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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 
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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. 

 

KEY WORDS 

malfunction, technical and safety supervision, water project, measurement, flow, Plaxis 2D 

finite element modelling, design measures VN Kletné, slope stability, pore pressure, shear 

strength 
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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 [8]) 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 dvě 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geotechnické aspekty poruch sypaných hrází 

8 
 

3 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
 

3.1 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.  

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. [7] [3] 

 

Způsoby projevů vody v zemním tělese či jeho podloží [7]:  

 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). [4] 

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

způsobech. 
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3.2 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. [3] 

 

Podmínky pro vznik sufoze, které musejí být splněny současně [7]: 

 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. [4] 

Dle zdroje [7]: 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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3.3 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. [4] [5] 

 

Dle zdroje [7]: 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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3.4 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.  

 

3.5 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. [3] [5] [6] 

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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4 ZVOLENA METODIKA PRÁCE 
 

Práce se dále zaměřuje na matematické zpracování studie zatížení přehradního tělesa sypané 

hráze Vodní nádrže Kletné (dále VN Kletné), kde byly pozorovány průsaky a anomálie tělesa 

hráze. 

Situace umístění VN Kletné 

Vodní nádrž Kletné se nachází cca 200 m jižně od Kletné, části města Suchdol nad Odrou.  

Na jihu cca 300 m od nádrže probíhá dálnice D1. Nadmořská výška oblasti je cca 310 m n.m.  

Jedná se o průtočnou vodní nádrž, která se nachází na vodním toku Kletenský potok. 

Vystavena byla v 70. letech a do provozu byla uvedena dne 31. 8. 1977. Vodní nádrž je 

využívána k částečné transformaci povodňových průtoků a k ochraně města Suchdol nad 

Odrou. Dále je využívána k zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Kletenském potoce 

pod samotnou hrází a k individuální rekreaci či sportovnímu rybolovu  [9] [10]. 

Parametry vodní nádrže [10] [11]: 

Kóta koruny hráze:     309,60  m n.m.* 

Šírka hráze v koruně:     5,0  m 

Výška hráze:      11   m 

Sklon vzdušného svahu hráze:   1 : 2 

Sklon návodního svahu hráze:   1 : 2 

Hladina zásobního prostoru Mz:   307,80  m n.m.* 

Hladina ovladatelného retenčního prostoru Mro: 308,40  m n.m.* 

Zásobní prostor Vz:      49 735  m
3
 

Ovladatelný retencní prostor Vro:    9825  m
3
 

Neovladatelný retencní prostor Vrn:    10 898  m
3
 

Celkový prostor nádrže Vc:     70 458  m
3
 

 

*Výškový systém Balt po vyrovnání 
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Popis tělesa hráze: 

Hráz vodní nádrže je sypaná, 

nehomogenní, max. výšky 11 m. Kóta 

koruny hráze je na úrovni 309,60 m n.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 [9] [11]. 

Vzdušný líc hráze má sklon 1 : 2 a je 

zatravněn. Návodní líc je ve sklonu 1 : 2.  

Obrázek č. 1– koruna VN Kletné 

Na stabilizační část  navazuje směrem k návodnímu líci těsnění z jílovitého materiálu. 

Návodní líc je opevněn kamenným pohozem o hmotnosti zrna 80 kg od paty až po korunu 

hráze. V patě hráze se nachází drenážní potrubí, které je vyvedeno do vývaru spodní výpusti. 

Patní drén je nad terénem opevněn kamennou rovnaninou do hmotnosti 80 kg. Spodní výpust 

se nachází cca v polovině hráze vodní nádrže a je na ni kolmá [11]. Vtokový objekt je 

umístěný v pate návodního líce a je opatřen čelním a horním vtokovým otvorem. Otvory jsou 

opatřeny ocelovými česlemi. Výpustné potrubí je z železobetonových trub o velikosti Ø 1200 

mm, které jsou uloženy do betonového lože (tl. 0,2 m) na šterko-pískový podsyp. Podélný 

sklon potrubí je 2 %. Délka potrubí je od vtokového objektu po šachtu výpusti 12 m a od 

šachty výpusti po výustní čelo 21 m. [9] 

 

Pro zajištění převedení povodňového průtoku je vodní nádrž vybavena bezpečnostním 

přelivem, který je umístěný u pravobřežního zavázání hráze. Přeliv je kašnový s přelivnou 

hranou na kótě 308,40 m n. m. Délka přelivné hrany je 12,2 m, šířka přelivu je 4 m. Voda je 

odváděna spadištěm ve sklonu 3,8% k mostnímu profilu, jehož světlé rozměry jsou 4,0 x 1,99 

m. Bezpečnostní přeliv je kapacitní pro převádění povodňových průtoku do úrovně Q 100 a 

převede i kontrolní povodňový průtok Q 200 =16,2 m3/s při hladině na kótě 309,13 m n. m 

[10] [11]. 

 

Vodní nádrž je zařazena podle Vyhlášky č. 471/2001 Sb., [10] 

 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, do kategorie IV. 

 

 



Geotechnické aspekty poruch sypaných hrází 

14 
 

4.1 Popis problematiky: 

 

V roce 2010 přešla správa VN Kletné ze zaniklé organizace ZVHS (Zemědělské 

vodohospodářské správy) na nového správce vodního díla Povodí Odry státní podnik. Byl 

zpracován Geofyzikální průzkum hráze VN Kletné, který byl proveden u firmy ALGOMAN-

ZH ze dne 19. 9. 2011. Cílem geofyzikálních měření bylo ověření složení a homogenity 

násypu hráze, resp. jejího podloží. Interpretace byla zaměřena také na vymezení případných 

anomálních míst (zvýšená vlhkost zemin, lokalizace propustných poloh, atd.). Na základě 

předběžných výsledků geofyzikálního průzkumu byly situovány vrty následného inženýrsko-

geologického průzkumu.  

Základem geofyzikálních měření pro posouzení stavu hráze byla metodika GMS (tj. 

Geofyzikální Monitorovací Systém), která byla navržena v rámci mezinárodních projektů 5. a 

6. RP EU IMPACT a FLOOD Site jako nový nástroj TBD nad protipovodňovými hrázemi a 

zemními hrázemi malých vodních děl. Metodika kombinuje geofyzikální techniky pro 

základní popis celé hráze s náročnějšími metodami pro detailní popis vyhodnocených 

problematických úseků. Naměřená data lze využít i v budoucnosti pro kontrolu účinnosti 

případných oprav a pro další monitorování vývoje hráze. Monitoring je založen na základě 

analýzy opakovaných měření a jejich srovnání s výchozím stavem (stávající průzkum). Hráz 

byla během průzkumu proměřena následujícím komplexem geofyzikálních metod  [9]: 

 

 dipólové elektromagnetické profilování  

 odporová tomografie  

 spontánní polarizace 

 mikrogravimetrie  

 

4.2 Dílčí závěr: 

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. 2 - Zobrazení zjištěných anomálií tělesa hráze, je 

vykreslena situace anomálií a pozorovaných průsaků v hrázi. [9] 
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Obrázek č. 2 – Zobrazení zjištěných anomálií tělesa hráze 

 

4.3 Softwarové zázemí pro tvorbu výpočtových modelů 
 

Pro tvorbu výpočtových modelů umožňujících analyzovat účinky zatížení na hráz bylo 

využito softwaru PLAXIS 2D, který umí posoudit zatížení na hráz vlivem vody v nádrži při 

napouštění a prázdnění. Tyto varianty byly posouzeny pro stavy současné i navrhované pro 

řešení opravy. Pomocí softwaru PLAXIS 2D byly v profilu zjištěné poruchy (anomálie) 

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  

zahrnoval nápravná opatření.  

Program je založený na numerické metodě konečných prvků (dále jen MKP) a je vyvinutý pro 

deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh. [9] 

 

Postup modelové analýzy: 

1) zhodnocení naměřených hodnot průzkumů 

2) volba vhodného profilu a rozsahu modelu 

3) sestavení modelu (specifikace vstupních hodnot) 

4) provedení výpočtu 

5) srovnání výsledků současného stavu a navrženého nápravného stavu 
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4.4 Opravy a nápravná opatření využívána v problematice VD 

 

Při navrhování a následnému provádění nápravných opatření na stávajících hrázích je nutné 

respektovat dříve provedené průzkumy a pozorování během prohlídek hráze. Průzkumy jsou 

prováděny za pomocí dipólového elektromagnetického profilování, jako je např. odporová 

tomografie, spontánní polarizace a mikrogravimetrie. V praxi se pro snížení průsaků tělesem 

hráze a jejím podložím budují vhodné těsnící prvky. V případě, že je potřeba provést 

dodatečné těsnění samotného tělesa hráze, je možné jej provést uložením těsnící zeminy na 

návodní líc hráze, nebo využít umělého těsnícího pláště (např. VD Morávka). Další 

využívaným způsobem opravy těsnosti tělesa hráze je provedení svislého těsnícího prvku 

z koruny hráze (např. VD Karolínka). U svislých prvků je třeba zajistit dobré zavázání do 

podloží, popř. navázání na těsnící prvek podloží. Pakliže je zjištěno, že je hráz založena na 

propustných materiálech, přistupuje se k prodloužení těsnící stěny vedené středem tělesa 

hráze až do podloží. Pro zřízení svislých těsnících prvků se v poslední době používají 

následující postupy: 

 

 Beraněné ocelové stěny, které se využívají v případě nepříliš kamenitého materiálu 

hráze a podloží.  

 Železobetonové monolitické podzemní stěny tvořené průběžnou rýhou tl. 0,4 – 1,5 m 

až do hloubek 100 m. 

 Jílocementové podzemní stěny pro zlepšení těsnící funkce  

 Tenké těsnící stěny, zřizované pomocí postupného vibračního zarážení ocelového 

profilu. 

 Vertikální geomembrány 

 Pilotové stěny 

 Prefabrikované podzemní stěny 

 Trysková injektáž 

 Metoda využívání současného frézování, promíchávání a injektování zeminy pro 

utěsnění tělesa hráze a jeho podloží. 
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4.5 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).  

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. 3 – schéma zvoleného modelového profilu). 

Tento řez se nachází poblíž měřených profilů geotechnického průzkumu hráze a v blízkosti 

jádrových vrtů v místě zjištěných anomálií. 

 

 

Obrázek. č. 3– schéma zvoleného modelového profilu 

Zeminy a jejich vlastnosti můžeme dle průzkumu rozčlenit následovně: 
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  geotechnický typ GT1a - Zeminy charakteru písčitého jílu a jílu tříd F4-F6, tuhé 

konzistence, tvořící těsnicí prvek hráze a části násypu. 

 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. 1 – Parametry zemin 

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

) 
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5 VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ 
 

Při vyhodnocení výsledků výstavby lze říci, že posuny dílčích násypů probíhaly dle             

tab. č. 2 - 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. Tato 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. 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 

Tab. č. 2– 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 
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5.1 Napouštění hráze -  zatěžovací  stavy „polovina nádrže“ a „plná nádrž“ 
 

5.1.1 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. 3 - 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. 3. 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. 4 a č. 5 vystihují totální posuny, jejichž směr je naznačen šipkami. Z 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. 4 – Celkové posuny - spolupůsobení posunů při napuštění hráze do poloviny nádrže 

 

 

Obr. č. 5 – Celkové posuny - spolupůsobení posunů při maximální hladině nádrže 
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Obr. č. 6 - Čerpání smykové pevnosti z poloviny naplněné nádrže 

 

 

 

Obr. č. 7 - Čerpání smykové pevnosti zcela naplněné nádrže 
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5.1.2 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.  

Tab. č. 4 – 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. 8 – Kritická smyková plocha vypuštěné nádrže 
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Obr. č. 9 – Kritická smyková plocha z poloviny naplněné nádrže 

 

Obr. č. 10 – 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.  
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5.1.3 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. 12. Rekognoskací terénu byl právě takový to „výsak“ pozorován na vzdušní 

straně hráze ve spodní části hráze.  

 

Obr. č. 11 – Proudění hrází při polovičním naplnění nádrže 

 

Obr. č. 12 – Proudění hrází při plném naplnění nádrže 
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5.2 Navržena nápravná opatření pro VN Kletné 
 

Pro správnou funkci hráze, která je v současnosti v havarijním stavu, jsou důležitá následující 

navržená nápravná opatření, která jsou součástí matematického modelu: 

- Oprava těsnící části 

- Vybudování patního drénu hráze  

- Proinjektování původní sypaniny hráze a oprava potrubí spodní výpustě 

 

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, do 

modelu bylo 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. Model byl opětovně posuzován pro plně napuštěnou a zcela napuštěnou nádrž. 

5.2.1 Celkové posuny 

 

Při posuzování celkových posunů, které jsou zobrazeny na obrázku č. 13 pro poloviční 

naplnění hráze a na obrázku č. 14 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. 

 



Geotechnické aspekty poruch sypaných hrází 

27 
 

 

Obr. č. 13 - Celkové posuny - spolupůsobení posunů při polovičním naplnění nádrže 

 

Obr. č. 14 - Celkové posuny - spolupůsobení posunů při maximálním naplnění nádrže 

 

Obr. č. 15 – Čerpání smykové pevnosti při polovičním naplnění nádrže 
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Obr. č. 16 - Čerpání smykové pevnosti při maximálním naplnění nádrže 

 

5.2.2 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, že tato smyková plocha je značně omezena a 

výsledek modelu prezentuje snížené riziko „usmyknutí“.  

 

Tab. č. 5 – 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. 17 – Kritická smyková plocha suché nádrže po úpravách 

 

Obr. č. 18 – Kritická smyková plocha při polovičním naplnění nádrže 

 

 

Obr. č. 19 - Kritická smyková plocha při maximálním naplnění nádrže 
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5.2.3 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.  

Při porovnání obrázků č. 20 a č. 21 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. 20 – Proudění tělesem hráze při polovičním naplnění nádrže 
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Obr. č. 21 – Proudění tělesem hráze při maximálním naplnění nádrže 

 

6 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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 



Geotechnické aspekty poruch sypaných hrází 

33 
 

7 LITERATURA 
 

[1]  Žák Ladislav, a kolektiv, Jizerskohorské přehrady a katastrofa na Bílé Desné – 

Protržená přehrada, 1. vydání Liberec, nakladatelství K. Vinklátová – KNIHY 555 ve 

spolupráci s Městem Desná v Jizerských horách, 2006, 156 s., ISBN 80-86661-16-8 

[2] Horský Otto, Bláha Pavel, Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, 1. vydání 

Ostrava, REPRONDIS, 2008, 224 s., ISBN 978-80-7329-207-2 

[3] Kolář Václav, Patočka, Cyril, Bém, Jiří, Hydraulika, 1. vydání Praha 1, SNTL – 

Nakladatelství technické literatury, 1983, 474 s., 04-718-83 

[4] L. Berga, Dam Safety, 1. vydání Rotterdam, A.A. Balkema, 1998, 796 s., ISBN 90-

5410-975-0 

[5] Bauer, Erich, Semprich, Stephan, Zenz Gerald, Long term behaviour of dams, 1. 

vydání Graz, Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, 946 s., ISBN 978-3-

85125-070-1 

[6] Honney, Tracey, Dam engeneering isme 1 – 3, 1. vydání Kent, Progressive Media 

Markets Ltd, 2009, 96 s., ISSN 0-617-00563-X 

[7] Rozsypal: ASB – portál.cz – odborný stavební portál, Voda – rizikový faktor 

v inženýrských stavbách 

[8] web: http:// en.wikipedia.org/wiki/Teton_Dam#cite_note-perrow-3 a publikace 

Perrow, Charles. Normal Accidents. New York: Basic Books, 1984. ISBN 0=465-

05144-8 pp.233-238 

 [9] ALGOMAN-ZH, s.r.o., prosinec 2011, Závěrečná zpráva o výsledcích 

inženýrskogeologického průzkumu hráze MVN Kletná (okr. Nový Jičín). 

[10] ZVHS , ing. Žatecký, 1994, Zápis z následných technickobezpečnostních prohlídek 

hráze 

[11] Ing. Dvořáková, Ing. Krčma: 2013, Manipulační a provozní řád pro VN Kletná 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_Accidents


Geotechnické aspekty poruch sypaných hrází 

34 
 

Vlastní publikace:  

 

[1] Staš, Skokan, Oprava VD Šance, XXXIV. Priehradné dni 2014 Zborník príspevkov z 

konferencie s medzinárodnou účasťou. Horný Smokovec, SR, 24.-26.6.2014. Košice: 

Slovenský vodohospodársky podnik, 2014. ISBN 978-80-971596-6-5. str. 440 – 447 

[2] Staš, 2014, VD Morávka – oprava drenážní štoly, Odborný časopis  Kapka – 

zpravodaj státního podniku Povodí Odry, Ostrava, str. 14, MK ČR E 19455  

[3] Staš, VD Žermanice - těsnění dilatačních spár, 16. setkání strojních specialistů, 

energetiků a pracovníků TBD, r. 2014 

[4] Staš, 2012, Opravy a úpravy vodních toků po povodňových škodách,  Sborník 

vědeckých prací FAST VŠB – TU Ostrava, ISSN 1213 – 1962, str. 59 - 68. 

 

 

 

 

 

Autor:    Jan Staš 

Katedra:   Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

Název:    Geotechnické aspekty poruch sypaných hrází 

Místo vydání:   Ostrava 2015, 1. – vydání 

Počet stran:   34 

Vydala:   Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

Náklad:   26 

Neprodejné 

 

ISBN  978-80-248-3810-6  

 

 


