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ZVÝŠENÍ KLENBOVÉHO ÚČINKU PŘEHRÁŽKY HLINKY INJEKTÁŽÍ 

DILATAČNÍCH SPAR 
Abstract 

The vault effect increase of a gravity dam achieved by method of the chemical grouting. Proposal 
of the grouting system, grouting works realization, effects and difficulties of this solution.  

Popis konstrukce hráze 
Toto pozoruhodné vodohospodářské dílko se nachází v příměstské rekreační oblasti města Týn 
nad Vltavou na Hlineckém potoku. Přehrážka byla vybudována pro zadržování kulminačních 
povodňových přítoků a jejím účelem je ochrana území pod profilem. 

Konstrukčně je přehrážka navržena jako betonová, 
lichoběžníkového průřezu se šikmým vzdušným 
lícem. V patě je tloušťka konstrukce 6,6 m a pochůzí 
koruna je široká 2,0 m. Přehrážka je v koruně dlouhá 
75 m a největší vzdálenost koruny od terénu měří 12 
m. Staticky se jedná o přehrážku tížnou s klenbovým 
účinkem. 

 
Popis řešeného problému 
U klenbových hrází se dilatační spáry provádějí ze stejného důvodu jako u přehrad tížních, tedy 
aby nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin. V hrázi s klenbovým účinkem však spáry mají 
především statickou funkci, neboť přenášejí vodorovné síly – tlaky. Proto musí jednotlivé bloky 
hráze k sobě těsně přiléhat, aby konstrukce mohla spolehlivě staticky působit. Zároveň musí být 
spáry také vodotěsné. Pro zajištění těchto požadavků se provádí vyplnění spár injektáží.  



V minulosti se pro injektáž jako jediný materiál používala cementová směs. Zkušenosti 
s injektážemi klenbové hráze Vrchlice ukázaly na některá úskalí injektáže cementovou suspenzí 
pomocí předem vybudovaných kanálků. Řada těchto kanálků byla poškozena – zabetonována při 
betonáži jednotlivých bloků hráze. Při vlastní injektáži cementem bylo nutno postupovat velmi 
obezřetně, vzhledem ke vzniku hydrostatického tlaku, působícího na stěny dilatační spáry. 
V současnosti je možno využít různé materiály z oblasti stavební chemie a aplikovat injekční 
médium pomocí injekčních hadic. Pro tento konkrétní případ, po konzultaci s firmou Minova 
Bohemia (tehdy ještě Carbotech Bohemia), byly navrženy polyuretanové pryskyřice, které mají 
vhodnější vlastnosti pro injektáž dynamicky namáhaných spar. Především je to jejich vysoká 
pevnost v tlaku, pružno-plastické chování a velmi dobrá přilnavost k betonu. Zainjektované spáry 
jsou samozřejmě vodotěsné.  
 
Přípravné práce - osazování hadiček 
Těleso hráze bylo po délce rozděleno třemi dilatačními spárami do čtyř bloků. Každá tato spára 
byla po výšce rozdělena na čtyři etáže. Návrh rozmístění hadic celého injekčního systému je 
patrný z obrázku.  

Po obvodu každé etáže procházel ve vzdálenosti 0,5 m od líce konstrukce okruh pro nízkotlakou 
injektáž. Ten měl za cíl zamezit vytékání injekční pryskyřice z pracovní spáry na vzdušném líci a 
zároveň chránit návodní bitumenové těsnění Mastix proti poškození při injektáži vyšším tlakem. 
Toto opatření jsme provedli, i když výrobce garantuje odolnost proti maximálnímu tlaku 100 bar. 
Dále byly v každé etáži instalovány dva hlavní injekční okruhy – vnější primární a napříč vnitřní 
sekundární. V obou horních rozích každé etáže jsme instalovali odvzdušňovací hadičky, které 



byly stejně jako hadičky injektážní vyvedeny na vzdušný líc. Připojeny byly do plastových 
koncovek, uchycených na bednění. 

Ty po odbednění a následném osazení kovových 
injekčních koncovek – kuličkových ventilků, 
umožňují provedení injektáže. Osazování hadiček 
bylo komplikováno postupně prováděnou betonáží po 
výšce 1 m. Při každém tomto kroku jsme museli 
osadit část sekce. Hadičky jsme osazovali před 
betonáží lichých bloků na bednění a v případě 
betonáže sudých bloků přímo na beton již hotového 
bloku. Před betonáží byly všechny hadičky oblepeny lepící páskou, aby se pokud možno 
eliminovalo „obtečení“ hadiček cementovým mlékem při betonáži bloků. To by v budoucnu 
komplikovalo pronikání injekčního média do injektované spáry. Pro injekční systém byly použity 

hadičky o vnitřním průměru 5 mm. Jako 
odvzdušňovací a odvodňovací hadičky 
byly použity PVC hadičky o vnitřním 
průměru 5 mm. 
 
Injektáž 
Další etapou byla vlastní injektáž, která 
probíhala v březnu až dubnu 2000, 
tedy v době největšího rozevření 
pracovních spár. To činilo v době 
injektáže 1 až 3 mm. Injektáž probíhala 
ze vzdušného líce přes již zmíněné 

koncovky, které jsme po odbednění obnažili, pročistili a zkompletovali. Průchodnost každého 
okruhu jsme před začátkem injektáže ověřovali profouknutím stlačeným vzduchem.  
Pro injektáž byla ve všech případech použita dvousložková polyuretanová směs typu 
BEVEDAN® - BEVEDOL®  WF. Spotřeba polyuretanové směsi odpovídala našim 
předpokladům. Při výpočtech spotřeb jsme vycházeli z šířky spár a vzhledem k nízkým teplotám 
i předpokládanému nízkému napěnění směsi, které konečnou spotřebu snižovalo. Napěnění jsme 
uvažovali pouze dvojnásobné. Stanovené spotřeby jsme využili ke kontrole dostatečného 



zaplnění injektovaných dilatačních spár. Uvažovali jsme spotřebu 2-3 l napěněné směsi na m2 
plochy spáry. Skutečná spotřeba směsi byla nakonec 3,3 l / m2. Tento nárůst lze zdůvodnit 
především nižším napěněním a také určitým procentem ztrát při provádění injektáží. Nicméně 
skutečná spotřeba svědčí o dostatečném zaplnění, zmonolitnění a utěsnění dilatačních spar hráze. 
 

Závěr 
Lze konstatovat, že použití injektáže polyuretanovou směsí pro tento účel je nejen technicky 
možné a proveditelné, ale i ekonomicky výhodné. Přitom odpadá nebezpečí plošných účinků 
injekčních tlaků při injektáži cementovou směsí. Překročením injekčního tlaku při cementové 
injektáži totiž může dojít k nekontrolovatelnému rozevírání dilatačních spár a deformaci bloků 
pootočením. 
Pro injektáž PUR pryskyřicí by ale bývalo vhodnější použít injekční hadice s větším vnitřním 
průměrem, protože v některých případech se nám nepodařilo injekční médium protlačit celým 
okruhem sekce a pro doinjektování jsme museli použít odvodňovací a odvzdušňovací hadičky. 
Dnes se již tento průměr injekčních hadic používá spíše pro injektáž gely s nižší viskozitou. 

 
Při povodních v roce 2002 prošla hráz extrémní zatěžkávací zkouškou. Po následné prohlídce 
nebyly zjištěny žádné závady. 


