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INJEKČNÍ CLONY 

ŠANCE DAM – DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL 

CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION 

Tomáš Kantor, Petr Holomek 

Abstrakt: 
Vodní dílo Šance na Ostravici prošlo v roce 2013 dílčí rekonstrukcí. V jejím rámci byla realizována 

nová drenážní štola v levém svahu, která má zamezit zvýšenému přítoku svahových vod do tělesa 

hráze. Současně s tím byla provedena částečná obnova injekční clony ve skalním podloží. Obnova 

probíhala rovněž v levém svahu pod původní injekční chodbou a průzkumnou štolou. Práce probíhaly 

při významně snížené hladině vody v nádrži. Příspěvek popisuje provedené zásahy z pohledu 

technickobezpečnostního dohledu. Jsou popsány stávající i nově instalovaná měření pro sledování 

deformací hráze a podloží a také průsakového režimu hráze. 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 partial rehabilitation at Šance dam on Ostravice River in 2013. During the reconstruction 

a new drainage tunnel was bored in the left abutment, which aim is decreasing the ground water 

seepage from the left slope to the dam body. Another part of the reconstruction was grout curtain 

rehabilitation in the bedrock. The rehabilitation was carried out also in the left abutment under the 

original grouting gallery and survey tunnel. All works had to be performed during very low reservoir 

water level. The paper describes current and new installed measurement devices for deformation and 

seepage monitoring. 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. 
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1 ÚVOD 

Účelem stavby s názvem „VD Šance – Drenážní štola“ bylo vybudovat novou drenážní štolu, 

která omezí přítok vody do prostoru na vzdušní straně levobřežní větve injekční chodby VD 

se svahu Smrk. V rámci stavby drenážní štoly byla dále provedena obnova části těsnící clony 

v levém zavázání z injekční chodby mezi bloky 27-30 a v úseku průzkumné štoly mezi bloky 

50-54. Drenážní štola a úsek injekční chodby s průzkumnou štolou, kde byla provedena 

obnova injekční clony, byly dále vystrojeny novým zařízením pro měření veličin TBD. 

Drenážní štola a šachta v levém svahu byla provedena za účelem zmenšení přítoku svahových 

vod z levého svahu do tělesa hráze a to jak při bezdeštném stavu, ale zejména za srážkových 

epizod v době zvýšeného přítoku ze svahu. Největším nebezpečím pro hráz se jeví přítok této 

svahové vody do prostoru mezi vzdušní stěnu injekční chodby a skalní podložní masiv. 

Svahová voda proudící v levém svahu tímto „koridorem“ podél injekční chodby směrem do 

údolí může totiž ohrožovat napojení těsnícího jádra na skalní podloží. Zejména zde hrozí 

nebezpečí degradace podloží injekční chodby a nebezpečí eroze těsnícího jádra v jeho 

nejnižších partiích. Změna stavby vodního díla má za cíl snížit riziko poškození napojení 

těsnícího jádra na injekční chodbu v levobřežním zavázání. Cílem opatření bylo zvýšení 

bezpečnosti hráze. [1] 

1.1 VD Šance 

Zemní sypaná hráz VD je umístěna v Moravskoslezském kraji, okres Frýdek-Místek na řece 

Ostravici v říčním km 45,770 – nad městem Ostravice. Z hlediska regionálního leží 

v Moravskoslezských Beskydech. Voda v nádrži zaplavuje vlastní údolí řeky Ostravice v 

délce 7,60 km, údolí pravostranného přítoku Řečice v délce 2,20 km a levostranného přítoku 

Velkého potoka v délce cca 1,25 km. Největší šířka zátopy na řece Ostravici je cca 750 m. [2] 

VD bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Jedná se o sypanou kamenitou hráz se šikmým 

středním hlinitým těsněním. Návodní líc je rozdělen po úsecích ve sklonu 1 : 1,5, 1 : 2,0 a 1 : 

2,5, vzdušní líc je poté v jednotném sklonu 1 : 1,4. Hráz byla sypána z místních materiálů. 

Stabilizační kamenité zóny hráze byly sypány po vrstvách 1,5 m a hutněny vibračním válcem. 

Hlinitokamenité sutě v zóně při návodní straně hráze byly sypány po vrstvách 0,4 m a byly 

hutněny statickým válcem nebo vibračním válcem. V podloží hráze od injekční chodby ke 

vzdušnímu líci byly ponechány údolní štěrky. Líce hráze tvoří neupravená kamenitá sypanina, 

na návodní straně při koruně je kámen urovnán. Podloží hráze je těsněno injekční clonou 

navázanou na injekční chodbu. Injekční chodba má vnitřní profil 2,5x3,5 m. Chodba byla 

prováděna po blocích délky běžně do 12,7 m. V levobřežním zavázání injekční chodby 

přechází v úrovni těsně pod korunou do horizontální ražené tzv. průzkumné štoly délky cca 

90 m. Injekční clona má hloubku 20 až 113 m a byla prováděna ve čtyřech pořadích s 

výslednou roztečí vrtů 1,25 m. Injektáže v rámci výstavby díla byly ukončeny v roce 1972. V 

průběhu osmdesátých let byla injekční clona systematicky obnovována do hloubek 11 až 12 

m. V nejhlubším místě údolí je vybudována odvodňovací chodba délky 163,75 m. Odvedení 

průsaků z injekční štoly a odvodňovací chodby je zajištěno gravitačně potrubím s vyústěním 

do koryta pod hrází. Koruna hráze má šířku 6 m. Na návodní straně je proveden vlnolam 

výšky 0,7 m nad úrovní koruny hráze. Po hrázi vede účelová komunikace šířky 4 m. [1], [2], 

[3]. 

VD Šance je pro účely TBD zařazeno do I. kategorie ve smyslu (§ 7) Vyhlášky ministerstva 

zemědělství č. 471/2001 Sb. [4] 

 

Účel a využití: [2] 

 Zajištění dodávky surové vody pro úpravnu vody v  Nové Vsi v množství 2,2 m
3
.s

-1
 

 Zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží v množství MQ = 0,3 m
3
.s

-1
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 Nadlepšování průtoku v profilech níže na tocích pro zajištění odběrů pro průmysl a pro 

zajištění minimálního průtoku MQ=0,57 m
3
.s

-1
. 

 Snížení kulminací povodňových průtoků  

 Účelný chov ryb v nádrži. 

 Energetické využití průtoků v elektrárně umístěné v hrázi. 

 

 
Obrázek 1: Situace VD Šance se schematickým zákresem objektů. 1. boční bezp. přeliv,  

2. skluz, 3. odběrná věž, 4. injekční chodba, 5. odvodňovací chodba, 6. průzkumná štola,  

7. drenážní štola, 8. drenážní šachta, 9. pilíře estakády, 10. silnice I.třídy č.56 (Ostravice-Bílá) 

2 TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED 

Obsluha díla i pracovníci pověřené organizace prováděli veškerá periodická měření a 

sledování v celém průběhu výstavby drenážní štoly dle platného Programu TBD. Během 

celého sledovaného období bylo také ve funkci automatické měření průsaků, měření HPV v 

pozorovacích vrtech, náklonů betonových objektů a sledování násypu hráze za pomocí 

inklinometrických vrtů.  

Předávání výsledků všech automaticky snímaných měření pro zpracování na brněnském 

pracovišti VODNÍ DÍLA–TBD a.s. probíhalo z Povodí Odry, s.p. prostřednictvím serveru se 

systémem TBD v dávkových souborech. Předávání výsledků měření a pozorování 

zajišťovaných klasicky obsluhou díla bylo prováděno obvykle jednou týdně elektronickou 

poštou. 

Pracovníci naší společnosti v průběhu výstavby připravovali podklady (operativní zprávu o 

provedených měření s aktuálními grafy) pro jednání pracovní skupiny na stavbě drenážní 

štoly. Dále se zástupci naší společnosti zúčastňovali pravidelných týdenních kontrolních dnů 

stavby s četností 1-2x za 14 dní. V průběhu těchto dnů dále prováděli kontrolní měření a 

celkové prohlídky VD. Jednalo se především o manuální měření HPV ve venkovních vrtech a 

kontrolní měření  průsaků a tlaků v podloží hráze s vizuální kontrolou. 
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V období 10/2012 – 10-2013 bylo provedeno 11 etap trigonometrického zaměření svislých a 

vodorovných posunů kontrolních bodů na pilířích estakády. Zaměření sedání kontrolních 

bodů nivelací bylo prováděno celkem 11x na koruně hráze, 30x na povrchu nad drenážní 

štolou a pilířích estakády, 13x v injekční chodbě a průzkumné štole, 7x ve vstupní chodbě a 

4x v drenážní štole metodou přesné nivelace. 

2.1 Drenážní štola 

Jelikož se jednalo o raženou štolu (šachtu) za použití trhaviny v blízkosti komunikace I.třídy, 

jež je v části vedena na pilířích (estakáda), bylo nutné sledovat i tento objekt. Před vlastní 

výstavbou drenážní štoly byla v levém zavázání hráze vybudována soustava pozorovacích 

sond s hloubkou přesahující 50 m pro sledování HPV. Projektantem stavby byla dále 

stanovena poklesová kotlina v okolí drenážní štoly a šachty. Pilíře estakády přiléhající 

k drenážní šachtě v této poklesové kotlině byly vybaveny automatickým náklonoměrem a 

teploměrem, dále kontrolními body pro sledování vodorovných a svislých posunů. Samotná 

poklesová kotlina byla vybavena trojicí profilů po 5ks kontrolních bodu pro sledování 

svislých deformací. V průběhu postupující výstavby bylo nutné ještě doplnění o dva vložené 

profily, každý po 3ks kontrolních bodů, z důvodu zvýšených deformací nadloží (sutí) 

drenážní štoly. Zvýšené deformace povrchu nad drenážní štolou jsou znázorněny na 

následujícím grafu (obr. č.2). Jednalo se však o lokální deformace v suťových materiálech 

v průběhu ražby drenážní štoly s maximálním celkovým svislým posunem cca 90 mm. 
 

 
Obrázek 2: Deformace povrchu nad drenážní štolou – časový průběh, svislý posun 

 

S postupem čelby drenážní štoly byly budovány příčné konvergenční profily, tyto byly 

měřeny po etapách extenzometrickým pásmem. U VD Šance není pro jednu ze čtyř 

výsledných smykových ploch z doposud provedených studií stability hráze dodržen normový 

požadavek minimálního stupně bezpečnosti novelizované ČSN 73 23 10 „Sypané hráze“. 

Byly proto před výstavbou vybudovány 3 ks inklinometrických vrtů vedených z koruny hráze 

do vzdušní strany těsnícího jádra. Dva vrty blíže k levému břehu byly vystrojeny řetězcem 

automatických in-place inklinometrů pro sledování potencionální smykové plochy. Jelikož 

byly obavy ohledně vlivů trhacích prací na objekty hráze (betony injekční chodby a 

průzkumné štoly, vlastní injekční clony či pilíře estakády) bylo prováděno na vybraných 

stanovištích seizmické měření. 

Časový průběh průsaků do drenážní štoly je uveden na následujícím grafu (obr. č.3). Umístění 

měrných přelivů: MQ-48-01 (u drenážní šachty), MQ-48-02 (u vstupu do drenážní štoly). 

Z grafu je patrná závislost drénované vody na srážky. 
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Obrázek 3: Průsak do drenážní štoly – časový průběh, 

 

        
Obrázek 4: Pohled na vstup a čelbu drenážní štoly v průběhu výstavby.  

2.2 Injekční clona 

U částečné obnovy injekční clony v levém zavázání byly především sledovány deformace 

podloží a vlastní deformace objektu injekční chodby. Na kontrolních bodech umístěných 

v podlaze chodby byly za pomocí nivelace měřeny svislé posuny. Dále mezi jednotlivými 

beton. bloky injekční chodby resp. průzkumné štoly byly měřeny svislé a vodorovné posuny 

na deformetrických základnách. 

Při trhacích pracích bylo opět prováděno na vybraných stanovištích seizmické měření 

s následným vyhodnocením vůči objektům hráze dle normových požadavků. 
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Obrázek 5: Rychlost kmitání, složka otřesu ve směru X, stanoviště: Průzkumná štola, ostění 

výklenku, vodorovná vzdálenost od místa odstřelu cca 7 m [5]   
 

V průběhu vrtných prací na vlastní obnově injekční clony bylo prováděno inklinometrem 

kontrolní měření prostorového průběhu osy vrtu, tj. změření úklonu a směru úklonu vrtu 

s krokem 5 m.  

2.3 Instalace měřicího zařízení TBD 

Součástí výstavby drenážní štoly a částečné obnovy injekční clony bylo i doplnění měřicího 

zařízení TBD. Z obavy o poškození zařízení byly veškeré práce spojené s instalací zařízení 

TBD provedeny až po dokončení veškerých hlavních stavebních prací na drenážní štole a 

s tím spojené zapojení nového měřícího zařízení TBD do systému automat. monitoringu. 
 

Nové měřící zařízení nainstalované v rámci výstavby drenážní štoly: 

 29 ks automaticky sledovaných tlakoměrných vrtů v injekční chodbě a 

průzkumné štole v blocích č. 27 až 54, 

 1 ks měrného přelivu pro automatické sledování průsaků na konci průzkumné 

štoly u její čelby, 

 2 ks měrných přelivů pro automatické sledování průsaků v drenážní štole, 

 11 ks nivelačních značek pro sledování výškových posunů v drenážní štole, 

 4 ks nivelačních značek pro sledování výškových posunů v přístupové štole. 
 

Obnovené měřící zařízení v rámci výstavby drenážní štoly: 

 1 ks  měrného přelivu pro automatické sledování průsaků na začátku 

průzkumné štoly, 

 4 ks automaticky sledovaných tlakoměrných vrtů v průzkumné štole v blocích 

č. 50 až 52. 
 

Stavební práce byly provedeny dodavatelem stavby, samotné instalace zařízeni sloužící pro 

měření veličin TBD poté provedli pracovníci naší společnosti (VODNÍ DÍLA-TBD, a.s).  
 

 
Obrázek 6: Nový měrný přeliv s automatickým odečtem hladiny na konci průzkumné štoly 
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3 ZÁVĚR 

U automatického monitoringu docházelo k ovlivňování měření teplotou, ačkoliv byly snímače 

vybaveny korekcí naměřených hodnot na teplotu. Tento vliv byl patrný především u jednoho 

z inklinometrických vrtů, kde docházelo při srážkách či tání sněhu k zatékání do prostoru 

inklinometrické výpažnice a ovlivňování samotného měření. Významnější zaznamenaný 

problém se vyskytnul při bouřkové epizodě za vyšší intenzity srážek, kdy automatický 

monitoring zaznamenal náklon části pilířů estakády a vodorovný posun cca 40 mm na jednom 

(ze 14ks) snímačů umístěných v inklinometrickém vrtu. Operativním geodetickým měřením 

svislých a vodorovných posunů těchto objektů se takto významné posuny neprokázaly. Dále 

bylo přistoupeno k prověření vlastních snímačů. U inklinometrického snímače bylo zjištěno 

jeho poškození a u snímačů náklonu na pilířích estakády pouze k ovlivnění měření 

pravděpodobně způsobené výbojem blesku.   

 

 
Obrázek 7: Pohled na dokončenou drenážní štolu. 

 

Zhodnocení účinnosti vybudované drenážní štoly a provedené obnovy injekční clony není 

ještě v současnosti možné přesněji specifikovat z důvodu krátkého období od skončení prací 

(s nízkou hladinou v nádrži a podnormálními srážkami). Předběžně lze uvést, že je pozorován 

určitý úbytek vody jímané levým patním drénem, která je pravděpodobně zachycována novou 

drenážní štolou – viz obrázek 3. 
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