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RISKANTNÉ PODLOŽIA VODNÝCH STAVIEB 
 
Abstract 
Risk subsoils of water structures. Permeable subsoils of water structures are sealed by 

classical or jet grouted curtains, steel sheet piles, bored pile walls, cut-of or diaphragm walls. 

This technologies are used too for reconstructions, if stability criteria are not fulfilled. The 

most dangerous subsoils are formed by sand soils without perfectly designed or realised 

sealing elements. 

 
 

1. Úvod 

Podložia priehrad, hatí i protipovodňových hrádzí je potrebné vo väčšine prípadov 

umele tesniť, aby sa zabezpečila ich stabilita. Je známe množstvo porúch a havárií pri ktorých 

neboli destabilizačné hydrodynamické účinky úspešne zvládnuté. Takéto prípady sa 

vyskytovali najmä vtedy, keď zvislé tesniace prvky nebolo možné zaviazať do nepriepustného 

prírodného podložia tvoreného ílovitými zeminami alebo horninami. 

Príčiny problémov nachádzame vo všetkých dôležitých fázach prípravy, výstavby 

a využívania objektov. Po právnej stránke je veľmi zložité určiť firmy a ľudí, ktorí sú 

zodpovední za spôsobené škody. Z nášho hľadiska je však najdôležitejšia vecná stránka 

riešenia problémov, hlavné príčiny porúch, havárií a optimálne rekonštrukcie, aby sa objekty 

mohli čo najskôr spoľahlivo využívať. 

 

2. Tesniace prvky 

Na tesnenie hrubozrnného podložia vodných stavieb sa využívajú vertikálne prvky ako 

sú oceľové štetovnicové steny, podzemné železobetónové, betónové steny, steny zo suspenzií, 

pilótové steny, alebo tryskovo injektované steny. Na tesnenie skalného podložia priehrad sa 

využívajú klasicky injektované clony. Steny môžu byť hydraulicky dokonalé (spoľahlivo 

zaviazané do nepriepustného podložia), alebo hydraulicky nedokonalé, keď ich nemožno 

z technických alebo ekonomických dôvodov zaviazať do nepriepustného podložia, ktoré sa 

obvykle nachádza veľmi hlboko.  

Na tesnenie podložia vodných stavieb je možné použiť aj horizontálne koberce 

z kvalitne  zhutnených  nepriepustných zemín,  alebo  chránených  tesniacich fólií, ktorými  sa   
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predlžuje dráha prúdenia a tým sa zmenšujú nepriaznivé hydrodynamické účinky. 

 

3. Kritériá stability  

Na zabezpečenie stability podložia vodných stavieb sa najčastejšie využívajú kritériá, 

ktorými sa analyzuje pohyb jemných častíc v póroch hrubozrnných zemín, alebo v puklinách 

hornín. V našich podmienkach je najdokonalejšie prepracovaná problematika štrkovitých 

zemín. V nich sa vyskytuje približne 5 % piesočnatých častíc, ktoré sa môžu pohybovať 

v póroch. Varovnou hranicou sú filtračné rýchlosti, pri ktorých sa pohyb začína (podľa 

slovenských predpisov ide o medzné rýchlosti); táto hranica je definovaná vzťahom 
417,0

var 0209,0 kv f =          (1) 

(k je súčiniteľ filtrácie). 

Limitnou filtračnou rýchlosťou je hodnota, pri ktorej sa už môžu v póroch premiestňovať 

všetky pohyblivé častice (podľa slovenských predpisov sa jedná o kritické rýchlosti); táto 

hranica je daná vzťahom 

 370,0
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 Na určovanie súčiniteľa filtrácie postačuje jednoduchý Beyer – Schweigerov vzťah, 

ktorý vychádza zo zrnitostného zloženia štrkovitých zemín 
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do uvedeného empirického vzťahu je treba dosahovať hodnoty charakteristických priemerov 

d60 a d10  v metroch, súčiniteľ filtrácie vychádza v metroch za sekundu; presnosť výsledkov je 

najlepšia pre teplotu podzemnej vody 10°C. 

V prípade porušenia betónových konštrukcií alebo tesnení v ich dilatačných škárach sa 

pohybujú aj štrkovité častice; ich rozmery môžu dosahovať až rozmery porúch. Preto je 

dôležité takéto polohy čo najskôr dotesniť, aby sa nezhoršovali vlastnosti zemín v podloží.  

Ak je podložie vodných stavieb tvorené piesočnatými zeminami, kritériá jeho stability 

sú dané limitnými hodnotami hydraulických gradientov (podľa slovenských predpisov 

kritickými gradientami). Jedná sa o hodnoty v rozsahu 

ilim  = 0,02 až 0,12         (4) 

Po ich prekročení nastáva stekutenie a pohyb piesočnatých zemín. Varovnými (na Slovensku 

medznými) by mali byť hydraulické gradienty s hodnotami 

ivar ≅ ilim/3 = 0,007 až 0,04        (5) 
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Z Darcyho zákona na základe gradientov a súčiniteľov filtrácie možno určiť aj 

varovné alebo limitné hodnoty filtračných rýchlostí. 

Pre pohyb prachovitých častíc v puklinách hornín sa vychádza z limitnej hodnoty 

filtračnej rýchlosti, ktorá bola v ruských laboratóriách stanovená experimentálne pre obvyklé 

podmienky približnou hodnotou 

vflimhor = 1,2 × 10-3  (m/s).        (6) 

Varovnou by teda mala byť už hodnota 

 vfvarhor = 4 × 10-4  (m/s). 

Mechanizmus filtračného porušovania štrkovitých zemín je spojený s odplavovaním 

pohyblivých častíc. Tým sa zväčšuje priepustnosť takéhoto prostredia, zintenzívňujú sa 

hydrodynamické účinky, zväčšuje sa rozsah filtračného porušenia podložia i deformácie 

vzdúvacích konštrukcií, ktoré v najnepriaznivejších prípadoch môžu viesť až k ich haváriám. 

V horninovom prostredí sa po odplavení prachovitej výplne puklín tiež zväčšuje jeho 

priepustnosť a do hrubozrnných vyššie položených vrstiev vniká podzemná voda 

s intenzívnejšími destabilizačnými účinkami na podložie vodných stavieb. 

V piesočnatých zeminách sa po stekutení a odplavení celých vrstiev z podložia 

prejavia veľké deformácie vzdúvacích konštrukcií, ktoré často končia ich haváriami. 

 

4. Kontrola účinnosti 

Na kontrolu účinnosti tesniacich prvkov vodných stavieb sa využívajú hladinové, 

rýchlostné, vztlakomerné a prietokové režimy. Tieto režimy sa sledujú v časovom vývoji 

a získané hodnoty sa sústavne porovnávajú s varovnými či limitnými hodnotami.  

Hladinové režimy sú významné najmä pre posudzovanie stability pokryvných 

nepriepustných vrstiev pod pätami vzdušných svahov priehrad a hrádzí, proti ich prelomeniu 

vztlakom. 

Rýchlostné režimy majú univerzálnu platnosť. Zisťujú sa v pozorovacích objektoch 

jednovrtovými metódami. Maximálne hodnoty filtračných rýchlostí by mali byť menšie ako 

varovné alebo limitné rýchlosti. Pozorovacie objekty sa zabudovávajú do zemných telies, 

hrubozrnných alebo skalných podloží vodných stavieb tak, aby charakterizovali režim 

prúdenia v rozhodujúcich polohách pre filtračnú stabilitu. 

Vztlakomerné režimy sa sledujú pod priehradami a poskytujú cenné informácie 

o účinnosti tesniacich clôn. 

Do drenážnych systémov priehrad a hrádzí sa odvádzajú priesaky z nádrží alebo 

vodných tokov.  Pri  vysokých  hodnotách  priesakových množstiev  sa do blizkosti tesniacich 
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prvkov zabudovávajú pozorovacie objekty, ktoré umožnia vykonať podrobnejšie analýzy.  

 

5. Rekonštrukcie 

Ak nie sú splnené podmienky stability, ak sú prekročené limitné (kritické) hodnoty 

rýchlostí alebo gradientov, treba rozhodnúť o rekonštrukciách tesniacich prvkov. 

Tesniace prvky priehrad sa v prípade potreby doinjektovávajú. Problémom je 

spoľahlivá lokalizácia priepustných polôh. 

Ohrozené telesá a podložia protipovodňových hrádzí sa stabilizujú tesniacimi stenami. 

Ich hĺbka obvykle sleduje len zabezpečenie stability hrádzí; hydraulicky nedokonalé steny 

teda nezabezpečujú ochranu území pred zvyšovaním hladín a z neho vyplývajúcimi 

nepríjemnými dôsledkami pre obyvateľov. 

 Problematiku stability jednej hate na Slovensku si vysvetlíme podrobnejšie. 

V dôsledku nedokonalého geologického prieskumu a chybného zahraničného projektu 

havarovalo jedno haťové pole a dva piliere krátko po uvedení časti stavby do prevádzky. 

Základové dosky a piliere sa zaborili do podložia o 1 až 5 m. 

V nasledujúcich odstavcoch budem venovať pozornosť len haťovému poľu. Jeho 

pôvodná poloha a poloha po havárii je schématicky znázornená na obr. 1.  Projektovaná dĺžka  
 

 
 

Obr. 1 Schéma časti haťového poľa pred a po havárii: l1, l2 – najkratšie priesakové dráhy. 
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oceľových štetovníc, ktorými malo byť utesnené podložie, bola navrhnutá na základe dvoch 

prieskumných vrtov umiestnených na brehoch rieky. Nový vrt, ktorý bol realizovaný po 

havárii pri strede havarovaného poľa ukázal, že štetovnice neboli zaviazané do súvislého 

nepriepustného podkladu, haťové pole bolo podomleté pri gradientoch i1 = ∆h/l1 = 4,7/16,8 = 

0,28, po odtrhnutí dosky od štetovníc i2 = 4,7/9 = 0,52; limitné hodnoty (0,02 až 0,12) boli 

teda prekročené veľmi významne, čo viedlo k rozsiahlemu odplaveniu piesku z podložia. 

 Pri rekonštrukčných prácach (obr. 2) treba predovšetkým dotesniť piesočnatú zeminu  

pod štetovnicovou stenou. Štetovnice je možné nadvariť a dobaraniť; to by však 

pravdepodobne spôsobovalo pri realizácii značné problémy. Výhodnejšie by bolo zrejme 

vytvoriť tesniacu stenu tryskovou injektážou, alebo pred štetovnicovou stenou zriadiť 

podzemnú betónovú stenu. Tesniaca stena dokonale zaviazaná do nepriepustného podložia 

umožňuje úplne vylúčiť destabilizačné hydrodynamické účinky. 

 
Obr. 2 Návrh rekonštrukcie havarovaného poľa hate dotesnením piesočnatého podložia 

a založením novej dosky na stĺpoch tryskovej injektáže. 
 

Druhou dôležitou úlohou bude vytvorenie novej stabilnej základovej dosky hate. 

Piesočnaté podložie pod havarovanou doskou je zrejme kypré; v každom prípade je potrebné 

stav podložia preveriť, napríklad dynamickými penetračnými skúškami. Havarovaná doska by 

mohla zostať na mieste, bolo by ju možné prevŕtať a vytvoriť pre novú dosku nosné stĺpy 

tryskovej injektáže.  
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Pri alternatívnom riešení by sa havarovaná doska odstránila, vyplavená piesočnatá 

zemina by sa nahradila štrkovitou zeminou, hrubozrnné podložie by sa potom hĺbkovo 

vibračne zhutnilo a nová základová doska by sa založila plošne. Do úvahy prichádza aj 

založenie novej dosky na vŕtaných pilótach, ktoré by si nevyžadovali hĺbkové zhutňovanie 

podložia.  

Najväčšie filtračné porušenie sa prejavilo pod ľavostranným pilierom, ktorý sa zaboril 

do podložia viac ako 5 m. Príčinou je existencia veľmi priepustnej štrkovitej vrstvy pri dne 

rieky. Predĺženie štetovnicovej steny do územia na ľavom brehu rieky nebolo účinné. Bude 

zrejme potrebné vytvoriť novú tesniacu stenu okolo všetkých objektov na ľavej strane hate. 

 

6. Závery 

Najväčšie riziko pre všetky druhy vodných stavieb predstavujú piesočnaté podložia, 

ktoré z nejakých dôvodov neboli dokonale utesnené. Pri hydrodynamickom i seizmickom 

namáhaní sa piesočnaté zeminy pod vodou dostávajú do tekutého stavu a úplne strácajú svoju 

pevnosť. Najspoľahlivejšie riešenia v takýchto prípadoch ponúkajú kvalitné tesniace steny 

zaviazané do nepriepustného podložia. Na vzdušnej strane sa potom nemôžu uplatňovať 

hydrodynamické účinky s destabilizačnými účinkami na podložie a na stavebné konštrukcie. 

Aby takéto konštrukcie boli stabilné aj počas zemetrasení, treba piesočnaté podložie 

stavebných konštrukcií kvalitne vibračne zhutniť. 

Príčiny porúch mávajú svoj pôvod v nezodpovednom prieskume, v chybnom projekte, 

nekvalitnej realizácii alebo nevhodnom užívaní. V uvedenom príklade havárie vakovej hate 

neboli chyby v stavebnej firme, ktorá plne rešpektovala projekt. Po haváriách treba rýchlo 

realizovať rekonštrukčné práce. Všetky alternatívy musia byť koncepčne a technicky správne. 

Najvhodnejšiu alternatívu a ekonomicky najefektívnejšie riešenie musí dohodnúť projektant 

s dodávateľmi rekonštrukčných prác. 

 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠ SR č. 1/0619/09 „Zohľadnenie rizík pri 
navrhovaní geotechnických konštrukcií“. 

 
 


