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APLIKACE POLYURETANOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH TECHNOLOGIÍ 

PŘI OCHRANĚ PROTI POVODNÍM 
 
ABSTRACT 
Paper deals  with the application of polyurethan grouting technologies during flooding time 
on the river Zagyva, near Szolonok, Hungary. It describes the sealing of a dam, its prevention 
against water leakages in the area of a through-it-going concrete body. Paper introduces new 
application methods for the sealing up of anti-flooding dams, especially in the areas where 
there is a foreign body going through them.The method suggested was granted the first place 
in the „For a Safer Future“ competition. 
 
 
Úvod. 
 
Pro zpevňování a utěsňování zeminových protipovodňových sypaných hrází se v poslední 
době začínají úspěšně aplikovat polyuretanové injektážní systémy a injektážní technologie.       
Vodní stavby na zaplavovaných územích jsou výrazně zatěžovány destrukčními silami, které 
vyvozuje proudící voda. Vodní stavby ve vodních tocích nebo ochranné hráze trpí působením 
vodního proudu a neustále kolísající hladinou spodní vody. Negativně působí i biologické        
a chemické znečištění vod. V případě povodní může poškození objektů dosahovat 
katastrofických rozměrů. Ohrožení povodněmi v  Maďarské republice je velmi významné. 
Geografické podmínky státu způsobují, že 23 % celkové rozlohy státu je zátopovým územím, 
na kterém žije 2,5 milionu obyvatel. Na tomto území vede 32 % železnic a 15 % silnic. 
Povodňové nebezpečí v rámci Evropy je srovnatelné  pouze s Holandskem.  
 
Povodňové hráze v Maďarsku.  
Vzhledem k uvedenému nebezpečí se zde začalo s výstavbou ochranných protipovodňových 
hrází již začátkem 19. století. V současné době celková délka protipovodňových hrází je více 
než 4000 km. Jejich výška se pohybuje v rozmezí 3 – 8 m. 
Materiál hrází je velmi různorodý vzhledem ke skutečnosti, že stavby a dostavby probíhaly ve 
více etapách. Ve většině případů na stavby jsou použity jíly, při jejich nedostatku v určitých 
oblastech jsou použity hlíny případně písky v kombinaci s jíly. V tomto heterogenním 
prostředí snadno dochází k poruchám a průsakům vody. 
Největší ohrožení vzniká při protržení hrází. Protržení povodňových hrázích je způsobeno 
několika příčinami, jako: 
- přelivem zátopové vlny přes hranu hráze 
- prolomením zemin v podzákladí hráze 
- vymýváním  hráze v  blízkosti vodních staveb a těles procházejících napříč hrázemi 
- promočením hráze. 
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Situace, stavidlo Határmenti, řeka Zagyva 
V období katastrofálních povodní na řece Tisze v měsících únoru a březnu roku 2001 se 
projevily intenzívní průsaky vod v okolí stavidla Határmenti na řece Zagyva u města 
Szolnoku (Obr. 1 a 2). Tělesem hráze prochází betonová tělesa s  dvěma vnitřními otvory                      
120x120 cm. Intenzívní průsaky ohrožovaly stabilitu hráze. Stavidlo Határmenti se nachází 
v blízkosti ústí řeky Zagyva do řeky Tisza. Zátopová zpětná vlna z řeky Tisza zvedla hladinu 
vody na řece Zagyva. Velmi vysoký stav vody a dlouhá doba trvání vysokého stavu vody ze 
zátopové vlny způsobily intenzívní průsaky v okolí tohoto stavidla. Stavidlo sestává z dvou 
kusů betonových rour umístěných vedle sebe s uzávěrami a vedených přes protipovodňovou 
hráz.  
Při vyhlášeném 3. stupni povodňové aktivity se na hrázích smí zdržovat pouze obslužný 
personál. Provádění prací a vstup nepovolaným je pouze na zvláštní povolení. Navíc 
v důsledku záplav  byl v Maďarsku vyhlášen stav obecného ohrožení. V této komplikované  
situaci jsme byli vyzvání k okamžitému podání návrhu řešení na utěsnění tělesa hráze v okolí 
stavidla. Návrh řešení byl připraven ve spolupráci CarboTech-Bohemia s.r.o., Gavex Kft. 
Miskolc a Tengely-Közmü Ktf. Eger v období dvou dnů. Návrh byl zpracován ve dvou 
variantách. První varianta obsahovala řešení s prováděním injektážních prací zevnitř 
betonových rour. Druhá varianta řešila provádění utěsňovacích prací vnější injektáží na 
návodní straně hráze pomocí vibrovaných injektážních jehel. Jako akceptovatelné řešení byla 
přijata  Povodím Tiszy  druhá varianta. 
 
Realizace injektážních prací. 
Povolení k provádění prací bylo vydáno ředitelstvím povodí střední Tiszy v  Szolnoku pouze 
na den 28.3.2001. Jako realizační firma byla vybrána Tengely-Közmü Kft., Eger. 
 
Postup prací. 
Práce na lokalitě byly zahájeny v 7.00 hod. Po přípravě techniky se zahájily práce na zatlačení 
injektážních sond dle Obr. č. 2 a 3.  Zatlačení první sondy bylo signálem k okamžitému 
zahájení injektážních prací. K dispozici byla dvě injektážní čerpadla, jedno se vzduchovým 
pohonem typu GSF 35 a druhé s elektrickým pohonem typu DV 97. Během injektážních prací 
byla použita obě čerpadla. Následující tabulka uvádí parametry injektáže a množství  
injektážního materiálu. 

 
Číslo sondy 

 

 
Délka [m] 

 

 
Úhel sklonu [o]  

 

 
Injektované množství [kg] 

 
F1 4.5 70 48 

F2 3.0 70 50 

F3 3.0 70 50 

F4 4.5 90 100 

F5 4.5 70 50 

F6 4.5 90 80 

F7 4.5 90 85 

F8 5.5 40 37 

F9 5.0 90 100 

Celkem 39  600 



 

Injektáže se prováděly postupně v jednotlivých sondách . Při injektáži sondy F4 se vytékající 
voda v okolí betonové roury začala zbarvovat na bílo a přítok postupně ustával. K úplnému 
zastavení přítoků došlo v 17 hod.  Práce byla úspěšně ukončena. Celkem bylo spotřebováno 
600 kg polyuretanové hmoty typu Geopur 082/350. 
Tato úspěšná aplikace ve stavu vrcholné nouze podmínila rozhodnutí o několika dalších 
aplikacích na vodních stavbách v povodí Tiszy za normálního stavu vody. Z dalších prací zde 
můžeme vzpomenout práce v okolí Tiszaszöllös a Tiszaröf na protipovodňových hrázích řeky 
Tiszy. 
 
Tiszaszöllös, řeka Tisza. 
Zde je přes hráze vedeno dvojité betonové potrubí o ∅  800 mm se stavidlem. Podél tohoto 
potrubí docházelo k průsakům vody 100 l/min v období vysokého stavu vody. Po skončení 
povodní  na řece Tisza, správce povodí Tiszy se rozhodl provést utěsnění průsaků.                    
K provedení utěsnění byla zvolena stejná injektážní technologie. Na návodní straně v délce     
8 m ve dvou řadách  byly zaraženy injektážní sondy. Vzájemná vzdálenost řad byla 0,6 m. 
Celkem bylo instalováno 35 ks injektážních sond do hloubky 7 m a bylo spotřebováno celkem 
1245 kg injektážní polyuretanové hmoty Geopur 082/90. 
 
Tiszaröf, řeka Tisza. 
Přes hráz je vedeno  betonové potrubí o Ø 800 mm, které je vybaveno stavidlem. Toto potrubí 
za stavidlem bylo prasklé ve třech místech. Přes praskliny docházelo k intenzivním přítokům 
vod v období vysokého stavu vody. Úkolem bylo zamezit těmto průsakům. Na každé 
prasklině z vnitřní strany se provedlo 12 injektážních vrtů  průměru 14 mm a přes ně se 
provedla injektáž.      
 
Závěr. 
Použití polyuretanových injektážních technologií za stavu veřejného ohrožení při povodních 
nám ukazuje další možnosti jejich úspěšné realizace. 
Uplatněné řešení na stavidle Határmenti bylo přihlášeno do celostátní veřejné soutěže „Za 
bezpečnou budoucnost“, které bylo vyhlášeno v Maďarské republice Státní povodňovou 
komisí. Z přihlášených 45 děl se umístilo na 1. místě jako pokrokové technické řešení a 
technologie. 
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