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SANACE PŘEHRADY MŠENO 
 
 
NEW RESCUE GALLERY UNDER 
THE DAM 

 
The stone dam in the town Jablonec 

nad Nisou is one of the oldest Czech 
hydroprojects still in operation. The 
extent of the damage to the foundation is 
apparent after almost 100 years of 
operation. This article describes a unique 
technical solution – the new rescue 
gallery under the dam and introduces 
geological conditions along with the 
technical details.  
                                                                                                                                         
                                                                                                         
obr. č.1 
 
ÚVOD 

 
Kamenná přehrada ve Mšeně v 

Jablonci nad Nisou patří k naším nejstarším přehradám. Po téměř 100 letech provozu bylo 
přistoupeno k její sanaci. Důvodem bylo zvyšující se zamokření na vzdušné straně hráze. 
Zvoleno bylo technicky ojedinělé řešení spočívající na vybudování nové těsnící sanační štoly 
pod tělesem hráze. Z ní se následně provedla injektáž těsnící clony. 
 
POPIS VODNÍHO DÍLA 

 Výstavba přehrady byla povolena roku 1904 a prováděla se v letech 1906-1909. 
Přehradní hráz je tížná, oblouková, zděná z lomového kamene. Vyznačuje se bohatou, velmi 
zajímavou, architekturou (viz obr. č.1). Je památkově chráněná. Hlavním účelem tohoto 
vodního díla byla ochrana proti povodním a akumulace užitkové vody pro přímý odběr. 
V současné době stále roste rekreační význam spojený s chovem ryb.  

 

Plocha povodí k profilu hráze 25,95 km2 Max. výška hráze nad základ. spárou 20,0 m 

Průměrné roční srážky 1110 mm Délka hráze v koruně 425,5 m 

Průměrný průtok 0,11 m3/s Šířka hráze v koruně 4,5 m 

Průtok stoletý 36,0 m3/s Šířka v patě hráze 15,0 m 

Celkový objem nádrže 3058000 m3 Poloměr křivosti 350,0 m 

Zásobní objem 1973000 m3 Objem hrázového tělesa 43000 m3 

Stálé nadržení 76000 m3 Sklon návodního líce 10:1 
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 Vlastní práce na sanaci podloží přehrady započaly na podzim 1998 a byly dokončeny  na 
konci roku  2000. 29.ledna 2001 se uskutečnilo slavnostní znovuuvedení vodního díla do 
provozu. 

 
 
 ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
 

Investorem celé akce bylo Povodí Labe a.s., Hradec Králové. Zhotovitelem stavby 
byla firma EREBOS s.r.o., Malé Svatoňovice. Odborný dozor stavby prováděla Stavební 
geologie-Geotechnika a.s, Praha (geotechnický dozor, geologické sledování) a VD TBD a.s., 
Praha (kontrolní měření indukovaných deformací). Generálním projektantem  byla firma 
TUBES s.r.o., Praha. Projektantem injektážní clony byla SG-Geoinženýring s.r.o., Ostrava. 
 
 
GEOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY 
 Původní inženýrsko-geologický průzkum naznačoval velmi špatnou kvalitu podloží. 
Závěr doplňujícího průzkumu, který provedla SG-Geotechnika,  však ukázal podstatně lepší 
stav hornin. Na základě výsledků vrtných prací bylo také konstatováno, že kamenné zdivo 
tělesa hráze je kompaktní a zdravé. Kamenných bloků se znaky navětrání bylo velmi málo. 
Pojivo zdiva je kompaktní. Průchozí nebo drobnější a vzájemně propojené dutiny v pojivu 
byly jen ojedinělé. Kritický ale byl stav podkladového betonu. Rozsah jeho narušení však byl 
velmi proměnlivý. Nejvíce byly postiženy úseky, kde byl ke stavbě použit hrubý perk s 
malým množstvím cementu. Značně porézní hmota umožňovala zřejmě od počátku pronikání 
útočné jezerní vody touto vrstvou a postupnou degradaci pojiva. To mělo za následek 
postupný rozpad betonu. Pronikání podzemní vody poškozenými částmi podkladové 
mazaniny bylo značné a výrazně převyšovalo úniky v podložních náplavech. Bylo proto 
rozhodnuto o přerušení této vrstvy v základové spáře umístěním přístropí ražené injekční 
štoly těsně pod základy hráze (viz. obrázek č.2).  

 
 

SANAČNÍ ŠTOLA 
 
V údolní části návodní strany přehrady byla umístěna těžní jáma. Z ní byla vyražena 

přístupová štola pod těleso hráze. Odtud byly provedeny rozrážky pod levé i pravé křídlo 
hráze, ve výškové úrovni kopírující stávající základovou spáru (viz. obrázek č.3). Celková 
délka sanační štoly pod tělesem hráze je 270 m s extrémními sklony 0,25 % a  45,11 %. Štola 
má podkovovitý tvar o výšce výrubu max. 3,1 m a max. ploše 8,0 m2. Byla ražena klasickým 
způsobem. Je vystrojena ocelovou zvonkovou důlní výztuží K 21, zapaženou vrstvou 
stříkaného betonu s ocelovou sítí. Definitivní ostění štoly se provedlo jako monolitické, lité 
do formy. Je z vodostavebního betonu vyztuženého ocelovými prvky. Tvarově kopíruje 
provizorní výrub.  Ražba štoly se ukončila doplněním výplňové injektáže za ostění  a 
zainjektováním drenáže.  
 

 

INJEKTÁŽNÍ ŠTOLA 

 Úkolem bylo vytvořit injektážní clonu zahloubenou  maximálně 3m do podloží štoly a do 
jejího nadloží minimálně přes jednu spáru zdiva hráze. Základem clony je systém vrtů 
Ø46mm vrtaných ve dvou systémech vějířů. Vrtány byly na jádro, soupravami Diamec250, 
Hilty a Lumesa. Jejich  základní rozmístění je uvedeno (viz. obrázek č.4). Po zahájení 



 
 

 

injektáží se ukázalo, že povolenými tlaky (max. 1,6Mpa) není možno vtlačit do žulového 
masivu potřebné množství cementové suspenze. Clona v podloží štoly byla proto provedena 
s použitím polyuretanových pryskyřic od firmy Schaum Chemie Erkadur Erkadol. V závěru 
injektážních prací byl použit také prostředek firmy CarboTech Bohemia s.r.o. Bevedol 
Bevedan. Spotřeba těsnící hmoty byla poměrně vysoká a pohybovala se v rozmezí 8-14kg 
polyuretanu na 1metr vývrtu. Účinnost utěsňování se ověřovala provozními vodními 
tlakovými zkouškami. Požadovalo se splnění kritéria 0,5l/min/m při tlaku 0,3Mpa. V místech, 
kde zkoušky nevykazovaly potřebné hodnoty se síť injektážních vrtů dodatečně zahustila. 
Uskutečnila se v nich nová injektáž a vodní tlakové  zkoušky se zopakovaly. 

 
 
STATICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Výpočet provizorního ostění štoly byl proveden jako parametrická studie obecnou 

deformační metodou. Spojitá střednice byla nahrazena polygonem, spolupůsobení konstrukce 
se zeminou bylo modelováno soustavou kyvných prutů. Teoreticky byl stanoven přípustný 
pokles koruny hráze až 28 mm. Během výstavby byla přijímána opatření na zlepšení 
horninového prostředí při ražbě a na omezení přítoků podzemní vody do štoly. Prováděly se 
ověřovací předvrty, systém injektážních vrtů, kontaktní injektáž. 

Výpočet definitivní obezdívky injektážní štoly byl proveden metodou konečných prvků 
MKP. Hornina byla definována jako pružně plastické kontinuum, ostění jako pružný prvek. 
Posouzení MKP bylo provedeno pro místo, kde bylo největší zatížení tělesem hráze. 
Uvažované zatěžovací stavy počítaly s případem přelití koruny hráze nebo s hladinou vody za 
stálého nadržení, s a bez funkčnosti injektážní clony. Výpočet prokázal maximální deformace 
štoly v rozmezí 1 mm. 

 
 

 
ZÁVĚR 

 
Zvolený způsob sanace přehrady Mšeno raženou sanační štolou, umístěnou pod 

tělesem hráze, představoval originální technické řešení. Bylo umožněno velmi účinným a 
spolehlivým způsobem zainjektovat rozložené podkladní betony v podzákladí i vlastní 
podloží hráze. Bylo vybudováno podzemní dílo, jehož kvalita je trvale kontrolovatelná.  
Revizní štola nyní slouží k monitoringu hráze a tím v budoucnosti umožňuje případné  
dotěsnění vzniklých problémových míst. Tato stavba významně přispěla  ke zvýšení 
bezpečnosti tohoto vodního díla. 

Z hlediska celkového pohledu projektanta se jednalo o stavbu náročnou, avšak v 
předchozích stupních projektové dokumentace dobře připravenou a následně kvalitně 
realizovanou a investorsky vedenou.  

Sanace podloží hráze výše uvedenou technologií je unikátní stavbou v celém 
evropském měřítku. Dle mínění projektanta dokázala oprávněnost realizace staveb tohoto 
typu pro možné budoucí sanace dalších hrází v České republice. 
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