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TĚSNÍCÍ CLONA MVE ČESKÉ VRBNÉ 
 

Anotace: 
Water seepage through the embankment surrounding a power plant has been diminished by 
realization of a watertight curtain by using chemical gouting and construction of a 
polyurethane cut-off wall. Not just the ingresses into the engine hall were elimitated, but – 
before all – the operating water level could be heightened by 40 cm. And the Vltava waterway 
České Budějovice – Hluboká could be completed by this solution. 
 
ÚVOD 

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 
vyvolalo velké stavební úpravy pro zvýšení plavební hladiny na kótu 379,00 m. n. m. Bvp pro 
stavbu „Plavební komory České Vrbné“. Bez těchto úprav by nebylo možné zajistit trvalé 
zvýšení provozní hladiny o 40 cm a její spolehlivé udržování. Sanační práce se prováděli ještě 
před zvýšením hladiny Vltavy, aby bylo zabráněno podstatnějším průnikům a průsakům vody 
do objektu elektrárny. 
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Technické řešení 
Monitoring 

Před vlastní realizací byl vyhlouben pozorovací vrt, na sledování hladiny podzemní vody. 
Vrt byl proveden do hloubky 7m o průměru 150 mm se zapažením perforovanou pažnicí. 
Hladina podzemní vody byla pravidelně sledována po celou dobu realizace výstavby. Po 
dohodě s provozovatelem bude v období 1 roku ve čtvrtletních periodách sledován aktuální 
stav těsněného objektu a hladina vody v kontrolním vrtu. 
 
Sanační práce 
Projekt sanace vypracovaný společností GME CONSULT řeší provedení těsnících 
injektážních prací v několika krocích: 
1. Těsnění navážek podél levobřežní betonové zdi a okolí konstrukce – vytvoření 

podzemní těsnící stěny se sníženou propustností. 
2. Těsnící injektáž proti zatékání do stropu strojovny 
3. Těsnění spáry uložení stropních panelů strojovny 
4. Těsnění dilatační zprávy mezi objektem jezu a objektem elektrárny. 
5. Injektáž trhlin, technologických a pracovních spár. 
6. Snížení propustnosti betonových konstrukcí krystalizačním nátěrem.  
 
 
1. TĚSNĚNÍ NAVÁŽEK PODÉL LEVOBŘEŽNÍ BETONOVÉ ZDI A OKOLÍ 

KONSTRUKCE – VYTVOŘENÍ PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ STĚNY SE SNÍŽENOU 
PROPUSTNOSTÍ 

První krok sanačních prací řeší snížení hladiny podzemní vody v náspech okolo vtokového 
objektu elektrárny a tím snížení rychlosti proudění vody podél levobřežní betonové zdi. Cílem 
těchto injektážních prací je vytvoření souvislé těsnící clony. Pro efektivnější snížení 
nepropustnosti byla navržena injektáž ve dvou řadách vzdálených od sebe 1 m. Hloubka 
vrtání byla od 4 do 7 m tak, aby bylo zastiženo nepropustné podloží. Vrtací práce byly 
prováděny vrtací soupravou Morath AK 35/HBL 70 na nosiči Bobcat 435. Injektáž se 
prováděla jednak pomocí samozavrtávacích svorníků IBO 32 mm a nebo pomocí 
manžetových injektážních trub. Ty byly použity hlavně ve vytypovaných rizikových místech, 
protože pomocí dvojitého obturátoru umožňují injektáž v jednotlivých horizontech. Pro 
zatěsnění navážek byl navržen jednosložkový PU CarboStop 41. Postupnou injektáží byla 
vytvořena souvislá podzemní stěna, která znemožňuje resp. snižuje proudění vody okolo 
levobřežní zdi a její průsak do okolní zeminy. 
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Pro snadnější osazení injektážních tyčí bylo souběžně vrtáno s cementovým výplachem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               souvislá řada injektážích trub injektáž pomocí dvojitého obturátoru 

 
2. TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PROTI ZATÉKÁNÍ DO STROPU STROJOVNY 

Utěsňující injektáž zeminy u stěny strojovny byla obdobně provedena pomocí 
manžetových injektážních trub ve dvou řadách vzdálených od sebe 1m. Po odstranění 
betonové konstrukce (panelu) v pásu širokém cca 80cm, tloušťky 20 cm byla první řada 
osazena těsně u stěny elektrárny. Druhá řada je proti první posunuta o 0,5 m. Proinjektováním 
zeminy kolem tyčí se vytvoří souvislá podzemní stěna, která zabrání vsakování spodní vody 
do stropu a stěn strojovny. Pro zlepšení tohoto efektu byla ještě pod úrovní stropu osazena 
drenáž průměru 110 mm. 
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3. TĚSNĚNÍ SPÁRY ULOŽENÍ STROPNÍCH PANELŮ STROJOVNY 

Vyplnění odlehčovacích otvorů ve stropních panelech a utěsnění spáry mezi stropem a 
stěnou bylo navrženo na základě provedeného měření termokamerou, které prokázalo 
prosakující vlhkost. Výplň odlehčujících dutin polyuretanovou pěnící hmotou byla provedena 
do vzdálenosti cca 2 m od podpor panelů a to u 10 ks panelů uložených na obvodové zdi a u 2 
ks panelů uložených na střední zdi. U jednoho panelu osazeného u zdi nad vtokem byla 
provedena výplň obou dutin v celé délce panelu. Polyuretanová hmota byla vpravena  
do dutin pomocí vývrtu průměru 14 mm. Aplikace byla provedena z venkovní strany do čel 
prefabrikátů. Stávající hydroizolace stropu v zasažených místech byla obnovena. Stejně byla 
těsněna i styčná spára mezi čelem panelů a přizdívkou. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ ZPRÁVY MEZI OBJEKTEM JEZU A OBJEKTEM 

ELEKTRÁRNY 

Tento krok je má za cíl odstraněnit průsak touto dilatací do prostoru schodiště. Zatěsnění 
dilatační spáry bylo provedeno vrty ze schodišťového prostoru tlakovou injektáží 
metakrylátovým gelem. 
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5. INJEKTÁŽ TRHLIN, TECHNOLOGICKÝCH A PRACOVNÍCH SPÁR 

Dodatečné utěsnění trhlin a pracovních spár v betonových konstrukcích bylo realizováno 
pomocí armované injektáže. Před prováděním injektážních prací byla do injektážních vývrtů 

umístěna armovací ocel. Dotěsnění se 
provádělo injektážní hmotou typu PUR 
s vysokou konečnou pevností tlakem do 10 
Mpa. Práce se prováděli z vnitřní i vnější 
strany betonových zdí. Postupně byly 
provedeny injektážní vývrty šikmo po obou 
stranách trhliny nebo pracovní spáry takové 
délky aby prošly spárou do vzdálenosti cca 
15 cm za spáru. Vývrty se prováděli střídavě 
po obou stranách spáry cca 6 vývrtů na 1 mb 
spáry nebo trhliny. Počet vrtů byl volen tak, 
aby se injektážní medium ve spáře propojilo 
a zatěsnění bylo spojité. 
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6. SNÍŽENÍ PROPUSTNOSTI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ KRYSTALIZAČNÍM 
NÁTĚREM 

Pro snížení průsaků byl proveden 
izolační a ochranný nátěr proti 
průsakům vody přes betonové stěny 
krystalizačním materiálem. Projektová 
dokumentace řeší provedení 2 nátěrů 
materálem MASTERSEAL 501, který 
po aplikaci na vlhký povrch betonu 
zajistí tvorbu krystalické struktury v 
pórech a kapilárách betonu a tím beton 
dotěsní. Celková ošetřená plocha byla 
asi 500 m2.  
 
 
Závěr 

Následné měření hladiny v kontrolním vrtu po navýšení hladiny stejně jako zastavení 
průsaků do elektrárny prokázalo vhodnost použitého technického řešení. 


