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TECHNOLOGIE PRO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEB PROTI 

POVODNÍM 
 
Anotace 

Příspěvek je zaměřen na řešení zvyšování odolnosti staveb na vodních tocích a zvyšování 

odolnosti koryt vodních toků v souvislosti s jejich poškozováním při vysokých průtocích vod 

při povodních. Jsou popisovány materiály a technologie včetně jejich aplikace zajišťující 

zvýšení odolnosti staveb a koryt vodních toků proti erodující vodě.  

 

1.  Úvod 

Vysoké vodní srážky, přívalové deště a některé další záležitosti jsou příčinou vysokých 

průtoků vod ve vodních tocích. Značná energie protékající vody se ve svém důsledku projeví 

nejen jako síla formující nový tvar koryta toku, ale také jako síla poškozující stavby a jejich 

konstrukce nacházející se na vodním toku nebo v jeho blízkosti. Po zkušenostech z povodní 

v ČR z let 1997 a 2002 je nutné si uvědomit, že se nejedná o zvýšené průtoky vod, které byly 

v minulosti v různých obdobích zaznamenány, ale průtoky řádově vyšší s adekvátně vyšší 

kinetickou energií a tudíž i s vyšší erodující ničivou silou způsobující taková poškození koryt 

a staveb na vodních tocích, která z minulosti neznáme. Dokladem této skutečnosti jsou 

poškozené stavby na vodních tocích způsobené vysokými průtoky vod při povodních v jižních 

Čechách v měsíci srpnu 2003. 

 

Obr. č. 1 – Železniční most na trati Nepomuk - Blatná – povodní odplavený násep po obou stranách mostu 
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Obr.č. 2 – Železniční most na trati Blatná – Nepomuk – totální poškození povodní 

Obr.č. 3 – Silniční most – podemletý a pokleslý středový pilíř mostu 

Obr.č. 4 – poškozená stavební konstrukce mostní podpěry 
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Pokud mají poškozené stavby např. mosty, železniční a silniční tratě apod. dále sloužit svému 

účelu a být funkční, musí být opraveny nebo nahrazeny stavbami novými. Je pak na místě, aby 

opravené nebo nové stavby byly odolné i proti vysokým průtokům vod, které nemohou být 

v budoucnu vyloučeny. Nemenší pozornost je nutno zaměřit na prevenci zvyšování odolnosti 

staveb poškozených vysokými průtoky vod nebo staveb nacházejících se ve stavu, kdy k jejich 

poškození může dojít i při relativně nižších průtocích vod a nebo je pouze otázkou času, kdy 

tyto stavby přestanou být funkční. 

 

V souvislosti s těmito skutečnostmi bude potřebné také změnit myšlení při posuzování 

těchto problémů, hledat a realizovat nová řešení a postupy, zajišťující vyšší odolnost staveb na 

vodních tocích a vyšší odolnost koryt vodních toků proti vysokým průtokům vod a jejich 

ničivým silám. 

 

2.  Návrhy řešení zvyšování odolnosti staveb proti povodním 

Firma Minova Bohemia s.r.o se sídlem v Ostravě v rámci dodávaného sortimentu 

a prováděných služeb nabízí a aplikuje materiály a technologie pro zpevňování staveb, 

stavebních konstrukcí, koryt vodních toků apod., které mohou být nebo již byly za tímto 

účelem úspěšně použity. 

Předkládané návrhy spočívají především ve zpevňování stavebních konstrukcí, jejich 

základů a podzákladí, případně zpevňování koryt vodních nebo staveb nacházejících se 

v korytech vodních toků pomocí injektáže polyuretanových pryskyřic (dále jen PUR 

pryskyřic) a dále pak v kombinaci injektáže PUR pryskyřic se zaváděním zpevňujících 

armovacích a kotevních prvků. Použití polyuretanových pryskyřic je navrhováno především 

vzhledem k jejich vlastnostem a schopnostem o čemž bude ještě dále pojednáno.  

Tlakovou injektáží polyuretanových pryskyřic do stavebních konstrukcí, jejich základů 

a podzákladí je docíleno jejich pronikání do volných prostor a to i do trhlin o velikosti méně 

než 0,1 mm. Současně dochází k vytlačování vody z trhlin a volných prostor ve stavební 

konstrukci a pórů v zeminách podzákladí. Ve svém důsledku tlakové proinjektování znamená 

nejen dokonalé zpevnění stavební konstrukce, jejich základů a podzákladí, ale také 

znemožnění zamrzávání vody a jejímu destrukčnímu působení. 

Vlastní injektáž PUR pryskyřic je realizována prostřednictvím injektážních vývrtů různých 

průměru, provedených do stavební konstrukce, jejich základů nebo podzákladí běžně 

dostupnou technologií. K vytvoření potřebného injektážního tlaku je k dispozici několik typů 

čerpadel s potřebným příslušenstvím. 
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Obr. č. 5, 6 –  Stavební konstrukce proinjektovaná tlakovou injektáží PUR pryskyřicí a vyztužená použitím 

armovacího prvku 

 

Kvalitnějšího spojení a tím i zpevnění je možno docílit vložením armovacího prvku 

do stavební konstrukce nebo zavedením kotevního prvku procházejícího stavební konstrukcí, 

jejími základy až do podzákladí. V prvém případě je do injektážního vývrtu ve stavební 

konstrukci nebo jejím základu vložen před injektáží armovací prvek, např. armovací kulatina 

∅ 10 mm, který je následně ve vývrtu zainjektován. Pevné spojení mezi armovacím prvkem 

a stěnami injektážního vývrtu realizované PUR pryskyřicí zajistí přenos sil z injektovaného 

prostředí – stavební konstrukce – na armovací prvek a naopak. 

 

Ve druhém případě je použito kotevního prvku, který může být veden buď přes všechny 

uvedené části nebo jen přes základy do podzákladí. Vysokotlakou injektáží je pak docíleno 

proinjektování podzákladí, základů a samotné stavební konstrukce. Pokud se použije např. 

injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R nebo Titan apod., pak taková tyč plní několik funkcí 

současně neboť slouží jako vrtací tyč, následně  jako injektážní tyč a v konečné fázi jako 

kotvící prvek pro kotvení stavební konstrukce a jejich základů do podzákladí a také jako 

armovací prvek stavební konstrukce a jejich základů. Použití zavrtávacích kotevních tyčí řeší 

také velmi úspěšně problematiku možné nestability injektážních vývrtů.   

 
Obr. č. 7 – Injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R v kompletu se spojníkem, podložkou, maticí a vrtací korunkou 
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Obr.č. 8 –  Injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R vedená stavební konstrukcí a jejími základy do podzákladí. 

 

Vlastní zavádění injektážních zavrtávacích tyčí ( dále jen IZT ) je poměrně jednoduchou 

záležitostí, kterou je možno provádět i v komplikovaných podmínkách. Možnost prodlužování 

IZT po libovolných úsecích umožňuje zavádění kotev i ve stísněných prostorových 

podmínkách, např. pod mostní konstrukcí apod. Provádění těchto prací je možno maximálně 

mechanizovat s využitím různých vrtacích zařízení ať pneumatických nebo hydraulických 

podle možnosti instalovaných i na odpovídající zemní stroje, malé či větší bagry apod. Firma 

CTB odzkoušela zatím velmi úspěšně hydraulickou vrtací soupravu Morath, kterou hodlá 

v následujících dnech nainstalovat na malý bagr typu Kobelko. 

 
Obr.č. 9 – Lehká pneumatická 

vrtací souprava pro zavrtávání 

IZT typu R na volném 

prostranství 

Obr.č. 10 – Zavrtávání IZT ve 

stísněných podmínkách pod 

mostní konstrukcí 

 

 

 

 

Tlaková injektáž PUR pryskyřic, zpravidla dvoukomponentních, je prováděna 

prostřednictvím pneumatických plunžrových čerpadel různého provedení s příslušenstvím. 

IZT jsou trubkovitého charakteru a umožňují tudíž provádění vysokotlaké injektáže prakticky 

po celé jejich délce s tím, že vývrty jsou na vyústění utěsněny např.hliníkovou nebo olověnou 

vatou, případně jiným utěsňovacím materiálem. Speciální záležitosti nebo potřeby 
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v souvislosti se zpevňováním konstrukcí, jejich základů a podzákladí jsou řešeny podle 

konkrétních podmínek a požadavků. 

Vzhledem k tomu, že PUR pryskyřice mají některé vlastnosti a schopnosti, kterými se 

podstatně liší od jiných injektážních medií, např. cementu, má injektáž PUR pryskyřicemi 

určité výhody zajišťující m.j. :  

- lepší pronikání injektážního media do trhlin, puklin, pórů, případně  jiných volných prostor 

ve stavební konstrukci, horninách nebo zeminách a jejich řádné vyplnění 

- vysokou pevnost proinjektované stavební konstrukce, zeminy nebo horniny vzhledem k 

vysoké adhezi injektované PUR pryskyřice 

- odolnost proti namáhání stavební konstrukce v souvislosti se změnami teplot, vzhledem k 

poměrně vysoké elasticitě nainjektované PUR pryskyřice  

 

Velmi zajímavá je schopnost PUR pryskyřic pokud se jedná samoutěsňování při prováděné 

vysokotlaké injektáži.. Pokud se injektovaná PUR pryskyřice při injektáži dostane např. na 

povrch injektované stavební konstrukce, je možné injektážní tlak na určitou dobu přerušit. 

V určitém časovém intervalu injektovaná hmota na povrchu konstrukce, v trhlině nebo puklině 

částečně nebo zcela chemicky zreaguje, zvýší svoji viskozitu, pevnost, hydraulický odpor a 

dojde tak k utěsnění. Následně je možno pokračovat v další injektáži, přičemž injektované 

medium se dále pohybuje cestou nejmenšího odporu, tedy do volných prostor. Interval 

přerušení injektážního tlaku, je nutno volit podle konkrétních podmínek, zejména teploty a 

typu použité injektážní hmoty a teploty injektovaného prostředí tak, aby nedošlo k zatvrdnutí 

injektované hmoty ve směšovacím zařízení, hadicích, přívodech a injektážních vývrtech odkud 

se dostává do injektovaného prostředí. Je vhodné a někdy i nutné, aby vlastní injektážní práce 

prováděli pracovníci s příslušnou odborností a zkušeností nebo za dozoru odborníka. 

PUR pryskyřic použitelných k výše uvedeným účelů je k dispozici několik a mohou být tudíž 

voleny podle podmínek, účelu, smyslu a způsobu použití apod.. Pro výše uvedená použití jsou 

firmou CTB navrhovány typy PUR pryskyřic schválené pro styk s pitnou vodou. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.11 –  Návrh použití betonových 
prefabrikátů nebo přírodních materiálů 
navlékaných na IZT typu R při stavbě 
nebo opravě křídla mostu 
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Navrhovaná technologie zpevňování může být realizována mnoha způsoby v různých 

variantách v kombinaci s jinými stavebními prvky např. dřevem, prefabrikáty, přírodními 

materiály apod. Na uvedených obrázcích jsou znázorněny konkrétní návrhy.  

 

 

 

Obr. č.12 – Návrh použití IZT 

pro stabilizaci, zpevnění a 

zvýšení odolnosti křídla mostu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.13– Návrh použití 

IZT s injektáží PUR 

pryskyřic pro stabilizaci a 

ochranu mostních podpěr. 

 

 
 

Obr. č. 14 – Návrhy použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro zvýšení odolnosti koryta vodního toku – doplnění 

návrhů Prof. Macury – STU Bratislava 

 

 

IZK typu 
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Obr. č. 15 – Návrhy použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro zajištění říčního břehu – doplnění návrhů Prof. 

Macury – STU Bratislava 

 

Ve spolupráci s firmou Minova Bohemia byly uvedené materiály a technologie již 

několikrát úspěšně použity některými firmami. Jednalo se např. o zpevňování jezů, skluzů a 

koryta na Divoké Desné po povodních v roce 1998 na severní Moravě apod. 

Obr. č.16 –  Konstrukce balvanitého skluzu 

 

V nedávné minulosti byly tyto materiály a technologie použity firmou Matteo s.r.o. České 

Budějovice a firmou Minova  Bohemia s.r.o., divize Grouting při řešení následků povodní 

v jihočeském kraji v loňském roce 2002. 

IZK typu R   
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Obr. č. 17 –  IZT použité pro 

zpevnění základů mostní 

podpěry na železničním mostě 

v Bavorově 

 

 

Obr. č. 18 –  IZT použité pro 

zpevnění základů železničního 

mostu na řece Blatné   

 

 

 

 

Obr. č. 19 –  Železniční most na řece 

Blatné po opravě, při které bylo použito 

IZT a zpevňující injektáže pomocí PUR 

pryskyřic 

 

 

 

 

 

Závěr 

Uvedené technologie a materiály pro zpevňování, utěsňování a kotvení stavebních 

konstrukcí a staveb jsou vcelku nové záležitosti, které nejsou zatím v odpovídající míře, 

adekvátně jejich vlastnostem, schopnostem a kvalitě provedených prací, využívány. Ve větší 

míře, dá se říci standardně, jsou tyto materiály a technologie  používány ve Slovenské 

republice, své přednosti prokázaly např. při sanaci plavebních komor na VD Gabčíkovo.  

Firma CTB je připravena k technické i technologické pomoci těm firmám, které se hodlají 

zabývat pracemi souvisejícími se zvyšováním odolnosti staveb a koryt vodních toků proti 

povodním. V obapolně prospěšné spolupráci pomůže najít taková technická i ekonomická 

řešení, která zajistí maximální splnění požadavků a potřeb v souvislosti s minimalizací 

následků povodní. 


