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TĚSNĚNÍ HORNINOVÉHO MASIVU POD PŘEHLEDNÍ HRÁZÍ 
VODNÍHO DÍLA KOHÚTKA 

 
Anotace:   
The accumulation reservoir Kohútka is located in the Javorníky Mts. It will serve as the 
reservoir of water to snowing. The height of the dam is max. 20 m. It was constructed as the 
reinforced construction. Due to bad geotechnical conditions under the dam (strongly 
weathered claystones with high permeability) it was decide to make grouting. As the grout it 
was chosen the CarboPur resin. The dam underground was sealed and the reservoir is under 
operation now. 
 
1. ÚVOD 

Referát se zabývá  problematikou utěsňování silně porušeného horninového masivu pod 
budoucí hrází akumulační nádrže Kohútka. Objekt byl  realizován  ve II. pololetí roku 2009 za 
účelem zadržení vody pro zimní zasněžování lyžařského areálu. Vzhledem ke stavu  
a porušenosti masivu bylo nutno použít chemické těsnící hmoty a hustou síť injektážních vrtů 
vybavených speciálními tyčemi. 

Akumulační nádrž Kohútka se nachází pod hřebeny horského masivu Javorníky 
v blízkosti česko-slovenské hranice. Nadmořská výška objektu činí 675 – 701 m nad mořem. 
Samotný objekt  slouží jako zásobní nádrž vody pro zasněžování lyžařského areálu, který se 
nachází bezprostředně nad ním. Hráz akumulační nádrže Kohútka dosahuje výšky až 20 m a 
byla budována jako vyztužená zemní konstrukce. 

Těsnící práce si vynutila geologická situace, kde bylo zjištěno silné poškození 
horninového masivu. V případě realizace objektu bez důkladné izolační clony by 
pravděpodobně docházelo k značným únikům vody a v krajním případě by objekt nesplnil 
požadovanou funkci. Bylo nutno realizovat ještě před výstavbou etapovitou injektáž po 
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etážích. Základní – nultá etáž se realizovala bezprostředně pod budoucím dnem přehradní 
hráze, I. a II. etáž pak v bočních svazích, do kterých byla hráz  zavázána.  

 
2. GEOLOGICKÁ STAVBA 

V podloží hráze akumulační nádrže Kohútka se nacházejí horniny vsetínských vrstev – 
středně až hrubě rytmický flyš s převahou jílovců nad pískovci.  

Svrchní část horninového prostředí byla výrazně postižena zvětrávacími procesy. Jílovce 
byly rozložené na štěrky jílovité až jíly štěrkovité, pevné konzistence. Směrem do hloubky se 
kvalita hornin zvyšovala. Kvalitní horninový masiv reprezentovaný prachovci (R4-R3) se 
nacházel v hloubce 7.00-7.50 m pode dnem hráze. 

Pro ověření hydraulických parametrů podloží byly v podzákladí hráze provedeny 
vsakovací zkoušky ve vrtech. Původně navržené vodní tlakové zkoušky nebyly s ohledem na 
výrazně rozvolněný masiv prováděny.  

Celkem byly provedeny tři zkoušky, které byly vyhodnoceny formou závislosti množství 
vsakované vody na čase. Výsledky jsou shrnuté v tabulce 1.  
 
Tabulka 1  Výsledky vsakovacích zkoušek  

Zkouška Vsakované 
množství Q (l) 

Celkové 
snížení s 

(m) 

Koeficient 
průtočnosti 
T (m2.s-1) 

Koeficient 
filtrace kf (m.s-1) 

č.1 120,44 1,36 3,16E-02 4,22E-03 
č.2 120,44 1,35 3,39E-02 4,52E-03 
č.3 120,44 1,36 3,23E-02 4,31E-03 

průměr     3,26E-02 4,35E-03 
 

Výsledný koeficient filtrace (průměrná hodnota činila kf=4.35.10-3 m.s-1) odpovídá dosti 
silně propustnému prostředí.  S ohledem na propustnost prostředí bylo nutno utěsnit podloží 
pod hrází injekční clonou.  

Projektová dokumentace navrhla utěsnit jak podloží hráze, tak boční svahy, do kterých 
byla hráz postupně zavazována. Původně bylo navrženo provést injektáž v podloží a ve 
čtyřech etážích. Na základě rozhodnutí investora a stavebního dozoru byly injekční práce po 
dokončení 2.etáže ukončeny a ve 3.a 4. etáži se již neprováděly.  
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3. INJEKTÁŽNÍ  PRÁCE 

Samotné těsnící práce se realizovaly metodou vysokotlaké injektáže přes zavrtávané 
injektážní svorníky vybavené ztracenou korunkou. Schéma těsnění 0. etáže je uvedeno na obr. 
č. 1, schéma utěsnění I. a II. etáže pak na obr. č. 2. Těsnící medium rychle reagující injektážní 
pryskyřice CarboPur bylo vtlačována přes injektážní svorníky do stanovené hloubky, která 
činila při 0. etáži 6 m s roztečí  vrtů 50 cm, přičemž se použilo dvou řad ve vzájemné 
vzdálenosti 25 cm. Při I. a II. etáži se postupovalo obdobně, přičemž hloubka injektáže byla 
5m. Použité závrtné injektážní tyče jsou uvedeny na obr. č. 3. Ústí vrtů vybavených závrtnými 
tyčemi bylo důsledně utěsňováno polyuretanovou hmotou.   

 
Obr. č. 1  Schéma situování injektážích vrtů – 0. etáž 

 

 
Obr. č. 2  Schéma situování injektážních vrtů – I. a II. etáž 
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Obr. č. 3   Závrtné injektážní tyče 

 

Vzhledem k silné porušenosti masivu bylo docilováno poměrně nízkých provozních tlaků 
těsnícího media. Směr injektáže byl plynulý od vnitřních vrtů směrem k bočním úsekům.   

K vrtání se použil vrtací stroj Caterpillar na pásovém podvozku – viz obr. č. 4. Vrtné a 
injektážní práce byly realizovány v úzké spolupráci s firmou Ziko Sanace, s.r.o.  

Při vrtných pracích se ověřila vysoká porušenost masivu a bylo nutno injektovat postupně 
v malých dávkách, aby nedocházelo k únikům hmoty mimo zvolenou oblast.  

 

 
Obr. č. 4   Vrtná souprava Caterpillar 

 
4. ZÁVĚR 

Těsnící injektáž podzákladí hráze akumulační nádrže díla Kohútka splnila svůj cíl. Bylo 
také vyhověno požadavkům životního prostředí, kdy se zvolila certifikovaná hmota pro 
použití ve styku s pitnou vodou. V současné době je vodní dílo již v provozu a plní svou 
funkci. 


