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APLIKACE INJEKTÁŽNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI REKONSTRUKCI 
ROZHLEDNY H. KUDLICHA V ÚVALNĚ 

 
Anotace : 
 
     In the course of reconstruction work on the Hans Kudlich look-out tower a filling cement 
grouting and a consolidating pressure grouting by the polyurethane resin were applied. 
 
 
ÚVOD 
 
     Rozhledna Hanse Kudlicha je situována v katastru obce Úvalno, okres Bruntál, na kopci 
zvaném „Strážiště“. Hans Kudlich, jako poslanec v Říšském sněmu za rakouské Slezsko, se 
zasloužil o zrušení roboty v r. 1848. K  uctění  této významné osobnosti  vznikl v Opavě 
začátkem tohoto století výbor, který shromáždil finanční prostředky na vybudování důstojné 
památky v rodné vsi Úvalno. Věž byla postavena podle projektu architektů Oskara a Eugena 
Felgela v roce 1913 opavskou stavební firmou Julia Lundwalla. Po smrti Hanse Kudlicha v r. 
1917 byla zde umístěna urna s jeho popelem. 
 
     Objekt rozhledny byl v květnu 1994 zapsán Ministerstvem kultury České republiky  do 
seznamu nemovitých kulturních památek regionu severní Morava  a Slezsko.  
     Po zajištění potřebných finančních prostředků, na kterých se podílely OÚ Úvalno, Nadace 
Hanse Kudlicha a Program záchrany architektonického dědictví  byl zpracován realizační 
projekt rekonstrukce, který zpracovala kancelář   PYRAMIDA – ateliér architektury a 
projektování,  Ing. arch. Petr Šmarda. Na základě výsledků výběrového řízení byla jako 
dodavatel rekonstrukčních prací vybrána firmy WINRO, s.r.o. Velké Hoštice. Jako 
subdodavatel injektážních prací byla vybrána firma Jan Daněk Veterans. 
       
      Cílem rekonstrukce  vyhlídkové věže  bylo její statické zajištění a uvedení objektu do 
původního stavu.  
 
 
STAV  PŘED REKONSTRUKCÍ 
 
     Po technicko - stavební stránce  byl objekt v havarijním stavu  hrozícím destrukcí a 
postupným zničením. V přízemí interiéru byl poškozen mramorový pomník a obklady stěn 
mauzolea. Dále pak byly poškozeny veškeré povrchy stěn, stropů, podlah, schodišťových 
stupňů, také  zábradlí, okna, dveře a  mříže. 
      Z venkovní strany byly narušeny žulové obklady fasády včetně nosného cihelného a 
kamenného zdiva a žulové schodišťové stupně. Rovněž  pak veškeré povrchy z vymývaného 



betonu – sloupy, zábradlí, stříšky, podlahy, chrliče vody, krycí desky zábradlí a  dřevěné 
vstupní dveře. 
 
 
 
POSTUP PRACÍ 
 
      Nejvíce byla narušena západní a severní strana rekonstruovaného objektu. Dvoustupňový 
žulový sokl na západní straně prakticky neexistoval, žulové bloky byly roztroušeny po okolí. 
Z důvodů nebezpečí zřícení nadsoklové části obkladů  bylo nutno nejdříve provést jeho 
vzepření trámy. Poté byl proveden v této části nový základový pás s vodorovnou izolací na 
který pak postupně po částech bylo prováděno zdění žulových bloků. Původní nosné cihlové 
zdivo v soklové části o tloušťce  90 cm bylo místy až do hloubky 70 cm zdegradované. 
Rozsazené vrstvy byly postupně rozebírány až na nepoškozené zdivo a vzniklý prostor byl 
vyplňován betonovou směsí.  Po dozdění a doplnění zdiva z žulových bloků bylo provedeno 
postupné zainjektování sanovaných částí cementovou suspenzí s cílem utěsnění a vyplnění 
dutin vzniklých jednak při vlastní stavbě, jednak působením povětrnostních podmínek.  
     Dále byla proinjektována nadsoklová část severní a západní strany, kde došlo k odtlačení 
žulového obkladu od nosného zdiva místy až o 25 cm. Injektáž byla prováděna postupně  po 
úsecích,  účinnost  byla kontrolována kontrolními vrty. 
 
      Při sanačních pracích v úrovni 1. ochozu byly ve čtyřech rozích ŽB desky podlahy 
zjištěny statické trhliny o šířce  1 cm. Po posouzení statikem a jeho návrhu řešení bylo 
provedeno dodatečné  stažení ve dvou úrovních, a to těsně pod podlahou z vnitřní strany a 
pod betonovým madlem zděného zábradlí ochozu. Stažení bylo provedeno ocelovými táhly   
prům. 16  mm a 30 mm z vnějšího líce zdi přes roznášecí desky 300/300 mm tl. 10 mm. Při 
rozebírání žulového obkladu pro stažení roznášecích desek byly zjištěny rovněž značné dutiny 
mezi obkladem a nosným zdivem.  Proto po stažení a dozdění žulového obkladu bylo zdivo 
v prostoru obou úrovní  rovněž utěsněno injektáží cementovou suspenzí.  
 
     V jihozápadním nároží, vedle hlavního vstupu, došlo vlivem zeslabení  nosné funkce 
západní zdi k vytvoření svislých trhlin v osmi vrstvách žulových bloků nad sebou, přičemž ve 
čtyřech vrstvách  se vlastně projevilo nejzávažnější statické narušení objektu. V žulových 
blocích předmětných vrstev přes probíhající trhliny byly provedeny dvojice šikmých vrtů, 
kterými byla provedena injektáž polyuretanovou pryskyřicí Bevedan – Bevedol WT, čímž 
byly žulové bloky fixovány  se současným  zpevněním nosného zdiva.  Následně byly vrtány 
ve spáře vrty o prům. 30 mm a délce 1 200 mm ve čtyřech vrstvách 300 mm od líce zdiva  
křížem  přes roh zdi. Do vrtů byly vloženy trny z žebírkové ocele o prům. 20 mm a délce       
1 100 mm a tyto zainjektovány cementovou suspenzí. 
 
     Současně s pracemi pro statické zajištění a stabilizaci objektu byly realizovány  ostatní  
sanační práce. Bylo provedeno mechanické odsekání degradových povrchových vrstev 
betonových, ŽB konstrukcí  a prvků ochozů, mechanické očištění od mechů, lišejníků a 
náletových dřevin. Předmětné plochy byly očištěny nízkotlakým čistícím systémem JOS.  
      Přes značně  zkorodovanou vnější armaturu nosných pilířů a průvlaků byl statikem 
posouzen stav nosných částí ŽB konstrukcí a vnitřních ocelových armatur jako dobrý.  
     Vzniklé poruchy byly způsobeny technologickým postupem při betonáži konstrukcí a 
provádění jejich povrchových úprav, kdy docházelo k sesedání jednotlivých vrstev, ke vzniku 
pracovních spár, v nichž působením klimatických vlivů docházelo postupem času k degradaci 
konstrukcí s následným odpadáváním celých bloků a obnažením vnější armatury.  



 
      Při opravě betonových konstrukcí, jejímž cílem bylo zpevnění a stabilizace jednotlivých 
prvků a částí, bylo rozhodnuto o aplikaci tlakové injektáže  polyuretanovou pryskyřicí 
Bevedan – Bevedol WT zejména při sanaci prasklin a pracovních spár. 
      Postupně bylo v oblasti spodního ochozu injektováno : 

- zábradlí, sloupy, patky sloupů, nadpraží, podhled, římsa 
      V oblasti vrchního ochozu : 

- zábradlí, sloupky 
 
     Po úrovní spodního ochozu jsou po obvodu  zabudovány chrliče pro odvod srážkové vody 
v počtu dvanácti kusů. Z tohoto počtu  bylo devět  odbouráno, po zjištění stavu armatury a 
betonové konstrukce v patě, byly vysekány kapsy do hloubky 20 cm a tyto proinjektovány 
polyuretanovou pryskyřicí. Stav tří chrličů na západní straně byl posouzen v celku jako dobrý. 
Na žádost Památkového úřadu byly  zachovány, přičemž musely být zpevněny rovněž 
injektáží. 
 
      Průběžně  po ukončení injektáže jednotlivých úseků, resp. prvků, byly z vrtů vytaženy 
obturátory, vrty začištěny a mechanicky provedeno očištění  povrchů konstrukcí od zbytků 
injektážního materiálu.  
 
 
PARAMETRY INJEKTÁŽNÍCH TECHNOLOGIÍ 
 
CEMENTOVÁ INJEKTÁŽ : 

 
- prům. injektážních vrtů 29 mm 
- délka vrtů  300 – 400 mm 
- obturátory prům. 28 mm, délka 300 mm 
- vzdálenost vrtů od sebe 1 500 mm vodorovně , 1 000 mm svisle 
- kontrolní vrty prům. 14 mm 
- injektážní čerpadlo IBO – REP 
- použitý cement CEM II/B – M 32,5  
- začištění vrtů  materiálem PCI Polyfix 5 – rychletuhnoucí cementová směs 
- sanovaná plocha 50,5 m2 , spotřeba cementu 4,2 t 

 
 
INJEKTÁŽ POLYURETANOVOU PRYSKYŘICÍ : 
 

- typ pryskyřice Bevedan – Bevedol WT 
- prům. injektážních vrtů 14 mm 
- délky vrtů 100 – 400 mm 
- obturátory prům. 13 mm, délky 115 mm 
- vzdálenost vrtů od sebe max. 250 mm 
- injektážní čerpadlo DV 97 
- injektážní tlak  max.  6 MPa 
- začištění injektážních vrtů materiálem PCI Polyfix 5 
- plošná injektáž 3,9 m2 – sloupy, sloupky zábradlí 
- délková injektáž 73 bm - praskliny, pracovní spáry 
- uchycení armatury 7,2 m2 – 36 kusů 

 



 
ZÁVĚR  
 
     Použití injektážních technologií specializovanou firmou potvrdilo jejich vhodnost pro 
dosažení vysoké kvality rekonstrukčních prací, splnění termínu, při současném dodržení 
podmínek a zásad stanovených Památkovým úřadem.  
      Injektážní práce proběhly  v období  od 30. května do 3. července 2000, veškeré 
rekostrukční práce byly ukončeny v  září 2000 a  slavnostní znovuotevření rozhledny  Hanse 
Kudlicha proběhlo 1.října 2000 za účasti zahraničních hostů. 

 
 
 
 
 


