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VD KAROLINKA – TBD PŘI REALIZACI PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ 

STĚNY 

KAROLINKA DAM – DAM SAFETY SUPERVISION DURING DIAPHRAGM 

WALL CONSTRUCTION 

Jiří Hodák 
 

Abstrakt:  
Vodní dílo Karolinka na Stanovnici prošlo v roce 2013 zásadní rekonstrukcí. Jedním z hlavních 

stavebních objektů byla realizována jílocementová podzemní těsnící stěna v téměř celé délce hráze do 

hloubky 19 m pro zajištění odpovídající těsnící funkce hráze. V zavázáních pak byl těsnící prvek 

proveden podzemní stěnou realizovanou pomocí tryskové injektáže. Toto představovalo významný 

zásah jak z pohledu vlastní konstrukce hráze, tak z pohledu zatížení koruny hráze hloubícím 

mechanismem. Práce probíhaly při významně snížené hladině vody v nádrži. Příspěvek popisuje 

provedené zásahy z pohledu technickobezpečnostního dohledu, který byl při stavbě velmi intenzivní. 

Jsou popsány stávající i nově instalovaná měření pro sledování deformací a průsakového režimu hráze 

při realizaci stěny. Dále jsou prezentovány výsledky měření a diskutováno porovnání s předpoklady a 

odhady před stavbou. V závěru jsou shrnuty zkušenosti a doporučení pro obdobné realizace. 

 
Abstract: 

There was a major rehabilitation at Karolinka dam on Stanovnice River in 2013. The bentonite 

diaphragm wall was one of the most significant constructions with its length over the whole dam and 

19 m depth. Jet grouting technology was used at the ends of the diaphragm wall as a connection to the 

gallery and abutment. This works were important intervention into the dam body and also, the dam 

crest additional load from the wall excavator was significant. All works must have been performed 

during very low reservoir water level. As the paper describes, the dam safety supervision was quite 

intensive during rehabilitation works. Current and new installed measurement devices for deformation 

and seepage monitoring are described as well. Furthermore, the measured and observed results are 

presented and there is also discussion about the designed values presumptions. As a conclusion, the 

experience gained and recommendations for similar rehabilitation works are summarized. 

Klíčová slova: TBD, Karolinka, rekonstrukce, těsnící stěna, trysková injektáž 
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1. ÚVOD 

Vodní dílo Karolinka na Stanovnici bylo vybudováno v osmdesátých letech minulého století 

především k zajištění odběru pro úpravnu pitné vody, dnes slouží jako zdroj pro několik 

desítek tisíc obyvatel Vsetínska a Vlárska. Dalším účelem je především transformace 

povodňových průtoků a zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku. VD Karolinka 

bylo pro účely TBD zařazeno do II. kategorie ve smyslu (§ 7) Vyhlášky ministerstva 

zemědělství č. 471/2001 Sb. Prakticky od prvního napouštění je VD Karolinka provozováno v 

omezeném režimu z důvodu nadměrných průsaků přes těleso hráze. 

Rekonstrukce vodního díla Karolinka realizovaná v letech 2012 a 2013 spočívala především 

v realizaci podzemní těsnící stěny v jádru hráze, dále ve zkapacitnění odpadní chodby od 

šachtového přelivu, odstranění propustku v podhrází a v instrumentaci zařízením pro TBD. 

Rekonstrukce vodního díla zajistila především problematickou filtrační stabilitu násypu hráze 

a zabezpečení vodního díla proti přelití při průchodu KPV10 000. Během rekonstrukce díla 

byl prováděn intenzivní technickobezpečnostní dohled. 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE 

Hráz je nehomogenní, sypaná z místních materiálů se středním zemním těsněním napojeným 

na betonovou injekční štolu. Střední těsnící jádro je oboustranně rozšířeno o přechodovou 

zónu ze zahliněných štěrků. Stabilizační část hráze je nasypána z místních údolních štěrků. 

V r. 1989 - 2003 byl dodatečně proveden drenážní systém z perforovaných PVC trubek. 

Drény odvodňují svahy do sběrných šachet na bermách a odtud je po spádnici voda odvedena 

trubkami až do patních drénů. Podloží je těsněno jednořadovou injekční clonou do hloubky 

průměrně 30 m injektovanou z chodby a z terénu na obou březích. Spodní výpusti, odběry a 

odpadní štola jsou umístěny v jednom funkčním objektu – v odběrné věži. Na odběrné věži je 

umístěna strojovna, z níž se provádí manipulace s návodními hradícími tabulemi výpustných 

a odběrných zařízení. Bezpečnostní nehrazený šachtový přeliv je samostatný objekt 

předsunutý před odběrnou věží. V základové části se šachtový přeliv propojuje do jednoho 

celku se spodní částí odběrné věže a společným objektem je patrová výpustná chodba. Ve 

věži jsou vodárenské odběry ve třech etážích. VD má spodní výpusti DN 800 mm s vtoky 

umístěnými v kruhové stěně odběrné věže. 

Napouštění nádrže bylo zahájeno v roce 1984. Během prvního napouštění byly již v roce 

1986 zaznamenány výsaky vody ze vzdušního líce hráze, max. hladina zásobního prostoru 

byla dosažena v roce 1987 a v témže roce byla z důvodu obav o bezpečnost díla z důvodů 

nadměrných průsaků snížena trvale o cca 2 m. V následujících letech byly jako protiopatření 

prováděny drenážní pera z laviček a vzdušní paty hráze, čímž vzniknul drenážní systém 

odvodňující nejhorší místa výsaků vody. Měřením v rámci TBD byla prokázána korelace 

mezi hladinou vody v nádrži a množstvím průsaků, dobře byly průsaky vizuálně 

pozorovatelné především v zimním období při relativně nízké sněhové pokrývce, viz obr. č. 1.  
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Obr. č. 1 Výsaky vody z nádrže na vzdušní líc, rok 2006 

 

Průtoky v drenážním systému byly rovněž silně závislé na srážkách, nicméně statistickou 

analýzou byly identifikovány výškové horizonty v tělese hráze, při jejichž překročení (hladiny 

vody v nádrži) měřený průsak výrazně vzrůstal. Drenážní systém byl průběžně rozšiřován, 

v posledních letech před rekonstrukcí byla zásobní hladina vody v nádrži z obav o filtrační 

stabilitu násypu hráze udržována až o cca 3 m níže.  

3. DŮVODY REKONSTRUKCE DÍLA 

Důvody vedoucí k přípravě a provedení zásadní rekonstrukce díla lze shrnout následovně: 

 Hlavním důvodem pro plánování rekonstrukce hráze VD Karolinka byly obavy 

o filtrační stabilitu hráze v důsledku nadměrných průsaků. Toto bylo způsobeno 

špatným provedením těsnícího jádra a stabilizačních částí hráze, při stavbě 

docházelo zřejmě k zásadní technologické nekázni, viz obr. č. 2, kde jsou patrné 

kaluže při výstavbě na pracovní spáře.  

 Prakticky od prvního napouštění bylo VD Karolinka provozováno v omezeném 

režimu. Již při prvním napouštěním nádrže v únoru 1986, kdy hladina vody v 

nádrži byla cca 2,40 m pod hranou bezpečnostního přelivu a současně maximální 

kóty zásobního prostoru Mz=519,82 m n.m., se na vzdušním líci hráze objevily 

výsaky. Od roku 1998 bylo dílo provozuschopné pro nejvyšší hladinu 518,50 m 

n.m., tedy cca 1,3 m pod kótou zásobního prostoru. Vodní dílo tak nemohlo 

bezpečně využívat zásobní prostor jak pro odběry k zásobování pitnou vodou. 
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Obr. č. 2 Technologická nekázeň při výstavbě 

 Bylo prokázáno, že těleso hráze je značně nehomogenní. Ve zhutněných štěrcích 

vzdušní stabilizační se nacházely oblasti se zvýšenou propustností, omezené méně 

propustnými zónami, což vedlo k vytváření výsaků na vzdušním líci hráze. K 

vytváření výsaků přispívala i nehomogenita velmi tenkého hlinitého těsnícího 

jádra.  

 Provedeným geotechnický průzkumem v roce 2010 bylo znovu prověřeno, že 

koruna těsnícího prvku se nacházela níže, než dle projektu. Skutečná úroveň 

koruny jádra se průměrně nacházela cca 1,5 m pod korunou, tedy asi o metr níže, 

než dle projektu. Nastoupání vody v jednom z vrtů o cca 10 m téměř na kótu 

hladiny v nádrži u vrtu provedeného na vzdušním líci těsnícího jádra bylo také 

varovné a nepříznivé zjištění. 

 Měřením a regresní analýzou byla identifikována propustnější oblast jádra nad 

úrovní cca 517 m n.m. a pod úrovní cca 515 m n.m., což bylo potvrzeno 

geofyzikálním průzkumem.  

 VD Karolinka nebylo zabezpečeno pro převedení kontrolní povodňové vlny 

KPV10 000, při převádění extrémních povodní bezprostředně hrozila destrukce 

objektu odpadní šachty v důsledku vzniku tlakového proudění, přičemž situaci 

významně zhoršoval propustek v odpadním korytě v podhrází. Rovněž byla 

přítomna rizika v oblasti koruny hráze, kde nepropustné jádro nebylo výškově 

v souladu s projektem.  

 Bezpečnost VD Karolinka tak před rekonstrukcí nebyla zcela zajištěna. Do 

provedení nápravných opatření uvedených výše bylo dílo provozováno s co 

možná nejnižší hladinou vody v nádrži, vzhledem k nutnosti zajištění 

vodárenských odběrů. 
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4. HLAVNÍ CÍLE REKONSTRUKCE 

Z výše uvedených důvodů pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti VD Karolinka byla 

v etapových zprávách o TBD, např. v [1] doporučena provést neodkladně tato nápravná 

opatření: 

 Odstranit propustek na korytě v podhrází, který významně snižuje kapacitu toku a 

potažmo odpadní štoly a bezpečnostního přelivu. 

 Na základě hodnocení průsakového režimu, provedené regresní analýzy průsaků a 

výsledků geotechnického průzkumu co nejdříve provést utěsnění těsnícího jádra 

po úroveň cca 504 m n.m., tj. výška těsnící stěny cca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

19 m a těsnění provést po celé délce hráze.  

 Provést opatření zajišťující bezpečné provedení KPV10 000 přes vodní dílo 

(zkapacitněním odpadní chodby od šachtového přelivu). 

 Modernizovat zařízení pro měření a pozorování v souladu s již připravenou 

projektovou dokumentací. 

Provozovatel díla Povodí Moravy s.p. proto přistoupil k projektové přípravě a výsledkem byla 

tato opatření: 

 Odstranění propustku v podhrází. Jedná se o propustek přes řeku Stanovnici, který 

se nachází několik desítek metrů za vývarem. Most byl vybudován jako spojovací 

komunikace pro účely stavby VD Karolinka. Propustek byl odstraněn v 11/2012 

jako jedna z prvních prací v rámci rekonstrukce vodního díla.  

 Realizace úprav stropu odpadní chodby a sanace povrchů. V rámci této 

rekonstrukce došlo ke zkapacitnění odpadní štoly na Q10 000TR a sanaci částí 

konstrukce, které projevovaly známky degradace. Důvodem je mimo degradaci 

materiálů především to, že při tlakovém proudění při převádění extremních 

povodní v odpadní chodbě může dojít k destrukci konstrukce odpadní chodby.  

 Realizace podzemní těsnící stěny z koruny hráze. Stavba se skládala z vybudování 

těsnící clony v horní části těsnícího jádra hráze. Rozsah těsnící clony je určen na 

základě provedených geotechnických průzkumů s uvážením výsledků měření 

průsakových množstev, měřených při různých stavech hladiny vody v nádrži. 

Těsnící clona je navržena po celé délce hráze a od zavázání na injekční štolu má 

celkovou délku 355,00 m. Tloušťka těsnící clony je určena na základě doporučení 

STU Bratislava 0,60 m. Hloubka těsnící clony bude proměnná, od 10,50 m po 

19,30 m. Celková plocha těsnící clony je 4 777,0 m2. Těsnící clona je navržena 

jako klasická kopaná podzemní těsnící stěna z cemento–bentonitové 

samotvrdnoucí suspenze šířky 0,60 m. Hloubena bude z koruny hráze. Během 

provádění akce „VD Karolínka – těsnící clona“ byla hladina v nádrži dočasně 

snížena na kótu 510,00 m n.m. 

 Doplnění monitoringu TBD. Jedná se především o vybudování pozorovacích vrtů 

v tělese zemní hráze a kontrolní výškové body na návodním líci pod korunou 
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hráze. Vybudováno bylo 10 ks nových pozorovacích vrtů v tělese hráze. Kontrolní 

výškové body 16 ks na návodním líci. Dále v 16 profilech na koruně hráze (bod + 

odrazný terč, na vzdušním líci koruny hráze a na vzdušní straně konstrukce 

vlnolamu) pro měření vodorovných vzdáleností při výstavbě těsnící clony 

(konvergence koruny). Instalace 2 ks nových měrných žlabů pro měření průsaků v 

levé a pravé koncové údolní části injekční chodby. Instalace stávajícího 

automatického náklonoměru místo manuálního optického a zapojení do nového 

systému, měření náklonu v obou směrech. Všechna nově instalovaná zařízení 

(pozorovací vrty, měrné přepážky atd.) byla vystrojena automatickými snímači a 

zapojena do nového systému monitoringu. Dále vybraná stávající zařízení pro 

měření a pozorování (např. pozorovací vrty, tlakoměrné vrty apod.) byla také 

vystrojena automatickými snímači.  

 

 

Obr. č. 3 Příčný řez se zobrazením podzemní stěny a nových pozorovacích vrtů 

5. PŘÍPRAVA PŘED STAVBOU Z POHLEDU TBD 

Příprava z pohledu TBD spočívala v instalaci doplňujících speciálních měřících zařízení 

v dostatečném předstihu před stavbou cca 3 roky, aby bylo možné mít dostatečná data již 

z období před rekonstrukcí.  

V roce 2010 v rámci výzkumného projektu CREA Hydro&Energy ve spolupráci se 

společností GEOtest a.s.byly provedeny 4 vrty hloubky 20 m z koruny hráze do vzdušní části 

těsnícího jádra. Do vrtů byly do dvou výškových úrovní (13 a 20 m) osazeny snímače 

pórového tlaku (8 ks), které rovněž měří teplotu. Data byla měřena s hodinovou četností a 

přenášena pomocí GSM modulu. 
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Obr. č. 4 Příprava snímačů pórového tlaku před spuštěním do vrtu a zatěsněním 

 

Dalším doplňujícím měřením pro vyhodnocení účinnosti těsnící stěny bylo realizování 

sledování jádra hráze metodou EIS (Elektrická impedanční spektrometrie) v rámci 

mezinárodního projektu EUREKA E!4981. Monitorování změn probíhajících v zemině hráze 

metodou elektrické impedanční spektrometrie bylo zahájeno v roce 2011. EIS je nepřímá 

měřicí metoda, která využívá frekvenční závislost elektrických impedančních charakteristik 

k analýze vlastností zemin. Metoda EIS představuje citlivý nástroj pro sledování jevů 

podmíněných změnou elektrické vodivosti zemin vyvolanou např. změnou obsahu či 

elektrických vlastností vody (např. sledování vlhkosti v zeminách). V blízkosti snímačů 

pórových tlaků byly provedeny penetrační sondy, do nich těsnicího jádra z koruny hráze 

instalovány čtyři sondy pro měření metodou elektrické impedanční spektrometrie. Umístění 

sond, jejich celková délka 13 m, délka měřicích elektrod 0,05 m a pozice snímačů na sondě – 

nepravidelné dělení vycházelo z polohy pozorovaných výronů, znalosti charakteristik 

použitých materiálů, a technické dokumentace výstavby hráze. Monitorování, které je 

prováděno pravidelně jedenkrát měsíčně přístrojem Z-metr III, je doplněno měřením při 

mimořádných situacích – vyšší intenzita či četnost srážek (déšť, sníh), nárůst resp. pokles 

hladiny vody v nádrži, mráz atd. Změny probíhající v zemině hráze jsou sledovány 

prostřednictvím elektrických veličin vycházejících z principu měřicí metody Odděleně je 

zjištěna reálná (elektrický odpor R) a imaginární složka (reaktance X – zdánlivý elektrický 

odpor) elektrické impedance Z. 
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Obr. č. 5 Instalace elektrod EIS ve 4 profilech z koruny hráze 

 

Dále jsme v rámci přípravy před rekonstrukcí sestavili matematický 2D kontrolní model hráze 

pro výpočet proudění podzemní vody, globální stability a deformací v důsledku hloubení rýhy 

pro těsnící stěnu a přitížení hloubícím mechanismem. Výpočty proudění podzemní vody 

metodou MKP a výpočty stability metodami mezní rovnováhy byly provedeny v programu 

GeoStudio 2007. Model hráze VD Karolinka pro výpočty proudění podzemní vody v modulu 

SEEP/W a pro navazující výpočty stability v modulu SLOPE/W byl sestaven na základě 

dostupných geometrických podkladů zahrnující plánovanou těsnící clonu umístěnou cca v ose 

hráze. V rámci nezbytného zjednodušení a nutné schematizace je proveden jako 

dvourozměrný (2D) ve vertikální rovině, přičemž byl proveden v jednom údolním řezu PF km 

0,190. Z našich předešlých výpočtů bylo prověřeno, že vypouštění hráze ani jiné běžné 

zatěžovací stavy nepředstavují pro hráz problém a že stupně bezpečnosti (SB) jsou vyšší, než 

požaduje norma ČSN 75 2310 Sypané hráze. Cílem výpočtů před realizací stavby tak bylo 

prověřit lokální stabilitu koruny při přitížení hloubícím bagrem ve variantách 60 a 120 tun a 

dále zjistit přibližnou velikost očekávaných svislých a vodorovných deformací/posunů koruny 

hráze jak v důsledku přitížení bagrem, tak v důsledku hloubení rýhy, byť v lamelách, jako 

vodítko pro určení mezí bdělosti pro měření konvergence (horizontálních) a svislých posunů 

během stavby. Výsledky lokální stability koruny pro bagr celkové hmotnosti 120 tun 

naznačily možnosti nestability vzdušní strany koruny hráze (SB po 1,0 viz obr. č. 7), proto 

bylo po dohodě s investorem a dodavatelem stavby použito rypadlo/bagr nižší hmotnosti cca 

80 tun, pro které už byla lokální stabilita přijatelná. 

 
Obr. č. 6 Lokální stabilita oblasti koruny hráze, smyková plocha SB=1,44 pro bagr 120t 

1.44
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Obr. č. 7 Lokální stabilita oblasti koruny hráze, smyková plocha SB=0,87 pro bagr 120t 

 

Dále jsme ověřovali výpočty projektanta i zhotovitele stavby vlastním kontrolním výpočtem 

napětí a deformací pomocí metody konečných prvků v modulu SIGMA/W. Výsledky 

naznačily, že při přitížení bagrem a současně kopání stěny do plné hloubky v místě bagru při 

zalití pažící/těsnící jílocementovou suspenzí lze očekávat deformace koruny hráze vodorovně 

směrem do hloubené rýhy (svírání) o cca 10 mm a svisle směrem dolů (sedání) o cca 15 mm. 

Tyto výsledky platí za předpokladu, že se bagr s drapákem váhy cca 20 t otáčí přes vzdušní líc 

hráze a vzdušní strana koruny hráze je tak úměrně tomu více zatížená. Tyto výsledky byly 

řádově v souladu s výpočty projektanta i zhotovitele stavby. 

 
Obr. č. 8 Lokální stabilita oblasti koruny hráze, smyková plocha SB=0,87 pro bagr 120t 
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Další přípravnou prací před stavbou bylo vybavení koruny hráze pro měření svislých posunů 

pomocí velmi přesné nivelace (VPN) na návodním líci těsně pod korunou. Toto bylo 

provedeno 16ks zarážených kontrolních bodů z roxorů. Měření na těchto bodech bylo 

plánováno jen po dobu stavby, ověřovacího provozu, případně s pár let po stavby, čemuž toto 

provedení plně vyhovovalo, viz obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9 Měření svislých posunů koruny hráze pomocí metody VPN  

 

Pro měření případných vodorovných posunů koruny hráze byly na vnitřní zeď vlnolamu 

instalovány odrazné terče pro měření laserovým dálkoměrem. Ten byl v 16 profilech 

umísťován na nově provedené zabetonované sloupky za zábradlí na vzdušní straně koruny 

hráze. Toto měření se později během stavby plně osvědčilo a prokázalo se, že jeho přesnost 

cca 1 mm na měřenou vzdálenost asi 6 m byla plně vyhovující, viz. obr. č. 10 a 11. Na terč 

vlnolamu i sloupek bylo možné umístit digitální náklonoměr pro kontrolu, zda nedochází 

k náklonům těchto konstrukcí a zda jsou měřeny skutečné posuny (svírání nebo rozevírání). 

 

 
Obr. č. 10 Měření konvergence koruny hráze pomocí laserového dálkoměru 
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Obr. č. 11 Kontrola vlnolamu digitálním náklonoměrem 

6. PRŮBĚH REKONSTRUKCE A TBD 

Podzemní stěna byla prováděna v červnu 2013 (obr. č. 12), její napojení na zavázání pomocí 

pokračování stěny vytvořené tryskovou injektáží pak probíhalo na přelomu července a srpna. 

Počasí bylo pro stavbu bezproblémové, nevyskytla se žádná povodňová událost ani 

významnější srážková činnost, hladina vody v nádrži během stavby průběžně klesala až pod 

kótu 508,00 m n.m. v září. V rámci TBD byly obsluhou díla Povodí Moravy s.p., 

automatickým monitoringem a našimi pracovníky pověřené organizace VODNÍ DÍLA-TBD 

a.s. průběžně měřeny veličiny průsakového režimu a deformací, v souladu s Programem TBD 

pro změnu stavby. 

 
Obr. č. 12 Bagr při hloubení podzemní těsnící stěny z koruny hráze 
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6.1. Průsakový režim 

Průsaky 

Měření průsakových množství je zásadní pro ověření účinnosti podzemní těsnící stěny. 

Významný vliv měly před rekonstrukcí jak poloha hladiny v nádrži, tak srážky. Průměrný 

celkový měřený průsak hrází se před rekonstrukcí pohyboval okolo cca 3 až 4 l/s při hladině 

v nádrži cca 517 m n.m, při srážkách pak množství měřené na drenážním systému celkově 

přesahovalo i 10 l/s a více.  Celkový průsak hrází po dokončení veškerých prací na podzemní 

stěně zásadně poklesl na v suchém období v podstatě neměřitelné hodnoty obvykle do 0,05 

l/s. Drény, které tekly, vyschly, případně pouze kapaly, na horní bermě byly všechny suché již 

během provádění stavby stěny. V polovině srpna, tedy po dokončení tryskové injektáže, již 

nebyly registrovány žádné měřitelné výtoky z drenážních per na dolní bermě, pouze ve formě 

kapání z některých per. Na dolní bermě se u snížení výtoků jedná patrně o kombinaci jak 

snížení hladiny vody v nádrži, tak realizaci podzemní stěny, což je patrné z časového vývoje 

snižování výtoku/vysychání při stejné výšce hladiny v nádrži na kótě 510 m.n.m. Příčinou 

byla primárně snížená hladina v nádrži na kótu cca 510 m. n.m a později níže. Většina drénů 

zcela vyschla či pouze kape. Při období s výskytem malých srážek se celkový měřený průsak 

pohybuje až kolem 1 l/s. Po napuštění vody v nádrži po stavbě budou drény na vzdušním líci 

výborným indikátorem těsnosti podzemní stěny.  

 

 
Obr. č. 13 Kontrolní měření průsaků na drenážních perech na patě hráze 

 

Drény na patě hráze vykazovaly po provedení stěny (při snížení hladiny v nádrži) rovněž 

výrazné snížení výtoků. Mnohé byly suché, některé jen kapaly, měřitelné výtoky byly na 

konci června 2013 jen na 7 perech z více než 30. Celkový průsak z per na patě hráze činil na 

konci června po vybudování stěny cca 0,10 l/s. Po provádění TI bylo kapání registrováno jen 

na perech P13, P19, P21 a P27A. Celkový průsak z per na patě hráze v polovině srpna po 

vybudování stěny byl již zanedbatelný.  
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Obr. č. 14 Průsaková množství – automaticky a ručně měřené hodnoty 

6.2. Pozorovací vrty 

Pozorovací vrty rovněž zaznamenaly významné snížení hladin podzemní vody, primárně 

v důsledku nízké hladiny v nádrži, některé během rekonstrukce vyschly. Nově realizované 

pozorovací vrty (viz obr. č. 15) byly vhodně doplněny tak, aby vznikly ucelené profily a bylo 

možné lépe vyhodnocovat průsakovou křivku hráze po její délce. Dobrý příklad lze pozorovat 

např. u nového vrtu PV17 na koruně. HPV poklesla z 506,80 na cca 497,40 m n.m. (snížení o 

téměř 9,5 m). Toto snížení indikuje dobrou funkci podzemní stěny, dokonce výrazně níže, než 

je její projektovaný dosah (503,40 m n.m.) 

 
Obr. č. 15 Vrtání nových pozorovacích vrtů na horní bermě hráze 
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6.3. Pórové tlaky 

Snímače pórových tlaků (a teplot) na vzdušní straně jádra hráze z roku 2010 vykázaly snad 

nejlepší informace o úspěšnosti rekonstrukce. Na některých snímačích byly před opravou 

registrovány nepříznivé komunikace tlaků s hladinou vody v nádrži, na některých pak teplotní 

cykly odhalující průsakové cesty přes jádro hráze. Po rekonstrukci všechny tyto měřené vlivy 

vymizely a naznačily tak, že podzemní stěna plní funkci, pro kterou byla navržena. Zajímavé 

bylo. že všechny tlakové snímače mimo obou (horního i dolního) v profilu 1 pak zaznamenaly 

v době provádění stěny (blízké lamely) změny v tlaku. U horních snímačů to bylo o cca 10 

kPa (tedy cca 1m v.s.) a u dolních snímačů až o 31,9  kPa u PT2d. 

 
Obr. č. 16 Pórové tlaky v profilu 3 včetně PV 17 

6.4. EIS – vlhkosti jádra 

Monitorování změn probíhajících v zemině hráze metodou elektrické impedanční 

spektrometrie bylo zahájeno v březnu 2011. Měření prováděné jak obsluhou díla, tak 

pracovníky CREA, resp. VUT v Brně pokračuje i v tomto roce a bylo prováděno i během 

stavby. Obecně je možno konstatovat, že hodnoty zdánlivé elektrické vodivosti v měsících 

březen až květen 2013 kvalitativně odpovídají průběhům z roku 2012, avšak od června 2013 

je zřejmý nárůst hodnot do hloubky cca 4 m. Tato skutečnost odpovídá provádění instalace 

těsnicí clony. Na povrchu materiálu clony byl pozorovatelný proces. Změna zdánlivé 

elektrické vodivosti zeminy těsnicího jádra za těsnicí clonou, kde jsou instalována sondy 

metody EIS, je pravděpodobně způsobena zvýšeným obsahem vody pocházející 

pravděpodobně z materiálu těsnicí clony. Probíhající procesy jsou komplikované, neboť např. 

proces vysoušení je rovněž spojen s reakcí vody s cementem.  

Kombinací vlivu uvedené opravy a procesu rekonstrukce hráze instalací těsnicí clony 

by bylo možné vysvětlit změny průběhu reaktance, kdy především u sondy VL4 v hloubce 

cca 3,5 m došlo k redukci maxima zjištěného v předešlých letech. Pravděpodobně se uložení 

či struktura zeminy homogenizovaly. Druhou anomální úroveň ve zjištěných hodnotách 
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reaktance bylo v roce 2012 možno pozorovat v hloubce 7,0 m na sondách VL4 a VL1 resp. 

5,5 m na sondě VL3. V roce 2013 v měsících březen až květen lze na sondách VL4 a VL3 

v uvedených hloubkách pozorovat prudký nárůst hodnot reaktance. Změny lze odůvodnit 

zásahem do tělesa hráze v prosinci roku 2012. Při instalaci těsnicí clony došlo v měsících 

červnu a červenci k výraznému poklesu maxima reaktance na sondě VL4, avšak v měsících 

srpnu a říjnu se hodnota reaktance opět zvyšuje. Na sondě VL3 je pozorovatelný mírný, ale 

stálý pokles hodnot reaktance. Obdobný proces je možno pozorovat i v místě sondy VL2 

v úrovni cca 4,5 m. Z průběhu reaktance měřené sondou VL2 je však možné usoudit, že 

materiál jádra hráze je po sledované výšce homogenní. Vliv instalace těsnicí clony v roce 

2013 je nejvíce patrný na sondě VL2 a VL3. V monitorování je však nutno pokračovat, neboť 

průběhy zjištěné v roce 2013 dokumentují neukončené změny probíhající v důsledku 

rekonstrukčních prací. Není tedy ještě plně podchycena účinnost provedeného opatření. 

Měření lze také vyobrazit formou izolinií průběhu elektrické vodivosti mezi 

jednotlivými sondami. V měsících 06 a 07/2013 je zřejmé zvýšení hodnot zdánlivé elektrické 

vodivosti do hloubky cca 5 m. Dále i v souladu se snižováním hladiny vody v nádrži a 

postupným vysycháním a propojením materiálu těsnicí clony se zeminou jádra hráze jsou 

v měsíci 08/2013 její hodnoty nižší. Uvedeny jsou vybrané elektrické charakteristiky 

dokumentující změny v průběhu výstavby těsnicí clony a předpokládá se, že monitorování 

metodou EIS bude pokračovat i po rekonstrukci. 
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Obr. 18 Mapy zdánlivé elektrické konduktivity G

*
 

6.5. Deformace  

Deformace násypu hráze a především oblasti koruny hráze byly monitorovány geodetickým 

měřením a měřením konvergence (svírání) koruny pomocí laserového dálkoměru. 

V Programu TBD byly stanoveny následující meze bdělosti: 

 

Mez bdělosti pro svislý posun 15 mm (od 6.6. na 20 mm) 

Mez bdělosti pro vodorovný posun 10 mm (od 6.6. 25 mm, od 18.6. 30 mm) 
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Velmi přesná nivelace 

Velmi přesná nivelace byla měřena na 9 stávajících bodech na vzdušní hraně koruny hráze, na 

16 nových bodech na návodním líci pod korunou a dále na stávajících výškových bodech na 

horní bermě. Měření prováděla naše organizace. První etapa byla změřena 9.5. před 

započetím prací, další 29.5. před pojezdem bagru přes korunu, další etapa pak 3.6. po pojezdu 

bagru a potom 6., 10., 20. a 27. června po skončení hloubení. 

Pojezd bagru způsobil pouze minimální svislé posuny, maximálně 0,8 mm. Během 

postupného hloubení stěny (oproti vztažné etapě dne 3.6. po pojezdu bagru) pak byly posuny 

významnější, nejvíce na bodu 65 (PF 10) celkem 9,3 mm, jinde do 10 mm. 

Na návodním bodu v PF 13 pak byla dosažena nejvyšší hodnota sedání 11,6 mm. Mez 

bdělosti 15 mm (20 mm) nebyla při měření VPN dosažena. 

Práce na těsnící stěně prováděné metodou tryskové injektáže v pravém a levém zavázání 

hráze způsobily minimální svislé posuny. Deformace pokračovaly především v části hráze, 

kde byla provedena hloubená stěna (max. svislé posuny cca -4,8mm za období 07-08/2013). 

Maximální celkové posuny od základního zaměření byly na stejných bodech jako při hloubení 

stěny v období června. Tedy na bodu 65 (PF 10) celkem 14,1 mm, jinde do 12 mm. Na 

návodním bodu v PF 13 pak celkový posun činil 14,3 mm, jinde do 11mm.  

Po ukončení prací na stěně byla zaměřena ještě jedna etapa dne 31.října. Maximální celkové 

posuny od základního zaměření byly taktéž zaznamenány na stejných bodech jako při 

hloubení stěny v období 06/2013 a v průběhu provádění tryskové injektáže v období 07-

08/2013. Tedy na bodu 65 (PF 10) celkem 16,2 mm, jinde do 14 mm. Na návodním bodu v 

PF 13 pak celkový posun činil 16,1 mm, jinde do 13mm. 

 
Obr. č. 19 Max. posuny na koruně hráze – vodorovné a svislé 

 

Technická nivelace na vodících zídkách 

Technickou nivelací v průběhu provádění kopané stěny, byly zhotovitelem s denní četností 

sledovány svislé posuny na vodících zídkách, konkrétně na vodící zídce na návodní straně. 

Měření prováděl zhotovitel, resp. pracovníci Stump-Geospol s.r.o. Hodnoty sedání byly 

srovnatelné s hodnotami s VPN, obvykle do 10 mm, pouze na profilu 13 byl celkový svislý 
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posun na konci hloubení celkem 13 mm a na profilu 14 to bylo celkem 16 mm. Mezní 

hodnota 15 mm byla dosažena dne 6.6. na zídce v PF 14 u lamely 7. Po změně meze bdělosti 

6.6. na 20 mm již nebyla při měření technické nivelace mez bdělosti dosažena. 

V průběhu prací na TI byla taktéž prováděna technická nivelace zhotovitelem s četností 3x za 

den. Opět byly sledovány svislé posuny na návodní vodící zídce. Měření prováděl zhotovitel, 

resp. pracovníci Stump-Geospol s.r.o. Hodnoty sedání byly srovnatelné s hodnotami s VPN, 

do 5 mm, v levém zavázání hráze byl naměřen celkový svislý posun na konci TI celkem 4 

mm (sedání). V pravém zavázání hráze byl naměřen celkový svislý posun -4 mm (zdvih). Po 

dokončení tryskové injektáže technická nivelace na vodících zídkách již nebyla prováděna. 

 

Technická nivelace bodů na koruně hráze 

Technickou nivelací byly sledovány svislé posuny na bodech na koruně hráze a na návodním 

líci. V průběhu provádění kopané stěny za pomocí bagru byla četnost měření 1x týdně. 

Měření prováděl zhotovitel, resp. pracovníci Eurovia, a.s. Výsledky měření prokázaly dobrou 

shodu s měřením VPN, kterou prováděla naše organizace. Maximální svislý posun za období 

07/2013 byl naměřen na vzdušní straně koruny na bodu 65 (PF10), celkem 11 mm, jinde max. 

do 9 mm. Maximální svislý posun za stejné období byl naměřen na návodní straně koruny, na 

PF 13 celkově 10 mm, na PF 8, 11, 12 a 14 pak shodně 8 mm, jinde do 7 mm. 

Maximální svislý posun na vzdušní straně koruny byl naměřen na bodu 65 (PF10) celkem 19 

mm, jinde max do 12 mm. 

Maximální svislý posun na návodní straně koruny byl naměřen na PF 8 celkově 13 mm, na PF 

7, 9, 10, 11 a 13 pak cca 10-12 mm, jinde do 10 mm. 

 

Trigonometrické měření vodorovných posunů 

Trigonometrické měření vodorovných posunů na koruně hráze, na bermách a nad patou hráze 

na stávajících bodech (body 63 a 67 byly obnoveny). Etapy měření proběhly ve dnech 28.5., 

13.6. a 27.6. Jako vztažná etapa byl zvolen den 28.5. Poslední měření bylo provedeno dne 

15.8.2013. 

Z výsledků měření na koruně vyplývá shoda s konvergenčním měřením. Maximální 

vodorovné posuny ve směru toku (směr x) na kontrolních bodech činily vlivem stavby cca 18 

až 22 mm směrem do nádrže, což je přibližně poloviční hodnota celkového sevření měřeného 

laserovým dálkoměrem. Největší posuny byly zaznamenány na bodu 64 (PF 12) celkem 18,8 

mm, na bodu 65 (PF 10) celkem 22,2 mm a na bodu 66 (PF 8) celkem 19,5 mm. Mezietapový 

posun na koruně hráze byl prokázán pouze na bodu 65 (PF 10) a to 4,3 mm. Mez bdělosti 25 

mm (30 mm) nebyla při trigonometrickém měření dosažena. 

 

Konvergenční měření na koruně 

Četnost měření byla v době provádění hloubení stěny 3x denně (zhotovitel), v době provádění 

TI 1x denně (zhotovitel), po provedení TI je četnost stanovena na 2x týdně. Naše organizace 

prováděla kontrolní měření, případně měření se zhotovitelem 1x týdně.  

Pojezd bagru způsobil jen minimální vodorovné posuny. Na PF 16 to bylo sevření (+) 1,8 

mm, na PF 10 potom 1,5 mm, na ostatních profilech to bylo do 1,0 mm. 

Hloubení podzemní stěny způsobovalo bezprostřední svírání koruny hráze, tedy vodorovné 

posuny řádově kolem 15 mm, které vznikaly ihned po hloubení dané lamely v měrném 

profilu. Tyto posuny poté v druhé fázi doznívaly dalším svíráním cca 10 mm. 

Mez bdělosti pro vodorovný posun 10 mm byla překročena u PF 14 a PF 15 dne 6.6. Nově 

stanovená mez bdělosti 25 mm pak byla překročena na PF 14 dne 16.6 a na PF 13 dne 18.6. 

Poslední mez bdělosti 30 mm byla překročena na PF 8 dne 24.7, na PF 10 dne 23.10, na PF 

13 dne 28.6., na PF 9 a PF 11 dne 1.7., na PF 14 dne 8.7.  
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Svírání prostoru mezi vodícími zídkami bylo rovněž potvrzeno měřením laserovým 

dálkoměrem, sevření zídek se pohybovalo řádově kolem 20 mm, viz obr. č. 20. 

 
Obr. č. 20 Napojení hloubené stěny (zelená) na stěnu tryskové injektáže (hnědá) 

 

Přibližně od 2.7. je trend svírání koruny ukončen, všechny profily vykazují téměř stabilní 

měření. Při TI nebyly pozorovány významné vodorovné posuny na profilech (PF 1, PF 2, PF 

15 a PF 16) umístěných v blízkosti těchto prací. Maximální sevření dne 23.10. vykazovaly PF 

9 (35,0 mm), PF 13 (34,0 mm) a PF 14 (33,9 mm).  

 
Obr. č. 21 Vodorovné posuny na koruně hráze v čase 
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7. OVĚŘOVACÍ PROVOZ 

Ověřovací provoz byl na díle zahájen dne 4.9.2013. Účelem ověřovacího provozu je prověřit 

bezpečnost díla resp. ověření funkce nově provedené těsnící clony v těsnícím jádře hráze. 

V průběhu ověřovacího provozu přehrady Karolinka bude nádrž řízeně postupně naplněna ze 

snížené hladiny až na úroveň bezpečnostního přelivu. Udržování hladiny v jednotlivých 

etapách po 3 m bude 2 týdny. V prodlevách během postupného (etapového) zvyšování 

hladiny vody v nádrži budou prováděny komplexní kontrolní měření a pozorování, jejichž 

účelem bude získání údajů pro hodnocení stěžejních ukazatelů bezpečnosti přehrady, to je 

průsakového režimu v přehradním profilu a deformací tělesa hráze a podloží hrázových 

objektů.  

V průběhu 1. etapy ověřovacího provozu byla geodeticky zaměřena jedna etapa svislých 

posunů. Etapa měření probíhala při snížené hladině cca 508,30 m n.m. K prokázanému 

etapovém svislému posunu došlo na všech bodech na koruně hráze (-0,6 mm až -2,2 mm), na 

kontrolním bodě 55 na horní bermě vzdušního líce (-1,3 mm) a všech kontrolních bodech 

místěných na návodním líci vyjma bodu KVB1 (-1,0 mm až -2,1 mm).  

Průběhy svislých deformací měřených geodeticky po celé délce hráze jsou plynulé, neindikují 

anomálie, jež by mohly být způsobeny např. nepravidelným sedáním tělesa hráze v důsledku 

nové těsnící stěny. Konvergenční měření vodorovných posunů na koruně hráze nevykazuje 

zvýšené etapové posuny během ověřovacího provozu.  Všechny profily vykazují téměř 

stabilní měření. Posuny jsou na mezi přesnosti určení. 

Průsaky do injekční chodby jsou minimální, ustálené (ICH vpravo cca 0,02 l/s, ICH vlevo cca 

0,04 l/s) Celkový měřený průsak hrází je minimální (do cca 0,1 l/s), závislý především na 

srážkách (průsak vlevo). Většina drenážních per je suchá, některé kapou, ojediněle 

s minimálním průsakem. Hladina podzemní vody v pozorovacích vrtech vedených do tělesa 

hráze je ustálená, výjimkou je vrt PV 8, kde HPV se v současnosti pohybuje na stejné úrovni 

jako před vybudováním těsnící stěny. HPV se v tomto vrtu pohybuje cca 1m nad úrovní HPV 

v okolních vrtech (PV7 a PV9). Měření tlaku v podloží na tlakoměrných vrtech umístěných 

v injekční chodbě se pohybuje v závislosti na úrovni hladiny v nádrži. Měření teploty vody v 

jednotlivých tlakoměrných vrtech vykazují téměř konstantní teplotu. Měření tlaků v podloží a 

teplot vody na vrtech umístěných v ICH je bez zjevných anomálií.  

8. ZÁVĚR 

Práce na podzemní těsnící stěně nezpůsobily nadměrné nebo nepříznivé deformace tělesa 

hráze. V porovnání s očekávanými deformacemi z geotechnických modelů, na základě 

kterých byly stanoveny původní meze bdělosti 15 mm pro svislý a 10 mm pro horizontální 

posun, lze konstatovat, že hodnoty svislých posunů byly zcela v souladu s očekáváním. 

Hodnoty horizontálního svírání koruny hráze byly potom v rozmezí 2 až 3 násobku 

očekávaného sevření. Měřený průsak hrází se blíží nule. VD Karolinka je v bezpečném stavu. 

Provozuschopnost, resp. účinnost rekonstrukce díla bude celkově prověřena až dokončením 

ověřovacího provozu.  
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Obr. č. 22 Koruna po rekonstrukci s pozorovacím vrtem a kontrolním výškovým bodem 

SEZNAM LITERATURY 

[1] HODÁK, J.,  a kol.  VD Karolinka – 10. Etapová zpráva o TBD, VODNÍ DÍLA-TBD 

a.s., Brno, 2012. 

[2] HODÁK, J.,  a kol.  VD Karolinka – Souhrnná zpráva o TBD během změny stavby, 

VODNÍ DÍLA-TBD a.s., Brno, 2013. 

[3] HODÁK, J.,  a kol.  VD Karolinka – Program TBD pro změnu stavby, VODNÍ DÍLA-

TBD a.s., Brno, 2012. 

[4] HYCOPROJEKT a.s., VD Karolinka – Modernizace monitoringu, Dokumentace pro 

stavební povolení, říjen 2011. 

[5] POVODÍ MORAVY, S.P., Prozatímní manipulační řád pro VD Karolinka, Brno, 2011. 

[6] VD Karolinka – těsnící clona, Dokumentace pro vydání stavebního povolení, HCI 

HYDROCONSULTING  s.r.o., Bratislava, 2006. 

 

AUTOR 

Ing. Jiří Hodák, Ph.D. 

Vodní díla – TBD a. s. 

Studená 2, 638 00, Brno  

e-mail: hodak@vdtbd.cz  

  

mailto:hodak@vdtbd.cz

