku posuvu 
zeminy (horizontální inklinometrie) či sedání podloží hrází (hydrostatická nivelace).  

Konstrukce tyčových elektrod musí být dostatečně tuhá, a to včetně vodičů zajišťujících 
přenos signálu a musí splňovat požadavky na způsob jejich osazování. Problém s přetržením 
vodičů se na druhé lokalitě již neopakoval.  

Měřicí aparatura je koncipována pro vyhodnocování změn probíhajících ve sledovaných 
profilech zemních hrází. Uvedené změny je vhodné sledovat přímo v měřených elektrických 
veličinách. Je však možné provést kalibraci aparatury vzhledem ke konkrétnímu typu zeminy 
a vyhodnocení provádět např. formou map hydraulické vodivosti, vlhkosti apod. 
Nezodpovězena zůstává otázka, jak co nejšetrněji (neporušení hráze) a nejpřesněji (převoz 
vzorku do laboratoře) provést odběr vzorků pro kalibraci. Jak ukázaly výsledky z lokality 
Bezedník III, i v homogenní hrázi se můžou vyskytovat odlišné druhy zeminy vzhledem 
k monitorované veličině.  

Pro absolutní závěry monitorování neznámé lokality doporučuji výsledky obdržené 
aparaturou pracující s nepřímou elektrickou metodou EIS ověřit jinou monitorovací metodou, 
která by však měla být z důvodu srovnatelnosti působících vlivů rovněž elektrická, např. tak, 
jak bylo provedeno v případě hráze vodní nádrže Bezedník III. Uvedený přístup bych 
považovala za obecně platný, kdy v případě neakceptovatelných odlišností ve zjištěních by 
mělo být přistoupeno k aplikaci metod přímých. 

V práci uvedené výsledky měření dokumentují jevy, které se na nich podílely, všechna měření 
jsou uložena v databázi řešitele projektů E!3838 a E!4981. 

Metoda elektrické impedanční spektrometrie je vhodná nejen pro monitorování zemních 
hrází, ale má ve stavebnictví širší využitelnost. Jedná se o citlivý nástroj pro sledování jevů 
probíhajících v objektech např. zjišťování vlhkosti zdiva, zjišťování vlhkosti dřeva, 
dokumentace procesu horkovzdušného ohřevu dřevěných prvků při aplikaci metody 
termosanace v historických objektech, závlahy golfového hřiště, vlivu slané vody na pobřeží, 
množství vody v různých typech sněhu a další. Je možné ji aplikovat při měření vlastností 
organických i anorganických látek. Vývoj nových typů přístrojů Z-metr umožňuje 
monitorování téměř kdekoli, jelikož jak ukazuje Obr. 5.1, nejnovější přístroj Z-metr IV je 
uživatelsky velmi příjemný, kapesní velikosti s možností využití dálkového ovládání 
a přenosu dat. 
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Obr. 5.1 Nová generace přístrojů - Z-metr IV (vlevo) a Z-metr III (vpravo) 

 

 

Ing. Zuzana Gardavská 
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Práce s programem Z-scan v1.6 

Z-scan v1.6 při použití Z-metru II pracuje s 5 základními programovými moduly (záložkami), 
a to: 

- modul SERVICE, 

- modul MEASURE, 

- modul SELECT, 

- modul CALIB, 

- modul SORTING. 

 

Tato příloha je podrobný popis položek jednotlivých modulů. 

Informace v této části jsou čerpány z [38] a [37] a doplněny o vlastní zkušenosti s prací 
s programem Z-scan. 

Modul SERVICE 

Záložka, ve které se nastavují prostřednictvím osobního počítače parametry Z-metru pro 
diagnostické měření na zvoleném kanálu. Vzor modulu je na Obr. P.1 a popis jednotlivých 
parametrů je uveden níže. 

 

 
Obr. P.1 Diagnostické okno pro testování základních funkcí přístroje 
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Parametry 

HW version – načtení verze zabudovaného signálového procesoru. 

 

Další políčka jsou pouze informativní, jedná se o servisní položky, které jsou automaticky 
načteny a nejsou používány běžným uživatelem. 

EEPROM – přečtení (Read) /zápis (Write) konkrétní adresy paměti EEPROM (paměť 
parametrů),  

Set Freq. – přímé nastavení frekvence měřicího signálu (DDS), 

Set Phase – nastavení /změna počáteční fáze jednotlivých DDS, 

Set DAC – přímé nastavení amplitudy měřicího signálu, 

Num Boards – zjištění počtu aktuálně nainstalovaných měřicích desek, 

ADC – přímé jednorázové měření zvoleného parametru, 

Convert – přepočítat navolené ADC, 

Set Range – zvolení rozsahu ADC, 

Set Channel – zvolení kanálu ADC, 

Set Next – navolení dalšího ADC. 

 

CMD Status, USB Port Status – kontroly propojení Z-metru a PC s programem Z-Scan. 
V případě problému nutno znovu přihlásit, případně i připojit měřicí aparaturu. 

 

Modul MEASURE 

Modul zajišťuje přímou obsluhu měření, zadávají se zde parametry měření a zobrazují 
naměřené hodnoty experimentu na zvolených kanálech. Ukázka uživatelského okna modulu 
MEASURE je na Obr. P.2. 

Parametry 

Pevné nastavení hodnot v průběhu celého monitorování, resp. probíhajícího měření. 

Data File – pole pro volbu umístění a názvu souboru, do kterého jsou naměření data 
ukládána, 

Freq – slouží k nastavení frekvence měřicího napětí, 

Amp – nastavení pozice nejméně významného bitu v binárním čísle, která určuje jeho lichost 
nebo sudost (vzhledem k mezinárodní úmluvě je psán nejvíce vpravo), 

Switch Latency – doba přepínání je možnost nastavení časové prodlevy mezi měřeními. 
Časový interval potřebný pro ustálení přechodových dějů na měřicí trase. 
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Obr. P.2 Uživatelské okno modulu MEASURE 

Frekvence je závislá na charakteru měřené zeminy, byla odzkoušena laboratorně a byla 
zvolena dle minima imaginární složky. Informace o určování a velikosti frekvence jsem 
čerpala z GA ČR [35] a pro nastavování programu Z-scan při monitorování mnou řešených 
zemních hrází jsem používala hodnotu 8 kHz. 

Nastavení amplitudy měřicího signálu je nastavení citlivosti měření. Také voleno dle 
charakteru materiálu, optimálně voleno při napětí 1 V pro zeminy. Je třeba volit s ohledem na 
očekávaný rozsah měřených odporů. Hodnota určena dle informací o zkušenostech z oblastí 
chemie, zdravotnictví, archeologie.  

Switch Latency je přepínací doba mezi jednotlivými měřeními, pokud se měření provádí na 
několika elektrodách, potom se jedná o dobu přepínání mezi kanály. Měření probíhá cyklicky, 
od nejnižšího čísla kanálu k nejvyššímu a počet cyklů je totožný s počtem opakování měření 
(optimálně 10). Nedoporučuje se volit kratší dobu než 200 ms. 

 

Měřené hodnoty 

Proměnlivé hodnoty v průběhu měření dle měřeného místa. 

Board – číslo aktuálně měřené desky, 

Channel – číslo aktuálně měřeného kanálu v rámci desky, 

Range – aktuálně použitý měřicí rozsah (volí se automaticky), 

Id – jedinečný identifikátor provedeného měření, 

Ug – hodnota měřicího napětí generátoru signálu, 

Un – hodnota napětí na normálovém rezistoru, 



Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích  Ing. Zuzana GARDAVSKÁ 

disertační práce 

 P-4

Ux0 – hodnota měřeného napětí (soufázová složka), 

Ux90 – hodnota měřeného napětí (fáze složky posunuta o 90°), 

Ux0’ – přepočítaná hodnota napětí na měřené elektrické impedanci, 

UN – přepočítaná hodnota napětí na normálovém rezistoru, 

Rp – výsledná hodnota reálné části měřené elektrické impedance (rezistor paralelní 
kombinace), 

Xp – výsledná hodnota imaginární části měřené impedance (reaktance paralelní kombinace R 
a C). 

 

Tlačítka 

Calib – tlačítko pro kalibraci, viz Modul CALIB, 

Start – slouží ke spuštění měření, 

Stop – zastavení měření. 

 

Modul SELECT 

Slouží k nastavení aktivních kanálů na jednotlivých deskách.  

Celkový počet desek a měřicích kanálů se nastavuje v záložce SERVICE, ale zde je možno 
nakonfigurovat měření v případě, pokud se připojují jen některé kanály. 

Na každé měřicí desce je možno zaškrtnutím nastavit aktivní kanály. Vybrané kombinace se 
potvrdí tlačítkem Select. Příklad výběru jen některých kanálů (Ch’s on Board) na první desce 
(Board) je znázorněn na Obr. P.3. (Clear – možnost smazat vše, Check All – možnost 
zaškrtnout vše). 
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Obr. P.3 Uživatelské okno volby aktivních kanálů 

Modul CALIB 

Změna kalibračních parametrů přísluší pouze výrobci přístroje! Nekvalifikovaný zásah 
do parametrů může vést ke znehodnocení výsledků měření!  

Záložka sloužící ke zvýšení přesnosti měření pomocí kalibrace normálových odporů 
a kompenzace frekvenční závislosti měřicí trasy. Kalibrační konstanty jsou uloženy v paměti 
EEPROM přístroje Z-metr II. Před spuštěním experimentu se s načtením HW version načtou 
také kalibrační konstanty, aby byly zahrnuty do výpočtu elektrických impedancí. 

Kalibraci lze provést tlačítkem Retreive, nebo přímo v Modulu MEASURE tlačítkem Calib. 
Okno kalibrace je zobrazeno na Obr. P.4. 

V modulu „Calib“ jsou vždy zobrazeny aktuální hodnoty použité při výpočtu obou složek 
impedance. 
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Obr. P.4 Uživatelské okno kalibrace 

Modul SORTING 

Export naměřených dat z formátu *.txt (zobrazení v Poznámkovém bloku) do formátu *.xls 
(sešitu MS Excel).  

V exportu do Poznámkového bloku se zobrazí celý průběh měření v jednom měrném profilu. 
Výstup do MS Excel vypadá tak, že z každé zvolené (používané) desky se exportuje každý 
kanál vybrané desky do samostatného listu sešitu.  

Uživatelské okno je zobrazeno na Obr. P.5. 

O způsobu zpracování exportovaných dat více v kapitole 4.5.2. 
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Obr. P.5 Uživatelské okno pro převod formátu dat 

 


