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ABSTRAKT 

Cílem této disertační práce je zhodnotit a odhalit důvody vzniku poruch sypaných hrází, které 

se často vyskytují v praxi. Práce se zabývá charakteristikou samotných poruch, které se 

během minulých let objevily na vodních dílech. Práce obsahuje statistické údaje poruch 

sypaných hrází rozdělované dle technickobezpečnostních kategorií. Jsou zde uvedeny 

nejčastější důvody, které vedly k havárii vodního díla či k jeho celkovému kolapsu.  

Dále práce popisuje měřicí zařízení a druhy metod, které jsou v praxi pro odhalování 

takovýchto skrytých vad vodního díla používány.  

Experimentální část práce se věnuje opravám a nápravným opatřením, která po poškození 

nádrží vedla ke zlepšení jejich stavu. Jsou zde popsány základní druhy nedávno provedených 

oprav hrází. Tyto opravy pak byly použity jako návrh nápravných opatření pro matematický 

model VN Kletné. 

Jak již bylo řečeno, pro matematický model obsažený v této práci byla použita vodní nádrž 

Kletné. Byl vytvořen matematický model zvoleného příčného řezu hráze, který byl 

programovým vybavením PLAXIS 2D počítán pomocí metody konečných prvků (MKP). 

Model posuzuje výsledky původního stavu hráze při dvou zatěžovacích stavech od hladiny 

vody v nádrži a výsledky nově navrženého stavu po aplikaci nápravných opatření, taktéž po 

dvou zatěžovacích stavech od hladiny vody v nádrži. 

Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že navržená nápravná opatření plní požadovaný 

účinek. Lze tedy říci, že tato nápravná opatření lze využít i pro podobné případy poruch 

v budoucnu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

porucha, technickobezpečnostní dozor, vodní dílo, měření, průtok, Plaxis 2D, metoda 

konečných prvků, modelování, návrhové opatření, VN Kletné, stabilita svahů, pórový tlak, 

smyková pevnost 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to evaluate and uncover the reasons for the failures of earth dams, as 

they often occur in practice. The thesis deals with the characteristics of the failures themselves 

which, in recent years, have appeared in water projects The thesis contains statistical data on 

earth dams failures, divided according to the technical and safety categories. Here are some of 

the most common reasons that led to water project failures, or to their total collapse.  

It also describes the kinds of measuring equipment and methods that are used in practise for 

detecting such hidden defects of water projects.  

The experimental part of the thesis is devoted to repairs and corrective measures after damage 

to reservoirs, which subsequently led to improvements in their condition. It describes the 

types of recently completed repairs of dams. These repairs were then used as a proposal for 

corrective measures in the VN Kletné mathematical model. 

As has already been mentioned, Kletné reservoir was used for the mathematical model 

contained in this thesis. A mathematical model for the selected cross-section of the dam was 

created, which was computed using the finite element method (FEM) in the PLAXIS 2D 

software. The model assesses the results of the initial state of the dam for two load cases of 

water levels in the reservoir, and the results of the newly proposed state after the application 

of corrective measures, also for the two load cases of water level in the reservoir. 

Throug the carried out research, it was found that the corrective measures proposed meet the 

desired effect. It can be said that these remedies can also be used for similar cases of failures 

in the future. 
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1 ÚVOD  
 

Přehradní nádrže jsou důležité stavby, které mají za úkol dodávat pitnou vodu pro 

domácnosti, užitkovou vodu do průmyslu, zajišťovat chovy ryb a v neposlední řadě chránit 

obyvatelé před povodňovými průtoky, které můžou při špatné funkci přehrady znamenat 

vysoké riziko ztrát na životech a majetku obyvatelstva. Povodňové stavy mohou vznikat jak 

přírodně tj. vysokými přívalovými srážkami, tak i uměle při poruchách a havarijních stavech 

samotného vodního díla. Tato práce se zabývá poruchami sypaných hrází, které tyto umělé 

povodňové stavy způsobují. Další částí práce, je nejen diagnostika aspektů dané poruchy, ale 

také její navržené řešení opravy tak, aby se předešlo k samotné havárii vodního díla. 

Při nahlédnutí do minulosti došlo ve světě ke stovkám umělých katastrofálních povodní, které 

vyplývají ze selhání přehradního tělesa hráze (například v Idaho v USA, Vodní nádrž Teton 

[23]) a výjimkou není ani samotná Česká republika (Vodní dílo Bílá Desná [1]). Tento 

specifický druh povodní se vyznačuje extrémními průtoky, které překračují běžné 

hydrometeorologické povodně několikanásobně. Přitom samotné příčiny havárie a následného 

vzniku umělé povodně jsou identifikovány až po dlouhém období po havárii.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Práce se zabývá poruchami sypaných hrází, které je možné často zastihnout v praxi.  Tyto 

poruchy je třeba včas odhalit a identifikovat. Takové to poruchy snižují bezpečnost 

provozovaných hrází a při jejich včasném odhalení a přijetím patřičných opatření, lze včas 

předcházet havarijním stavům popřípadě možným krizovým stavům přehrady. Následně se 

práce věnuje metodám vedoucích k odhalení poruch a posléze jejich samotné nápravě. 

Pozornost práce se zaměřuje na závěry plynoucí ze současného stavu VN Kletné, kde byla 

pozorována právě takováto porucha průsaků a prosednutí hráze, která vedla k vypuštění hráze 

a vyhlášení havarijního stavu. Je zde navržen optimální přístup a zhodnocena varianta 

nápravy hráze a učiněny závěry o vhodnosti opravy.  

Dále jsou na základě vytvořených výpočtových modelů posuzovány účinky zatížení na hráz 

vlivem vody v nádrži při napouštění a prázdnění. Tyto varianty jsou posouzeny pro stavy 

současné i pro navrhované řešení opravy. Pomocí softwaru PLAXIS 2D jsou v profilu zjištěné 

poruchy (anomálie) sestaveny 2 varianty matematického modelu, který má za úkol zhodnotit 

současný stav hráze z hlediska stability svahu a vývoje pórových tlaků. Následně je do 

modelu zapracované navržené nápravné opatření, které je znovu zhodnoceno. Výsledkem 

práce je posouzení navrženého opatření na současný stav z hlediska bezpečnosti sypané hráze. 
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3 LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE VÝSTAVBY A 

PROVOZOVÁNÍ SYPANÝCH HRÁZÍ 
 

3.1 Bezpečnost vodních staveb se vzdouvací funkcí 
 

Bezpečnost na vodních dílech je obecně upravena zákonem č. 254/2001 Sb. Kvantifikátorem 

bezpečnosti je například stupeň bezpečnosti. Bezpečnost díla se v pojetí novějších předpisů 

doporučuje posuzovat vyjádřením rezervy vůči dosažení příslušných mezních stavů. Zajištění 

bezpečnosti vodních děl by mělo být jedním z prvořadých cílů návrhu vodního díla. 

Požadavky na konstrukční prvky přehrad z pohledu bezpečnosti vymezuje v platném znění 

vyhláška č. 590/2002 Sb., kde se samotná bezpečnost vodního díla stupňovaně posuzuje dle 

významu vodního díla z pohledu možných dopadů při jeho havárii. Význam určeného 

vodního díla z hlediska potenciálních dopadů při jeho protržení je odvozováno dle zatřídění 

do kategorie. Nutná bezpečnost se vyjadřuje pravděpodobností překročení kulminačního 

průtoku kontrolní povodňové vlny (KPV), která musí být převedena přes vzdouvací 

konstrukci vodního díla tak, aniž by došlo k jejímu protržení. Se samotnou bezpečností 

vodního díla přímo souvisí kontrola technického stavu vodního díla. Tato kontrola se provádí 

v rámci technickobezpečnostního dohledu, tak jak ukládá zákon 254/2001 Sb. v platném 

znění  a jeho prováděcí vyhláška č. 471/2001 Sb. Zajištění bezpečnosti vodního díla během 

jeho provozu je stanoveno také ustanoveními provozního a manipulačního řádu. Obsah těchto 

dokumentů vymezují normy TVN 75 2910 a TNV 75 2920. 

3.2 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
 

Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, 

vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost 

vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Zákon určuje problematiku vodních 

toků, správy povodí, vodních děl a ochrany před povodněmi. Ukládá povinnost ohlášení při 

obnově vodních děl, která byla poškozena či zničena havárií či živelnou pohromou. Dle §61 a 

§62 je definován technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, která se z hlediska TBD 

rozdělují do I. až IV. kategorie. Toto rozdělení je pak učiněno na základě míry ohrožení 

lidských životů, možných škod na majetku, které mohou vzniknout na území pod vodním 

dílem. Vymezení vodních děl, která podléhají TBD, stanovení patřičných kritérií pro 
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jednotlivé kategorie vodních děl, a to včetně stanovení rozsahu a četností TBD pro dané 

kategorie podle míry ohrožení v jednotlivých etapách jako je příprava stavby, samotná 

výstavba, rekonstrukce či provoz vodního díla, stanoví podle zákona MZe vyhláška  

č. 471/2001 Sb. 

Zařazování vodních děl do kategorií I. až IV. z hlediska TBD a provádění posudků na nich 

může jen odborně způsobilý subjekt, který má pověření MZe. Jestliže je takovýto subjekt 

současně vlastníkem vodního díla I. a II. kategorie, nesmí na něm sám vykonávat TBD. 

V takovémto případě je vlastník povinen účastnit se TBD prohlídek, které zajistí u pověřené 

odborně způsobilé osoby v rozsahu stanoveném vyhláškou. Subjekty oprávněné k vykonávání 

TBD nad vodními díly pověřuje MZe. 

Vyhláška č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly, na kterou se odkazuje §61 a §62 zákona  

č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, vymezuje vodní díla, která podléhají 

dohledu. Konkrétní díla jsou následně rozřazována do kategorií na základě bodového 

ohodnocení dle pokynů MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie 

z hlediska TBD. 

 

 

Tab. č. 1 – Kritéria pro jednotlivé kategorie určených vodních děl podle vyhlášky                      

č. 471/2001 Sb.) 

Kategorie Kritéria 

 

I. 

Ohroženy řádově tisíce až desetitisíce lidí a předpokládány velké ztráty na lidských 

životech. 

Velké škody na vodním díle, jehož následná obnova je velmi složitá a nákladná. 

V území na vodním toku pod VD vzniknou rozsáhlé škody na obytné a průmyslové 

zástavbě, silniční a železniční síti, ohrožena jsou další nebo jiná díla. 

Ztráty způsobené vyřazením vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, 

dopravy atd.  jsou velmi vysoké a těžko nahraditelné. 

 

 

II. 

Ohroženy řádově stovky až tisíce lidí a předpokládány ztráty na lidských životech. 

Značné škody na vodním díle,  jeho následná obnova je složitá a nákladná. 

V území na vodním toku pod vodním dílem vzniknou škody na obytné a průmyslové 

zástavbě, dopravní síti, ohrožena jsou další vodní díla nebo jiná VD. 

Ztráty způsobené vyřazením vodního díla z provozu, přerušení průmyslové výroby, 

dopravy nebo jiné ztráty jsou značné. 

Škody na životním prostředí překračují význam vyššího územního samosprávného 

celku. 

 

 

Ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na lidských životech. 

Poškození díla, obnova je proveditelná. 

V území na vodním toku pod VD vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě i 
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III. dopravní síti. 

Ztráty způsobené vyřazením VD z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy 

nebo jiné ztráty jsou plně nahraditelné. 

Škody na životním prostředí nepřekračují význam vyššího územního samosprávného 

celku. 

IV. Ztráty na životech jsou nepravděpodobné. Poškození vodního díla, obnova je 

proveditelná. V území na vodním toku pod vodním dílem jsou malé materiální škody. 

Ztráty způsobené vyřazením VD z provozu jsou malé. Škody na životním prostředí jsou 

zanedbatelné. 

 

Ve vztahu TBD  dále se zákonem 254/2001 Sb., vodním zákonem, souvisí vyhláška 

 č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD, vyhláška 590/2002 Sb. 

o technických požadavcích pro vodní díla a Metodický pokyn MZe ke zpracování posudků 

pro zařazení VD do kategorie.  

Pro sypané nádrže se nadále využívá technické normy ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – 

Hlavní parametry a vybavení s platností od 1. 11. 2004, která nahradila normu ČSN 736814 

z roku 1972. Jako další normy se uvádějí ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních 

nádrží, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, TNV 75 2415 Suché nádrže, ČSN 75 2935 - 

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních a ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování 

netechnických konstrukcí. Tato norma nahradila předběžnou normu ČSN P 75 0290 

Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů. Tato norma je založena na 

pravděpodobnostních metodách mezních stavů, dle kterých jsou posuzovány zemní 

konstrukce hydrotechnických objektů a jejich podloží. Podle mezních stavů, jako je mezní 

stav stability polohy, mezní stav filtrační stability, mezní stav přetvoření a vzniku havarijních 

trhlin, se posuzuje statickým výpočtem samotná spolehlivost zemní konstrukce. 
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4 CHARAKTERISTIKY ZÁKLADNÍCH ASPEKTŮ PORUCH  
 

4.1 Působení vody 
 

Voda jako médium se ve vodním stavitelství projevuje jako přírodní síla. Její působení se 

projevuje různými způsoby, jako jsou hydrostatický tlak, pórový tlak, proudový tlak apod. 

Suchá zemina má nižší objemovou hmotnost než zemina vlhká, a proto zvětšující se množství 

vody v zemině mění rovnováhu sil. [4] 

Voda mění vlastnosti hornin i zemin. U hornin se zvyšujícím se stupněm nasycení klesá 

pevnost a zeminám se zvyšujícím se stupněm nasycení se zvyšuje plasticita, čímž mimo jiné 

klesá smyková pevnost. Voda urychluje proces zvětrávání a degradace fyzikálních vlastností 

hornin. Ovlivňuje technologické vlastnosti zemin a hornin, které jsou důležité pro jejich 

zpracování do zemních konstrukcí (zhutnitelnost, lepivost). 

V určitých situacích se působení vody váže na další okolnosti, jako je například pórovitost 

zeminy, rychlost a velikost změny zatížení zemní konstrukce. Z těchto podmínek odvozujeme 

principy efektivních napětí v zeminách (efektivní a totální smykovou pevnost zemin).  

Náhlé zatížení hrází vodou, například při povodni, může vést k překročení bezpečných hodnot 

některých veličin a následně k  protržení hráze, či jejímu poškození. 

 

Způsoby projevů vody v zemním tělese či jeho podloží [22]:  

 vnitřní eroze (vyplavování, sufoze) 

 prosakování (seepage) 

 porušení pórovým tlakem (hydraulic fracturing), snížení smykové pevnosti pórovým 

tlakem (relative shear stressess) 

 konsolidace v důsledku vyznívání pórového tlaku dodatečným přitížením nebo 

odlehčením (consolidation) 

Tyto způsoby nastávají, jestliže nejsou jednotlivé části zemního tělesa vhodně navrženy, či 

provedeny (špatné zhutnění).  

Poruchy hrází vznikající v důsledku proudění vody nastávají v prvních třech výše uvedených 

způsobech. 



7 
 

4.2 Vnitřní eroze (sufoze) 
 

Vnitřní eroze neboli také sufoze je vyplavování jemných částí či postupné rozrušování zemin 

prosakující vodou.  Sufoze vede ke snížení únosnosti zemin a k porušení stability staveb. 

Během sufoze se vyvářejí predeterminované cesty, kudy prosakuje voda a vyplavuje další  

jemné částice zeminy. [9] 

 

Podmínky pro vznik sufoze, které musejí být splněny současně: 

 proudící voda v zemině (proudový tlak) 

 nesoudržné zeminy 

 možnost odtoku vyplaveného materiálu 

 schopnost zeminy vytvořit strop nad vznikajícím kanálem 

Vznik privilegovaných erozních cest v zemním tělese je často podporován řadou přirozených 

nebo umělých faktorů, jako je nehomogenita podloží, propustnost a zrnitost vlastního tělesa 

hráze nebo také nedokonalé zhutnění zeminy hráze. Vnitřní eroze začíná prosakováním vody 

v důsledku hydraulického spádu, kde se koncentruje do predisponovaných míst. V těchto 

místech se unášecí síla prosakující vody zvětšuje a začíná vyplavovat nejjemnější součástky 

zeminy. S každým následným vyplavením drobných částic zeminy se zvětšuje průsak a 

rychlost průsaku a tím se zvyšuje i rychlost dalšího odplavování částic. Vnitřní eroze 

postupuje od vzdušného líce hráze a šíří se směrem proti proudění vody. Dochází 

ke zvětšování hydraulického spádu a celý proces se postupně urychluje. Vnitřní eroze vzniká 

nejčastěji v místech, kde je menší napjatost a menší zhutnění, kde jsou menší intergranulární 

síly mezi zrny zeminy. Pokud velikost tlaku vody dosáhne velikosti intergranulárních sil, na 

styku zrn se objeví tahové napětí. S následujícím růstem proudového tlaku dochází k porušení 

zeminy ve chvíli, kdy napětí překročí tahovou pevnost. 

Dle zdroje [22]: Tímto způsobem došlo v roce 1916 k protržení sypané hráze Bílá Desná, 

i když bylo původně zdůvodněno nedokonalým hutněním. V pozdější době došlo ze stejného 

důvodu k protržení velkých přehrad, například Teton v USA v roce 1976. Podmínky pro tento 

typ porušení nastávají často při naplnění koryt řek v ochranných hrázích během povodní. Tak 

došlo k protržení ochranné hráze na řece Moravě u Otrokovic v roce 1997 i ochranných hrází  

na Žitném ostrově u Dunaje v roce 1965. 
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4.3 Prosakování vody (seepage) 

 

Průsak samotné vody hrází nebo vlastním podložím hráze je dáno hydraulickým spádem 

(rozdíl hladin vody v nádrži a v pod hrází) a délkou cesty průsaku. Funkcí zrnitostního složení 

a momentální pórovitosti zeminy je koeficient propustnosti, který je důležitým faktorem v této 

problematice. Omezení průsaku tělesa hráze se provádí aplikací nepropustných materiálů, 

které se využívají jako hlavní složka těsnicích prvků návodních nebo středových těsnění 

sypaných hrází. Pro odvedení průsakové křivky od povrchu hráze se do tělesa hráze umísťují 

tzv. filtry. Omezování průsaků se provádí převážně prodloužením průsakových cest za 

pomocí zvětšení šířky hráze, instalací těsnících koberců před návodní patou hráze nebo 

vytvořením injekční clony, která má dostatečnou hloubku nebo je zapuštěna až do 

nepropustného podloží. V dnešní době můžeme v zemním tělese velmi spolehlivě spočítat 

rychlost i množství prosakující vody.  Proto navrhujeme pro sypané přehrady a hráze 

dostatečně dlouhou průsakovou dráhu tak, abychom průsaky co nejvíce zmenšili. Abychom 

mohli vypočíst rychlost a množství prosakující vody, potřebujeme znát koeficienty 

propustnosti v zemním tělese použitých zemin a okrajové podmínky zemního tělesa a rozsah 

hladin prosakující vody. [5] [9] [11] 

 

Dle zdroje [22]: Návrhy hrází je třeba provádět tak, aby:  

 v návodním těsnění nedocházelo k velkým tlakům prosakující vody (pevnost těsnění 

nesmí být překročena a voda nesmí v žádném případě vnikat do hráze z nádrže), 

 proudové čáry prosakující vody v hrázi byly dostatečně vzdáleny od povrchu hráze,  

 rychlost prosakující vody pod hrází nebo v hrázi byla tak nízká, aby v žádném případě 

nedocházelo k vyplavování jemnozrnných částic zemního tělesa, 

 zhutnění a použitý materiál byl takový, aby koeficient propustnosti materiálu zemního 

tělesa byl dostatečně nízký. 
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4.4 Porušení pórovým tlakem  (hydraulic fracturing) 

 

V tělese sypané hráze může dojít k porušení pórovým tlakem vody. Jestliže v posuzovaném 

místě hráze součet nejmenšího hlavního napětí a tahové pevnosti zeminy je menší než pórový 

tlak, může dojít k právě takovémuto zmiňovanému porušení pórovým tlakem vody tělesa 

hráze.  Při této nastalé situaci se vytvoří trhliny orientované kolmo na směr nejmenšího 

hlavního napětí. Tento jev je označován jako hydraulic fracturing a je používán k určování 

původní napjatosti horninového masivu vodní trhací tlakovou zkouškou. Dle pozorování byl 

tento jev často zaznamenán při napuštění hrází v pozorovacích vrtech v nepropustných 

částech zemních hrází. [10] [11][22] 

 

4.5 Konsolidace pod násypy na podloží z měkkých, vodou nasycených 

soudržných zemin (consolidation) 

 

Klasickým problémem při výstavbě liniových staveb je pomalá konsolidace vysokých násypů 

při jejich zatlačování do měkkého, vodou nasyceného podloží ze soudržných zemin. Přitížení 

násypem vyvolává stlačení zeminy v jeho podloží. Následkem toho voda v pórech začne 

v určitém okamžiku přenášet zvýšený tlak do okamžiku, než je z pórů zeminy vytlačena do té 

míry, že zrna zeminy opět převezmou přitížení násypem v plném rozsahu. Pokud je 

přitěžování násypem rychlé, zemina v podloží málo propustná a „odvodňovací“ průsakové 

dráhy odvádějící vodu v podloží mimo oblast zvýšeného přitížení násypem jsou příliš dlouhé, 

může dojít k zaboření násypu a úplné ztrátě jeho stability.  

Proto je v takových případech třeba sypat násyp pomalu a průsakové cesty pro vodu pod 

násypem zkracovat různými technickými opatřeními. Například svislými geodrény 

kombinovanými s vodorovnou vrstvou z velmi propustného štěrkopísku, případně s využitím 

geotextilií. Sedání a sypání takového násypu se pak děje pod kontrolou monitoringu. Ten 

pozůstává především z měření sedání pod násypem hydrostatickou nivelací, vyhodnocení, 

měřením pórového tlaku v podloží a zejména kontrolou sedání povrchu násypu. K pokládání 

konstrukčních vrstev je pak možné přistoupit, teprve když je sedání prokazatelně ukončeno. 
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5 STATISTICKÁ DATA PORUCH HRÁZÍ 
 

Poruchy hrází se vyskytují na celém světě, a proto jsou tyto stavby předmětem trvalého zájmu 

odborníků zabývajících se jejich samotnou stavbou, provozem a opravami celého díla. Zde 

uvádím tabulku s daty, která poukazují na celkový počet přehrad a na výraznou část  přehrad 

sypaných. Tabulka č. 2 uvádí celkové počty velkých přehrad I. a II. kategorie a jejich 

rozdělení dle jejich typu. Tato tabulka je aktuální k roku 2008, kdy se touto problematikou 

zabýval Ing. Jan Jandora, Ph.D. a kol. z VUT Brno.  

Tab.  č. 2 – Počet nádrží daného typu přehrady ve světě dle WCD (The World Commission on 

Dams) 

 

Pro lepší názornost zde uvádím graf, jenž zobrazuje počet poškozených přehradních těles 

z různých příčin, které budou dále rozebrány, dle roků výstavby jednotlivých děl po 

desetiletích. Je však nutné uvést, že tento graf již nezachycuje data poruch velkých hrází po 

roce 2008, jejichž počet do dnešní doby, tj. do r. 2015, narostl dle „List of major dam 

failures“ o 30 dalších případů. 

 

 

Graf  č. 1 – Počet poškozených přehrad dle roků jejich výstavby 
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Vezmeme-li v úvahu pouze sypané hráze, lze sestavit následující tabulku č. 3 - Příčiny 

prolomení sypaných přehrad, ze které lze snadno vyčíst, s kolika a s jakými poruchami je 

možno se běžně setkat v praxi. Nejlépe je to pak zobrazeno v grafech č. 2, 3. 

Tab. č. 3 - Příčiny prolomení sypaných přehrad 

příčina poruchy povrchová 
eroze 

vnitřní eroze globální ztráta 
stability 

jinak není 
známo 

celkem 

počet prolomení 91 94 17 6 27 235 

% 38,70% 40% 7,20% 2,60% 11,50%   

 

Z grafů je zřejmé, že největší zastoupení mají poruchy typu vnitřní  eroze a povrchové eroze, 

které se v minulosti často objevovaly nejen u velkých přehrad, ale i u menších malých 

vodních nádrží a protipovodňových hrází. [14] [15] 

 

Graf  č. 2 – Počet prolomení sypaných hrází 

 

 

Graf  č. 3 – Nejčastější poruchy sypaných hrází 
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5.1 Problematika poruch VD I a II. kategorie  

5.1.1 Porucha a následný kolaps vodního díla Bílá Desná 

5.1.1.1 Situační umístění: 

Vodní dílo Bílá Desná bylo postaveno v jihovýchodní části Jizerských hor, severozápadně od 

měst Desná, v katastrálním území Albrechtice. Tato lokalita se rozkládá v chráněné krajinné 

oblasti Jizerské hory. 

Z geologického hlediska celá oblast patří do Českého masívu, který je označován jako jedna z 

nejstarších částí evropské pevniny. V této oblasti převažuje žula a granodiority karbonového 

stáří. Geomorfologicky se řadí do České vysočiny, přesněji řečeno do její Krkonošsko-

jesenické subprovincie.  

Údolí přehrady je situováno mezi dvěma kopcemi, z východu Zeleným vrchem a ze západu 

pak kopcem Milíře. [1] 

5.1.1.2 Stavební část: 

Jako počátek výstavby vodního díla se uvádí 17. říjen 1912. [1] Základy přehrady byly 

položeny do hloubky 5 metrů. Ve svém kompletním stavu před poruchou měla sypaná hráz 

výšku 17,5 metrů a šířku 5,5 metrů. Celá hráz pak byla dlouhá v koruně hráze 172,8 metrů. 

Pro výstavbu této sypané hráze byl využit materiál, který se vytěžil ze zemníků z míst tehdy 

plánované budoucí přehrady. Přehrada pojala vodu o objemu 400 000  metrů krychlových a 

její zatopená plocha byla 8,4 hektaru. Z dochovaných záznamů lze vyčíst, že zemina, která se 

sypala do hráze, byla ukládána a hutněna třítunovým válcem po čtyřiceticentimetrových 

vrstvách. Návodní svah přehrady byl vystavěn ve sklonu 1 : 2 a byl na něm vybudován těsnící 

plášť s kamennou dlažbou. Jinak to bylo u vzdušného líce hráze, který byl postaven ve sklonu 

1 : 1,5 a oset travním drnem. V případě, že by hráz byla zasažena povodněmi, byly na hrázi 

vybudovány dva boční bezpečnostní přelivy, které byly navázány na odtokový kanál s 

kaskádou stupňů. Přelivná hrana jednoho z bezpečnostních přelivu byla výše o 40 centimetrů  

než u druhého bezpečnostního přelivu, a to z důvodu lepšího převedení povodňových průtoků. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_vrch_(Jizersk%C3%A9_hory)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%AD%C5%99_(Jizersk%C3%A9_hory)
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5.1.1.3 Důvody a příčiny, které vedly k protržení vodního díla:  

Už během výstavby přehrady se objevovaly první problémy. V srpnu 1913 došlo v oblasti 

stavby k intenzivnímu srážkovému úhrnu, který z velké míry poškodil rozestavěné vodní dílo.  

Ani ne o rok později, tj. v roce 1914, začala první světová válka, kvůli čemuž byla zavedena 

úsporná opatření stavby a kvalita budované přehrady se tak výrazně snížila. K dokončení 

celého vodního díla Bílá Desná došlo v září 1915.   

Dle zdroje [1] se jako příčina protržení uvádí:  „Za příčinu protržení se uvádí hned několik 

faktorů. Vina se dávala nevhodně zvolenému materiálu využitému při sypání hráze a 

zpochybňovala se také dostatečnost hutnění tohoto materiálu, neboť výška hutněných vrstev 

(40 centimetrů) se zdála s ohledem na hmotnost používaného hutnícího válce (3 tuny) příliš 

značná. Soudní znalci též vinili vodu, která měla do tělesa hráze vnikat nedostatečně účinným 

těsněním na návodním líci přehrady. Další experti přisuzovali příčinu protržení hráze 

podzemním vodám, o čemž měly svědčit nálezy dutin a kanálů vymletých těmito vodami.“ 

Touto problematikou se následně zabýval v roce 1917 Ing. Antonín Smrčka, který zpracoval 

rozbor příčin protržení přehrady. Tento rozbor poukazoval na chyby, které se objevují již v 

samotném projektu vodního díla a následně ve výstavbě hráze. Jako jedna z příčin poruchy 

hráze se uvádí špatné hutnění sypaných vrstev zeminy při výstavbě tělesa hráze. Dalšími 

zmiňovanými příčinami jsou nedostatečné založení a malá šířka hráze, což vedlo k umožnění 

vysoké rychlosti průsaku vody podložím, špatně zvolené materiálové složení tělesa hráze, 

které tak nemohlo mít vhodné těsnící parametry, a situování výpustního objektu, který 

procházel těsněním hráze. 

Následujícím hodně diskutovaným problémem bylo u výpustné štoly chybné založení na 

pilotovém roštu, jež podle autora neumožnovalo stejné sedání hráze a výpustné štoly. Tento 

jev pak směřoval k vytvoření příčných trhlin v tělese hráze. Jedním z dalších odhalení příčin 

kolapsu hráze bylo pochybení v těsnící štětové stěně v návodní patě hráze. V rozboru se  

uvádí, že tato štětová stěna nebyla vodotěsná, protože byla postavena do podloží kamenitého 

materiálu. Dalším posudkem zpracovaným na toto téma byla v roce 1996 studie s názvem: 

„Stavební geologie – Geotechnika“, ve které se uváděly jako příčiny havárie přehrady eroze v 

podloží hráze, eroze na kontaktu hráze a podloží a také eroze vlastní hráze a výpustní štoly.  

Dále studie uvádí:  
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Citace zdroje [1]: „Skalní podklad se nacházel v poměrně velké hloubce pod základy hráze 

(minimálně 25 metrů). Prostor mezi hrází a touto skálou byl vyplněn aluviálními náplavami a 

eluvií, jež se projevovaly velkou stlačitelností. V podélné ose údolí ještě navíc probíhá 

tektonický zlom tvořený horninou mající horší vlastnosti, než okolní masiv. To mohlo 

zapříčinit rozdílné sedání obou částí hráze oddělených tímto zlomem. Výpočty ukázaly, že 

sedání koruny hráze (o zhruba 300 milimetrů) zapříčinilo z téměř 80 % stlačení jejího 

podloží. Největší sedání proběhlo pod šoupátkovou věží stojící na výpustní štole a štola 

následkem toho popraskala. Tato skutečnost by neměla na protržení přehrady významnější 

vliv, pokud by tělesem hráze podél štoly neprosakovala voda. S ohledem na mocnost 

stlačujícího se podloží hráze prokázaly výpočty neúčinnost pilotového roštu, na němž byla 

štola založena, protože vinou přitížení od hráze sedal spolu s hrází i tento rošt. Nemohlo tudíž 

dojít k odlišnému sedání částí hráze a tím ke vzniku trhlin v jejím tělese, které by umožnily 

prosakování vody, jak se do té doby tvrdilo.“  

Dle zde výše zmíněného se jako problematický zdál průsak vody propustným štěrkovým 

podložím hráze, který prostupoval z návodní strany hráze na vzdušní líc. Kvůli tomuto došlo 

ke zkrácení dráhy průsaku vody a voda mohla pomocí průsaku skrz trhliny v betonu vytékat 

ve štole. [1] 

 

Obr. č. 1 - VD Bílá Desná před kolapsem       Obr. č. 2 - VD Bílá Desná po kolapsu 

5.1.2 Kolaps přehradního tělesa Teton v Idaho 

Bývalá přehradní nádrž Teton, nacházející se v Idaho ve Spojených státech amerických, byla 

vystavěna jako sypaná hráz. Jejím účelem bylo zúrodňování zemědělské půdy. Hráz se 

nacházela na řece Teton ve východní části státu mezi krajem Fremont a krajem Madison. 
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K protržení nádrže došlo dne 5. června 1976, kdy byla hráz prvně napuštěna a uváděna do 

provozu. Nadržování vody započalo po výškách 0,30 m a trvalo celý den.  

Východní oblast s názvem „Snake River 

Plain“ je tvořena čediči, které mají 

původ z nedaleké velké sopky. Svrchní 

část území je tvořena ryolitovým 

popelem a ignimbrity, popřípadě se zde 

vyskytují pozdní třetihorní vulkanické 

horniny. Samotné těleso hráze se 

skládalo z čediče a ryolitu. Protože tyto 

horniny mají vysokou propustnost, jsou 

běžně považovány za nevhodné pro 

použití na stavbu přehrady. [15] [23]  Obr. č. 3 – Kolaps přehrady Teton v Idaho 

Tento poznatek se potvrdil dlouhodobým čerpáním ve zkouškách, které prokázaly rychlosti 

čerpání pohybující se okolo 165 - 460 amerických galonů, což je cca 620 až 1740 l za minutu. 

Z odebraných vzorků, které odebírali zkušení geologové a inženýři, je patrné, že skalní 

podloží přehrady je velmi rozrušené a nestabilní, a to hlavně na pravé straně kaňonu. Jedny z 

nejširších trhlin byly zjištěny v šířce 1,7 palce, což představuje cca 4,3 cm. Původní navržená 

oprava počítala s utěsněním těchto trhlin za pomocí vstřikování malty do skály pod vysokým 

tlakem a vytvořením tak  injekční clony ve skále. [23] 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5.1.2.1 Hlavní příčiny poruchy vodního díla  

Během roku 1973, kdy započala druhá polovina 

výstavby přehrady, byly objeveny v průběhu 

ražby příkopu velké otevřené trhliny vzdálené 

asi 700 stop (210 m) od stěny kaňonu 

nacházející se na pravé straně přehrady. Dvě 

největší trhliny byly téměř vertikálního směru, 

měly východo-západní směr a vedly více než 

100 stop (30 m) pod spodní základovou spáru. 

Jiné z trhlin byly lemovány vápenci a zaplněny 

stavební sutí. Některé z menších trhlin měly 

šířku 6 palců  (15 cm) a vedly 60-85 ft (18-26m) 

pod povrchem. [23]               Obr. č. 4 -  Vývoj protržení nádrže 

Začátek kolapsu přehradního díla byl dne 5. 6. 1976, v 7:30 místního času, kdy se zjistil 

bahnitý průsak, což naznačovalo vyplavování sedimentů. O necelé dvě hodiny později se na 

vzdušném svahu přehrady objevilo mokré místo, kde začala prosakovat voda rychlostí 0,57 - 

0,85 m
3
/s, a pozvolna začalo docházet k vymývání svahu hráze. Ve dvanáct hodin místního 

času se začala hroutit koruna hráze do nádrže. Následně došlo ke kolapsu tělesa hráze v 

pravobřežním zavázání. Během havárie  z nádrže vytékalo 57000 m
3
 / s. 

Při pozdějších průzkumech prostředí přehrady a struktury přehrady se za příčinu kolapsu 

hráze uvádí špatné a propustné sprašové materiály, které byly použity v těsnícím jádře nádrže. 

Tyto materiály umožňovaly vodě prosakovat kolem a přes těleso sypané hráze. K vnitřní erozi 

tělesa hráze došlo pravděpodobně vodou, která prosakovala hrází a způsobila tak kolaps celé 

přehrady. Neméně zajímavým objevem bylo potrubí, které vedlo skrz samotné těleso hráze. 

Voda prosakovala podél jeho celé délky a tak urychlovala samotný proces eroze. [23] 
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5.2 Problematika poruch malých vodních nádrží III. kategorie  

Mezi vodní díla patří v nemalé míře i malé vodní nádrže, suché poldry, protipovodňové hráze 

nebo rybníky, které jsou využívané již mnoho století k zadržení vody a jejímu vzdouvání. K 

výstavbě nových hrází a opravě starých se přistoupilo až v 60. letech minulého století, kdy 

vznikaly požadavky na zvýšení produkce ryb a začaly se budovat závlahové nádrže, později 

suché nádrže (poldry) a ochranné hráze toků jako protipovodňová opatření. Všechny tyto 

konstrukce jsou tvořeny stejně jako zemní přehrady sypaným násypem s těsněním. A proto i u 

těchto vodních děl a obzvláště u nich se v praxi setkáváme s poruchami a haváriemi 

souvisejícími s výše uvedenými základními aspekty poruch. Tato vodní díla jsou řazena do 

TBD kategorií III. a IV. dle vyhlášky č. 471/2001 Sb.  

Pro všechna povodí v České republice se změnila situace ke dni 30. 6. 2012, kdy z nařízení 

Ministerstva zemědělství ČR byla zrušena Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) a 

její aktivity přebraly úřady pro příslušná povodí v České republice nebo Lesy České 

republiky. To znamenalo, že všechna vodní díla ve správě Zemědělské vodohospodářské 

správy, která nebyla v dobrém stavu, byla s ostatními předána novým správcům. Důsledkem 

byla nutná posouzení současného stavu vodního díla a následné zajištění nápravy zjištěných 

nedostatků.  

Souhrnná statistika poruch malých vodních nádrží nebyla na území ČR doposud zpracována. 

Porucha menšího díla není většinou hlášena, zvláště jedná-li se o vodní dílo v soukromém 

vlastnictví. Takováto vodní díla při protržení již ani nejsou uvedena zpět do provozu. Nejvíce 

havárií malých vodních nádrží se vyskytuje v průběhu extrémních povodní. Podíváme-li se na 

statistiku povodní, které proběhly v roce 2002, můžeme lokalizovat na našem území na 85 

hrází, které byly významně poškozeny a 23 hrází bylo zcela zničeno (protrženo). Dle 

ministerstva zemědělství ČR bylo při povodni v červnu 2013 významně poškozeno 14 

vodních děl a k destrukci došlo u 5 z nich. Na fotodokumentaci označené jako obrázek          

č. 6 – MVN Horká duben 2006 a obrázek č. 5 – VN Dolní Kladiny, červen 2012, jsou ukázky 

porušení malých vodních nádrží či rybničních hrází, ke kterým v minulosti došlo. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Obr. č. 5 – VN Dolní Kladiny, červen 2012 

 

Obr. č. 6 – MVN Horká duben 2006 
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5.3 Statistické údaje poruch protipovodňových hrází podél toků               

IV. kategorie 

Podíváme-li se na statistická data poruch sypaných protipovodňových říčních hrází např. u 

Povodí Odry, státní podnik, který spravuje 150 km hrází, nebo Povodí Moravy, státní podnik, 

který spravuje až 1300 km hrází, můžeme vidět na 300 poruch evidovaných od roku  1960  do 

roku 2010. [19] 

Na základě šetření příčin havárie těchto hrází byly sestaveny tyto důvody porušení [19]: 

- Přelití ochranné hráze přes korunu, čímž dojde k povrchové erozi a následné destrukci 

tělesa hráze. 

- Průsak a filtrační deformace, ke kterým většinou dochází kvůli méně kvalitnímu 

materiálu uloženému do hráze. Díky vyplavování materiálu uvnitř hráze lze pozorovat 

výsaky a vývěry na vzdušném líci hráze. 

- Překročení odolnosti návodního a vzdušného líce hráze - při dlouhodobém zvýšeném 

průtoku dochází k výmolům v patě hráze. 

- Narušení tělesa hráze lidskou činností způsobené například pojezdy vozidel a 

zemědělských strojů přes korunu či po svazích hráze apod. 

- Narušení tělesa hráze činností hlodavců, kteří vytvářejí chodby v násypu hráze, a tak 

usnadňují vznik privilegovaných cest pro proudění vody. 

- Rozrušování tělesa hráze kořeny stromů - také časté riziko porušení hráze. Odumřelé 

kořeny vytvářejí sítě privilegovaných cest pro proudění vody tělesem hráze. 

- Narušení tělesa hráze kvůli dlouhodobému podmáčení – dochází k následné ztrátě 

stability a v neposlední řadě k sesuvu svahů hráze. 
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Graf č. 4 – grafické rozdělení poruch protipovodňových hrází v povodí Odry 

 

Graf č. 5 – grafické rozdělení poruch protipovodňových hrází v povodí Moravy 
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6 PROBLEMATIKA VZNIKU PORUCH HRÁZÍ 
 

6.1 Příčiny poruch sypaných hrází 
 

Poruchy nízkých sypaných hrází (hráze rybníků, liniové stavby ochranných hrází, suchých 

nádrží a také odkališť) jsou jevem, který může nastat kdykoliv, nejen při povodních. Níže 

uvedené příklady poruch a jejich příčin jsou jen neúplným výčtem možností. Obvykle dojde 

k vývoji poruchy právě kombinací těchto příčin. Vzniku poruch nelze zcela zabránit. Mnoha 

poruchám však je možné předejít již jen důsledným dodržením standardních postupů při 

projektování a výstavbě vodních děl. 

6.1.1 Nevhodná nebo chybná projektová řešení 

 

Mezi hlavní příčiny se dle literatury [2][4][7] řadí: nedostatečné podklady inženýrsko-

geologické, hydrologické, geodetické, hydrogeologické, pedologické.  Díky tomu vznikají 

nedostatky v návrhu jako vadná koncepce celého díla, popřípadě nedostatky ve 

vodohospodářském řešení. Za další chyby lze označit vady v technickém řešení zahrnující 

nedostatky v hydraulických a stabilitních výpočtech, podcenění hydrologických údajů, které 

následně vedou k nevhodně zvolenému řešení samotné hráze a funkčních zařízení objektů. 

Tím následně dochází k poddimenzování kapacity výpustných a bezpečnostních zařízení. Ta 

jsou pak nevhodně konstrukčně řešena nebo situována. Výrazným pochybením je nevhodně 

řešené založení objektů, mezi které lze zařadit např. štěrkopískové podsypy pod potrubím a 

pod objekty, špatně či neúplně stanovené třídy podkladních betonů, špatné sklony betonových 

objektů v navázání na zeminu. V dnešní době jsou velice často využívána plastová potrubí 

uložená bez obetonování, která mohou být příčinou vývoje poruchy, jejíž vývoj může trvat 

mnoho let. Jednou z neposledních chyb se jeví špatně navržená vegetační výsadba a posléze 

úprava, která je umísťována na vzdušní svah hráze. [5] [7] 

Jak již bylo řečeno, jeden z hlavních důvodů chyb projektů hrází jsou nedostatečné podklady.  

Za nedostatečné podklady, které jsou nutné pro návrh vodního díla, je považováno 

nedostatečné geodetické zaměření v profilu hráze a zátopě s dostatečným přesahem 

v podhrází. To pak značí podceňování potřebného prostoru pro samotnou výstavbu hráze a 

ostatních funkčních zařízení. V praxi se často setkáváme s používáním mapových podkladů 

jako podklad pro stanovení objemu a batygrafie vodního díla. Dalším nedostatkem bývají 
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zastaralá a neaktuální hydrologická a klimatická data.  Například u suchých nádrží je třeba 

zahrnout do návrhů díla jeho celkový objem a objem povodňové vlny, kterou by mělo vodní 

dílo převést.  

Jako další chyby již při samotném návrhu díla lze uvést následující:  

a) Při zpracovávání a přípravách projektové dokumentace se často z úsporných režimů 

podceňuje geologický průzkum, a to neprovedením dostatečného průzkumu umístění 

samotné hráze a jejích stavebních objektů. Už při navrhování vodního díla by měl být 

proveden dostatečný průzkum místa budoucí zátopy. Mělo by se zde provést posouzení 

mocnosti, skladby pokryvů, nebezpečí sesuvu a břehové abraze. 

b) Neprovedení kontrolních zkoušek v nalezišti a samotné ověření dosažených vlastností 

materiálu tělesa hráze během výstavby či neprovedení hutnícího pokusu lze také 

zaznamenat jako prohřešek, který zanáší do návrhu samotné přehrady mnoho budoucích 

nepřesností. [12] 

c) Neméně důležité je také sledování inženýrsko-geologických a hydro-geologických 

poměrů, a to během samotné výstavby za přítomnosti geologa, který provádí dokumentaci 

inženýrsko-geologického sledu. Ten by měl následně schválit soulad či vymezit 

předpoklady rozdílů všech stavebních objektů oproti skutečnosti. 

d) Dalším nedostatkem, který se objevuje je časté opomenutí přejímky základové spáry, a to 

u všech objektů včetně hráze. Při přejímání základové spáry je nutné doložit zaměření 

samotné základové spáry, dokumentaci skutečných geologických poměrů a posouzení 

předpokladů projektu v souvislosti ze skutečností. 

e) Nutné je také zaměřit se na správné provádění IG sledu v oblasti budoucích materiálů 

hráze tak, aby nedošlo ke špatnému ověření jejich vlastností. Špatným určením vlastností 

pak dochází k nesprávnému určení sklonu svahů hráze, nebo k podcenění množství 

použitelných kubatur zeminy. V celém území budoucí hráze a její zátopy je nutné 

zmapovat všechna vedení a popřípadě drenážní systémy tak, aby se v budoucnu předešlo 

problémům při zakládání hráze, eventuálně náhlému průsaku podložím hráze. 
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Obr. č. 7 – Příklad špatně provedené základové spáry hráze, překop drenážního systému 

6.1.2 Špatné technické řešení a použití materiálů 

Nesmíme však opomenout vady v technickém řešení, které lze označit za nedostatky 

v celkovém návrhu uspořádání tělesa hráze a funkčních objektů a s tím související špatné 

hydraulické a stabilitní řešení [12]. Je nutné dbát na založení hráze a jejích objektů, které 

způsobují nerovnoměrné sedání. Výkopy, které se nachází v tělese hráze nebo v jejím podloží, 

se navrhují vysvahované v min. sklonu 1 : 1, aby se předešlo vznikům trhlin z důvodu 

nestability svahů, a to již při samotné výstavbě. V praxi se lze setkat s problematikou 

pórových tlaků a účinků prosakující vody, kdy těsnění hráze není dostatečně masivní. Dále by 

mělo být v patě vzdušného svahu navržené odvodnění, aby docházelo k odlehčení tlaků.  U 

oblastí v blízkosti betonových objektů v tělese hráze je nutné pomocí vhodně zvoleného 

konstrukčního uspořádání vyloučit nerovnoměrné sedání hráze a podloží. Často se objevují 

problémy, které jsou způsobeny špatným kontaktem zeminy a betonu. Úklon se doporučuje 

provádět 10:1 až 5:1 tak, aby došlo k dotlačování zeminy na betonový prvek. U zeminy se 

proto předepisuje vyšší vlhkost o cca +3% nad stanovenou optimální vlhkost. [4] [7] 

Mnoho nedostatků se objevuje při navrhování 

bezpečnostních přelivů [16] spojených se 

špatným hydraulickým výpočtem, kde se 

předpokládá dokonalý přepad u konstrukcí, 

které jsou náchylné k zahlcení. Často chybí 

adekvátní výpočet průběhu hladin ve skluzu při 

komplikovaném provzdušněném režimu 

proudění. Takto poddimenzovaná spadiště jsou 

klasickou vadou projektu. Při projektování se    Obr. č. 8 - Nevhodně zalomený skluz           
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musí myslet také na geometrii hrázových objektů, například špatné navržení kapacity či 

zalomení funkčních zařízení může vést k přelití koruny hráze, což u sypaných hrází může 

zapříčinit  celkovou destrukci hráze. Nedodržení zásad navázání hráze na betonové 

konstrukce uvedených v normách ČSN 75 2410, TNV 75 2415, ČSN 75 2310 vede často 

k trhlinám a prosednutí hráze v místě napojení. [7] 

6.1.3 Nejběžnější nedostatky nebo chyby při výstavbě 

 

Chyby, které se objevují již při výstavbě hráze, vedou k dlouhodobým problémům a haváriím 

hrází, a proto je nutné dodržovat kontrolní zkoušky předepsané projektem jak u betonových 

konstrukcí, tak i u násypu. Porušení předepsaných technologií je jednou z možných příčin 

vzniku poruchy. Základová spára by měla být převzata geologem a podle jeho doporučení 

upravena před vlastním sypáním. Častou chybou při sypání hráze nebo zakládání objektů 

bývá neodvodněná, neurovnaná a nezhutněná základová spára. Při samotném sypání zeminy 

do hráze nejsou dodržovány tloušťky sypaných vrstev a počet pojezdů hutnícím prostředkem.  

Je důležité kontrolovat kvalitu násypového materiálu a vyloučit zeminu s valouny většími jak 

10 cm. Organické znečištění, jako jsou větve a kořeny stromů, je nutné odstranit ze zeminy a 

kontrolovat její vlhkost. Sypání nesmí být prováděno při teplotách pod 0°C a zemina nesmí 

být zmrzlá s krustami ledu. Na kontaktu s betonovými konstrukcemi je nutné před sypáním 

provádět nátěr betonu hlinitým pačokem. Při nedodržení parametrů zemin mohou vzniknout 

vrstvy s větší propustností a postupným vývojem může dojít ke vzniku otevřených 

průsakových cest. [4] [8] 

Jak již bylo zmíněno, při samotném návrhu provádění betonových konstrukcí a jejich napojení 

na násyp tělesa je toto napojení častým zdrojem poruch. Promrzání betonových objektů i 

potrubí spodních výpustí tam, kde je možné proudění vzduchu potrubím, je velmi 

nebezpečným jevem. Z dlouhodobých pozorování a měření lze vyvodit, že vývoj poruchy na 

kontaktu betonu a  zeminy je dlouhodobý a často bez předchozích změn v průsakovém 

režimu. Problémy s průsaky a odmrzáním jsou časté také u konstrukcí z kamenného zdiva 

nebo obkládaných kamenem. U bezpečnostního přelivu nebo konstrukce sdruženého objektu, 

kde lze očekávat zvýšené riziko promrzání, musí být provedeno zavázání do těsnicího prvku 

hráze pomocí tzv. žebra, a to v minimální celkové tloušťce konstrukce 1 m [5][8]. Absence 

tohoto požadavku často vede k vývoji průsaků a následně k privilegovaným průsakovým 

cestám viz. obrázek č. 9 – Špatné zavázání bezpečnostního přelivu. [13] 
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Obr. č. 9 - Špatné zavázání bezpečnostního přelivu 

             

Obr. č. 10 – Špatné zavázání bezpečnostního přelivu 
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Další vadou, která je často zjištěna u malých vodních nádrží, je časté využívání plastových 

potrubí uložených bez obetonování na propustný obsyp, který se pak stává průsakovou cestou 

skrz hráz. [8][16] Setkáváme se také s nešťastným řešením prostupů skrz těleso hráze. 

Například potrubí spodní výpustě těsně nad tuhým těsnícím prvkem zavázaným do skalního 

podloží. Vlivem přitížení samotným násypem hráze dochází k deformacím potrubí a 

k následnému rozlomení či rozpojení v místě podepření. Tyto poruchy jsou často skryty i 

několik desítek let.  

 

            

Obr. č. 11 - Rozpojené potrubí po deformaci způsobené sedáním násypu hráze. 

  

 

Obr. č. 12 – Průlomový otvor podél potrubí spodní výpustě 
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U některých starších malých vodních nádrží se za dřevěnými výpustmi realizovaly pro 

zajištění jejich stálých zatopení vodou tzv. potrubní jámy. V řadě případů vedlo zrušení 

potrubní jámy k následné degradaci dřevěného potrubí a k vyplavování zeminy do potrubí. To 

pak vedlo k poklesnutí tělesa hráze, případně k její havárii. [4] [8] 

    

Obr. č. 13 – Protržení hráze (špatné zhutnění)       Obr. 14 – Průsak hrází a následná havárie 

 

6.1.4 Nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů nebo nesprávná manipulace, 

nedostatečný ověřovací provoz vodního díla 

 

Nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů je častým zdrojem závad u historických 

rybníků. Ty byly většinou doplněny ještě nouzovým přelivem často zrušeným při úpravách 

pozemků ve druhé polovině 20. století. Velké množství historických vodních děl je vybaveno 

hrazenými bezpečnostními přelivy, jejichž kapacita nebývá dostatečná ani při úplném 

vyhrazení tabulí. Na mnoha místech je kapacita bezpečnostních přelivů omezena nevhodně 

umístěnými česlemi. Na vodních dílech (rybnících vybavených hrazenými bezpečnostními 

přelivy) dochází nesprávnou manipulací k přelití hráze a ke vzniku a vývoji poruch. Při 

povodni se manipulace tabulemi buď zpozdí, nebo se zcela zanedbá. Mnoho rybníků má 

tabule často neovladatelné nebo není zajištěna manipulace v době povodně. To se významně 

podílí na vzniku krizových situací při průchodu povodní z přívalových srážek, kdy je doba na 

účinnou manipulaci velmi krátká. Hladina v rybnících bývá udržována na úrovni maximální 

zásobní hladiny, většinou na horní hraně tabulí. Při rychlém nástupu hladiny při povodni je 

pak složité tabule odstranit. Dochází pak k přelití hráze a vzniku nátrží, případně k úplnému 

protržení hráze. [4] [7] [13] 
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Obr. č. 15 – Přelití hráze kvůli špatně                  Obr. č. 16 – Průsak hrází propustnými 

nadimenzovanému bezpečnostnímu přepadu       vrstvami - vnitřní eroze              

             

6.1.5 Stárnutí vodních děl a jejich technologických částí, vliv špatné údržby porostů, 

nebo působení živočichů 

 

Nejstarší vodní díla byla vystavěna v 15. -16. století, na konci 19. a začátkem 20. století. U 

přehrad se řeší spolupůsobení tří činitelů: horninového masivu, vlastního tělesa hráze a vody. 

Voda v problematice bezpečnosti sehrává jednu z nejdůležitějších rolí. Vzdutá voda může 

prostupovat nejen tělesem hráze, ale i  břehy nádrží do bočních údolí a dál do okolí celé hráze. 

Voda zvyšuje nebezpečí vyplývající z případného nesprávného řešení spolupráce tělesa hráze 

a horninového masivu. Vznikající mikrotrhliny bývají pro přehradní těleso osudné, zvláště 

pokud se do nich dostane voda. Jako další výrazné vlivy lze uvést tvar údolí, geologické 

poměry v místě výstavby a u zemních či kamenitých hrází ještě navíc vzájemné působení 

stavebních materiálů a sypanin.  Proto je u přehrad, oproti jiným inženýrským stavbám, 

kontrolní sledování více rozsáhlejší. Mezinárodní společnost pro velké přehrady ICOLD se 

zabývá právě takovýmto monitoringem. Trvale tyto problémy sleduje a vydává k nim 

metodická doporučení. [8] 

V ČR je zaveden technicko-bezpečnostní systém, díky kterému lze ochránit území před 

vysokými průtoky, které mohou nečekaně vzniknout při přívalových deštích. Tento systém 

vyžaduje velmi dobrou organizaci, operativně fungující péči o bezpečnost a provozní 

spolehlivost vodních děl. Tato péče je představována převážně souhrnem opatření směřujících 

k odstraňování či snižování rizik, která vodohospodářská díla představují. Hlavní složkou pak 

tvoří kontrolní sledování, které doprovází vodní díla od jejich přípravy, projekce, výstavby  až 

po trvalý provoz. Kontrolní sledování je hlavně zaměřováno na sledování chování a 
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posuzování technického stavu vodního díla za provozu. Díky tomuto sledování lze včas 

podchytit vznik nežádoucích jevů, které můžou vést ke vzniku poruch. Vše vychází 

z dlouhodobého sledování samotných vodních děl, na kterých se provádějí měření vybraných 

fyzikálních veličin. Tento systém také zahrnuje zpracování rozborů a hodnocení výsledků 

sledování, a to ve vztahu k předem stanoveným hodnotám, které vycházejí z předpokladů 

projektové dokumentace, průběhu samotné výstavby a získaných zkušeností z dosavadního 

provozu.  

Při výkonu TBD se podle druhu, kategorie, typu a technického stavu vodohospodářského díla 

sledují zejména změny a výskyty jevů jako například [8]:  

- Zatížení, statická a dynamická stabilita díla, případně jeho částí 

- Přetváření vlastního tělesa hráze 

- Sedání podloží 

- Změny fyzikálně mechanických  vlastností stavebních materiálů a hornin v podzákladí 

- Režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlosti proudění 

vody, hodnoty průsaků pod hrází, tělesem hráze a údolí 

- Funkce ochranných, těsnicích, filtračních a drenážních prvků vodního díla a jeho podloží 

- Hydraulický sklon v propustných konstrukčních podložních materiálech a jejich filtrační 

stabilita 

- Projevy vlnobití a ledu 

- Další projevy, které mohou ovlivnit bezpečnost díla 
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6.1.6 Zvláštní kontrolní sledování přehrad 

 

Zvláštní kontrolní sledování hrází se provádí tam, kde jsou předem známá slabá místa. Ta 

projektant může určit díky rozsáhlejšímu geotechnickému průzkumu podloží hráze, který se 

kvůli tomuto typu stavby provádí. Samotná kritéria pro spolehlivou funkci přehrad jsou 

přísnější než u jiných typů konstrukcí. Zaměřují se především na vznik a rozšiřování trhlin 

v tělese hráze, únik vody hrází včetně podloží a vzrůst vztlaku vody zvyšováním pórového 

tlaku. [3] 

Dalším zajímavým poznatkem u sypaných hrází je ten, že je velice obtížné osazování měřidel 

v tělese hráze či v samotném těsnicím jádře. Pokud dojde k nedbalému osazení čidel, takové 

místo je často následně počátkem místní poruchy či v krajním případě i začátkem havárie, 

která vzniká důsledkem sufoze. V takovýchto případech je nutno postupovat velice přesně a 

dbát na kvalitní zhutnění a načasování samotné stavební činnosti. V praxi to znamená ukládat 

čidla a měřící komponenty přesně, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Ze zkušeností 

z praxe lze říci, že problém nastává ve chvíli, když jsou čidla ukládána do násypu přehradního 

tělesa za pomoci vykopané rýhy pro vedení a umístění měřidel. Toto místo je pak špatně 

zhutněno a dochází v něm ke komunikaci pórových tlaků s hladinou vody v nádrži. Pro 

sledování přetváření uvnitř tělesa sypané hráze, a to hlavně jejího těsnícího prvku, se proto 

z těchto důvodů navrhuje co nejmenší počet nutných měřidel. 

Mechanika zemin v dnešní době umí dosti přesně vystihnout předpověď přetváření sypané 

hráze. Zeminu lze velmi dobře a podrobně analyzovat v laboratoři, kde lze vytvořit podobné 

podmínky jako při ukládání zeminy do hráze. Tato výhoda však neplatí při sledování 

samotného chování podloží hráze. Osazování měřicích míst do podloží hráze by mělo být 

v širokém počtu. Nebezpečí, které vychází z osazování měřících míst do podzákladí přehrady, 

již není takové jako při osazování např. piezometrů do těsnícího jádra sypané přehrady. Při 

projektování kontrolního systému pro sledování vysokých hrází je třeba brát v úvahu, že 

chybná činnost měřidel a z toho vyplývající chybné či zkreslené znalosti mají mnohem větší 

důsledky než v jiných případech, jako například při sledování sesuvů a násypů na podloží se 

stlačitelným podložím. Dlouhodobá spolehlivost je při výběru měřicího zařízení 

nejdůležitějším požadavkem. Kontrolní sledování přehrad starších 20 – 30 let vyžaduje 

zvláštní přístup. Ten se musí zvláště zaměřit na možné změny ve vlastnostech hornin. 

Pozornost je třeba soustředit hlavně na důsledky těchto změn při spolupůsobení podzákladí 

s tělesem hráze. [3] [8] 
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6.1.7 Hypotézy přetváření sypaných hrází 

 

V průběhu sypání zemních hrází je třeba vyloučit nebezpečí nerovnoměrného sedání dílčích 

částí hrází sypaných s rozdílnými přetvárnými vlastnostmi. Takto lze označit hlavně rozdílné 

sedání stabilizační části a těsnícího jádra. Ve chvíli, kdy se stabilizační část přetváří rychleji 

než těsnící část většinou tvořená jílem, může dojít v jílovém těsnění ke vzrůstu pórových tlaků 

nad přijatelnou úroveň. Tím dochází k ohrožení celkové stability hráze. K podobnému 

nežádoucímu jevu může docházet i při velmi intenzivním zhutnění jílového těsnění o 

nevhodné vlhkosti. I v takovémto případě dochází opětovně k vysokým pórovým tlakům.  

Pokud je stlačitelnost středního jílového těsnění menší než stlačitelnost stabilizační části 

hráze, hrozí nebezpečí vzniku šikmých smykových ploch na rozhraní stabilizační části 

filtračních vrstev a jílového těsnění. [3] [5]   

 Pokud se těsnící jádro přetváří díky 

vlastní váze více než okolní stabilizační 

část přehrady, zvyšuje se riziko vzniku 

vodorovně uložených trhlin v těsnicím 

jádře. Jako příčina takového porušení se 

uvádí tzv. „zavěšení“ jádra na bočních 

stabilizačních částech hráze. Pokud je 

vodní dílo umístěno ve strmých údolích 

tvaru „V“  nebo se nachází v údolí, v 

jehož bočním svahu je náhlá  a výrazná 

Obr. č. 17 – Vznik trhlin     změna jeho sklonu, často dochází ke 

vzniku lokální „klenby“. [3] Ta má pak charakteristické rysy, jako je nižší napjatost pod její 

podélnou osou než nad ní. V místech, kde dochází ke styku klenby s boky údolí, pak naopak 

dochází k nepřijatelnému navýšení napětí. U míst, kde je náhlá změna sklonu svahu bočního 

údolí, může docházet v tělese hráze ke vzniku značných rozdílů ve svislých sednutích. Pak 

mohou vznikat svislé trhliny, které mohou být velmi nebezpečně směrované kolmo na 

podélnou osu hráze. Jako hlavní a základní podmínka bezpečného chování hrází se uvádí 

nízký hydraulický sklon prosakující vody, který zabezpečuje podloží hráze a samotné těleso 

hráze proti sufozi. Proto, aby byla účinná délka průsaku vody hrází co možná nejdelší, 

prodlužuje se za pomocí výstavby těsnících clon a jiných geotechnických opatření. Voda, 

která se nachází v tělese hráze a v podzákladí hráze, ovlivňuje za pomocí vztlaku rozložení 
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všech působících sil, které do výpočtu vstupují. Právě z těchto důvodů jsou všechny tyto 

zmíněné možné problémy předmětem velmi podrobného sledování, a to za pomoci 

nejrůznějších metod kontrolního sledování. 

6.1.8 Stabilita návodního svahu zemní hráze a svahů bočních údolí při změně hladiny 

v nádrži 

 

Pokud dojde k náhlé změně hladiny v nádrži, tj. k prudkému poklesu či naopak rychlému 

zvýšení hladiny, dochází v bocích údolí k proudění vody ze svahů, nebo naopak k proudění 

vody z nádrže do hornin ve svazích. To vede ke změně zatížení zemin v samotném svahu. Při 

takovémto proudění může docházet k náhlým sesuvným pohybům. Odlehčení paty svahu 

vzdutou vodou může vést rovněž k odlehčení v oblasti pasivních sil, což může mít za 

následek vznik sesuvných sil.  

Při naplnění přehradní nádrže může 

docházet k průsakům vody do okolních 

přilehlých údolí. Svahy těchto údolí 

jsou pak náchylné ke ztrátě stability 

v důsledku zvětšeného proudového 

tlaku a vyšší vlhkosti horniny. Dalším 

případem ztráty stability svahu je 

odlehčení paty svahu přehradní nádrže 

abrazí. [3] [8] 

 

Obr. č. 18 – Vznik sesuvů směrem do nádrže 

 

6.1.9 Kontrolní sledování během výstavby 

 

Důkladným geotechnickým průzkumem se zjišťují geologické poměry v prostoru budoucí 

hráze. Měření je důležité provádět i v místech, kde se očekávají problematické situace 

vyplývající z pomalého vyznívání pórových tlaků v jílovitém těsnění sypané hráze. Kontrolní 

sledování pak provádíme tak, aby bylo možné co nejsnadnější vyhodnocení výsledků, na 

základě kterých lze rychle provést patřičná opatření, jež spočívají v úpravě časového 
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harmonogramu výstavby či úpravě technologie provádění. U vysokých sypaných přehrad, 

většinou řazených v  kategoriích I. a II., se zaměřuje pozornost a měření na napjatost v tělese 

hráze. Měřidla, která jsou umisťována do sypaných hrází, nemají být v blízkosti svislých 

konstrukčních prvků. V jejich blízkosti nelze zeminu dostatečně zhutnit pomocí mechanizace. 

Považuje-li se měření vodorovného přetvoření uvnitř tělesa hráze za pomoci 

inklinometrických vrtů za účelové, je velice důležité je umisťovat mimo těsnící prvky. [3] 

 

6.1.10 Chování hráze a jejího podloží během prvního napouštění 

 

Při napouštění hráze má kontrolní měření za cíl zkontrolovat správnost předpokladů projektu 

a kontrolu vzniku neočekávaných dodatečných přetvoření či průsaků vlastní hrází či 

podložím. V první řadě se provádí pravidelná prohlídka vzdušné strany hráze a jejího okolí. 

Tím by mělo dojít k odhalení vznikajících nebezpečí, která se projevují náhlými přírůstky 

v množství vody prosakující hrází a okolím hráze i obsahem pevných jemnozrnných částeček 

zeminy ve vodě prosakující hrází. Správná funkce drénů a prvků prodlužujících průsakovou 

dráhu se sleduje piezometry, měřením pórových tlaků vody a měřením množství prosakující 

vody. [6] 

 

6.1.11 Chování hráze a jejího podloží během prvního rychlého vypouštění 

 

Určit spolehlivě velikost změn pórových tlaků a proudových tlaků během prvního rychlého 

snížení hladiny vody v nádrži je u hrází, u nichž je návodní část tvořena zeminami ze 

soudržných materiálů propustných zemin, velice obtížné. Proto je u takovýchto typů hrází 

účelné osazovat je piezometry. Přijatelnou rychlost poklesu vody je nutno posuzovat 

vzhledem k vlastnostem použitých materiálů v hrázi, a to hlavně  k propustnosti. Mluvíme-li o 

materiálech typu jílu, lze považovat za rychlé snížení hladiny vody v nádrži i takové, které 

proběhne v řádu několika týdnů.  Samotné kontrolní sledování břehů nádrže je soustřeďováno 

do prostorů, kde kolísání hladiny v nádrži může způsobit sesuv či abraze, což má za 

následek poškození elektrických vedení a ohrožení objektů v takovéto lokalitě. K ohrožení 

samotné hráze pak dochází při vzniku vysokých vln při skalním zřícení do vody v nádrži. 

Kontrolní sledování se pak provádí obdobně jako kontrolní sledování skalních svahů. [8] 
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6.1.12 Přetvoření tělesa hráze a jejího podloží během samotného provozu 

 

Přetvoření sypaných nádrží pokračují i několik desítek let po uvedení díla do provozu. 

Rychlost přetvoření se postupem času zmenšuje, ale i přesto samotné další přetvoření má 

značné celkové hodnoty [3]. Dle časopisu Geotechnika 2/2009 zde uvádím grafické 

znázornění dlouhodobého sedání vybraných sypaných hrází.  

 

Obr. č. 19 – Dlouhodobé sedání vybraných sypaných hrází 

Z dlouhodobého hlediska lze říci, že celkové sedání koruny sypané hráze od jejího dokončení 

může dosáhnout 2 – 3 % sedání původní výšky hráze. Sledování přetváření každé hráze se 

proto trvale sleduje i po dokončení stavby. Měření a vyhodnocování výsledků měření se 

zaměřuje na [3] [8]: 

 přetváření tělesa hráze a jejího podloží 

 vyznívání pórových tlaků v tělese hráze 

 vodní režim a změny vztlaků v podloží hráze 

 průsak vody tělesem hráze, podložím či boky nádrže 

 seismickou aktivitu 

  u velkých nádrží na indukovanou seismickou aktivitu 
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Rozsah dlouhodobého sledování hráze záleží na velikosti samotné hráze a na geologických 

poměrech, které jsou v místě vodního díla. I během sledování chování hráze za provozu se   

monitorují nejčastěji pórové tlaky a přetváření hráze. 

Sledování seismicity se převážně zaměřuje na monitorování vlastních seizmických projevů 

v okolí vodního díla a na monitorování účinků seismických projevů na samotné těleso hráze. 

U vyšších nádrží s velkým objemem nadržené vody se lze setkat s indukovanou neboli 

vyvolanou seismicitou. 

 

6.2 Problematika výstavby sypané hráze 
 

Hráze jsou stavební díla budovaná napříč či podélně k ose vodního toku. Dle účelu samotné 

hráze rozeznáváme: přehradní hráze, ochranné hráze, kanálové (průpravní), rybniční hráze a 

suché hráze (poldry). Jedním z hlavních důvodů, proč se přistupovalo k výstavbě právě 

sypaných hrází, bylo použití materiálu dostupného v lokalitě samotné hráze. Nejstarší sypané 

hráze se stavěly jako homogenní z místních zemin, které byly zpracovávány ručním 

způsobem. Jedny z prvních kamenitých hrází jsou hráze v Kalifornii, které byly vybudovány 

před sto lety. Byly sypány ze zdravého kamene ve vysokých vrstvách. K zhutnění sypanin 

docházelo pouze za pomocí dynamického účinku padajícího kamene a následným účinným 

proléváním. Technologie sypání kamenitých hrází ve vysokých vrstvách byla nahrazena 

technologií sypání v nižších vrstvách, které byly zhutňovány vibračním válcem již roku 1960. 

U sypaných přehrad lze říci, že v průměru dosahují 3 – 5x většího objemu než přehrady 

betonové tížné, a i přesto je jejich výstavba levnější. Další velkou výhodou je, že je lze stavět 

na hlinitém a hlinito-štěrkovém podloží. 

Konstrukčně se sypané hráze dělí podle druhu použité sypaniny na [2][8]: 

 zemní 

 kamenité 

 smíšené 

podle konstrukce těsnění: 

 se zemním těsněním 

 s betonovým těsněním 

 s asfaltobetonovým těsněním 
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 s těsněním z plastových fólií 

a podle umístění těsnícího prvku: 

 s návodním těsněním 

 se středním těsněním 

 

Výstavba sypaných nádrží je náročná z hlediska organizace prací na sebe navazujících: 

 skrývka humusu v podloží přehrady a v zemníku, ukládá se někdy na mezideponie 

k pozdějšímu využití 

 rozpojování zemin v zemníku a skály v lomu 

 doprava rozpojených hmot k místu uložení nákladními automobily, dopravními pásy 

 sypání a rozprostírání sypaniny do vrstev, např. buldozery 

 úprava vlhkosti zeminy 

 hutnění válcováním, vibrací, dusáním 

 dokončovací práce (úpravy zemníku, staveniště, svahů přehrady apod.) 

 

Sypaná hráz se skládá z těsnicího prvku neboli těsnícího jádra, z filtrů, stabilizační části, 

koruny hráze, patního drénu, spodní výpusti, bezpečnostního přelivu. 

 

6.2.1 Založení sypané hráze 

 

Nedílnou součástí hráze je její podloží. Při návrhu samotné hráze a jejího založení se přihlíží 

k parametrům podloží, zejména k jeho propustnosti a pevnosti. Podloží musí vykazovat 

vzhledem k tíze hráze dostatečnou únosnost. Z tohoto důvodu jsou při zakládání směrodatné 

výška hráze, sklony svahů, očekávané zatížení koruny hráze, smyková pevnost materiálů 

v hrázi a podloží, režim proudění vody tělesem a podložím hráze při povodni a zejména po 

jejím opadnutí. Těleso hráze by nemělo v podloží hráze vyvolat velké rozdíly v celkových 

napětích, které můžou později způsobit nežádoucí nerovnoměrné sedání hráze. Podrobnější 

průzkum je potřebnější u nepravidelné skladby podloží. U poddajných, soudržných a 

organických zemin je potřeba při stanovení únosnosti zohlednit tlak vody v pórech, který 

vzniká přitížením, a jeho vývoj v čase. U oblastí s podzemní těžbou nerostů je důležité 
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zohledňovat očekávané poklesy území ve vazbě na předpokládaný rozsah a časový průběh 

těžby ve smyslu normy ČSN 73 00 39. Pro ověření základových poměrů se provádí  

inženýrsko-geologický průzkum podloží hráze. Před začátkem průzkumu je nutné obstarat 

přehled o geologickém původu a skladbě území. Z těchto podkladů se následně vyhledávají 

místa s jednotnými poměry v podloží a také se stanovují nejvhodnější metody průzkumu 

základové půdy. K průzkumu slouží vrty, sondy a terénní geotechnické zkoušky. Pro 

rozsáhlejší průzkumy se v odůvodněných případech používají geofyzikální metody. 

V budoucí trase hráze a v jejím okolí se pořizují údaje o dříve realizovaných (archivních) 

vrtech, které je nutno doplnit po upřesnění budoucí osy hráze o vrty s odběrem vzorků 

zeminy. Vzdálenosti hlavních vrtů, které jsou zavedeny až do nepropustného podloží, se volí 

v maximální vzdáleností 100 m. Hlavními vrty jsou prozkoumány hlubší  polohy, kterými se 

odhalí přírodní úroveň hladiny podzemní vody a její kolísání. Při velmi hlubokém 

nepropustném podloží je doporučováno provádět průzkumné vrty v ose hráze maximálně do 

hloubky, která odpovídá 25násobku výšky hráze.[2] Objeví-li se potřeba odvození 

pevnostních a průsakových charakteristik a dalších geomechanických vlastností na 

neporušených vzorcích, provádějí se na vybraných místech jádrové vrty. Odvozování 

propustnosti podložních vrstev je prováděno za pomocí čerpacího nebo vsakovacího pokusu, 

popřípadě nálevovými zkouškami. [20] 

Z hlediska stability lze sypané hráze zakládat na neskalním podloží, tj. na pokryvných 

útvarech po odstranění povrchové vrstvy humusu, kořenů a dalších nevhodných vrstev. 

Dovolený obsah nerozložených látek v základové půdě je podle ČSN 75 2310 objemových  

10 %, dovolený obsah laboratorně zjištěných rozložených látek je 8 %. Při těžení neúnosných 

nebo jinak nevhodných zemin a materiálů z podloží hrází je třeba dbát na to, aby nebyla 

porušena původní ulehlost ponechávaných vrstev. [8] 

Je nutné odvést povrchovou vodu či podzemní vodu ze základové spáry a jejích prohlubní. 

Samotnou základovou spáru posléze přebírá zpracovatel geotechnického průzkumu. 

Základová spára musí být upravená tak, aby nedocházelo k ostrým lomům nebo převisům 

skalních výchozů. Neskalní podloží musí být zhutněno. V případě, kdy dochází k zabořování 

zrn kamene do podložní vrstvy nebo k vyplavování jemných zrn podloží do hrubozrnného 

materiálu tělesa hráze, se zřizuje v základové spáře přechodová vrstva ze zeminy vhodné 

zrnitosti, nebo se kámen ukládá na geotextilii. Pro založení hráze je vhodná mocná těsnící 

krycí vrstva (stropní izolátor) tvořená např. kvartérními náplavovými hlínami a jíly.  
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6.2.2 Zakládání na skalním podloží 

 

Zakládání na skalním podloží zajišťuje dobré podmínky pro založení hráze. Takovéto podloží 

je pevné a lze je případně utěsnit vyplněním puklin a dutin, které skalním masivem prostupují. 

Samotné práce pak spočívají v odstranění neúnosných pokryvných vrstev, jako je půda 

s vysokým obsahem organických látek, písků a jiných nevhodných zemin. Pokud se pod 

stabilizační částí nachází propustné a ulehlé vrstvy štěrků, které mají dostatečnou smykovou 

pevnost, a konsolidovaná uzavřená hnízda jílu nebo hlíny, ponechávají se bez dalších úprav. 

Je však nutné posoudit stabilitu hráze s ohledem na rozmístění těchto štěrků a na zatížení 

způsobené vodou v nádrži, kterému budou vystaveny při napuštění nádrže. Pokud by tyto 

štěrky byly na rozsáhlejších plochách a byly málo únosné a propustné, muselo by se přistoupit 

k jejich odtěžení. Při ponechání takovéto vrstvy pod hrází dochází k nerovnoměrnému sedání 

hráze, vytvoření průsakových cest a k celkovému ohrožení stability hráze. Pod těsnícím 

jádrem hráze a pod základy injekční chodby se pokryvné vrstvy odstraňují až na rostlou skálu. 

Při úpravách základové spáry hráze se upravují skalní stěny do maximálního sklonu 3 : 4 

z důvodu plombování možných hnízd pomocí betonové směsi. Odstraňují se skalní výchozy, 

vyplňují se hluboké prolákliny, aby se vytvořila plynulá plocha a zabezpečilo se tak snadné a 

správné hutnění materiálu hráze. Velká pozornost se zaměřuje na úpravu povrchu skalního 

podloží v místě navázání těsnicího prvku. Prohlubně a trhliny se očistí tlakovou vodou a 

zaplombují se betonovou směsí do hloubky nejméně trojnásobku jejich šířky. [2] 

6.2.3 Zakládání na nesoudržných zeminách 

 

Nesoudržné zeminy jsou značně propustné a mají dobrou smykovou pevnost. Jsou tvořeny 

aluviálními vrstvami, které jsou tvořeny usazeninami štěrku a písku, jež mohou být proloženy 

proplástky. Z hlediska zakládání hrází vznikají problémy při výskytu proplástků z čistého 

saturovaného písku, které jsou poměrně nepropustné a málo odolné proti vnitřní erozi. Pokud 

se vyskytují v blízkosti povrchu, musí se tyto vrstvy odstranit. Ve větších hloubkách se 

uzavírají nebo přerušují těsnicí membránou. [2] Eluviální štěrky bývají více homogenní, a 

jsou tedy lepší pro založení hráze. Když porovnáváme aluviální štěrky s eluviálními vrstvami, 

můžeme říci, že pevnost eluviálních vrstev je oproti aluviálním štěrkům větší a propustnost 

menší. Úprava základové spáry, kterou tvoří vrstvy štěrků, spočívá ve skrývce pokryvů 

humusu a hlíny a v očištění povrchu štěrku pro lepší spojení se sypaninou hráze. Výstavba 

hráze na podloží z nesoudržných zemin lze provádět jen pro heterogenní hráze, které mají 



39 
 

střední nebo návodní těsnění, a to z důvodu možnosti napojení těsnicího prvku, který protíná 

propustné povrchové vrstvy podloží. Pro zakládání stavby homogenních hrází v takovýchto 

podmínkách by bylo nutné odstranit propustné vrstvy ve velkých plochách základové spáry, 

proto se k tomuto způsobu výstavby nepřistupuje. Těsnicí prvky se zakládají na nepropustné 

podloží, nebo se zavazují do nepropustné rostlé zeminy. Povrch rostlé zeminy se zdrsňuje pro 

dobré propojení s těsnící zeminou. Samotná rostlá hornina se pod navázáním těsnicího prvku 

těsní za pomocí injekční clony. [2] [4] 

6.2.4 Zakládání na soudržných zeminách 

 

Soudržné zeminy obsahují anorganické jíly a silty a jsou málo propustné až nepropustné, ale 

mají menší pevnost ve smyku. I v tomto případě se odstraňuje povrchová humusovitá zemina, 

která obsahuje hodně organických látek. Základová spára se vyrovná a odvodní tak, aby se 

v ní nesoustřeďovala voda. Studny pro odvodnění základové spáry musí být umístěny mimo 

půdorys budoucí hráze. Horninám, které jsou více náchylné na povětrnostní podmínky, se 

poslední vrstva odebere těsně před začátkem sypání hráze. Samotná stabilita takovéhoto 

podloží se zajišťuje konstrukčními opatřeními, jako jsou zmírnění sklonu hráze, spolehlivé 

odvodnění paty hráze a použití přitěžovacích lavic. [20] 

6.2.5 Výběr materiálů pro sypané hráze 

 

Pro sypání těsných homogenních hrází se používají zahliněné štěrky, suťové hlíny, 

hlinitopísčité zeminy, spraše apod. 

Výkopky, které jsou vytěženy ze základů funkčních objektů nebo rýh vyhloubených pro 

správné založení těsnicího prvku, jsou tvořeny nemalými objemy, které jsou složeny 

z naplavených štěrků a písků vhodných pro stabilizační část hráze. Největší množství vhodné 

zeminy poskytují výkopy základů spodních výpustí, přelivů a dalších funkčních objektů 

hráze. Nejlépe využitelným materiálem pro výstavbu tělesa hráze je výrub drenážních štol či 

jiných podzemních děl v místě stavby, který poskytuje jak dostatečné množství kubatury, tak 

dobrou pevnost a charakteristickou zrnitost. Většinou se jedná o zrnitost drobného charakteru, 

která je využívána pro podkladní vrstvy návodního těsnění nebo pro přechodové vrstvy u 

kamenitých hrází se středním těsněním. Tento způsob využití výrubu do hráze byl použit 

například v Německu při výstavbě vyrovnávací hráze v údolí přečerpávací vodní elektrárny  
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Markesbach. Byl použit materiál z výrubu štol a podzemní kaverny samotné přečerpávací 

vodní elektrárny. 

Při úvaze o použití výkopku ze stavby se berou v potaz následující kritéria: 

- topografické poměry na staveništi 

- požadavky na převedení vody a ochrana staveniště při záplavách 

- hydrologické podmínky v povodí 

- sezónní a klimatické vlivy 

- celkový objem použitého výkopku 

 

 

 Obr. č. 20 – Využití výkopků ze stavby v tělese hráze: 1 – návodní strana, pro snížení 

rozsahu opevnění návodního svahu, 2 – na vzdušní straně, pro zvýšení stability svahu, 3 – 

nepropustný výkopek zabudovaný v těsnicím jádře, 4 – součást stabilizační části, 5 – jádro 

filtrační přechodové zóny 
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6.2.6 Sypání hrází 

 

Sypání homogenních hrází má poměrně jednoduché podmínky. Sypanina musí být z jednotné 

sypaniny získaná ze stejného zemníku. Volba postupu sypání je závislá na potřebách 

zakládání objektů hráze. U vyšších homogenních hrází, které jsou umístěny ve strmých 

údolích, je nutné budovat v tělese hráze sypací rampy. [2] [4] 

U hrází se středním těsněním je předpokladem pro samotné sypání hráze dobré založení 

hráze, včasné dokončení základů objektů v tělese hráze a správné vybudování odvodnění. 

Bude-li sypání hráze započato uspěchaně, tj. před dokončením výše zmiňovaných prací, může 

zapříčinit snížení kvality založení hráze. Následkem jsou nepříznivé vlivy na celkovou 

stabilitu vodního díla. Odvodnění je nutné budovat ve všech fázích postupu sypání. Při sypání 

zemin a kamene s větším podílem přimísených jemných částic (eluviálních písků), je nutné 

odvodňovat tak, aby nedocházelo k zadržování vody v použitých zeminách, a tak k jejich 

rozbřídání, a to včetně již zhutněných povrchů. Není možné pokračovat v dalším sypání, 

dokud se neodstraní rozbředlý povrch již zhutněného materiálu. Pro takovéto odvodnění 

povrchu hutněných vrstev se volí zhutňování v mírném sklonu a nepřipouštějí se žádné 

nerovnosti. Dále se sleduje odtok srážkových vod, po kterém může být již zhutněná část tělesa 

hráze poškozena erozními rýhami. Proti takovému poškození se budují již předem pruhy 

soustředěného odtoku, které se zpevňují geotextilií. Při zpracování zemin těsnícího jádra se 

snažíme volit postup sypání nezávisle k postupu sypání stabilizačních částí hráze. [20] 

Hráze s návodním těsněním nelze považovat za hráze homogenní. Těleso je budováno 

v zónách, které se proti hrázím se středním těsněním liší jen v podružných parametrech 

(zrnitosti). Tyto zóny se řadí tak, aby za těsnícím návodním těsněním byla zóna z nejmenších 

frakcí, která tak vytváří tzv. filtr. Všechny zóny se zhutňují po stejně velkých vrstvách, kromě 

návodního prostoru, kde se hutní po menších vrstvách tak, aby bylo dosaženo spolehlivého 

zhutnění. Jedná-li se o hráz s návodním těsněním napojeným na injekční štolu, je 

doporučováno začít sypání zároveň s výkopem základů štoly. Za štolou se ponechává širší 

pruh pro dosypání zeminy při dokončení stavebních prací na štole. [2] [8] 

Vrstvy zeminy je potřeba navážet po vrstvách, které mohou být o maximální mocnosti 0,2 m 

před zhutněním. [2] Následující vrstva se může navážet až po zhutnění předchozí vrstvy, která 

není přeschlá, nebo naopak rozbahněná a neobsahuje žádné cizí předměty. Sypání soudržných 

zemin by se nemělo provádět při velkých srážkách, sněžení a před odstraněním případného 
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ledu. Vlhkost použité zeminy je stanovena v projektové dokumentaci na základě zkoušek 

zhutnitelnosti.  

 

6.2.7 Zeminy používané pro sypání hrází 

 

Pro správnou funkci hráze je důležitá správná volba těsnící zeminy. Při popisu použitých 

zemin a kameniv se řídíme normami ČSN EN ISO 14689-1, ČSN EN 1997-1 a ČSN 75 2410. 

Dle technickoekonomických podmínek se volí zemník z dané lokality, na které byl proveden 

geologický průzkum. Kromě jakosti a vlastností sypaniny se zohledňují možnosti dopravy a 

obtížnosti těžby. Doporučuje se otevřít zemník nedaleko hráze, kdy se přihlíží k možnému 

nebezpečí porušení přirozených nepropustných vrstev a ke zhoršení situace průsaků v podloží 

nad či pod samotnou budoucí hrází. V případě, že se na ohumusování hráze použije ornice 

předem sejmutá z lokality těžby zemníku, musí být předem uložena na mezideponii.  

Zeminy do těsnicích prvků heterogenních hrází a tělesa homogenních hrází se volí 

nepropustné, odolné vůči vnitřní sufozi, plastické a dobře zhutnitelné.  

Dle literatury [2] musí splňovat požadavky: 

 obsah organických látek nepřesahuje 5% 

 čára zrnitosti leží v zónách 1 a 2  

 mez tekutosti wL není vyšší než 50% 

 maximální průměr zrna je 100 mm 

 zeminy skupiny ML, CL, CS, MS mají index plasticity Ip = wp > 8 

 u těsnících zemin je hydraulická vodivost menší než k = 5*10
-6

 m/s 

 

Materiál pro stabilizační část hráze se volí dle zrnitelnosti v oblasti 3 a 4 a nesmí 

obsahovat žádné organické látky. Dále by měl být objemově stálý vůči klimatickým 

podmínkám a po zhutnění propustný. Vhodnost různých skupin zemin použitých pro 

různé části hráze jsou uvedené v tabulce č. 4. 
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Tab.  č. 4 - Vhodnost různých skupin zemin pro různé části hráze 

Značení 

skupiny 

Název zeminy Těsnící část 

hráze 

Stabilizační 

část hráze 

Homogenní 

hráz 

GW dobře zrněné štěrky, štěrky 

s pískem, malá frakce 

nevhodná 

zemina 

výborná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

GP špatně zrněné štěrky, štěrky 

s pískem, malá frakce 

nevhodná 

zemina 

výborná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

GM hlinitopísčité štěrky, špatně 

zrněné směsi štěrku, písku a 

prachu 

velmi vhodná 

zemina 

málo vhodná výborná 

zemina 

GC jílovitopísčité štěrky, špatně 

zrněné směsi štěrku, písku a jílu 

výborná 

zemina 

málo vhodná výborná 

zemina 

SW dobře zrněné písky, písky se 

štěrkem, malá frakce, jemná 

frakce 

nevhodná 

zemina 

vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

SP špatně zrněné písky, písky se 

štěrkem, malá frakce, jemná 

frakce 

nevhodná 

zemina 

vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

SM prachové písky, špatně zrněné 

směsi písku a prachu 

vhodná 

zemina 

vhodná 

zemina 

vhodná 

zemina 

SC jílovité písky, špatně zrněné 

směsi písku a jílu 

výborná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

velmi vhodná 

zemina 

ML anorganické písčité hlíny a velmi 

jemné písky 

málo vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

málo vhodná 

zemina 

CL anorganické jíly malé až střední 

plasticity, jíly se štěrkem, písčité 

jíly, jílovité hlíny 

velmi vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

vhodná 

zemina 

OL organické písčité hlíny a 

organické jílovité hlíny malé 

plasticity 

málo vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

málo vhodná 

zemina 

MH anorganické hlíny, slídnaté nebo 

rozsivkovité jemné nebo 

prachovité zeminy, slídnaté 

hlíny 

málo vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

málo vhodná 

zemina 

CH anorganické jíly, vysoké 

plasticity, mastné jíly 

málo vhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

málo vhodná 

zemina 

OH organické jíly střední až vysoké 

plasticity 

nevhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 

nevhodná 

zemina 
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Poznámka: Vhodné pro užití jsou i typy přechodné – na homogenní hráze a těsnící části 

zeminy typu GW – GC, SW – SC apod. 

 

6.2.8 Zhutňování zemin 

 

Procesem zhutňování se zmenšuje objem pórů, a tak se vytlačuje vzduch ze zeminy. Hutnění 

zeminy zvyšuje smykovou pevnost, snižuje stlačitelnost a propustnost tělesa hráze. U 

soudržných zemin při zhutnění dochází k úniku vzduchu z pórů až do určitého stupně 

nasycení pórů vodou, což je asi cca 75% dle autora [2]. Pokračuje-li zhutňovací proces dále, 

dochází k uzavření vzduchu v zemině. Vzniklé bubliny pak kladou odpor dalšímu zhutňování 

a následně jsou příčinou vývoje tlaku ve vodě a vzduchu uzavřeném v pórech zeminy. 

Z tohoto důvodu se zhutňování přerušuje. V soudržných zeminách se rovnovážné podmínky 

neustalují okamžitě po zhutnění. Na základě analýzy poruch sypaných hrází lze říci, že stupeň 

zhutnění má významný vliv na bezpečnost hrází. Zhutňování je u každé zeminy jiné. Aby se 

zvolil správný způsob zhutňování zeminy určené do hráze, třídí se zeminy do skupin podle 

vlastností pro zhutnění, které u nich převažují. Klasickým systémem klasifikace (dle 

Casagranda) lze zjistit každou i smíšenou zeminu, a to podle tvaru a velikosti zrn. Zhutnění u 

soudržných zemin se požaduje ve výši 95% objemové hmotnosti podle Proctor standard při 

vlhkosti -2% - 3%. Stabilizační části hrází se navážejí a hutní naráz po vrstvách v celé své 

délce. Jestliže se provádí sypání po figurách, zajišťuje se napojení figur tak, aby nevznikala 

nezhutněná místa. Jako takovéto opatření volíme například snížení sklonu figury, zazubení a 

popřípadě odstranění málo zhutněné sypaniny. Při sypání je nutné se soustředit na místa 

křížení s původním korytem toku nebo jiných přirozených a umělých prohlubní. Dle autora 

[2] musí být sypanina zhutněna na 0,7 relativní hutnosti ID. Sypanina musí být zbavena 

materiálu typu kořenů, dřeva a takového materiálu, který může díky postupné degradaci 

zhoršovat podmínky zhutnění.  

Citace [2]: „Velikost zrn se připouští u těsnící zeminy ½ tloušťky vrstvy po zhutnění, nejvýše 

však 100 mm, u sypkých zemin a kamenité sypaniny nejvýše ¾ tloušťky vrstvy po zhutnění.“ 

Autor dále poukazuje na pevnostní charakteristiky, které jsou vstupem pro stabilizační 

analýzu. Jedná se o veličiny jako je úhel vnitřního tření φ a soudržnost c. Pro stanovení se 

používá smyková krabicová zkouška. U nízkých hrází menšího významu se běžně nestanovují 

přetvárné charakteristiky, jako je deformační modul Edef a Poissonův koeficient µ. 
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6.2.8.1 Zhutňovací zkoušky 

 

Tyto zkoušky se provádějí za účelem ověření kvality zhutnění a prokázání použití vhodné 

technologie zhutňování. Základní charakteristické rysy jsou vhodná tloušťka vrstvy, ve které 

je sypanina zhutňována, a počet pojezdů, které bude nutno vykonat pro dobré zhutnění 

sypaniny.  

Zhutňovací zkoušky provádíme [2]: 

 je-li potřeba prověřit již dříve zjištěné vlastnosti sypaniny 

 jsou-li použity materiály, u kterých nebylo možné spolehlivě určit vlastnosti 

 je-li potřeba udělat ocenění pracnosti navrhované technologie 

 

Zkoušky se provádějí na zkušebním násypu, který je ze stejné sypaniny o stejných 

vlastnostech jako budoucí násyp hráze. Samotný zkušební násyp musí být umístěn v co 

nejvěrnějších podmínkách budoucího násypu a založen na pevném podloží. 
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6.3 Zařízení pro kontrolní měření hrází 
 

Při výstavbě násypu se často do tělesa hráze vkládají zařízení pro kontrolní měření deformací, 

průsaků a tlaků v jednotlivých částech hráze a to včetně jejího podloží. Z hlediska způsobu a 

instalace je možno zařízení rozčlenit do samostatných soustav, které se vyznačují stejným 

stavebním zásahem do technologického postupu výstavby. 

Rozpoznáváme tyto soustavy [2][3][8]: 

- stabilizace měřicích bodů, popřípadě měřících základen a v přilehlém terénu 

- instalace vertikálních měřicích systémů 

- uložení horizontálních měřicích systémů 

- osazení jednotlivých snímačů nepřímého dálkového měření  

- výstavba měřicího stanoviště, které sdružuje předchozí měření 

 

 

Obr. č. 21 – Měřící bod deformace [2]    Obr. č. 22 – Výškové značky [2] 

Soubor pevných a pozorovaných bodů je tvořen měřickými body a základnami. Ty jsou 

následně měřeny geodeticky výškově i směrově. Na základny se nasazují samotné měřicí 

přístroje (např. sklonoměr, dilatoměr, deformetr).  Pro sypané hráze se za důležité považují 

pozorované body, které jsou osazeny na povrchu tělesa sledované hráze, na kterých se sledují 

celkové prostorové posuny a sedání hráze. Další pozorovací body jsou umístěné ve štolách 

pro měření posunů základny umístěné na dilatačních spárách jednotlivých bloků štoly.   
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Do vertikálního systému měření patří například vrty, svislé trubky v násypu a šachty. Každá 

takováto instalace komplikuje stavební práce, sypání zeminy a její samotné zhutnění. V praxi 

se setkáváme nejčastěji s měřicími zařízeními, jako jsou piezometry, sondy pro měření výšky 

volné hladiny a vertikální pažnice pro měření horizontálních vychýlení pomocí inklinometru. 

Ze štol se instalují vztlakoměrné  vrty a vrty pro zakotvení extenzometru. Podíváme-li se 

například na inklinometrické vrty, jsou prováděny během sypání hráze a v dnešní době jsou 

vystrojovány plastovými výpažnicemi, které zajišťují přesné měření. U inklinometrů se 

provádí měření ve dvou na sebe kolmých směrech, tak aby měření zajistilo přesnou představu 

o deformacích tělesa hráze. V dnešní době se přechází u vyšších přehradních těles již 

k automatickému měření, kdy jsou do vrtů osazena automatická čidla, která zaznamenávají 

deformace výpažnice po celé délce vrtu a také teplotu v dané hloubce vrtu. Piezometrické 

sondy se osazují do vrtů o průměru 100 – 200 mm [2][3]. Ty jsou vystrojeny trubkami 

pozinku či PVC a spodní část trubky je na výšku 1 – 2 m perforována. Trubka je spuštěna do 

vrtu a na výšku perforace obsypána dobře zhutněným pískem o velikosti zrna 1 – 3 mm. 

Zbytek vrtu je na výšku nejméně 1 m utěsněn jílocementovou zálivkou. Vyústění 

piezometrické trubky je zafixováno betonovým blokem a překryto ocelovou výpažnicí. I tato 

měření se v dnešní době automatizují, a tak je měření prováděno s vyšší četností a přesností. 

Díky takto přesným měřením lze včas odhalit vznikající poruchu násypu hráze a zvolit včasná 

patřičná nápravná opatření. [8] 

Ke sledování tlaku vody v pórech slouží dva hlavní měřící systémy, jako jsou membránové 

snímače s elektrickým nebo hydraulickým přenosem hodnot nebo otevřené dvoutrubicové 

hydraulické snímače. Součástí obou typů je filtrační prvek, který má určitou propustnost a 

velikost pórů. Vstupní hodnota a celková velikost jsou určovány charakterem zóny, v níž je 

tlak měřen. V měřeném horizontu je snímač obsypán a od výše položených vrstev utěsněn. 

Voda vytlačující se z pórů zeminy vlivem přitížení vytváří tlak na sensitivní membránovou 

destičku, která je spojena s vibrujícím drátem, jenž frekvenčním vlněním odesílá data, ve čtecí 

jednotce převáděná na digity. Instalace snímačů je závislá na zvoleném druhu měření a také 

na prostředí, do něhož se snímač osazuje (vrt, násyp během výstavby, podloží hráze) [3].  
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Obr. č. 23 – Schéma tlakoměrného vrtu 
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Obr. č. 24 – Schéma piezometru 
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7 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ZEMIN  
 

7.1 Křivka zrnitosti 
 

 Pohyb kapaliny v pórovitém prostředí závisí na vlastnostech tohoto prostředí. Filtrační 

vlastnosti jsou závislé na velikosti částic jich samotných. Protože všechny zeminy obsahují 

svůj poměr mezi množstvím částic různých velikostí, tak filtrační charakteristiky zeminy je 

nutná její mechanická analýza. Granulometrickým rozborem se stanovují a rozdělují frakce 

zeminy dle stejného rozměru částic. K tomu se užívají různé laboratorní metody a to hlavně 

metoda postupného prosévání vysušené zeminy pomocí kalibrovaných sít. Další metodou je 

rozplavování zeminy vodou, kdy dochází k rozdělení na frakce. Výsledky granulometrického 

rozboru se vynáší do tzv. čáry zrnitosti, kde na ose úseček je průměr částic v logaritmickém 

měřítku a na ose pořadnic je procentuální hmotnostní podíl částic menších než daný       

průměr. [17] 

V technické praxi se pracuje se součinitelem nestejnozrnitosti Dn, který je vyjádřený vzorcem: 

    
   

   
          (1) 

 

kde d60 je velikost otvoru síta, kterým propadne 60% hmotnosti celého objemu zeminy, d10 je 

velikost otvoru síta, kterým propadne 10% hmotnosti. 

7.2 Objemová hmotnost suché zeminy 
 

 Je podíl hmotnosti vzorku ve  vysušeném stavu a celkového objemu vzorku. 

ρd   
  

 
             [kg  m

-3
]   (2) 

Objemová hmotnost nasycené zeminy:  

ρ    = (1 – n) ρs + n ρw  = ρd + n ρw     [kg  m
-3

]   (3) 

ρs  – zdánlivá hustota pevných částic 

ρw  – hustota vody 

n – pórovitost 
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7.3 Pórovitost zeminy 
 

 Horniny i zeminy jsou soustavy tuhých částic různého tvaru a velikosti, mezi nimiž jsou 

dutiny  - póry. Pórovitost „ n“  je dána výrazem: 

   
  

 
  

    

 
    

  

  
       (4) 

    

kde Vp je objem póru obsažených ve zkoumaném objemu vzorku zeminy V, přičemž póry 

jsou dutiny mezi částicemi zeminy.  

Pro stlačitelné materiály se používá číslo pórovitosti χ, které vyjadřuje poměr objemu pórů Vp 

k objemu zrn a je tedy vyjádřeno výrazem: 

   
 

   
           (5) 

Tab.  č. 5 - Orientační hodnoty pórovitosti pro různé druhy zemin jsou:  

Druh zeminy pórovitost n 

hrubý písek, štěrk (2 mm < d < 20 mm) 0,30 až 0,40 

písky (0,05 < d < 2 mm) 0,30 až 0,45 

hlinitý písek 0,35 až 0,45 

písčitá hlína 0,35 až 0,50 

jílovitá půda 0,40 až 0,55 

rašelinovitá půda 0,60 až 0,80 

 

Pórovitost je závislá nejen na zrnitostním složení zeminy nebo horniny, ale i na tlacích, jimiž 

byla vystavena a na deformacích způsobených přírodními a antropogenními vlivy. Voda se 

v pórech nachází v několika formách. Vrstva obalové vody mívá tloušťku cca. 0,0005 mm. 

Na fázovém rozhraní kapalina – plyn se vytváří uvnitř pórů menisky. Zbývající část pórů nad 

menisky je vyplněna vzduchem. Množství pohybující se vody je závislé na tlaku a 

rychlostech. S rostoucím tlakem a rychlostí se zvyšuje i část vody v pórech, která se dostává 
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do pohybu. Vztah vycházející z výše zmíněného pro dynamickou účinnou pórovitost, nebo 

také efektivní pórovitost [17]: 

    
   

 
                   (6) 

kde Vpe je obsah pohybující se vody v pórech v objemu zeminy V.  

Podíl objemu pórů k celému objemu horniny v procentech dostaneme z výrazu: 

           
  

 
            (7) 

kde mv je objemová váha vzorku a ς je měrná hmotnost horniny. Tato objemová pórovitost se 

jen málo liší od pórovitosti plošné, která je v průřezu kolmém ke směru proudu dána podílem 

plochy pórů k celé ploše příčného průřezu. Prochází-li voda pouze plochou pórů, je skutečná 

rychlost [3]: 

   
 

  
          (8) 

Ve skutečnosti jde o tzv. dynamicky účinnou pórovitost, poněvadž vždy je část vody 

molekulárními silami vázána na povrch pevných zrn. 

7.4 Filtrační rychlost 
 

Výsledkem řešení proudění podzemní vody je stanovení rychlosti a tlaku. Přesné řešení těchto 

veličin, tj. určení jejich skutečných hodnot v jednotlivých bodech neexistuje pro složitost jevu 

v důsledku nepravidelnosti pórů. Pro řešení praktických úloh se vychází z představy, že celá 

oblast filtrace, tj. včetně části, kterou zaujímají zrna zeminy, je zaplněna nějakým fiktivním 

kapalným prostředím, které se pohybuje filtrační rychlostí [17]: 

     
 

 
          (9) 

kde Q je skutečné průtočné množství vody a S je součet plochy řezu zrna a plochy řezu pórů. 

Filtrační součinitel: označován v cizojazyčných literaturách také jako hydraulic conductivity, 

coefficient of hydraulic conductivity nebo coefficient of permeability je veličina, která závisí 
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na vlastnostech kapaliny a na vlastnostech pórovitého prostředí, například na tvaru zrn, 

zrnitosti zvodnělé vrstvy, vazkosti kapaliny a teplotě. Znalost jeho velikosti je velmi důležitá 

pro řešení filtračních úloh. Filtrační součinitel označován písmenem „k“ má rozměr rychlostí 

a pro I = 1, se jeho hodnota rovná přímo velikosti filtrační rychlosti. Lze určit výpočtem za 

pomocí empirických výpočtů, zkouškami v laboratoři na odebraném vzorku zeminy nebo na 

jejím přirozeném uložení zkouškami v poli. (např. Čerpací zkouškou). Filtrační součinitel je 

definován mírou propustnosti pórového prostředí pro vodu s danou kinematickou viskozitou.  

Vazba mezi koeficientem filtrace „k“ a koeficientem propustnosti „K“ se objevuje ve vztahu: 

    
 

 
   

 

 
  

 

 
 

 

     
       (10) 

Kde: 

ν - kinematická viskozita                                    

η - dynamická viskozita,  

g - gravitační zrychlení 

K - koeficient propustnosti 

γ - měrná váha vody 

Q - objemový průtok 

A – průtočná plocha 

L – dráha filtrace 

Hi – piezometrická výška 
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7.5 Koeficient propustnosti 

Je označován v cizojazyčných literaturách také jako (coefficient of permeability, intrinsic 

permeability). 

Je definován jako míra propustnosti pórového prostředí. Často je označován jako hmotnostní 

průtok kapaliny s jednotkovou kinematickou viskozitou, který propouští pórové prostředí přes 

jednotkovou filtrační plochu při jednotkovém tlakovém gradientu působícím kolmo na 

filtrační plochu.  

 

     
     

  
    γ  

  

      (11) 

kde 

Q - objemový průtok 

  - hustota tekutiny 

p - hydrostatický tlak 

γ - měrná váha tekutiny 

z - polohová výška 

r - délka dráhy filtrace měřená kolmo na filtrační plochu A. 

 

Má rozměr plochy a vyjadřuje se v m
2
. Dříve se vyjadřoval v jednotkách Darcy. Jednotky 

Darcy (D, popř. milidarcy mD) jsou doposud používány v oboru ložiskového inženýrství 

(těžba uhlovodíků, skladování uhlovodíků). Koeficient propustnosti je v ideálním případě 

geometrickou konstantou prostředí nezávislou na fyzikálních vlastnostech tekutiny. Ve 

skutečnosti je však konstantní pouze pro stabilní a inertní prostředí s dostatečně velkými póry 

(při proudění kapalin jej ovlivňují rozdíly v polárních vlastnostech, adsorpce, smáčivosti aj., v 

případě proudění plynů Klinkenbergův efekt). V teoretické hydraulice se chápe jako funkce 

geometrie pórovitého prostředí podle vztahu (Nutting, 1930): 
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                      (12) 

 

kde 

de - efektivní průměr zrna 

m - otevřená pórovitost 

E - ukazatel struktury a tvaru pórů. 

 

Darcyho zákon: Lineární odporový zákon filtračního proudění podzemních vod v pórovitém 

prostředí zformuloval na základě výsledků svých výzkumů v roce 1852 až 1855 Darcy. Tento 

zákon vyjadřuje za obvyklého laminárního pohybu vody filtrační rychlost vztahem: 

   
 

 
             (13) 

kde k je filtrační součinitel 

a I je sklon hladiny nebo tlakové čáry 

7.6 Meze platnosti Darcyho zákona 
 

V jemnozrnných sedimentárních horninách, kde alespoň 30% zrn granulometrického složení 

je menší než 0,05 až 0,01 mm (prach, jíl, hlinité a jílovité zeminy), se téměř všechna 

podzemní voda (v prachovitých zeminách asi v 90%) se nachází ve formě volně vázané vody 

(obalová voda). Pohyb takové to podzemní vody vlivem vnějších sil (tlaku) může nastat, až 

když se překonají síly začínajícího odporu a tření. Hodnota minimálního piezometrického 

gradientu, při kterém pohyb začíná, se nazývá prahový hydraulický gradient, a potom 

Darcyho filtrační zákon bude mít tvar: 

          
 

 
                (14) 

Hodnota Imin se pro prachovité až hlinité zeminy pohybuje cca 0,3 – 0,5 a pro jílovité zeminy 

0,5 – 1,0. 

Experimenty ukázaly, že lineární závislost mezi filtrační rychlostí a hydraulickým spádem 

platí jen v určitých mezích. Kritériem pro Darcyho vztah je hodnota Reynoldsova čísla Re, při 

které platí vztah: 



56 
 

    
    

 
           (15) 

 v mezích Re < 1,0 až 20,0.  

7.7 Edometrický modul přetvárnosti Eoed 
 

Edometrický modul přetvárnosti popisuje chování zeminy ve stavu, kdy se zemina pod vlivem 

svislého přitížení nemůže deformovat do stran. Pro jednotlivé intervaly zatížení počítáme 

edometrické moduly, takže se vzrůstajícím napětím tento modul Eoed  roste. Proto je nutné 

uvádět rozsahy napětí, pro které byl edometrický modul přetvárnosti stanoven. 

 

     
         

     
  

    

  
         (16) 

 

7.8 Koheze (soudržnost) 
 

 Velikost koheze závisí na obsahu jílovitých částic a na druhu vazeb mezi částicemi, které 

ovlivňuje voda obsažená v zemině. Koheze je označována „c“ a definována jako pevnost 

zeminy při nulovém normálovém napětí. 

Poissonovo číslo: Je poměr poměrné deformace kolmé k zatížení a poměrné deformace ve 

směru zatížení. 
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8 Geofyzikální metody používané pro šetření sypaných hrází 
 

Níže popsané metody jsou využívány v praxi pro zmapování stávajících vodních děl (hrází) a 

pro odhalení jejich skrytých vad, které by v budoucnu mohly vést k havarijnímu stavu 

vodního díla. 

 

8.1 Odporová tomografie (OT) 
 

Patří mezi stejnosměrné geoelektrické odporové metody. Princip metody spočívá v měření 

měrných odporů hornin pomocí velkého množství elektrod umístěných podél profilu nebo 

v ploše. Tyto elektrody jsou propojeny kabelem, který umožňuje elektrody postupně 

zapojovat jako proudové i potenciálové. Díky tomu lze změřit velký počet variant čtyř-

elektrodového uspořádání s různou geometrií a hloubkovým dosahem. Jednotlivá rozpětí 

hodnot zdánlivé rezistivity ρz odpovídají příslušnému typu zeminy, a to ve smyslu jeho 

granulometrického složení.  

U soudržných zemin s převažujícím podílem pelitické frakce jsou charakteristické hodnoty 

zdánlivé rezistivity uváděny mezi 30 – 80  Ώm. U nesoudržných zemin s převahou štěrkové 

frakce se uvádějí hodnoty zdánlivé rezistivity obvykle větší než 100  Ώm.   

 

 

8.2 Dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) 
 

Tento postup se řadí mezi elektromagnetické geofyzikální metody. Měřeným parametrem je 

zdánlivá vodivost (resp. zdánlivý měrný odpor) geologického prostředí v místě měření. Na 

základě zjištěných odporů se interpretují hranice jednotlivých vrstev prostředí a posuzují se 

jejich vlastnosti. Tohoto je využíváno mimo jiné při sledování kolísání obsahu jemnozrnné 

frakce v pokryvných útvarech. Jílovité zeminy mají ve srovnání s písky a štěrky výrazně nižší 

odpory. Podobně lze na základě odporových anomálií v hrázi lokalizovat potencionální místa 

průsaků atd. 
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8.3 Metoda spontánní polarizace (SP)  
 

Tato metoda sleduje přirozený elektrický potenciál horninového prostředí. Při průzkumu hrází 

se nejčastěji setkáváme s filtračním potenciálem. Tento potenciál vzniká filtrací podzemní 

vody přes porézní prostředí. Při filtraci všeobecně platí, že rozpuštěné anionty ve vodě se 

hromadí v místě vsaku do porézního prostředí (na návodní straně hráze). Kationty se pak 

vyskytují v místě výtoku (vzdušná strana). Právě díky této zákonitosti lze měřit anomálie 

elektrického potenciálu. Je však nutné odlišit toto přirozené elektrické pole od rušivých polí, 

která vznikají v blízkosti elektrifikované železnice apod. Výsledky samotného měření jsou 

pak profilové křivky, které označujeme jako grafy elektrických potenciálů. Na základě těchto 

zjištěných elektrických potenciálů můžeme určit místa možných průsaků vody hrází. Tuto 

metodu lze využít pro pravidelné monitorovací měření s cílem sledovat dlouhodobé změny 

průsakového režimu hráze a jejího podloží.  

 

8.4 Mikrogravimetrie (MG) 
 

Tato metoda je citlivá na změny objemových hmotností horninového, resp. zemního prostředí. 

Pomocí této metody se detekují větší dutiny nebo oblasti zemního prostředí se sníženou 

objemovou hmotností, které mohou znamenat možné projevy sufoze, vnitřní eroze a jiných 

procesů. Gravimetrická data z měření jsou zpracovávaná do Bouguerovy anomálie. 

Bouguerova anomálie vyjadřuje tíži opravenou o všechny známé vlivy, které se v zemské tíži 

projevují. Mezi tyto vlivy zařazujeme rotaci Země, vliv nadmořské výšky a vliv tzv. 

normálních hmot. Bouguerova anomálie tedy představuje gravitační účinek neznámých těles s 

anomální měrnou objemovou hmotností. Metoda je velice citlivá na blízká a mělká anomální 

tělesa, protože gravitační účinek anomálních těles klesá se čtvercem vzdálenosti. 
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9 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 
 

Experimentální část práce se zabývá vybranými poruchami sypaných hrází, a to včetně jejich 

oprav, které se v nedávné minulosti prováděly. Nápravná opatření, která jsou zde dále 

uvedena, byla následně zapracována do konkrétního případu a posléze byla vyhodnocena 

jejich vhodnost použití. Jelikož VN Kletné je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a jsou na ní 

pozorovány mnohé druhy těchto poruch, byla tato nádrž zvolena jako nejvhodnější pro 

simulaci chování poruch a následných opatření.  

 

9.1 Návrhová nápravná opatření nejběžnějších poruch  
 

9.1.1 Použití tryskové injektáže na VD Mostiště - oprava vodního díla  

 

Trysková injektáž pro vodní stavby se skládá z jednotlivých dílčích sloupů či lamel stříkané 

bentonitové směsi. Pomocí této metody je možné zvýšit těsnící vlastnosti například těsnicího 

jádra hráze, či zvýšit těsnost podloží tzv. těsnicí nepropustnou clonou, která zabraňuje 

průsakům vody z nádrže, či z vodního toku při zvýšených průtocích. [18]  

Směs, která je volena pro danou injektáž, je většinou míchána na stavbě dle přesných 

stanovených poměrů složek směsi. Při tryskové injektáži násypu hráze se pro docílení 

zvýšeného těsnicího účinku těsnicího prvku volí předřez řidší směsí než při samotném 

tryskání sloupů. [18] 

VD Mostiště je kamenitá hráz z hutněného lomového kamene a se štíhlým zemním těsněním. 

Těsnicí jádro bylo vybudováno z hutněných prachových hlín. Vrchní část hráze má svislé 

těsnicí jádro a následně ve spodní části hráze přechází v šikmé těsnicí jádro umístěné při 

návodní straně viz. obrázek č. 25.  Zavázání zemního těsnění na skalní podklad je provedeno 

samotnou injekční štolou. Těsnost podloží hráze je zajišťována jednořadou injekční clonou. 

Vlastní podloží pod tělesem hráze vykazuje vysoké kvality.  
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Podloží - granulit

Ms = 458,60

Mro = 477,58

Porucha  476,10

Jádro - prachovité hlíny
Filtr I / Filtr II

Nehutněný kamenný zához
Zásyp materiálem z výkopu
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Mmax = 478,64
Mz = 476,90

MBH = 479,80
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Obr. č. 25 - VD Mostiště 

 

9.1.2 Závěry průzkumů hráze a stanovené poruchy  

 

Výsledky měření prováděného v rámci technicko-bezpečnostního dohledu naznačovaly 

průsaky těsnicího jádra. Bohužel pro přesnou lokalizaci těchto průsaků nebyla na hrázi 

nainstalována a prováděna podrobnější měření. Proto se muselo přistoupit k zahájení 

průzkumných prací, které se v prvním momentu soustředily na místa, kde se očekávala 

porucha, a posléze se zaměřily i na kompletní rozsah těsnicího jádra. Závěry z průzkumů na 

hrázi ukázaly, že může dojít během provozu nádrže k poškození vrcholové štíhlé části jádra, a 

to na více místech. Nedalo se očekávat, že by se dala přesně určit možná poruchová místa 

v uměle nasypaném násypu. Kromě ne zcela vhodných materiálů v jádře bylo také zjištěno, že 

těsnicí jádro nevyhovuje výškově svou horní úrovní dnešním požadavkům platných norem.   

Výsledky průzkumů vodního díla Mostiště, které byly provedeny v roce 2004, poukázaly na 

fakt  nutnosti celkové opravy těsnění hráze. 

Pomocí  matematického modelování byla udělána komplexní analýza chování a stabilitních 

poměrů přehradní hráze. Z výsledků výpočtů analýzy vyplynulo, že k vývoji poruch na VD 

Mostiště přispěly významné faktory: 

  

a) Nedodržení technologického postupu výstavby a sypání hráze (nerovnoměrné sypání). 

b) Odlišný vývoj deformací v těsnícím jádře a ve stabil. části (klenbový účinek). 

 

Z dosavadních poznatků vyplývá, že vývoj poruchy byl dlouholetý a projevoval se postupně. 

Než došlo k celkovému hydraulickému protržení těsnicího jádra (v úrovni 476,0 m n. m. 
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Bpv.), zvyšoval se postupně průsak jádrem. Nelze však udělat bližší časový odhad z důvodu 

nedostatku  údajů z přímého měření. 

 

9.1.3 Průběh opravy vodního díla 

 

Byla vypracována projektová dokumentace opravy, která rozdělovala akci na dvě etapy:  

 

I. etapa – zabezpečovací práce pro zrušení havarijního stavu 

II. etapa – celková rekonstrukce vodního díla 

První etapa obsahovala opravu těsnicího jádra, dále pak zařízení pro měření v rámci 

technicko-bezpečnostního dohledu, tak aby bylo možné sledovat vlivy realizovaných  

opatření. Samotné stavební činnosti byly rozčleněny do pěti stavebních objektů. 

Mezi stavební objekty byla zahrnuta sanace těsnicího jádra hráze a dotěsnění podloží hráze. 

Před započetím samotné opravy bylo provedeno zkušební pole, které se nacházelo 

v pravostranném zavázání hráze, a zde se pak testovala účinnost tryskové injektáže. Následně 

se započalo s vrtáním a vystrojováním 27 hloubkových nivelačních značek. Ve stejném počtu 

byly tyto značky doplněny extenzometrickými profily a prvotní značky na koruně hráze byly 

přesunuty na vlnolam hráze. Tyto úpravy zajišťovaly kontrolní sledování koruny hráze 

a přehradního tělesa během stavby. Technická nivelace byla realizována dodavatelem denně a 

kontrolní měření investora pak týdně. Po dokončení tryskání zkušebního pole bylo 

přistoupeno k odkopání zkušebního pole a k jeho vyhodnocení. Jelikož bylo konstatováno, že 

zkušební pole vyhovuje návrhovým parametrům,  bylo dohodnuto zahájení prací na těsnicím 

prvku po délce celé koruny přehradní hráze odzkoušenou injekční směsí a technologií. [15] 

Tento druh sanace za pomocí tryskové injektáže těsnicího prvku byl prvně použit v České 

republice v takovémto rozsahu.  

První pořadí tryskové injektáže započalo v pravostranném zavázání hráze, hned vedle opěrné 

zdi spadiště bočního bezpečnostního přelivu. Páté pořadí pak sanaci tryskovou injektáží  

zakončovalo. 

Stavební objekt, který byl  pojmenován jako tzv. „Dotěsnění“, byl naprojektován se záměrem 

opravy nepropustnosti podloží hráze pod injekční štolou a v obou zavázáních hráze. Celá 
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oprava stavebního objektu byla rozčleněna na 3 části. V první části opravy se zatěsňovalo 

podloží injekční štoly v pravobřežním úseku, a to prvním pořadím tryskové injektáže, která 

byla tvořena vrty po 3 m. Následovalo vyhodnocení spotřeby injekční směsi a začalo se 

s tryskovou injektáží druhého pořadí. V oblastech, kde docházelo k největším spotřebám 

injekční směsi, se provádělo třetí pořadí tryskové injektáže. Následně byla provedena první a 

druhá pořadí v levobřežním, tj. třetím úseku tryskové injektáže. Závěrem se provedla obě 

pořadí ve druhém, tj. středním úseku viz.  obrázek  č. 26 – Trysková injektáž VD Mostiště. 

 

Obr. č. 26 – Trysková injektáž VD Mostiště 

9.1.4 Sanační injektáž těsnícího jádra  VN Klenovec na Slovensku  

 

VN Klenovec je kamenitá zemní hráz se středním jílovým těsnicím jádrem, které je zavázáno 

přes injekční chodbu do skalního podloží pomocí jednořadé injekční clony. Podloží hráze 

tvoří různé druhy svorů a krystalických břidlic. Již v minulosti byla na stěnách injekční 

chodby pozorována vlhká místa s průsaky vody. Po povodni v roce 1974, kdy došlo 

k rychlému naplnění přehrady, bylo pozorováno velké sedání hráze. Následně byl 

zaznamenán vývěr vody do injekční chodby hráze a na dalších dvou dilatačních spárách. Po 

dotěsnění průsaků vody se přistoupilo k průzkumným pracím. Následnými průzkumnými 

pracemi v místech kontaktu těsnicího jádra a injekční chodby byla zjištěna oslabená místa 

v těsnicím jádře, která se projevovala výskytem plastických až kašovitých jílů. Průzkumem 

byla vybrána nejvíce riziková místa a na základě výsledků průzkumu se přistoupilo k sanaci 

těsnicího jádra v těchto místech. Sanace byla provedena za pomocí těsnící injektáže.  
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9.1.5 Sanační práce 

 

Po obvodu chodby byla po předem stanovených úsecích realizována směrová tlaková 

injektáž. Rozmístění vrtů injektáže vyplynulo z výsledků geologicko-průzkumných prací a 

předpokladů rozsahu degradace těsnicího jádra a vizuálního pozorování zamokřených míst. 

Injektáž byla realizována jílocementovými suspenzemi ve vzájemném vystřídání vrtů. Cílem 

celé injektáže bylo vnést napětí do části těsnicího jádra a následně odfiltrovat přes manžetové 

trubky přebytečnou vodu a utěsnit tak styk těsnicího jádra a injekční chodby. Práce se 

realizovaly ve vějířích ve vzdálenosti 1,25 m od sebe.  V každém vějíři bylo realizováno po 8 

až 12 ks vrtů. Vějíře s vrty byly provedeny jako vrty I. a II. pořadí. V případě potřeby, kdy 

nebylo dosaženo požadovaných parametrů, se prováděly reinjektáže. [15] [31] 

 

Obr. č. 27 – Příčný řez injekční chodbou, rozmístění injektážních vrtů [31] 
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Před samotným zahájením injekčních prací se prováděl v odpadní chodbě tzv. „injekční 

pokus“. Na základě výsledků injekčního pokusu se určili parametry injektáže pro další postup 

prací. Po navolení přesných parametrů injektáže se započalo s injekčními pracemi při tlaku 

0,3 – 1,8 MPa. 

9.1.6 Výsledky injekčních prací  

 

Po ukončení injektáže se přistoupilo ke kontrolním vrtům, při kterých se odebírají vzorky pro 

laboratorní zkoušení. V průběhu injekčních prací se porovnávaly injekční tlaky v jednotlivých 

fázích ve vrtech v prvním a druhém pořadí. Výrazně vyšší tlak v dalších fázích poukazoval na 

úspěšnou konsolidaci těsnicího jádra.  

Na základě výsledků injekčních prací lze říci, že první injektáž byla příznivá pro práce druhé 

injektáže tím, že velikosti injekčních tlaků dosahovali vyšší hodnoty cca o 40 % než při 

injektáži první. 

Po dokončení prací se přistupovalo ke třetí injektáži, která byla realizována pouze ve 

vybraných vrtech, u kterých byl zaznamenán v předcházejících pracech nižší tlak a vyšší 

spotřeba injekční směsi. Po vyhodnocení bylo dosaženo zlepšení konzistence, zvýšení 

pevnosti o cca 71%, snížení vlhkosti těsnicího jádra o cca 14% a  snížení pórovitosti. [31] 

Z analýzy výsledků laboratorních zkoušek kontrolních vrtů realizovaných v oblasti sanačních 

prací lze vyvodit tyto skutečnosti: 

a) Relativně nejslabší zónou byl kontakt těsnícího jádra s odpadní chodbou. Zde byly 

zjištěny nejhorší výsledky. (vlhkost, pórovitost, stupeň konzistence a pevnost 

v tlaku). 

b) Lepší výsledky (vyplývající z kontrolních vrtů), byly zaznamenány v oblasti 

spojovací a injekční chodby. Lze tedy konstatovat, že efekt sanačních prací byl 

v těchto místech méně efektivní. 

Jedním ze závažných ukazatelů kvality zeminy těsnicího jádra v oblasti injekční chodby a 

křížení přístupové chodby (při přetrvávajících problémech vodního díla) byl v rámci 

kontrolních vrtů výskyt poloh zemin měkké až kašovité konzistence. Dosažení zvýšení stupně 

konzistence zemin po injektáži nad hodnotu 0,8 byl pozitivním ukazatelem vlivu sanace.  
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9.1.7 Polyuretanová injektáž 

 

Po ukončení klasické jílocementové injektáže se přistoupilo k injektáži polyuretanovými 

hmotami. Cílem prací bylo doinjektovat kontakt těsnicího jádra, injekční štoly a spojovací 

chodby. Výsledky vrtných prací pro injektáž potvrdily skutečnost, že nejčastěji se objevovala 

voda ve vrtech po předvrtání betonového ostění. Voda se zde objevovala ve formách jako je 

slzení či zamokřená místa. Tento jev výrazně snižoval konzistenční parametry jílového 

těsnění. Při chemické injektáži došlo k reinjektování jen nejvíce oslabených míst 

v jednotlivých vrtech, čímž se splnil očekávaný předpoklad účinku sanační injektáže. [31] 

 

9.2 Střední těsnící clona (stěna) 
 

Tato metoda byla aplikována v roce 2013 na vodním díle Karolínka, které se nachází na říčce 

Stanovnici v blízkosti města Karolínka v okrese Vsetín. Plocha povodí nádrže je 23,1 km
2
 a 

celkový objem nádrže čítá celkem 7, 644 mil * m
3
. Hráz byla vybudována v letech 1977 až 

1985 jako přímá zemní nehomogenní hráz, sypaná z místního materiálu. Tato hráz je tvořena 

středním hlinitým těsněním napojeným na betonovou injekční chodbu. Hráz je 47 metrů   

vysoká a 391,5 metrů dlouhá, měřeno na koruně hráze. Sklony svahů jsou voleny 1 : 3,3 u 

návodního svahu a 1 : 2,2 - 2,4 u vzdušného svahu. Uložení materiálu do jednotlivých zón  je 

provedeno tak, aby střední těsnicí jádro bylo obklopeno štěrky z obou stran. U návodního líce 

bylo voleno opevnění pomocí makadamu prolévaného živicí viz. obrázek č.  28 – Příčný řez 

hráze. [21] 
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Obr. č. 28 – Příčný řez hráze [21] 

Již v roce 1986 se na vzdušném líci odhalily výsaky vody. Po provedených průzkumech bylo 

konstatováno, že pozorované výsaky jsou příčinou nedostatečné propustnosti místních 

štěrkopísků tvořících zónu při vzdušním líci hráze. Další příčinou těchto výsaků se jeví  

nekázeň sypání dílčích částí hráze. Bylo zjištěno, že stabilizační zóna vzdušného líce hráze 

byla nasypána z velmi nestejnorodých vrstev. Při vyhodnocování použitých materiálů byla 

zjištěna odchylka od projektu v obsahu prachových částic, kdy projekt povoloval max. 4% 

obsahu prachových částic, avšak na hrázi se prokázalo až 11%. Takováto odlišnost od 

projektu významně mění situaci hráze a ovlivňuje její propustnost. Na základě této 

skutečnosti byla u vnější stabilizační zóny při vzdušném líci hráze zjištěna propustnost od   

2,5 * 10
-2

 až 9,6 * 10
-4

 m/s a u vnitřní stabilizační zóny pak propustnost 2,3 * 10
-1

 až 6,4 *  

10
-3

 m/s. Projekt však stanovoval propustnosti u vnějších stabilizačních vrstev na 4 * 10
-4

 až 1 

* 10
-5

 m/s a u vnitřních stabilizačních zón 1 * 10
-6

 až 1 * 10
-7

 m/s. [21] Díky tomuto mohla 

voda po vrstvách vnější zóny vyvěrat na vzdušní líc hráze, kde se tak tvořila zamokřená místa  

viz. obrázek č. 29 – Zamokřená místa. 
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Obr. č. 29 – Zamokřená místa 

Z výsledků pozorování vývoje průsakových poměrů v tělese hráze, které probíhaly během 

technicko-bezpečnostního dohledu (TBD), a z výsledků geotechnického průzkumu byl v roce 

2007 zpracován návrh opravy.  

Jako opatření bylo stanoveno vybudování těsnicí clony o šířce 0,60 m v podobě klasické 

kopané podzemní těsnicí stěny v celé délce hráze ze samotvrdnoucí cemento-bentonitové 

suspenze. Samotná hloubka těsnicí clony se pohybovala od 10,50 do 19,30 m. Hloubkový 

rozsah byl stanoven dle vybraných průzkumných děl (vrtů, sond) pomocí obalové čáry 

vystihující potřebnou hloubku těsnicí clony viz. obrázek č. 30 – Návrh těsnicí clony. 

 

Obr. 30 – Návrh těsnící clony 

Aby bylo možné provést rýhu v ose koruny hráze, bylo nutné odstranit vozovku z koruny 

hráze. Vytvořená rýha byla šířky a hloubky 1,2 m měřeno od stávající nivelety vozovky. 

Dalším krokem bylo postavení oboustranné vodicí železobetonové zídky tloušťky 0,25 m a 

min. výšky 1,0 m. Tato zídka měla za úkol zajistit stabilitu rýhy, omezit deformace koruny 

hráze, zajistit mrazuvzdornost a vodotěsnost těsnicí stěny v konstrukčních vrstvách vozovky. 
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Mezi vodicími zídkami byla zachována vnitřní světlost 0,65 m, tak aby případné drobné 

odchylky přesnosti v provedení zídek nebránily hloubení drapákem.  

Tam kde se oprava těsnicího prvku vztahovala k tryskové injektáži, tj. levý i pravý břeh,  byla 

provedena návodní vodicí zídka tloušťky 0,15 m, která mimo jiné zmenšila nebezpečí 

poškození návodního líce nádrže při tryskání. [21] 

Celá těsnicí clona v délce 301,75 m byla realizována jako klasická podzemní těsnicí stěna, tak 

jak předpokládal návrh opravy. Lamely byly dlouhé 3,6 m, hluboké 19,3 m a zhotoveny tak, 

aby jejich překrytí bylo 0,25 m. Celé hloubení těsnicí clony se realizovalo po individuálních 

záběrech drapáku, který tvořil lamelu. Samotné nepřetržité hloubení započalo v pravém 

zavázání hráze. Lamely byly tvořeny ob jednu tak, aby došlo k překrytí lamel a tím 

k vytvoření kompaktní stěny. Takto bylo celkem vytvořeno 90 lamel. Po odstranění tzv. 

odstoje, což je znehodnocená vrchní vrstva zatuhlé směsi o tl. cca 0,4 m, došlo k uzavření 

hloubené stěny za pomoci betonu. Při hloubení těsnicí stěny v zavázáních hráze se ponechával 

bezpečnostní odstup jeden metr od vrchlíku injekční chodby. V této části opravy se provedl 

těsnicí prvek ze sloupů tryskové injektáže. [21]  Sloupy tryskové injektáže byly průměru 

jeden metr při osové vzdálenosti 0,8 m viz. obr. č. 31 – Trysková injektáž. 

Obr. č. 31– Trysková injektáž     Obr. č. 32 – Hloubení drapákem 
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9.3 Přitěžovací lavice 
 

Přitěžovací lavice byla realizována na vodním díle Jordán poté, co v červnu roku 2013 zasáhla 

VD Jordán povodňová vlna, která způsobila rychlé napuštění nádrže. Následně došlo 

k neřízenému vypuštění nádrže přes nově vyraženou štolu spodních výpustí. Snižování 

hladiny nebylo možné jakkoliv regulovat z důvodu nedokončeného výpustného objektu a 

chybějících uzávěrů spodních výpustí. Náhlý pokles hladiny způsobil rozsáhlé sesuvy 

návodního svahu tělesa hráze. Nejvíce se sesuv projevil nad původními výpustnými objekty. 

Vzhledem k těmto zjištěním se přistoupilo k prošetření stability návodního svahu tělesa hráze 

VD Jordán dle normových zatížení uvedených v ČSN 75 2310 „Sypané hráze“. Pro zjištění 

geotechnických parametrů tělesa hráze a podloží byly realizovány dva vrty na návodním 

svahu hráze, ze kterých byl následně odebrán vzorek pro laboratorní zkoušení. [29] 

Výsledky výpočtu stability návodního svahu hráze VD Jordán prokázaly předpoklad, že při 

normových zatíženích nejsou téměř ve všech případech splněny požadavky dle normy       

ČSN 752310. 

Jako nejvhodnější nápravné opatření pro zvýšení stability svahu bylo zvoleno jeho přitížení 

hutněnou sypaninou. [29] Již v rámci posudku stability byla ideově navržena přitěžovací 

lavice návodního svahu hráze z lomového kamene prosypaného štěrkem, která zvyšuje 

stabilitu svahu na požadovanou úroveň. Návrhové geotechnické parametry přísypu jsou 

uvedeny v tabulce č.  6 – Geotechnické parametry přísypu. 

Tab. č. 6 – Geotechnické parametry přísypu 

Materiál Parametry Maximální odchylka 

Kamenná sypanina 

φef = 40° 2° 

cef = 0 kPa - 

γn = 20,0 kN*m-3 0,5 kN*m
-3

 

ksat = min 0,001 m*s
-1

 - 

 

 

 

 



70 
 

Stavební práce byly rozděleny na dvě etapy: 

I. etapa – spodní část kamenného stabilizačního přísypu, který je zakončen lavicí  

    šířky 2,9 m. 

II. etapa – horní  část přísypu 

Aby bylo možné sledovat poklesy 

kamenného materiálu přisypávky, byly do 

lavice osazeny značky kontrolních 

výškových bodů (hřebová značka v pažnici 

zalitá betonovou směsí). Při změření 

celkových posunů po čtyřech měsících po 

nasypání dolní části stabilizace se pohybují 

svislé posuny v intervalu od -16,3 až -48,8 

mm. Předpokládá se, že i v následujícím 

období budou na kontrolních bodech nadále 

měřeny přírůstky posunů v řádu jednotek až 

desítek milimetrů.          Obr. č. 33 – Přitěžovací lavice 

 

9.4 Sanace podloží hráze 
 

Na hrázi poldru Dětřichovického potoka byla zjištěna porucha ve smyslu netěsného podloží. 

Proto se přistoupilo k nápravnému opatření, které mělo za cíl utěsnění průsakových cest 

v podloží tělesa hráze tak, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost a stabilita hráze. 

Dotěsnění se provádělo pomocí těsnicí injekční clony, prováděné z koruny hráze. Tato clona 

byla zhotovena dvěma technologiemi, kde každá technologie byla volena pro jinou výškovou 

úroveň. Horní část clony utěsňovala prostor v oblasti základové spáry hráze a byla tvořena 

sloupy tryskové injektáže, jež se navzájem překrývaly a tvořily tak souvislý prvek. 

Navazující spodní část clony byla provedena klasickou horninovou sestupnou injektáží, která 

zasahovala až do skalního podloží do hloubky 5 – 7 m. Aby bylo možné zhodnotit účinnost 

jednotlivých kroků, byly prováděny referenční a následně kontrolní vodní tlakové zkoušky. 

Pro celou opravu to znamenalo provést 640 m tryskové injektáže a 389 m horninové 

injektáže. 
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Obr. č. 34 – Sanace podloží hráze 

 

9.5 Použití těsnící fólie pro zatěsnění hráze a zvýšení stability přísypem 
 

Tato varianta opravy byla použita při opravě VD Plumlov. Jedná se o přehradní stavbu, která 

se nachází nedaleko města Prostějov. Nádrž původně sloužila jako protipovodňová ochrana 

města. VD Plumlov bylo postaveno mezi roky 1911 – 1933 a o tři roky později byla nádrž 

poprvé uvedena do trvalého provozu. Dnes je nádrž využívána hlavně pro rekreaci, rybné 

hospodářství a pro výrobu elektřiny. Dílo se řadí do I. kategorie podle technicko 

bezpečnostního dohledu. Délka hráze v koruně je 465,5 m při výšce hráze 19,9 m. Šířka 

v koruně hráze je cca 5 m. Hráz byla vybudována jako sypaná zemní hráz s návodním jílovým 

těsněním. Stabilizační část byla sypána ze zahliněných štěrků. Návodní svah je opevněn 

v horní části kamennou dlažbou do cementové malty a ve spodní části svahu je opevněn 

betonovou deskou. Návodní pata hráze je opatřena těsnící betonovou zdí, pomocí které je hráz 

zavázána do podloží tvořeného z velké části skalní břidlicí. [30] 
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Obr. č. 35 – Situace VD Pumlov 

 

9.5.1 Důvody opravy: 

 

Hlavním důvodem opravy vodního díla bylo vytvořit opatření, které by zajišťovalo vyšší 

stabilitu návodního svahu a zároveň by umožnilo zajištění vodního díla pro průchod kontrolní 

povodně KPV10000. Hráz nevyhovovala z důvodu stability návodního svahu při náhlém 

poklesu hladiny v nádrži dle stabilitních výpočtů prováděných dle normy ČSN 75 2310 

Sypané hráze. Předpokladem splnění druhého důvodu opravy, bylo nutné navýšit těsnící 

prvek. [30] 

 

9.5.2 Problémy při návrhu opatření 

 

Aby se docílilo vyšší stability hráze, bylo předpokládáno, že bude použit stabilizační násyp 

hráze. Podloží před návodní zdí, však bylo měkké až kašovité konzistence a bylo tvořeno 

málo únosnými zeminami. Lze předpokládat, že šlo o málo hutněný či nezhutněný zpětný 

zásyp rýhy po betonáži patní zdi. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat stabilizační 

násyp, protože by docházelo k velkému sedání při konsolidaci podloží. 

Další komplikací, která se objevila, byl drenážní systém v tělese hráze. Jednalo se o drény 

umístěné ve spodní části násypu v blízkosti základové spáry. Tato soustava představovala osm 
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příčných drénů, do kterých se napojovaly další čtyři podélné drény z obou stran. Příčné drény 

vyúsťují v šachtách, které jsou umístěny v patě vzdušného líce hráze. Díky blízké vzdálenosti 

vzniklo možné riziko poruchy zapříčiněné průsakem a erozí hráze vlivem vysokého 

hydraulického gradientu. 

 

Obr. č. 36 – Detail návodní paty hráze 

 

9.5.3 Konečná řešení opravy 

 

Než se mohlo započít s přísypem hráze a samotnými opravami, bylo nutné provést 

hloubkovou sanaci podloží pomocí ražených štěrkopískových pilířů technologií s názvem 

„Franki“. Jde o technologii, kdy jsou zaráženy pažnice přes štěrkopískovou zátku do podloží 

za pomocí beranu. Zemina se během provádění roztlačuje do stran a díky tomu nevzniká 

potřeba likvidace přebytečné vytěžené zeminy.  

Takto bylo vytvořeno 980 ks štěrkopískových pilířů před návodní zdí v celé délce hráze. Pilíře 

se prováděly v rozteči 2000 x 2000 mm na zatížení 80 KN/m
2
. Volený průměr pilíře byl 800 

mm při průměrné délce pilíře 5, 0 m. Celá realizace štěrkopískových pilířů probíhala 

nepřetržitě během 28 dní viz. obrázek č. 37– Realizace štěrkopískových pilířů. [30] 
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Obr. č. 37 – realizace štěrkopískových pilířů 

V případě snížení rizika průsaků a eroze hráze zapříčiněné drenážním systémem nacházejícím 

se v těsné blízkosti nad základovou spárou, přistoupilo se k instalaci těsnící fólie z PVC tl. 2,5 

mm s oboustrannou ochrannou geotextílií ve spodní části hráze. Tam také byla ponechána 

původní betonová deska v tl. 0,4 m, která tvořila ochranu návodního líce. Aby se předešlo 

budoucím komplikacím, byl proveden pod návodním opevněním georadarový průzkum. 

Následovalo odvrtání kontrolních odvrtů hlubokých 0,9. Tento průzkum neprokázal žádné 

dutiny či kaverny pod deskou. Výsledek potvrdil přítomnost kompaktních tuhých jílů. 

 

Obr. č. 38 – Detail návodní paty hráze, fóliové těsnění 

Celá fólie se pokládala na betonovou desku a částečně na zemní násyp hráze, kde byla 

ukotvena do horní části návodní zdi viz. obrázek č. 38. Uchycení na levé straně bylo 

provedeno do bočního svahu a na pravé straně pak napojeno na betonovou konstrukci 

vypouštěcí věže. 
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Obr. č. 39 – Instalace PVC fólie na návodní svah hráze 

Jakmile se dokončili všechny úpravy hráze a instalace fólie návodního těsnění hráze, 

přistoupilo se k realizaci návodního stabilizačního přísypu na celou délku hráze. Na původní 

násyp hráze (návodní těsnění) byly sypány materiály jako drcené kamenivo frakce 0/4 mm a 

0/63 mm přivezené z blízkého lomu, které vytvářeli tzv. přechodové filtry o velikosti 2 x 0,35 

m. Zvolená tloušťka zhutňované vrstvy sypaniny byla max. 1 m a pro její zhutnění se 

používal vibrační válec o hmotnosti 17 t. Pro kontrolu požadovaného zhutnění byly 

provedeny kontrolní zkoušky zhutnění přechodových vrstev a kamenitého násypu. 

 

Obr. č. 40 – Schéma nádrže Pumlov po realizaci 
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9.6 MVN KLETNÉ 
 

9.6.1 Dosavadní prozkoumanost 

 

V přehradním profilu byl v roce 1966 proveden geologický průzkum zaměřený na posouzení 

základových podmínek hráze a vhodnosti místních materiálů do násypu hrázového tělesa. V 

rámci průzkumu bylo v přehradním profilu provedeno 10 kopaných a vrtaných sond. Tři 

sondy byly realizovány za účelem posouzení vhodnosti zemin z oblasti zátopy do násypu 

hráze. Základové podmínky hráze jsou hodnoceny jako vhodné s konstatováním, že v 

údolních svazích bude hráz založena na slabě propustných jílovitých zeminách. V údolní části 

je doporučeno založit těsnicí prvek hráze do hloubky cca 1,5 m pod úroveň terénu – do 

„zvětralých hornin plášťových útvarů“.   

 

Obr. č. 41 – Situace VN Kletné 
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9.6.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

 

Vodní nádrž Kletné se nachází jižně od Kletné, v blízkosti města Suchdol nad Odrou. Jedná se 

o průtočnou vodní nádrž, která se nachází na Kletenském potoce. Vystavěna byla v 70. letech 

a do provozu byla uvedena dne 31. 8. 1977. Vodní nádrž je využívána k částečné transformaci 

povodňových průtoků, ochraně města Suchdol nad Odrou, k zajištění minimálního 

zůstatkového průtoku v Kletenském potoce pod hrází a k individuální rekreaci a sportovnímu 

rybolovu. Samotná vodní nádrž se nachází na pozemcích státního podniku Povodí Odry  a 

Města Suchdol nad Odrou. 

 

9.6.3 Popis vodního díla, současný stav 

 

Hráz vodní nádrže je sypaná, nehomogenní, max. výšky 11 m. Po koruně hráze šířky 5,0 m je 

vedena zpevněná komunikace šířky 3,5 m. Koruna hráze je opatřena oboustranným zábradlím 

výšky 1,1 m. Vzdušný líc hráze byl proveden ve sklonu 1 : 1,5 až 1 : 2 a je zatravněn. 

Návodní líc byl proveden ve sklonu 1 : 2. Na stabilizační část navazuje směrem k návodnímu 

líci těsnění z jílovitého materiálu, které by mělo být dle původního projektu zavázáno do 

nepropustného podloží. Na jílovitém těsnění byl proveden štěrkopískový filtr tloušťky 0,5 až 

0,7 m. Návodní líc byl poté opevněn kamenným záhozem tl. 0,5 m. V patě hráze navazuje 

štěrkopískový filtr a kamenný zához na patku z kamenné rovnaniny. Nad maximální hladinou 

je svah opevněn dlažbou z lomového kamene do cementové malty. 

V patě vzdušného líce se měl nacházet drén z propustného materiálu, ve kterém měla být 

uložena drenáž z pálených trubek s vyústěním do koryta pod hrází. Ten nebyl dle archivních 

záznamů nikdy vystavěn. Na místo něj se zde nachází patní drén tvořený pouze propustnou 

vrstvou štěrkopísků, jenž zcela neplní funkci patního drénu. [25] 

 

9.6.3.1 Odběrný objekt, spodní výpusť 

 

Odběrný objekt (požerák) je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce výšky 11 m o 

půdorysných rozměrech 1620 x 1620 mm, založená na vrstvě štěrkopísku o mocnosti 0,2 m. 

Tloušťka stěn požeráku činí 250 mm. Stvol odběrného objektu je podle projektové 

dokumentace těsněn po obvodu vrstvou jílu tloušťky 0,5 m. 
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Spodní výpusť je provedena z železobetonových trub DN 1200 délky 3 m, po obvodu 

obetonovaných. Podle projektové dokumentace je betonové lože opatřeno jílovým těsněním 

tloušťky 0,5 m. Potrubí je uloženo na vrstvě podkladního betonu, podsypaného štěrkopískem 

ve vrstvě mocné 0,5 m (návodní část násypu hráze) až 1,1 m (vzdušní část násypu). Podle 

příčného řezu z projektové dokumentace je štěrkopísčitý podklad proveden i v úseku těsnicího 

prvku, což může vytvářet předpoklady pro vznik krátké průsakové cesty mezi návodním 

svahem a vzdušním lícem hráze. Celková délka potrubí je 33 m, z toho délka tlakové části je 

12 m a délka odpadní části 21 m. Vyústění potrubí spodní výpusti na vzdušním líci hráze je 

provedeno betonovým čelem do vývařiště. [26] 

9.6.3.2 Popis bezpečnostního přelivu 

 

Bezpečnostní přeliv je umístěn při pravobřežním zavázání tělesa hráze. Přelivná hrana je na 

kótě 308,10 m  n.m. a je dlouhá 21,7 m (celková délka je 27,66 m). Dno a přelivná hrana 

bezpečnostního přelivu jsou opevněny lomovým kamenem tl. 0,3 m na cementovou maltu, 

který je uložen do podkladního betonu se štěrkopískovým podsypem. Za přelivnou hranou je 

voda soustředěna do mostního profilu šířky 3,0 m a výšky 1,6 m. Na mostní profil navazuje 

koryto skluzu se šířkou ve dně 1,2 m a sklonem svahů 1:1,5. Opevněno je záhozem z 

lomového kamene s vyklínováním na podkladní vrstvě z kameniva Ø 32 až 64 mm. Podélný 

sklon skluzu je 5 až 7 % a jeho délka je 80 m. Skluz je ukončen rámovým propustkem pod 

komunikací, dále pokračuje upravené koryto potoka. 

 

9.6.3.3 Základní parametry nádrže 

 

Kóta koruny hráze min.       309,40 m n.m. 

Délka hráze v koruně                175,62 m 

Šířka hráze v koruně                      5,0 m 

Výška hráze max.                     11 m 

Sklon vzdušného svahu hráze           1 : 2, 1 : 1,5 

Sklon návodního svahu hráze           1 : 2 

Hladina stálého nadržení Ms       302,90 m n.m. 

Hladina zásobního prostoru Mz      307,80 m n.m. 

Hladina ovladatelného retenčního prostoru Mro    308,10 m n.m. 

Hladina neovladatelného retenčního prostoru Mrn    308,50 m n.m. 
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Prostor stálého nadržení Vs                 3522 m
3
 

Zásobní prostor Vz               38 718 m
3
 

Ovladatelný retenční prostor Vro                4278 m
3
 

Neovladatelný retenční prostor Vrn                8082 m
3
 

Celkový prostor nádrže Vc              54 600 m
3
  

 

 

 
 
Obr. č. 42 – Příčný řez hrází  

 

9.6.3.4 Stav díla podle archivních záznamů 

 

MVN Kletné byla 2. prosince 1968 předána investorovi (Oblastní státní meliorační správa, 

pracoviště Nový Jičín) s konstatováním bez vad a nedodělků. V zápise ze dne 6.3.1970, 

pořízeným po zkušebním napuštění nádrže na maximální hladinu je však autorským dozorem 

(Hutní projekt Praha, závod  Ostrava)  konstatováno zjištění řady skrytých vad, zejména 

průsaku vpravo od vyústění spodní výpusti o intenzitě cca 1 l/s.  Na základě této skutečnosti 

byla nádrž vypuštěna, aby dále nedocházelo k dalšímu rozbředávání hrázového tělesa v místě 

výronu a k možným dalším destrukčním vadám. Při prohlídce betonových konstrukcí 

požeráku a spodní výpusti byly zjištěny póry v železobetonovém bloku šoupátkové komory a 

věži požeráku. Bylo zjištěno, že není provedeno vyspárování spojů VIA trub spodní výpustě 

po celém obvodu, hlavně horních částí těchto spojů, čímž lze předpokládat (při daném 

hydrostatickém tlaku vody) průsak do tělesa hráze. [26] 

Dle archivních zpráv byla učiněna nespecifikovaná nápravná opatření tak, aby bylo možné 

dále nádrž provozovat a nádrž následně prošla kolaudací. Z archivních zdrojů se lze domnívat, 

že průsak byl tzv. „řešen“ přísypem ke vzdušní patě hráze. [26] 
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9.6.4 Výsledky a zjištění průzkumů provedeného na VN Kletné 

 

V roce 2002 byl zjištěn při hladině vody v nádrži 308, 20 m n. m. na vzdušním svahu hráze, 

ve výšce cca 2 m nad betonovou hranou vyústění spodní výpusti, průsak vody v celkovém 

množství cca 0,1 l/s. Výtoky byly zaznamenány po obou stranách spodní výpusti. Na 

vzdušním svahu byly v úrovni 305,27 m n. m. vykopány sondy, přičemž v hloubce cca 0,6 m 

pod povrchem byla zjištěna zavlhlá vrstva o mocnosti cca 0,2 m a „slabě vytékající voda“ - 

při úrovni hladiny v nádrži cca 306 m n. m. Protože jak při zaklesnuté hladině, tak i při 

následném zvyšování hladiny vody v nádrži nedocházelo ke změnám průsaku, bylo 

konstatováno, že zamokření nepochází z průsaku hrází, ale vsakem vody ze zavázání hráze. 

 

Obr. č. 43 – Poruchy VN Kletné [24] 

Jako pravděpodobné příčiny průsaků vody v oblasti vzdušného svahu hráze jsou  uváděny : 

 porušení jílového těsnění na návodní straně hráze 

 zatékání vody do hráze z koruny při srážkách a soustřeďující se při vzdušní hraně 

koruny hráze v oblasti nejnižšího místa koruny hráze, 

 komunikace vod vsakujících z terénu do kabelové trasy veřejného osvětlení a 

zasakující do tělesa hráze v oblasti nejnižšího místa koruny hráze. 
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Obr. č. 44 – Kaverna na návodním svahu        Obr. č. 45 – Prosedlina na návodním svahu 

 

9.6.4.1 Hydrologické a teplotní charakteristiky 

 

9.6.4.1.1 Srážkové poměry  

 

Meteorologická stanice: Odry 

Nadmořská výška: 308 m n. m. 

Průměrný srážkový úhrn: …………………………………............. 700 mm 

- z toho srážky ve vegetačním období (04 - 09) činí ……………... . 442 mm 

- mimo vegetační srážkový úhrn (10, 11, 12, 01, 02, 03) je………. 258 mm 

 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti mírně teplé, v klimatickém okrsku mírně 

teplém, vlhkém, s mírnou zimou, rovinném. [27] 
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9.6.4.1.2 Teplotní poměry 

 

Meteorologická stanice: Nový Jičín 

Nadmořská výška: 297 m n. m. 

Průměrná roční teplota vzduchu: 7,8 °C 

Průměrná roční teplota vzduchu ve vegetačním období: 14,0 °C 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Teploty  -2,6 -1,3 2,9 7,7 12,8 15,7 17,8 16,8 13,3 8,2 3,2 -0,4 

 

9.6.4.2 Hydrologické poměry  

 

Tok: Kletenský potok 

Hydrologické číslo povodí: 2-01-01-067 

Profil: nádrž Kletné 

Plocha povodí v km
2
: 7,1 km

2
  

 

N-leté průtoky (QN) v m
3.
s

-1
 

N 1 2 5 10 20 50 100 200 1000 

Qn 1,85 3,22 5,28 7,02 8,90 11,60 13,80 16,20 22,30 

 

9.6.4.3 Morfologické podmínky 

 

Morfologické podmínky přehradního profilu lze považovat za komplikované. Kletenský 

potok protéká ve zkoumaném prostoru ve směru SZ-JV. Údolní část ve tvaru lichoběžníku 

byla celkově ostře zaříznuta to terénu s bází na kótě 298,5-299,5 m n. m. Dno údolí je široké 

jen 15 m, při sklonu přilehlých svahů 33-35
o
 a jejich výšce cca 5 m. Dno údolí se mírně sklání 

směrem k patě levého nárazového břehu. Ve vyšších svahových partiích je údolí 

charakteristické výrazně asymetrickým tvarem.  V prostoru pravého údolního svahu je terén 

nad kótou 305 m n. m. v úseku 17 metrů plochý a dále zakončený strmým svahem. Z 

geomorfologického hlediska se jedná o stupeň vyšší údolní terasy, čemuž nasvědčuje výskyt 

humózních fluviálních sedimentů v její bázi. Celková délka pravobřežního zavázání je 35 m. 

Levý svah nad nárazovým břehem je celkově mírný, se sklonem 2-3
o
. Délka levobřežního 

zavázání činí 110 m.   [27] 



83 
 

9.6.4.4 Geologické podmínky 

 

Z geologického hlediska spadá zkoumané území do regionu moravskoslezského paleozoika.  

Předkvartérní podloží je v zájmovém prostoru budováno břidlicemi a prachovci ve flyšovém 

vývoji (spodní karbon, hradecko-kyjovické souvrství).  

Kvartérní sedimenty jsou tvořeny v údolní nivě převážně pelitickými fluviálními sedimenty, 

údolní svahy jsou překryty vrstvou fluviálních, resp.  fluviodeluviálních sedimentů charakteru 

jílu s příměsí drobných úlomků břidlic a pískovce, uložených na eluviu kulmských hornin 

[25]. 

 

9.6.4.5 Pedologie 

 

Půda a její vlastnosti jsou spolu s klimatem a hydrologickým režimem hlavními faktory 

určujícími povahu stanoviště a následně charakter biocenózy. Území je složeno ze 

čtvrtohorních sprašových hlín. Na tomto geologickém substrátu se vyvinuly illimerizované 

půdy oglejené, hnědozemě oglejené a oglejené půdy. Souhrnně je lze charakterizovat jako 

půdy hluboké, převážně písčitohlinité, středně těžké až těžší, se středním obsahem humusu, 

slabě kyselé, s malou až střední zásobou živin. Půdy jsou náchylné k zamokření, na prudších 

svazích i k vodní erozi. Široká niva řeky Odry je kryta aluviálními náplavami, které pod 

vlivem kolísavé spodní vody daly vznik nivním půdám. Jedná se o půdy těžší, velmi hluboké, 

písčitohlinité až hlinité [25]. 

 

Hlavní půdní typy: hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a 

usazeninách, lehké a lehčí, s malou vododržností, mělčí[25] 

 

Výskyt v území: ostrůvkovitě v členitém reliéfu k.ú. Kletné – svahy v Rokli, úzký pás 

svažitých pozemků na přechodu strmých zalesněných svahů Nízkého Jeseníku a ploché 

pahorkatiny [25] 
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9.6.5 Průzkum prováděný pro návrh nápravných opatření 

 

Vzhledem k tomu, že na vodním díle byl zjištěn soustředěný výron na vzdušní straně hráze a 

byl konstatován jeho havarijní stav dle zápisů TBD, je nadále dílo provozováno na co nejnižší 

hladině (vyjma zkušebního napouštění pro potřeby průzkumu). 

Společnosti Algoman-ZH, s.r.o. provedla inženýrskogeologický průzkum hráze malé vodní 

nádrže Kletné  v roce 2011 na požádání nového vlastníka a provozovatele malé vodní nádrže 

Kletné státního podniku Povodí Odry.  

9.6.5.1 Cíle průzkumných prací inženýrskogeologického průzkumu MVN Kletné 

 

Geologicko-průzkumné práce byly provedeny za účelem [24] [25] : 

 Ověření složení a stavu násypu hráze  

 Ověření základových podmínek hráze 

 Stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin ve sféře interakce  

 Posouzení příčin průsaků v oblasti vzdušného líce hráze 

 Ověření stavu potrubí spodní výpusti 

 

Geologicko-průzkumné práce byly realizovány ve dvou etapách, zahrnujících nepřímá 

geofyzikální měření (první etapa), jádrové vrty a laboratorní zkoušky zemin (druhá etapa). 

9.6.5.1.1 Geofyzikální měření 

 

Geofyzikální průzkum byl proveden za pomocí metod: 

 odporová tomografie  

 dipólové elektromagnetické profilování 

 spontánní polarizace 

 mikro-gravimetrická měření  

 

Cílem geofyzikálních měření bylo určit přibližný průběh rozhraní jednotlivých zemních celků, 

kvazihomogenních z hlediska příslušných měřených parametrů (měrný odpor), resp. definovat 

v násypu hráze potencionální anomální místa (průsaky, atd.). Tyto metody byly voleny 
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v měrných profilech, jak je uvedeno na situaci obrázek č. 46. Měření probíhalo v rozsahu 

uvedeném v tabulce č. 7. 

 

Obr. č. 46  - Přehled rozložení geofyzikálních metod 

 

Tab. č. 7 – rozsah geofyzikálních metod [25] 

metoda fyzikální 

jednotka 

plánovaný 

rozsah 

skutečné 

provedení 

Poznámka 

DEMP m 600 720 Pokrytí celé hráze a podhrází 

OT m 600 588 Zvláště anomální úseky 

SP bod 40 29 Pouze vzdušní svah 

MG bod 40 66 Kontrola stavu SV 

 

9.6.5.1.2 Dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) 
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Z výsledků měření pomocí metody DEMP jsou patrné tři anomální úseky uvedené v tabulce  

č. 8. Pro měření byl použit přístroj GEM2 (GEOPHEX, USA), který pracuje jako 

širokopásmová digitální multifrekvenční elektromagnetická aparatura. Měření probíhalo na 

pěti měrných profilech označených jako P5, P10, P11, P12, P15.  Pro měření se nastavovaly 

pro dané měření 4 pracovní frekvence, které jsou nejvhodnější na základě analýzy 

elektromagnetického šumu na většině lokalit v ČR. Byly to frekvence 6525 Hz, 13025 Hz, 

27025 Hz a 47025 Hz, kterým odpovídají hloubky 8 m, 6 m, 4 m a 2 m. Měřicí zařízení bylo 

propojeno s navigačním systémem GPS, které umožnilo zaznamenat automaticky pozice 

proměřených profilů. Výsledkem měření jsou grafy měrných odporů, na jejichž základě je 

interpretován rozsah tzv. kvasihomogenních bloků QHB (tj. míst obdobného materiálového 

složení a geomechanických vlastností). [25] 

Z výsledků měření vyplývají odporové anomálie, které jsou uvedeny v tabulce č. 8 a 

v obrázku  č.  47. 

 

Tab. č. 8 – Popis zjištěných anomálií 

Označení 

anomálie 

Popis 

A Lokálně snížené odpory při patě hráze (zvláště frekvence 6525 Hz), příznak 

průsaku (deformace vzdušného svahu hráze) 

B Lokálně snížené odpory při patě hráze (zvláště frekvence 6525 Hz), příznak 

průsaku (oblast SV, zvláště směrem k BP) 

C Lokálně zvýšené odpory zvláště na vzdušním svahu hráze, zvýšený obsah 

písčité a štěrkovité složky 

 

Z výsledku grafů vyplývají anomálie viz tab. č. 8 v cca 46, 86 a 108 metrech hráze.  
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Obr. č. 47 - Zjištěné anomálie 

 

9.6.5.1.3 Odporová tomografie (OT) 

 

Měření (OT) byla provedena na třech podélných profilech (P5A, P5B, P11) vedených 

korunou hráze, nad vzdušní patou hráze a na příčných profilech délky 50 m označených jako 

K132, K100, K70. Krok elektrod byl volen pro profily podélné 2 m a 1 m pro  profily příčné. 

Celkový hloubkový dosah měření závisí na maximální vzdálenosti proudových elektrod, u 

měření na VD Kletné to bylo cca 18 m. Pro interpretaci naměřených dat sloužil program 

Res2Dinv. Pro měření byla použita aparatura ARES (GF Instruments, ČR). [25] 
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Obr. č. 48 – OT profil P5B, příčný profil K100 převzato z průzkumů GIMPULS 

 

Obr. č. 49 – OT profil P5A převzato z průzkumů GIMPULS 

 

Z výsledků odporové tomografie byly identifikovány anomálie, které jsou v řezech pod čísly 

vyznačeny jako lokální odporové anomálie. Jejich popis a interpretace jsou uvedeny v tabulce 

č.  9. V řezech jsou zobrazeny izolinie interpretovaných odporů a hlavní odporová rozhraní, 

která jsou vyznačena černou čárkovanou linií.  

 

 

Tab.  9 – popis zjištěných anomálií 

Označení 

anomálie 

Popis 

1 Oblast SV - výrazné lokální minimum odporů zasahující z podloží do tělesa 

hráze, zřejmě příznak průsaku  

2 Okolí metráže 110 - výrazné lokální minimum odporů zasahující z podloží do 

tělesa hráze, zřejmě příznak průsaku 
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3 - 4 Oblast zvýšených odporů při bázi hráze (větší podíl štěrkovité složky), lokálně 

vysoké odpory přes celou výšku hráze (např. kolem metráže 94, 102)  

5 Příčné profily – snížené odpory v jádru hráze (spíše směrem na návodní 

stranu) – pravděpodobně projev více jílovitých materiálů – těsnící prvek?  

6 Příčné profily – výběžky snížených odporů směrem ke vzdušnému svahu hráze 

– příznak zvlhčení, průsaků 

7 Příčné profily – snížené odpory v podloží hráze – patrně projev přirozeného 

zvlhčení podloží  

8 - 9 Příčné profily - zvýšené odpory při patě vzdušného svahu hráze, zřejmě projev 

štěrkovité drenážní patky, štěrkovité přisypání paty hráze 

 

9.6.5.1.4 Metoda spontánní polarizace (SP)  

 

Měření SP byla provedena na jednom profilu (P12) vedeném souběžně se vzdušní patou 

hráze.  Měření bylo provedeno aparaturou GEOTOR I (ČR) potenciálovou metodou s krokem 

po 5 m. Výsledky přirozeného elektrického potenciálu SP jsou uvedeny na obrázku č. 50. 

Metoda spontánní polarizace předpokládá, že potenciál SP na zemních hrázích vzniká díky 

průsakům vody z nádrže přes porézní materiál hráze. Hráz je generelně rozdělena na dvě 

části. Úsek 40 až 100 vykazuje relativně snížené hodnoty SP, úsek 100 až 160 relativně 

zvýšené hodnoty SP. Anomální úseky, lokální minima potenciálu SP se vyskytují kolem 

metráží 55 a 95, méně výrazná minima jsou kolem metráží 70 a 130.  

 

 

Obr. č. 50 – Výsledek metody spontánní polarizace [25] 
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9.6.5.1.5 Metoda MG 

 

Hlavním cílem měření bylo ověřit stav okolí spodní výpusti s ohledem na míru hutnění 

materiálů a případný výskyt větších kaveren. Výstupem zpracování gravimetrických dat jsou 

hodnoty tzv. Bouguerovy anomálie (BA). Hodnoty Bouguerovy anomálie odpovídají 

gravitačnímu potenciálu neznámých těles v Zemi s anomální měrnou objemovou hmotností. 

Měření bylo provedeno aparaturou CG5 (SCINTREX, Kanada), krok měření byl zvolen 2 až 

4 m. Na obrázku č. 51 je blankytně modrou čárou vyznačen regionální trend BA, který 

většinou odpovídá hlubší geologické stavbě lokality (výplň nivy, kontakty podložních hornin 

apod.). Lokální minima BA vůči regionálnímu trendu jsou zvýrazněna žlutým podbarvením. 

Relativně výrazná anomálie byla zaznamenána na profilu P5 v okolí spodní výpustě (117 a 

127). Další anomálie byly zaznamenány v okolí metráže 68 a 96. Vybrané anomálie, které 

patrně svědčí o snížené objemové hmotnosti v hrázi (zvýšená porozita, nekvalitní hutnění, 

v extrému degradace materiálu hráze vlivem průsaků s výskytem kaveren), jsou označeny 

červenou značkou.  

 

Obr. č. 51 - Výsledek metody MG [25] 
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9.6.6 Závěr mapování poruch hráze 

 

Pomocí těchto metod bylo v prostoru hráze zaznamenáno několik anomálií, které jsou 

projevem průsaků (pokles odporů zvláště při bázi hráze, anomálie). Jedná se zvláště o okolí 

metráží 70, 110 a 130. Okolí spodní výpusti (metráž 127) se jeví celkově narušené s výskytem 

relativně výrazné anomálie MG. Ta je zřejmě projevem dlouhodobého průsaku s občasnou 

sufozí při zvýšeném průtoku. Na obrázku č. 52 - Zobrazení zjištěných anomálií tělesa hráze, 

je vykreslena situace anomálií a pozorovaných průsaků v hrázi. 

 

 

 

Obr. č. 52 – Zobrazení zjištěných anomálií tělesa hráze 
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9.6.7 Dokumentace poruch hráze z rekognoskace terénu 

 

                     

Obr. č. 53 - Zamokření na vzdušné patě hráze   Obr. č. 54 - Kopaná sonda v místě výsaku 

                          

Obr. č. 55 - Prosedlina návodního svahu hráze Obr. č. 56 - Příčná trhlina s průnikem 

vody spodní výpustě 
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9.7 Simulace poruch vodní nádrže Kletné programovým vybavením 
 

Pro tvorbu výpočtových modelů umožňujících analyzovat účinky zatížení na hráz bylo 

využito softwaru PLAXIS 2D, který umí posoudit zatížení a vliv vody na hráz, a to  při 

napouštění a prázdnění nádrže. Tyto varianty byly posouzeny pro současný stav i pro 

navrhovaný stav, který zahrnoval nápravná opatření hráze. Pomocí softwaru PLAXIS 2D byly 

v profilu zjištěných poruch (anomálií) sestaveny dvě varianty matematického modelu, který 

měl za úkol zhodnotit současný stav hráze z hlediska stability svahu a vývoje pórových tlaků 

a následně nový stav, který zahrnuje nápravná opatření. Program je založený na numerické 

metodě konečných prvků (dále jen MKP) a je vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 

geotechnických úloh. 

Pro doplnění výsledků stability hráze bylo využito programu GEO 5, který se používá pro 

výpočet stability svahu obecně vrstevnatého zemního tělesa. Pro výpočet se používá smyková 

plocha kruhová (Bishopova, Pettersonova, resp. Spencerova metoda) nebo smyková plocha 

polygonální (Sarmova metoda, resp. Spencerova).  

 

9.7.1 Simulace výstavby hráze 

 

Modelové práce započaly získáváním základních dat, které byly pro stanovení modelové 

konstrukce nezbytné. Bylo potřeba stanovit rozložení zemin obsažených v tělese hráze a jejich 

geotechnické vlastnosti. Dále bylo nezbytné zvolit charakteristický řez hrází. Tento řez byl 

volen ve staničení osy hráze v km 0,685 (viz. obr. 57 – schéma zvoleného modelového 

profilu). Tento řez se nachází poblíž měřených profilů geotechnického průzkumu hráze a 

v blízkosti jádrových vrtů v místě zjištěných anomálií. 
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Obr. č. 57 – schéma zvoleného modelového profilu 

 

Složení a vlastnosti zemin ve stabilizační části násypu hráze byly zkoumány geofyzikálními 

měřeními, jádrovými vrty a laboratorními zkouškami zemních vzorků. Stav a složení zemního 

prostředí násypu hráze, včetně anomálních úseků, byl ověřen jádrovými vrty.  

Vrt PJ1 byl situován v údolní části hráze, tj. 3 m vpravo od osy spodní výpusti, zhruba v trase 

průsaků vody na vzdušním svahu. Vrt J2 byl proveden v oblasti pravobřežního zavázání, 

vrtem J3 byl zkoumán násyp hráze v oblasti výrazné odporové i mikrogravimetrické 

anomálie.  Vrtem J4 bylo zkoumáno levobřežní zavázání hráze, které nevykazovalo žádné 

geofyzikální anomálie. Jádrové vrty ukázaly, že stabilizační část hráze je provedena převážně 

ze zemin charakteru hnědého až šedohnědého jílovitého štěrku (G5-GC), deluviální geneze. 

Ve vrtech PJ1 a J3 byl zjištěn výskyt štěrkových poloh s velmi měkkou až kašovitou 

konzistencí jílovité frakce. 

Výsledky geofyzikálních měření a jádrových vrtů poukazují na fakt, že ve stabilizační části  

násypu hráze se v úseku staničení 50 – 100 m vyskytují oblasti s výrazně zhoršenými         

geotechnickými vlastnostmi. Na základě výsledků získaných z jádrových vrtů byly získány 

parametry zemin v násypu hráze, které byly posléze laboratorně změřeny.  

Pro správné definování modelu je nutné vytvořit knihovnu materiálů (viz. tab. 10) a přiřadit 

tyto materiály daným vrstvám v příčném řezu hráze. 

  

Zeminy a jejich vlastnosti můžeme dle průzkumu rozčlenit následovně: 

  geotechnický typ GT1a - Zeminy charakteru písčitého jílu a jílu tříd F4-F6, tuhé 

konzistence, tvořící těsnicí prvek hráze a části násypu. 
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 geotechnický typ GT1b(t) - Zeminy charakteru jílovitého štěrku třídy G5, s 

jílovitou frakcí tuhé až pevné konzistence, tvořící stabilizační část hráze. 

 geotechnický typ GT1b(m) - Zeminy charakteru jílovitého štěrku třídy G5, s 

jílovitou frakcí měkké až kašovité konzistence, zastižené ve stabilizační části 

hráze.  

 geotechnický typ  GT1c - Štěrkovité zeminy ve filtračních vrstvách násypu hráze 

třídy G3. 

 geotechnický typ GT2a - Jílovité a jílovitopísčité zeminy tříd F4-F6, tuhé až 

pevné konzistence, fluviodeluviální geneze v podloží levobřežního a 

pravobřežního úseku hráze. 

 geotechnický typ GT2b - Zeminy charakteru jílovitopísčitého štěrku třídy G5, 

eluviální geneze, v podloží údolního úseku hráze. 

 

 
Zatřídění zemin bylo prováděno podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

(dnes již neplatná), resp. ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický 

průzkum a zkoušení-pojmenování a zatřiďování zemin, části 1,2. Hodnoty fyzikálně-

mechanických vlastností jednotlivých geotechnických typů byly stanovovány na základě 

makroskopického popisu vrtného jádra a laboratorních zkoušek poloporušených zemních 

vzorků - jako směrné normové charakteristiky dle ČSN 73 1001 Základová půda pod 

plošnými základy.  

Geofyzikální průzkum hráze prováděla odborná firma G IMPULS Praha, spol. s r.o. a vrtné 

práce (jádrové vrty) a odběr vzorků pro laboratorní analýzu firma ALGOMAN-ZH s.r.o.     

Tab. č. 10 – Parametry zemin [25] 

Geotechnický typ n Edef γ ef Cef Rdt Kfil 

GT1a  20 5 0,35 25 18 0,15 10
-8

-10
-9 

GT1b(t) 22 40 0,3 28 10 0,2 10
-7

-10
-8 

GT1b(m) 20 10 0,3 18 2 0,05 10
-3

 

GT1c 19 80 0,25 33 0 0,5 10
-3 

GT2a 21 5 0,35 25 18 0,15 10
-8

-10
-9 

GT2b 22 40 0,3 28 10 0,2 10
-6

-10
-7 

n  - objemová hmotnost (kN/m
3
), Edef -  modul přetvárnosti (MPa), γ – Poissonovo číslo, ef  - 

úhel vnitřního tření efektivní (
o
), Cef -koheze  efektivní (kPa), Rdt – výpočtová únosnost (MPa), 

Kfil – koeficient filtrace (m.s
-1

) 

 



96 
 

Samotné modelování spočívalo v zadání geometrie modelu hráze pomocí bodů, které byly 

pospojovány pomocí spojnic do klastrů tak, aby vznikl celkový příčný řez hráze. Pod 

označením klastr rozumíme uzavřené oblasti, pro které budou v následující fázi přiřazeny 

jednotné vlastnosti. Geometrie modelu hráze je uvedena na obrázku č. 58, kde je naznačeno 

rozdělení hráze do jednotlivých klastrů a stupňů sypání hráze při její výstavbě. 

 

 

 

Obr. č. 58 – rozvržení geometrie modelu 

Hráz byla rozdělena do zjištěných jednotlivých geologických vrstev dle jádrových vrtů a 

stanovených vlastností z laboratorních zkoušek. Dále došlo k rozdělení tělesa hráze dle 

předpokládaného sypání hráze při výstavbě.  

Okrajové podmínky modelu byly definovány za pomocí nástroje „tuhá vana“, která zajišťuje 

v modelu nulové posuny na spodní hranici podzákladí modelu, tzn. je zde definována 

podmínka ux = 0  a uy = 0. Následně jsou omezeny na vertikálních hranicích horizontální 

posuny tj. ux = 0. Dále byly zadány okrajové podmínky tak, aby bylo zabráněno odtékání 

vody při konsolidaci násypu hráze nástrojem „closed flow boundary“ ve stejném rozsahu jako 

u předchozí podmínky. Tato podmínka byla změněna až při samotném napouštění nádrže, aby 

bylo možno modelovat proudění vody z nádrže podložím tak, aby mohla voda volně protékat 

v horizontálním směru.  

Důležitou součástí modelu je správná volba vstupních parametrů pro zeminy, které tvoří 

násyp hráze. Proto byla vytvořena vlastní knihovna použitých materiálů dle zjištěných 

zkoušek. Tyto materiály byly pomocí barevného rozlišení umístěny do modelu tak, aby přesně 

vystihovaly zastižené materiály v praxi  viz.  tab. 10. 
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Následně bylo potřeba vygenerovat síť složenou z uzlů a elementů. Programové vybavení 

PLAXIS umožňuje generaci elementárních rovinných prvků o šesti nebo patnácti uzlech.  Pro 

tento model byla vygenerována síť ve tvaru šesti uzlových rovinných elementárních prvků ve 

tvaru trojúhelníků - viz obr. č.  59.  

Pro model byla jako základní hustota sítě podzákladí hráze volena hustota „fine“ a pro 

samotné vrstvy násypu hráze byla volena vrstva v hustotě několikrát zjemněná hustota „very 

fine“. Díky těmto úpravám sítě se předešlo nepřesnostem ve výpočtu modelu hráze vlivem 

špatné hustoty sítě. 

První část modelu simuluje výstavbu hráze po předpokládaných vrstvách sypanin. Po každé 

části násypu a zhutnění je počítána konsolidace pro jednotlivou vrstvu sypaniny zvlášť.  

 

Obr. č. 59 – Celková výpočtová síť modelu 
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Obr. č. 60 – Simulace výstavby hráze výpočet podloží hráze – iniciační fáze 

 

 Základní model výstavby hráze byl sestaven z 18 následujících fází dle obrázku č.  60. 

 

Obr. č. 60 – Fáze výstavby 
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Výpočtové modelové fáze: 

Iniciační fáze – generování počátečních podmínek napjatosti, podloží je tvořeno vrstvou 

s označením GT2b.  

1. Vrstva násypu štěrkového lože,  které zastupuje odvodnění v patě hráze (patní drén), 

které je tvořeno vrstvou označenou jako GT1c. Byl proveden výpočet posunů vrstvy, 

který byl proveden v kalkulačním modulu typ kalkulace plastic. 

2. PP – výpočet konsolidace vrstvy násypu štěrkového lože. 

3. SS – výpočet stability násypu štěrkového lože. Pro výpočet byl zvolen typ kalkulace 

na Phi/c reduction a bylo nutné vynulovat posuny. 

4. 2. stupeň – Násyp následující vrstvy hráze stabilizační, těsnící vrstvy a přísypu hráze 

z návodní strany v tloušťce 3 m. Byl proveden výpočet posunů vrstvy, který byl 

proveden v kalkulačním modulu typ kalkulace plastic. 

5. PP – výpočet konsolidace druhé vrstvy násypu hráze. 

6. SS – výpočet stability druhé vrstvy násypu. Pro výpočet byl zvolen typ kalkulace na 

Phi/c reduction a bylo nutné vynulovat posuny. 

7. 3. stupeň - Násyp následující vrstvy hráze stabilizační, těsnící vrstvy a přísypu hráze 

z návodní strany v tloušťce 3 m. Byl proveden výpočet posunů vrstvy, který byl 

proveden v kalkulačním modulu typ kalkulace plastic. 

8. PP – výpočet konsolidace třetí vrstvy násypu hráze. 

9. SS – výpočet stability třetí vrstvy násypu. Pro výpočet byl zvolen typ kalkulace na 

Phi/c reduction a bylo nutné vynulovat posuny. 

10. 4. stupeň - Násyp následující vrstvy hráze stabilizační, těsnící vrstvy a přísypu hráze 

z návodní strany v tloušťce 1,2 m. Byl proveden výpočet posunů vrstvy, který byl 

proveden v kalkulačním modulu typ kalkulace plastic. 

11. PP – výpočet konsolidace čtvrté vrstvy násypu hráze. 

12. SS – výpočet stability čtvrté vrstvy násypu. Pro výpočet byl zvolen typ kalkulace na 

Phi/c reduction a bylo nutné vynulovat posuny. 

13. 5. stupeň - Násyp následující vrstvy hráze stabilizační, těsnící vrstvy a přísypu hráze 

z návodní strany v tloušťce 3,5 m. Byl proveden výpočet posunů vrstvy, který byl 

proveden v kalkulačním modulu typ kalkulace plastic. 

14. PP – výpočet konsolidace páté vrstvy násypu hráze. 

15. SS – výpočet stability páté vrstvy násypu. Pro výpočet byl zvolen typ kalkulace na 

Phi/c reduction a bylo nutné vynulovat posuny. 
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16. 6. stupeň – Doplnění koruny hráze o podsyp vozovky v tloušťce 0,3 m. Byl proveden 

výpočet posunů vrstvy, který byl proveden v kalkulačním modulu typ kalkulace 

plastic. 

17. PP – výpočet konsolidace páté vrstvy násypu hráze. 

18. SS – výpočet stability páté vrstvy násypu. Pro výpočet byl zvolen typ kalkulace na 

Phi/c reduction a bylo nutné vynulovat posuny. 

 

9.7.2 Dílčí výsledky 

 

Při vyhodnocení prvních dílčích výsledků lze říci, že posuny dílčích násypů probíhaly dle    

tab. č. 11 - Celkové posuny tělesa hráze při výstavbě.  

Potvrzuje se zde předpoklad anomálií, které byly zjištěny při geofyzikálním průzkumu, který 

byl proveden za pomocí metod odporová tomografie, dipólové elektromagnetické profilování, 

spontánní polarizace, mikro-gravimetrické měření. I ve 2D modelu vytvořeném programem 

Plaxis 8,2 je patrná existence možných průsaků v místech zjištěných zavlhlých míst na 

vzdušné straně hráze, která jsou patrná na místě stavby, či je odhalil geofyzikální průzkum 

hráze. Tyto místa vznikají při dlouhodobém napuštění hráze, tak jak ukazuje model a 

pravděpodobně vznikají díky  průsakům dle křivky hladiny vody přes těsnicí jádro hráze. 

Tento průsak je příčinou změřených anomálních míst a průlehu hráze. Průleh koruny hráze 

byl ve skutečnosti naměřen za pomoci nivelace v maximu cca 25 mm. Model skutečného 

stavu byl zpracován po předpokládaných časových úsecích výstavby a samotného sypání a 

hutnění hráze. Při výstavbě hráze byla spočítána konsolidace každé vrstvy sypaniny až do 

dosažení minimálního pórového tlaku viz. tabulka č. 11. 
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9.7.3 Analýza posunů během stavby 

 

Tab. č. 11 – Celkové posuny tělesa hráze při výstavbě 

Fáze výstavby Maximální totální posuny 

 

Konsolidace 

PP = 1 kPa 

1 - štěrkové lože  3,11 * 10 
-3

 m 6,89 * 10 
-3

 m 

2 - první vrstva násypu 17,33 * 10 
-3

 m 37,13 * 10 
-3

 m 

3 – druhá vrstva násypu 53,45 * 10 
-3

 m 69,99 * 10 
-3

 m 

4 – třetí vrstva násypu 72,94 * 10 
-3

 m 80,72 * 10 
-3

 m 

5 – čtvrtá vrstva násypu 100,42 * 10 
-3

 m 112,16 * 10 
-3

 m 

6 – koruna hráze 113,22 * 10 
-3

 m 113,75 * 10 
-3

 m 

 

Z tabulky je zřejmý nárůst posunů s postupem výstavby nádrže. Jednotlivé hodnoty  jsou vždy 

součtem předešlých hodnot. Z tabulky vyplývá, že disipace tlaků v pórech, jež je simulována 

konsolidací funkcí vynulování EXCESS PORE PRESSURE = 1 kPa, způsobuje zvýšení 

sumární hodnoty posunů, které jsou výsledkem snížení objemu pórů. Tato hodnota 1 kPa bude 

dosažena v relativně rychlém čase, a to po necelém jednom dni konsolidace.  

 

 

Obr. č. 61 – Celkové posuny suché nádrže po dosažení minimálního pórového tlaku                  

(PP = 1 kPa) 
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Obrázek č. 61 vystihuje „primární“ stav pro následující sledování totálních posunů. Tím je 

myšleno, že tyto posuny jsou dány pouze konsolidací podloží. Předešlé posuny fází jsou 

vynulovány, a proto lze pozorovat posuny po dosažení minimálního pórového tlaku ve 

svislém směru v maximálních hodnotách 796,52 * 10
-6

 m. Z této fáze následně budou 

vycházet následující situace zatížení hráze, a to totální posuny při napuštění poloviny hráze a 

celé hráze tak jak je popsáno níže.  

 

9.8 Napouštění hráze -  zatěžovací  stavy „polovina nádrže“ a „plná nádrž“ 
 

9.8.1 Analýza posunů 

 

Zatížíme-li nádrž navrženými zatěžovacími stavy lze zaznamenat její celkové posuny  ihned 

po zatížení vodou. Jiný případ nastane ve chvíli, kdy je hráz vodou zatížena po delší dobu a 

došlo tak již k její konsolidaci a k dosažení minimálního pórového tlaku (PP = 1 kPa). 

Tab. č. 12 - Celkové posuny tělesa hráze pro různé zatížení vodou v nádrži 

Fáze naplnění hráze Maximální totální posuny 

 

Konsolidace 

PP = 1 kPa 

7 – polovina hráze 13,37 * 10 
-3

 m 24,03 * 10 
-3

 m 

8 – plná nádrž 23,77 * 10 
-3

 m 33,39 * 10 
-3

 m 

 

První dva obrázky níže naznačují totální posuny, jejichž maximální hodnoty jsou vypsány             

v tabulce č. 12. Po výstavbě násypu hráze jsou znatelné posuny směřující ve směru gravitace. 

Tyto posuny byly následně vynulovány tak, aby byly zřetelné změnové posuny od zatížení při 

napouštění hráze na poloviční a maximální hladinu. 

Obrázky č. 62 a č. 63 vystihují totální posuny, jejichž směr je naznačen šipkami. S těchto 

obrázků vyplývá, že voda způsobuje posuny směrem od nadržení vody v hrázi. Tato situace 

líčí posuny ihned napuštění hráze (tento stav popisuje okamžité posuny).  
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Obr. č. 62 – Celkové posuny - spolupůsobení posunů při napuštění hráze do poloviny nádrže 

Obr. č. 63 – Celkové posuny - spolupůsobení posunů při maximální hladině nádrže 

 

Na obrázcích č. 64 a č. 65 jsou znázorněny posuny, které proběhnou až po určitém čase po 

napuštění hráze.  Jedná se o čas, kdy pórové tlaky jsou blízké nule tj. PP = 1 KPa. Lze tedy 

pozorovat, že dochází k nadzvedávání tělesa hráze tedy, že svislé posuny jsou v těchto 

případech v převaze nad vertikálními.  
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Obr. č. 64 – Celkové posuny při napuštění poloviny nádrže po dosažení minimálního 

pórového tlaku. (PP = 1 kPa) 

 

 

Obr. č. 65 – Celkové posuny při napuštění maximální úrovně nádrže po dosažení minimálního 

pórového tlaku. (PP = 1 kPa) 
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9.8.2 Analýza pórových tlaků 

 

Z obrázků č. 66 a č. 67 vyplývá, že dochází k přebytku tlaků v pórech na základové spáře pod 

tělesem hráze. To poukazuje na fakt nutnosti dobré přípravy základové spáry tělesa hráze, jak 

je naznačeno v kapitole 6.1. Špatné ošetření základové spáry pak může z dlouhodobého 

hlediska vést k poruchám těsnícího jádra. Při vyhodnocování výsledků lze říci, že vrstva 

zastupující patní drén přehradního tělesa částečně snižuje přebytečné pórové tlaky. Maximální 

přebytky pórových tlaků dosahují hodnoty 49,79 kN/m
2
 pro částečně naplněnou nádrž a   

58,99 kN/m
2
 pro plně napuštěnou nádrž. 

 

 

Obr. č. 66 - Přebytky pórových tlaků od napuštění vody do poloviční výšky hráze  
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Obr. č. 67 - Přebytky pórových tlaků od napuštění vody na maximální výšku hladiny 

 

9.8.3 Čerpání smykové pevnosti 

 

Čerpání smykové pevnosti RSS (Relative shear shadings) vyjadřuje poměr mezi poloměrem 

Mohrovy kružnice, která je vynesena podle velikosti napětí v řešeném elementu sítě 

numerického modelu a poloměrem Mohrovy kružnice, která se dotýká Mohrovy obálky viz. 

obrázek č. 68.  

 

Obr. č. 68 – Čerpání smykové pevnosti 

Na obrázku č.  69 je vyobrazeno čerpání smykové pevnosti pro  nádrž z poloviny naplněnou a 

na obrázku č.  70 pro nádrž plně naplněnou. 
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Obr. č. 69 - Čerpání smykové pevnosti z poloviny naplněné nádrže 

 

Obr. č. 70 - Čerpání smykové pevnosti zcela naplněné nádrže 

 

9.8.4 Stupeň stability a smykové plochy 

 

Kritická smyková plocha se nachází na vzdušní straně hráze, a to ve všech navržených 

zatěžovacích stavech. Celkově lze říci, že tato kritická smyková plocha se s narůstající výškou 

hladiny v nádrži vyvíjí a její rozsah se celkově mění. Výpočet stupně stability je proveden 

metodou konečných prvků, která je zaimplementována do programu PLAXIS 2D. Stupeň 

stability  je tedy vypočítán pomocí redukce parametrů zemin, při kterých dojde k jejich 

kolapsu. Pro srovnání a doplnění je zde uveden výpočet smykových ploch a stupně stability 

pomocí programového vybavení GEO 5 pro plně naplněnou nádrž. Tento stupeň stability je 

vypočítán dle klasické metody mezní rovnováhy, kde je brán podíl pasivních a aktivních sil. 
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Tab. č. 13 – Stupně stability 

fáze napuštění nádrže min. stupeň stability dle 

Plaxis 

min. stupeň stability dle 

Geo 5 

suchá nádrž 1,81 - 

půl nádrže 1,73 - 

plná nádrž 1,40 1,30 

 

 

Obr. č. 71 – Kritická smyková plocha vypuštěné nádrže 

 

 

Obr. č. 72 – Kritická smyková plocha z poloviny naplněné nádrže 
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Obr. č. 73 – Kritická smyková plocha zcela naplněné nádrže 

Při výpočtu stupně stability je patrný trend, který ukazuje na pokles stupně stability 

v závislosti na výšce napuštění nádrže. Při plně napuštěné nádrži již stupeň bezpečnosti 

poklesne na 1,40, což je dle stanovených bezpečnostních poměrů pro vodní díla pod mezí 

přípustné bezpečnosti. Ta je stanovena na stupeň stability > 1,5.  Pro ověření stupně stability 

při plně napuštěné přehradě byl proveden výpočet stupně stability pomocí programu GEO 5. 

Pro plně napuštěnou přehradu byl vypočten stupeň stability vzdušného svahu násypu tělesa 

hráze v hodnotě 1,30  viz. obrázek č. 74. 

 

Obr. č. 74 – Stanovení kritické smykové plochy a stupně stability 
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9.8.5 Proudění tělesem hráze 

 

Z modelu je patrný směr i velikost proudění tělesem hráze. Je zde patrný účinek vrstvy 

zastupující patní drén. Voda se sbírá do podloží, kudy proudí do drenážní části nahrazující 

patní drén hráze a podložím proudí na stranu vzdušného svahu. Dále je zde možné pozorovat 

úroveň hladiny vody v hrázi, která při plném napuštění prochází poruchovou vrstvou 

stabilizační části násypu a následně dochází k tzv. „výsakům“ na vzdušné straně hráze         

viz. obrázek č. 76. Rekognoskací terénu byl právě takový to „výsak“ pozorován na vzdušní 

straně hráze ve spodní části hráze jak ukazuje obrázek č.  53. 

 

Obr. č. 75 – Proudění hrází při polovičním naplnění nádrže 

 

Obr. č. 76 – Proudění hrází při plném naplnění nádrže 
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9.9 Navržená nápravná opatření pro VN Kletné 
 

Pro správnou funkci hráze, která je v současnosti v havarijním stavu, jsou důležitá následující 

navržená nápravná opatření, která budou součástí matematického modelu: 

- Oprava těsnící části 

- Vybudování patního drénu hráze  

- Proinjektování původní sypaniny hráze a oprava potrubí spodní výpustě 

 

9.9.1 Oprava těsnící části 

 

Pro správnou aplikaci opatření, bude nutné odstranění všech návodních vrstev až na samotné 

těsnící jádro. Dále návrh nápravného opatření počítá s navýšením v koruně hráze těsnící části 

z jílovitého materiálu (vhodnost zemin pro těsnící část bude uvedena níže). Je navrženo 

prodloužení horní části těsnícího jádra, což je výškově situováno cca 0,8 m pod korunu hráze 

do nezámrzné hloubky. Těsnění horní části bude rozšířeno na šířku po osu hráze a směrem 

k návodnímu líci bude zhutněno. 

Na takto upravený návodní líc hráze bude na těsnící část, která je vedena ve sklonu 1: 2 jako 

druhý těsnící prvek uložena bentonitová rohož. Jedná se o sendvičovou konstrukci, kterou 

tvoří dvě vrstvy geotextilie s mezivrstvou bentonitu. Bentonitová rohož bude v patě hráze 

zavázaná směrem do nádrže pod filtračními vrstvami. V horní části bude bentonitová rohož 

vyvedená po návodním líci nad maximální hladinu při Q100. Za ukončením těsnící části bude 

rohož zavázána do klínu a přitěsněna zeminou.  

Následně je potřeba bentonitovou rohož na návodním líci hráze přisypat. Nad bentonitovou 

rohož se ukládá filtrační vrstva složena z vrstev ze zrna Ø 0-32 mm a ze zrna Ø 32 – 63 mm. 

Dále bude aplikováno kamenné opevnění návodního líce hráze. U vzdušného líce hráze se 

odtěžená část bude dosypávat hutněnou zeminou vhodnou pro uložení do zemních hrází (viz. 

níže.) Takto upravená část vzdušného líce bude vysvahována do sklonu 1:2, ohumusována a 

oseta travní směsí. 
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9.9.2 Vybrané zeminy vhodné do těsnící části hráze 

 

Tab. č. 14 - Dle české technické normy Sypané hráze ČSN 75 2310 

Symbol Popis Vhodnost Rozsah propustnosti 

po zhutnění - k [m/s] 

GC Štěrk jílovitý Výborná **) 10
-10

 až 10
-7

  

SC Písek jílovitý Výborná 10
-10

 až 5 *10
-7

 

CL Jíl s nízkou plasticitou Velmi vhodná 10
-8

 až 10
-6

 

GM Štěrk hlinitý Velmi vhodná 10
-9

 až 10
-6

 

SM Písek hlinitý Vhodná 10
-9 
až 5 *10

-6
 

 

 

Zeminy vhodné do stabilizační části hráze: 

Tab. č. 15 - Dle české technické normy Sypané hráze ČSN 75 2310 

Symbol Popis Vhodnost 

GW Štěrk dobře zrněný Výborná 

GP Štěrk špatně zrněný Výborná 

SW Písek dobře zrněný Vhodná  

SP Písek špatně zrněný Vhodná 
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9.9.3 Bentonitová rohož 

 

Bentonitová rohož je minerální těsnící rohož pro utěsnění staveb. Je to materiál sendvičové 

konstrukce, který tvoří dvě vrstvy geotextilie s mezivrstvou bentonitu. Vrchní vrstva je 

tvořena tkanou geotextilií vysoké pevnosti, spodní vrstva netkanou, mechanicky pojenou 

geotextilií. Celá konstrukce těchto tří vrstev je pevně propojena vpichováním. Jednotlivé 

rohože se pokládají s přesahem a vlastní spoj je prosypán bentonitovým práškem.  

Parametry bentonitových rohoží: 

- netkaná geotextilie:  plošná hmotnost 200 g/m
2
 

- tkaná geotextilie:   plošná hmotnost 100 g/m
2
 

- bentonit:    plošná hmotnost 5 kg/m
2
 

Celý geokompozit potom má tyto vlastnosti: 

- propustnost vody 1,5*10-11 m/s 

- pevnost v tahu 8,5 kN/m 

- tažnost 14 (+/-7) % 

- pevnost při odlupování 85 N/10 cm 

- plošná hmotnost 5,3 kg/m2 

 

Tyto rohože jsou často využívány pro zatěsnění umělých plavebních kanálů, pro utěsnění 

požárních nádrží apod. viz. obrázek č. 77. 

 

Obr. č. 77 – zatěsnění plavebního kanálu 
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Pokládka bentonitových rohoží musí být 

prováděna s přesahy a jednotlivé díly se 

kladou tak, aby nevznikal průběžný spoj 

po celé výšce hráze. Rohož je 

přichycována na podklad, který je 

důkladně zkontrolován. Nesmí vykazovat 

ostré nerovnosti a kaverny, jenž by 

v budoucnu mohly způsobit počátek 

dalších netěsností těsnění.  

Obr. č. 78 – pokládka bentonitové rohože 

 

Samotné spojování je potom prováděno dle obrázku č. 79, kdy je jedna část rohože přetažena 

přes druhou a spoj je prosypán bentonitovým práškem. Případná netěsnost je sama zatěsněna 

díky mírnému bobtnavému účinku zatěsnění bentonitu při kontaktu s vodou. Případné opravy 

poškozených míst se provádějí dle obrázku č. 80, kdy se poškozené místo tzv. „přeplátuje“. 

 

 

Obr. č. 79 – spojování rohoží   Obr. č. 80 – oprava poškozených míst 
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9.9.4 Vybudování patního drénu hráze  

 

V současné době nemá hráz vodní nádrže patní drén. Pro zajištění bezpečného zachycení 

průsakové vody přes těleso hráze je navržen do modelu hráze patní drén. Ten však je možné 

modelovat pouze pomocí dobré filtrační vrstvy a není tak možné do něj zahrnout řešení 

pomocí perforovaného potrubí. Drén by měl tedy být osazen v patě vzdušného líce a mělo by 

ho tvořit perforované potrubí PVC DN 150, obsypané vrstvou kameniva. Patní drén pak bude 

nad patou vzdušného líce do výšky 1,0 m opevněn kamennou rovnaninou. 

Aby bylo možné vybudovat takto navržený patní drén, bude nutné vyhloubit dočasný výkop 

s min. sklonem svahu. Výkop bude následně zasypán zeminou odtěženou pro umístění 

patního drénu. Celé drenážní potrubí pak bude vyvedeno pod tělesem hráze do vývaru spodní 

výpusti.  

 

 

 

Obr. č. 81 – Navržený patní drén 
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9.9.5 Proinjektování původní sypaniny hráze a oprava potrubí spodní výpustě 

 

Jakmile budou provedeny přípravné práce, jako 

je vyčištění potrubí od běžných nečistot, je dále 

navrhována oprava pomocí utěsnění potrubí tzv. 

„rukávem“ ze skelných vláken, který je 

nasycený speciální pryskyřicí a chráněný vnější 

folií. Po vložení rukávu do potrubí spodní 

výpusti, se vložka natlakuje vzduchem tak, aby 

došlo k jejímu vytvarování. Proces vytvrzování 

Obr. č. 82 – ukázka rukávce   je pak vyvolán za pomocí UV záření s 

proměnným účinkem dle teplot reakcí pryskyřice. Vložka je díky vytvrzení přeměněna v 

tvrdý heterogenní plast se zaručenými statickými vlastnostmi. Tímto opatřením by mělo 

dojít k zatěsnění potrubí spodních výpustí. 

 

9.9.5.1 Injektážní clona 

 

Pro tuto opravu jsou navrženy injekční clony 

v počtu 2 až 5 profilů, které budou odvrtány 

z vnitřní strany potrubí. Tato clona by měla 

vyplnit případné dutiny a pórovitou strukturu 

zásypu kolem potrubí a v tělese hráze. Tak by 

se mělo zajistit, že přes injektovaný prostor 

nebude možná filtrace vody. Tato clona má 

význam v tom, že v případě, že v okolí potrubí 

není dostatečná nepropustnost, dojde k jejímu 

navýšení a zvýšená filtrace kolem odpadního 

potrubí bude eliminována. Díky tomu dojde 

k přerušení případných průsakových cest 

kolem odpadního potrubí. Jako výplň pro 

injektáž se používá jílocement viz kapitola 9.1. 

       Obr. č. 83 – navržená injekční clona 
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9.10 Simulace navržených oprav poruch vodní nádrže Kletné 

programovým vybavením 
 

Do druhé části modelu byla aplikována již avizovaná návrhová opatření, která by měla zlepšit 

parametry původní hráze. Byla aplikována bentonitová rohož jako oprava těsnění hráze, bylo 

do modelu zařazeno vybudování patního drénu a to včetně přísypové lavice a byly zlepšeny 

parametry kašovité vrstvy zaznamenané ve stabilizační části hráze, což mělo za úkol 

nasimulovat výsledek proinjektování původní sypaniny hráze a opravu potrubí spodní 

výpustě. Pomocí nástroje „Geogrid“ byla simulována sendvičová rohož s bentonitovou 

vrstvou, jak je popsána v kapitole  9.9.3. Hodnota pro „geogrid“ byla přebrána z manuálu 

Plaxis 2D, EA = 1500 kN/m. Model byl opětovně posuzován pro plně napuštěnou a zcela 

napuštěnou nádrž. 

9.10.1 Celkové posuny 

 

Při posuzování celkových posunů, které jsou zobrazeny na obrázku č. 84 pro poloviční 

naplnění hráze, a na obrázku č. 85 pro plně naplněnou nádrž lze konstatovat, že návrhová 

opatření nemají zásadní vliv na celkové posuny hráze ani v jednom z případů a neovlivňují 

extrémní posuny hráze. Při poloviční hladině v nádrži je maximální posun 40,55 * 10 
-3

 m a 

při maximální hladině v nádrži stoupne na 27,53 * 10 
-3

 m. 

 

 

Obr. č. 84 - Celkové posuny - spolupůsobení posunů při polovičním naplnění nádrže 
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Obr. č. 85 - Celkové posuny - spolupůsobení posunů při maximálním naplnění nádrže 

 

9.10.2 Analýza pórových tlaků nádrže po nápravných opatřeních 

 

Všeobecně lze říci, že hodnoty přebytků pórových tlaků se zvyšují s hladinou v nádrži. Po 

aplikaci nápravných opatření se přebytky pórových tlaků snížili oproti původnímu stavu. Při 

porovnání původního stavu a nově navrhovaného stavu lze říci, že dochází k přebytkům 

pórových tlaků pod geotextílií a vrstvou bentonitu. Dále dochází ke kumulaci přebytků 

pórových tlaků v místech základové spáry v ose tělesa hráze. 

 

Obr. č. 86 - Přebytky pórových tlaků od napuštění vody do poloviční výšky hráze  
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Obr. č. 87 - Přebytky pórových tlaků od napuštění vody na maximální výšku hladiny 

 

9.10.3 Čerpání smykové pevnosti 

 

Předpoklad teorie je popsán v kapitole 9.7.3. Extrémní čerpání smykové pevnosti se v případě 

při polovičním naplnění nádrže vyskytuje v původní vrstvě nahrazující patní drén. Je to 

způsobeno materiálovými vlastnostmi, jako je soudržnost 0 kPa, které byly této vrstvě 

přiděleny.  Tím se předpokládá, že bude docházet k menšímu poměru mezi poloměry 

Mohrových kružnic. Dojde-li k plnému naplnění nádrže, soustřeďuje se čerpání smykové 

pevnosti na přísyp těsnícího jádra. 
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Obr. č. 88 – Čerpání smykové pevnosti při polovičním naplnění nádrže 

 

 

Obr. č. 89 - Čerpání smykové pevnosti při maximálním naplnění nádrže 

 

 

9.10.4 Stupeň stability a smykové plochy po úpravách hráze 

 

Při pohledu na smykové plochy a stabilitu hráze lze konstatovat, že kritická smyková plocha 

se v původním stavu hráze nachází na vzdušní straně hráze, a to ve všech případech 

zatěžovacích stavů hráze. Při napouštění přehrady je smyková plocha lokalizována jenom 

v malé oblasti patního drénu. Celkově lze říci, tato smyková plocha je značně omezena a 

výsledek modelu prezentuje snížené riziko „usmyknutí“.  

Tab. č. 16 – Stupně stability po nápravných opatřeních 

fáze napuštění nádrže min. stupeň stability dle 

Plaxis 

min. stupeň stability dle 

Geo 5 

suchá nádrž 1,78 - 

půl nádrže 1,73 - 

plná nádrž 1,64 1,74 
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Obr. č. 90 – Kritická smyková plocha suché nádrže po úpravách 

 

Obr. č. 91 – Kritická smyková plocha při polovičním naplnění nádrže 

 

 

Obr. č. 92 - Kritická smyková plocha při maximálním naplnění nádrže 
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Obr. č. 93 – Posouzení kritické smykové plochy programem GEO 5 

 

V tabulce č. 16 jsou znázorněny vypočtené stupně stability dle programového vybavení      

PLAXIS 2D pro všechny výškové stavy hladin pro hráz a je zde i doplněn propočet 

v programu GEO 5. Lze konstatovat, že se stupeň stability zvýšil po aplikaci návrhových 

opatření, což potvrzují výsledky výstupů obou programů. 

 

9.10.5 Proudění tělesem hráze po úpravách 

 

Proudění tělesem hráze po aplikaci návrhových opatření ukazuje, že maximální rychlost je 

v místě uložení nového patního drénu v hodnotách 2,35 * 10
-3

 m/s. To může naznačovat, že 

tento patní drén je schopný pojmout vodu až této rychlosti proudění. Určité rychlosti menšího 

podobného řádu se vyskytují v tzv.  původním patním drénu. V podloží hráze jsou rychlosti 

proudění značně nižší až nezobrazující se ve výstupech modelu.  
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Při porovnání obrázků č. 94 a č. 95 je patrné, že při napuštění přehrady na maximální výšku 

hladiny v nádrži jsou rychlosti vyšší než rychlosti při napuštění hladiny vody do poloviny 

nádrže. Použití bentonitového těsnění snižuje průsakovou křivku až k patě těsnění, a proto lze 

předpokládat, že tímto dojde ke zlepšení možných sufózních účinků na hráz. 

Jelikož nelze nasimulovat do 2D modelu perforované plastové potrubí umístěné v patním 

drénu, pomocí kterého by tato voda byla odváděna pryč, je model zjednodušen a voda je 

ponechána, aby vytékala z patního drénu na povrch. Výtok nejvyšší rychlosti 2,13 * 10
-3 

m/s, 

který je vidět na obrázcích a je zakroužkován červeně naznačuje, dobrou funkčnost patního 

drénu.  

 

Obr. č. 94 – Proudění tělesem hráze při polovičním naplnění nádrže 

 

Obr. č. 95 – Proudění tělesem hráze při maximálním naplnění nádrže 
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10 ZÁVĚR 
 

Práce vyhodnocuje nejčastější poruchy sypaných hrází, které se v minulosti objevovaly 

v praxi. Z výzkumu a statistických dat lze usuzovat, že nejčastějšími poruchami jsou vnitřní 

eroze vznikající mnohdy nedodržením technologického postupu výstavby hráze a povrchová 

eroze, která je nejčastěji způsobena přelitím hráze při povodňových průtocích, kdy velkou roli 

sehrávají špatně dimenzované bezpečnostní prvky hrází (bezpečnostní přelivy apod.). Tyto 

poruchy lze nalézt nejen u velkých přehrad, ale i u menších malých vodních nádrží a 

protipovodňových hrází. 

V práci jsou uvedeny vybrané technologické postupy a nápravná opatření poruch sypaných 

hrází, které byly v minulosti zvoleny a úspěšně použity pro opravu dané specifické poruchy. 

Pro experimentální část práce byla zvolena VN Kletné, která je v současnosti v havarijním 

stavu z důvodů vysokého výskytu poruch, jako je zjištěný průsak hrází díky lokálním 

poruchám těsnícího prvku, absence patního drénu a nevyhovující stabilita tělesa hráze. 

Těleso hráze bylo namodelováno pomocí programového vybavení PLAXIS 2D verzi 8.2. 

Model simuloval výstavbu samotné hráze po jednotlivých vrstvách sypání, kdy byla 

simulována konsolidace každé z vrstev. Do modelu byl zahrnut zjištěný materiál 

z průzkumných vrtů, které prováděla firma ALGOMAN-ZH s.r.o. V profilu zjištěných poruch 

(anomálií) byly sestaveny dvě varianty matematického modelu, které měly za úkol zhodnotit 

současný stav hráze z hlediska stability svahu a vývoje pórových tlaků a následně nový stav, 

který zahrnuje nápravná opatření. 

Pro nápravu současného stavu hráze byla zvolena následující opatření. Jako první opatření 

bylo zvoleno osazení bentonitové rohože na návodní stranu těsnícího jádra tak, aby došlo ke 

snížení propustnosti lokálně porušeného těsnícího prvku. Druhým opatřením bylo vybudování 

patního drénu, pro odvádění průsaků vody mimo patu a těleso hráze. Třetím zvoleným 

opatřením bylo zatěsnění okolí spodní výpustě a zlepšení prostředí pomocí injektáže 

stabilizačního násypu hráze. Jako poslední navržené aplikované nápravné opatření bylo 

přisypání přitěžovací lavice pro zvýšení celkové stability na vzdušní straně hráze.  

Nejnáročnější na provedení se jeví z technologického hlediska aplikace bentonitové rohože. 

Je nutné zde dodržovat přísné technické opatření, aby nedošlo k poškození samotné těsnící 

rohože a tak ke ztrátě její těsnosti. Z ekonomické stránky je toto řešení dlouhodobě výhodné a 
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použitelné pro hráze s návodním těsněním. U vyšších hrází se středním těsněním je však 

nutné volit injektáže, střední těsnící stěny apod. Pro zvýšení celkové stability se za 

nejjednodušší a nejekonomičtější řešení považuje provedení přísypové lavice.  

Práce se pokusila dokázat, že zvolené metody nápravných opatření jsou vhodné pro dané 

poruchy sypaných hrází. Dále práce poukazuje na fakt, že při výstavbě vodních přehradních 

děl, je často podceňována technologie samotné výstavby, která vede ke vzniku havarijních 

poruch hrází v budoucnu.  

Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že navržená nápravná opatření plní požadovaný 

účinek, a to při všech zvolených zatěžovacích stavech. Lze tedy říci, že tato nápravná opatření 

lze využít i pro podobné případy poruch v budoucnu. 
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