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STABILITA PROTIPOVODŇOVÝCH HRÁZÍ ŘEKY DUNAJE NA 
OSTROVĚ SZENTENDRE 

 
 
Abstract: 
Flood dams on the eastern side of the Szentendre island in Hungary show same instability. 
The value of safety coefficient ranges between n = 1,11 – 1,31.  During the floods in 1991, the 
dam was damaged (ruptured) in this critical section. The paper describes a draft of technical 
solution using chemical grouting and anchoring. A simulation model of the dam stability, 
considering hydrodynamical effect of water from the Danube river, was done with the Plaxis 
mathematical model.  
 
Úvod 

Hráz byla postavena v letech 1908 – 1909 s šířkou koruny 3 m a s bočními svahy se 
sklonem 1 : 2 jak na vzdušné, tak na návodní straně. Po povodni v roce 1943 se hráz 
rekonstruovala a  postavilo se  nové hrázové těleso téměř na břehu Dunaje.  Rozšíření hráze  
se provedlo ještě v letech 1951 – 1952 a v roce 1965. Výška se upravila na maximální 
očekávanou hladinu vody +0,3 m a svahy na vzdušné straně se upravily ve sklonu 1 : 10. 
Všechny práce se provedly na vzdušné straně hráze. V roce 1991 došlo k protržení hráze na 
tomto úseku. Situace hráze je na  obr. 1. Typický řez hrází na obr. 2. 
 
Geofyzikální a geotechnický průzkum 

V roce 1997 byl  na hrázi proveden  geofyzikální průzkum firmou Soiltest Kft. 
v následujícím    rozsahu: 
geoelektický průzkum v podzákladí hráze 
geoelektrická tomografie pro objasnění vrstevního sledu hráze v příčném směru 
navrtání  průzkumných vrtů pro geotechnický průzkum 
provedení stabilitního posouzení hráze 
laboratorní výzkum vzorků z vrtů  
návrh řešení situace 
Na základě geofyzikálního průzkumu bylo zjištěno že přímé podzákladí hrází tvoří 
jemnozrnné horniny, které směrem dolů  přechází do štěrků. 
Materiál samotné hráze je značně  heterogenní,  je tvořen  prachovitými, písčitými a místy 
štěrkovitými zeminami . Z průzkumu vyplynulo, že hráz nemá  nepropustné jádro.  
Průzkum na hrázi zjistil celkem v 8 místech v podloží  křížení hráze s koryty mrtvých ramen 
řeky Dunaje. 
 
 
 



Povodňové jevy na úseku 
Při každé povodni se pozorují povodňová poškození. Nejnebezpečnějším povodňovým 

jevem na tomto úseku hráze jsou náhlé výrony vody na vzdušné straně hrází ,tzv. průvaly 
v předpolí. V roce 1997 se objevil průval s intenzivní sufozí zemin z podzákladí.  
Hydraulický gradient měl hodnotu 0,07. Při další povodňové vlně ,kdy hlavní  průval byl již 
zlikvidován, se projevily odnože průvalu mimo ohraničené prostory hlavního výronu. Celkem 
se na inkriminovaném úseku objevilo 22 průvalů vod a tím se tento úsek hráze se stal 
kritickým. Přitom vypočtený stupeň stability dosahuje hodnoty F= 8,0. Předpokládá se proto , 
že průvaly nastaly  v místech, kde se nachází prohnilé kmeny a kořeny rostlin. 
Dalším jevem jsou prameny vody v oblasti za hrází. Dá se konstatovat, že prameny se 
objevily na celkové délce 500 m sledovaného úseku 
 
Návrh způsobu stabilizace hráze 
  Návrh stabilizace hráze vychází z výsledků matematického modelu.Pro zvýšení 
stability a snížení propustnosti hráze  je navrženo použití injektážních zavrtávaných kotev 
Titan délky 8m a následná injektáž polyuretanovým injektážním systémem Geopur,která 
vytvoří těsnící clonu v tělese hráze a jejím podzákladí.Na koruně hráze budou kotvy 
předepnuty do betonového prahu ,vytvořeného ze silničních panelů,který vytvoří plošnou 
roznášecí desku,přenášející do tělesa hráze předpětí cca 50 kPa. Stabilizační účinek předpětí 
spolu se snížením velikosti hydraulického gradientu proudění / prodloužení cesty proudění 
kolem těsnící stěny/ má velmi příznivý vliv na stabilitu hráze a jejího předpolí.  
 
Parametry kotev a injektážních prací: 
 
Typ kotvy:                             Titan 30/16, 40/20                   
Délka:                                     8 m / cca 2 m pod základovou spáru hráze /    
Vrtací stroj:    Morath 
Umístění vrtů:   0,5 m od návodní strany hráze 
Vzdálenost mezi vrty:  cca 1 m 
Injektážní hmota:   Geopur  082/350 
Začátek reakce :   2 minuty 
Injektované množství:  70 kg/vrt 
Těsnění ústí vrtu:   pomocí silikátových hmot na hloubku 2 m od ústí 
Provedení injektáže:   pomocí čerpadla GSF 35 
Max. inj. tlak:   6 MPa 
 
Injektáže se provádí postupně na každém třetím vrtu až do úplného naplnění všech vrtů. Po 
injektáži se na korunu hráze umístí řada betonových  panelů o rozměrech 100x20x200 cm, 
přes které budou přecházet hlavy kotev. Následně se na kotvách  vyvodí předpětí cca 100 kN. 
 
Charakteristika výpočtového modelu 

Modelování stabilitní situace hráze se zohledněním  hydrodynamických účinků vody 
z koryta řeky Dunaj bylo provedeno pomocí programového výpočetního systému PLAXIS. 
Programový systém PLAXIS byl speciálně vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 
geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. Jedná se o 
komplexní výpočetní systém, jenž umožňuje  simulaci nelineárního chování zemin, dává 
možnost modelovat jak hydrostatické, tak i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také 
vzájemnou interakci mezi konstrukcí (výztuž, kotvy, geotextilie, stěna) a zeminou. Součástí 
programu je automatický generátor sítě konečných prvků s možností globálního či lokálního 



zjemnění sítě. Kromě trojúhelníkových prvků s 6-ti uzly (s polynomem 2. stupně pro 
trojúhelníkové prvky), jsou k dispozici rovněž 15-ti uzlové trojúhelníkové prvky s kubickým 
polynomem.  Programový systém umožňuje rovněž simulovat časový postup vytváření určité 
geotechnické situace pomocí aktivování resp. deaktivování skupin elementů . 

Stupeň stability je v tomto programovém systému definován jako poměr mezi 
dosažitelnou (vrcholovou) smykovou pevností a minimální smykovou pevností nutnou pro 
udržení rovnováhy. 

Geotechnický model hráze vychází ze vstupních geometrických a materiálových 
charakteristik. Délka modelu je 535 m, model zahrnuje podloží hráze  do hloubky 50 m pod 
dnem koryta řeky. Maximální výška hladiny vody byla na základě dodaných podkladů 
uvažována 4.2 m. Vstupní parametry charakterizující mechanické vlastnosti zemin v  hrázi a 
jejím podloží jsou uvedeny v tabulce č.1. 
Byly řešeny dvě varianty úlohy: 
- stabilitní situace hráze a charakter proudění v hrázi a jejím podloží bez vlivu kotvení a 

vytvoření těsnící clony 
- stabilitní situace hráze a charakter proudění v hrázi a jejím podloží se zohledněním vlivu 

8-mi metrových injektovaných kotev (těsnící stěny) 
 

 Jemný písek  Jíl Jíl plastický Písek jílovitý Štěrk 

Mocnost 
vrstvy (m) 

1  1.4 1.3 1 podloží hráze 

Materiálový 
model 

Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb 

Objemová tíha 
suché zeminy 
(kN/m3) 

16 16.5 15.5 16 17 

Objemová tíha 
vlhké zeminy 

(kN/m3) 

19 20 19 19 20 

Horizontální 
permeabilita  
kx (m/den) 

0.05 0.0002 0.0008 0.05 1.2 

Vertikální 
permeabilita   
ky  (m/den)  

0.05 0.0002 0.0008 0.05 1.2 

Modul 
pružnosti 

(kPa) 

8000 6000 3000 8000 190000 

Poissonovo 
číslo 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.2 

Soudržnost 
(kPa) 

0 41 19 0 0 

Úhel vnitřního 
tření (°) 

28 17 17 28 30 

 
 Tab. č.1 

 
 



Modelování stabilitní situace hráze a charakter proudění v hrázi a jejím podloží       
bez vlivu kotvení  
Modelový výpočet byl řešen v následujících výpočetních krocích: 
1) stanovení primárního napěťodeformačního stavu v podloží hráze před začátkem výstavby 

samotné hráze 
2) stanovení napěťodeformačního stavu v podloží hráze a v samotném  hrázovém tělese po 

dokončení jeho výstavby(v této fázi neuvažován vliv proudění vody) 
3) stanovení napěťodeformačního stavu v hrázi a jejím podloží  po aktivaci vlivu vody,  

určení parametrů  proudění vody (směr proudění, rychlost proudění) 
 
Modelování stabilitní situace kotvené hráze a charakter proudění  v hrázi a jejím  
podloží    

Úloha byla modelována za předpokladu, že je hráz kotvena 8-mi metrovými 
injektovanými kotvami. V příčném profilu hráze je kotva lokalizována ve vzdálenosti 0.5 m 
od krajního bodu návodní strany koruny hráze, vzdálenost kotev v podélném profilu hráze je 
1 m. Je uvažována ocelová kotva (modul pružnosti E = 210000 MPa) o poloměru r = 1,6 cm, 
předpětí kotvy o velikosti 100 kN je modelováno v koruně hráze pomocí  roznášecího 
betonového prahu (modul pružnosti E = 26000 MPa). Kotva je injektována injektážní těsnící 
hmotou. V oblasti štěrkovitých zemin (cca 3 m délky) je průměr injektované oblasti 120 cm, 
v oblasti nad štěrkovým podložím hráze (zbývajících cca 5 m) je pak odpovídající průměr 
injektované oblasti 60 cm. Materiálové charakteristiky zemin v proinjektovaných oblastech 
udává tabulka č. 2.  
 

 Oblast injektovaného 
štěrku  

Injektovaná oblast nad 
štěrkovou vrstvou 

Materiálový model Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb 

Objemová tíha suché zeminy   
                    (kN/m3) 

19 19 

Objemová tíha vlhké zeminy 
(kN/m3) 

22 22 

Horizontální permeabilita  kx 
(m/den) 

0.0086 0.0008 

Vertikální permeabilita   ky  
(m/den)  

0.0086 0.0008 

Modul pružnosti (kPa) 1500000 150000 

Poissonovo číslo 0.3 0.3 

Soudržnost (kPa) 500 500 

Úhel vnitřního tření (°) 30 28 

                                                                       
Tab. č. 2 

 
 



Úloha byla řešena v následujících výpočetních krocích: 
1) stanovení primárního napěťodeformačního stavu v podloží hráze před začátkem výstavby  
      samotné hráze 
2) stanovení napěťodeformačního stavu v podloží hráze a v samotném  hrázovém tělese po 
     dokončení jeho výstavby(v této fázi neuvažován vliv proudění vody) 
3) stanovení napěťodeformačního stavu v hrázi a jejím podloží v důsledku aktivace 

 injektované 8-mi metrové kotvy, včetně zohlednění předpětí o velikosti 100 kN 
3) stanovení napěťodeformačního stavu v injektované hrázi a jejím podloží  po aktivaci vlivu 

vody,  určení parametrů  proudění vody (směr proudění, rychlost proudění) 
 
Simulace chování hráze za zvýšené hladiny v řece se zaměřila na sledování: 
1) pole proudění vody v hrázi a jejím podloží a vlivu proudění na filtrační stabilitu kontaktu 

hráze a podloží 
2) stavu čerpání smykové pevnosti v hrázovém tělese a jeho podloží 
3) velikosti horizontálních posunů a přírůstků smykových deformací na kontaktu hráze a 

podloží 
4) možnosti vzniku hydraulického porušení v předpolí hráze a stanovení stupně stability 

hráze 
 
Všechny analyzované vlivy zvýšené hladiny vody v řečišti byly porovnávány pro případ: 
a.) nekotvené a netěsněné hráze a podloží 
b.) kotvené hráze a vytvoření těsnící stěny do hloubky cca 2-3 m pod základovou spáru hráze 
 
 
Charakter proudění vody v hrázi a jejím podloží 
Hráz bez kotvení a těsnění 

Proudové pole je víceméně homogenní s max. hodnotami rychlostí proudění pod 
návodním svahem hráze – max. hodnota rychlosti proudění činí cca 25 mm/den. Na kontaktu 
hráze a podloží (vrstva jílovitých písků) dosahuje rychlost proudění 4-6 mm/den a vznikající 
hydraulický gradient 
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nabývá hraniční hodnoty pro možný vznik sufoze v kontaktní vrstvě (idovol. =!  0,12 – 0,15). 
 
Hráz s kotvením a těsněním 

Proudové pole je značně deformováno a lokálně (při obtékání stěny) dochází ke 
zvýšení rychlosti proudění. Na kontaktu hráze a podloží je rychlost proudění snížena na cca 
60-70 % původní hodnoty, tj. na cca 4 mm/den. 
Vznikající hydraulický gradient 

 
05,0
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zajišťuje filtrační stabilitu zemin na kontaktu s bezpečností γ =!  1,5. Prodloužení dráhy 
proudění vlivem těsnící stěny má tedy příznivý efekt pro zajištění stability podloží hráze. 
 
 
 
 
 



Čerpání smykové pevnosti v hrázovém tělese a jeho podloží  
Čerpání smykové pevnosti v podloží hráze a na jejím kontaktu se pohybuje v obou 

případech na hranici 70-78 % (stupeň bezpečnosti γ = 1,3 – 1,4). V podloží kotvené hráze se 
ale vyskytuje zvýšený podíl úseků, kde čerpání pevnosti nepřekračuje hranici 70 % (γ ≥ 1,4), 
což dokládá příznivý vliv těsnící stěny. Stabilita kotvené hráze vůči horizontálnímu posunu je 
proto o cca 8-10 % větší. 

 
Horizontální posuny a přírůstky smykových deformací  

Velikost horizontálních přetvoření hráze je výrazně větší u nekotvené hráze (až i cca 
200 %), zejména v oblasti návodního svahu a střední části hráze. Příznivý vliv kotvení se 
rovněž výrazně projevuje ve zkrácení úseků zvýšených přírůstků smykových deformací  
(př. 7-8) i snížení hodnoty smykové deformace ve svislém řezu u vzdušného svahu. 

 
Vznik hydraulického porušení v předpolí hráze  

Metodou řízené redukce velikosti pevnostních parametrů zemin hráze a podloží bylo 
simulováno nebezpečí vzniku hydraulického porušení v předpolí hráze a stanovován stupeň 
stability svahů hráze. Na obr. 3 je dokumentován případ hydraulického průvalu u nekotvené a 
netěsněné hráze ve vzdálenosti cca 80 m od paty hráze. Tento případ nenastal u kotvené a 
těsněné hráze, což potvrzuje příznivý vliv stabilizačního opatření. To dokládají i hodnoty 
získaných stupňů stability uvedené v tab. č. 3. 
 
Porovnání stanovených stupňů stability: 

 
Vyhodnocovaná situace Stupeň stability 

Neinjektovaná hráz bez vlivu vody 1.419 
Neinjektovaná hráz s vlivem vody 1.203 
Injektovaná hráz bez vlivu vody 1.539 
Injektovaná hráz s vlivem vody 1.417 

                                                                  Tab. č. 3 
 
 
Závěr 
 Matematický model a provedení simulace stabilizačních účinků navržených opatření 
potvrdily, že tato opatření mohou výraznou měrou přispět ke zvýšení spolehlivosti hráze za 
situace zvýšené hladiny vody v řece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Obr.1 Situace protipovodňové hráze na ostrově Szentendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 Charakteristický řez hrází 



 
 

 
 

 
 

IZOLINIE RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V TĚLESE HRÁZE A V JEJÍM PODLOŽÍ 
 
 
 
 

 
SIMULACE PORUŠENÍ A PRŮVALU V PŘEDPOLÍ HRÁZE 

Obr.3. 


