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Stabilita svahu vzdušního líce
obvodové hráze sanovaného tělesa
odkaliště K I

Na Chemické úpravně odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, který je
součástí s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem, probíhá sanace uranového odkaliště K I
(vodní dílo Dolní Rožínka).
Příspěvek popisuje náročné řešení stability exponovaných míst vzdušního
líce sanovaného tělesa hráze. Popisuje cestu od výsledků výpočtu stability, které
vedly ke hledání a navržení zajímavých technických řešení, jejich zapracování do
příslušné etapy projektové dokumentace a následně i zvládnutí vlastní realizace
stavby.
Klíčová slova: GEAM, odkaliště, sanace, stabilita svahu, technickobezpečnostní dohled

Jímací zářezy na vzdušním líci hlavní hráze K I
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Řez hrází odkaliště K I v profilu B— definice výpočtové oblasti (autor: Vodní díla — TBD a.s. Praha)

Odkaliště K I (vodní dílo Dolní Rožínka) je situováno v blízkosti Chemické
úpravny odštěpného závodu GEAM
Dolní Rožínka. Slouží k akumulaci
technologické vody a v době těžby
a úpravy uranové rudy na ložisku
Rožná sloužilo také k ukládání rozemleté a vyloužené rudy ve formě
kamenného prachu, tzv. rmutu.
Sanační práce probíhající zatím pouze na vzdušním líci byly zahájeny už
v roce 2006, tedy v době, kdy ještě
probíhalo zpracování rudy a naplavování rmutu do odkaliště. Dodavatelem jednotlivých staveb jsou zejména střediska stavební výroby a dopravy DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, který
je správcem díla.
Práce začínaly na takových místech
obvodové hráze a přilehlého terénu,
které nebyly tak exponované, co do
výšky hrázového systému, zahloubení patního drénu apod. a postupně
přecházejí do míst, které vyžadují
speciální řešení z důvodu zajištění
bezpečnosti provozu vodního díla
a stability svahů sanovaného tělesa
odkaliště.
Technická řešení Sanace odkaliště K I
(projektanti jednotlivých stavebních
etap Ing. Roman Pýcha a Ing. Eva

Břížďalová, Interprojekt odpady
s.r.o. Praha) jsou navržena tak, aby
vedle udržení a prodloužení životnosti jímacích a akumulačních drenážních prvků a vybudování celoplošného sanačního přísypu – tzv.
„zapouzdření“ sanovaného tělesa,
přispívala zejména ke stabilitě hrázového systému v takové míře, která
bude vyhovovat bezpečnostním požadavkům
příslušných
norem
a předpisů.
Projektová dokumentace sanace východní a jižní části vzdušního líce
obvodového hrázového systému,
kde jsou sklony svahů a výška hrází
nejvyšší, vychází z výsledků a doporučení Výpočtů stability vzdušního
svahu (řešitelé Ing. Vít Rainer,
Ing. Karel Adam, Vodní díla – TBD
a.s. Praha).
Bylo
plně
využito
poznatků
z nepřetržitého technickobezpečnostního dohledu (TBD) a znalostí
odborných pracovníků firmy Vodní
díla – TBD a.s, zejména jejího brněnského pracoviště. Tato organizace
má jako jediná v Česku pověření MZe
k výkonu této agendy na vodních
dílech I. a II. (nejvyšší) kategorie.
Výpočet byl proveden v místě hlavní
hráze (v profilu vrtů B), která je vyso-

ká 54 m. Jedná se o jedno ze dvou
nejexponovanějších míst hrázového
systému. Druhé se nachází v profilu
vrtů E proti domku hrázného ve východní části odkaliště.
Oba profily byly dle dlouhodobých
sledování TBD vytipovány jako možná místa poruch hrázového systému
pro výpočet parametrů zvláštních
povodní a stanovení území ohroženého touto povodní zejména pro
potřeby složek záchranného systému. Zvláštní povodně jsou povodně
způsobené člověkem, tj. umělými,
tedy nejenom přírodními vlivy, které
mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních děl.
Jako teoreticky nejpravděpodobnější
porucha byl uvažován sesuv vzdušního líce hráze s následným přelitím.
Riziko možného sesuvu je posuzováno stupněm bezpečnosti o minimální
hodnotě 1,5, která předstvuje předepsanou 50% rezervu. Svah je totiž
stabilní, když tato hodnota je větší
než 1,0. Stupeň bezpečnosti je definován jako poměr sil/momentů, které brání (kladou odpor) usmyknutí
zemního tělesa – např. tření a sil/
momentů, které se snaží usmýknutí
vyvolat – např. gravitace.
Globální smykové plochy jsou velmi
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Globální smyková plocha – sklon svahu 1 : 2,3 (autor: Vodní díla— TBD a.s. Praha)

hluboké a prakticky nezasahují do
horní části násypu posledních čtyř
zvyšovacích etap založených na naplaveném rmutu.
Při výpočtu globální stability celého
svahu bylo nalezeno optimální řešení
s dostatečnou rezervou na straně
bezpečnosti spočívající ve vybudování přitěžovací lavice v patě hráze
s minimálním sklonem svahu 1 : 2,3,
kde pozitivní efekt řešení spočívá
zejména ve hmotnosti a zrnitosti
materiálu násypu.
Návrh tohoto technického řešení byl
zapracován do projektové dokumentace II. a III. etapy Sanace odkaliště

K I, kde se projevil v konečném tvaru
sanovaných vzdušních líců v jižní
a východní části odkaliště. Vyžádal si
zpřesnění technologického postupu
ukládání a hutnění konstrukčního
materiálu přitěžovací lavice včetně
vymezení parametrů těchto hrubozrných štěrkovitých zemin dle příslušné normy. Tomu předcházely hutnící
pokusy na použitelných materiálech
dostupných na ložisku Rožná.
Při výpočtech bezpečnosti lokálních
smykových ploch bylo zjištěno, že
plochy procházející nejvyššími etapami hrázového systému založenými
na naplaveném rmutu vykazují nižší

rezervu vůči normovaným požadavkům než smykové plochy globální,
které zasahují až do násypu základní
hráze.
Výpočtem bylo prokázáno, že výška
gravitačně vázané vody ve rmutovém podloží nejvyšších etap má zásadní negativní vliv na stabilitu této
části hrázového systému a jako klíčové se jeví udržení, resp. snížení hladiny vody pod navrženou mezní hladinou.
Autoři
výpočtu
společně
s projektanty navrhli drenážní jímací
zářezy v patách nejvyšších tří zvyšovacích etap, resp. zářezy situované

Lokální plocha s nejnižším stupněm stability (autor: Vodní díla— TBD a.s. Praha)
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Pažení výkopové rýhy jímacího zářezu

na bermách těsně pod nimi. Zářezy
fungují jako „havarijní přepady“
a nedovolí navýšení hladiny ve rmutovém podloží hrázek nad jejich úroveň, protože jsou v nejnižším místě
gravitačně svedeny do drenážního
systému odkaliště.
Jednoduché, ale stavebně náročné
řešení bylo projekčně zpracováno
v dokumentaci stavby IV. etapy Sanace odkaliště K I. Jedná se
o uložení perforovaného potrubí
PE-HD DN 200 v pažené rýze
v hloubkách 2–4,5 m do štěrkového
lože 8/16 tl. 100 mm s obsypem štěrku frakce 16/32 do výšky min.
300 mm nad potrubím s revizními
šachticemi po 50 m.
Náročnost
provedení
spočívala

v
místním
zvodnění
rmutu
a v situování výkopu pod svahem
vyšších etap, což si vyžádalo zvýšené
nároky na pažení, dále v nedostatku
místa na přechodné uložení výkopku
(úzká liniová stavba na jednotlivých
bermách). Důležité bylo i dodržení
požadavku na dokonalé provedení
hutnění jednotlivých vrstev zásypu
vibrační deskou na požadovanou
hodnotu, aby bylo od začátku dosaženo co nejvyšší konzolidace materiálu a vyhnuli jsme se riziku pomalé
přirozené konsolidace v dlouhém
období následujících let.
Realizace těchto bezpečnostních jímacích zářezů probíhala od podzimu
roku 2019 do poloviny roku 2021 po
jednotlivých větvích vždy od nejnižší-

ho místa od zaústění gravitačního
svodu do patního drénu směrem
nahoru proti vodě a dále po jednotlivých bermách. Realizovalo ji středisko stavební výroby odštěpného závodu GEAM (stavbyvedoucí paní Jana
Dostálová).
Je zřejmé, že návrhy stavebních objektů na stavbách podobných Sanaci
odkaliště K I se nerodí a ani potom
nerealizují jednoduše. Kromě předpokládaného erudovaného přístupu
projektantů a profesionálního přístupu stavebníků bylo třeba v přípravné
předprojektové části ověřit bezpečnost navrhovaných technických řešení a následně navrhnout takové parametry, které tato řešení výrazně
posunou na stranu bezpečnosti.
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Ing. Miloš Veselý
Narodil se 19. prosince 1961. V roce 1981 maturoval na SPŠCH
v Brně, obor analytická chemie. V roce 1985 absolvoval VŠCHT
v Pardubicích, obor chemické inženýrství. V roce 1992 nastoupil
na závod Chemická úpravna na odštěpném závodě GEAM Dolní
Rožínka státního podniku DIAMO Stráž pod Ralskem, kde pracuje v technických funkcích dodnes.
Celý svůj profesní život se věnuje výstavbě, provozu a v posledních letech i sanaci odkališť jako specifických vodních děl, s důrazem na zajištění technickobezpečnostního dohledu nad nimi.
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