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HYDROIZOLACE KAMENITÉ HRÁZE PŘEHRADNÍ NÁDRŽE 

POMOCÍ BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

WATERPROOFING OF A ROCKFILL DAM USING BITUMINOUS 

GEOMEMBRANE 

Misar I., Jůn P., Breul Bernard, Breul Bertrand 

Abstrakt: 

Tento článek představuje základní principy řešení hydroizolací inženýrských a vodohospodářských 

staveb s využitím bitumenové geomembrány a následně popisuje řešení hydroizolace návodní hrany 

kamenité hráze přehradní nádrže La Galaube pomocí bitumenových inženýrských pásů – 

bitumenových geomembrán. Dotčená stavba se nachází v jižní Francii poblíž Carcassonne. Článek 

udává detailní technické informace o nádrži a hrázi samotné. Hlavním těžištěm textu je popis návrhu a 

provádění hydroizolačního řešení s použitím modifikovaných bitumenových geomembrán v celkové 

ploše 23 000 m
2
. Pozornost je věnována jak aplikaci v ploše, tak řešení detailů a následné kontrole 

kvality provedení. Článek v závěru shrnuje a vyhodnocuje použité řešení. 

 

Abstract: 

This paper introduces principles of waterproofing using bituminous geomembranes in a field of civil 

and hydraulic engineering, and, it describes upstream watertightening of a rockfill dam La Galaube. 

This dam is located in south France near Carcassonne. Paper gives information about the dam itself, 

and, subsequently, it describes in detail the design and application of the waterproofing using modified 

bituminous geomembranes. Total area of this project was 23,000 sq. meters. Particular attention is 

paid to the application of waterproofing layer in a free area, solution of details and subsequent quality 

control. At the end, the paper summarises and assesses the applied solution. 

 

Klíčová slova: Kompozitní bitumenová geomembrána, hydroizolace, SBS modifikovaný asfalt, hráz, 

nádrž 

1. ÚVOD 

Jednou z možností zvodotěsnění vodohospodářských děl je použití tzv. geomembrán – 

prefabrikovaných povlakových izolací. Kromě monolitických vodotěsných konstrukcí, jež se 

používají především při velkých vodohospodářských dílech založených na železobetonové 

vodostavebné konstrukci, se především v případech kamenitých hrází buď menších objektů 

nebo nádrží využívají povlakové hydroizolace – v této oblasti většinou nazývané 

geomembrány. Tyto lze použít i na železobetonové podkladní konstrukce, případně na 

podklad z asfaltobetonů.  Vedle dosud v našich podmínkách běžně užívaných syntetických 

geomembrán se ve světovém měřítku též běžně využívají tzv. bitumenové geomembrány. 
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2. POPIS KOMPOZITNÍ BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Bitumenová geomembrána je kompozitní prefabrikovaná membrána složená především 

z vysoce mechanicky odolné výztužné polyesterové geotextilie, plnoplošně a plnoobjemově 

propenetrované asfaltovou směsí s krycí spodní a vrchní vrstvou z této samé asfaltové směsi. 

Rozměrovou stabilitu zabezpečuje doplňková, též plnoplošně propenetrovaná, výztužná 

vložka z netkané textilie ze skleněných vláken. Spodní líc je opatřen terfanovou fólií 

zabezpečující ochranu proti prorůstání kořínků a ochranu proti slepení jednotlivých vrstev 

v rolích. Vrchní líc je opatřen ochranným protiskluzným posypem z křemičitého písku. Tento 

posyp doplňkově přispívá ke zvýšení ochrany proti UV záření.  

 

Vlastní asfaltová směs je použitá ve dvou výrobkových řadách. Starší výrobkové řady 

využívají tzv. oxidovaného asfaltu, novější, modernější a stávajícím požadavkům více 

vyhovující řady z SBS modifikovaného asfaltového pojiva. 

 

Významným rozlišovacím znakem asfaltových (bitumenových) geomembrán pro účely 

inženýrských staveb je ve srovnání se standardními, asi většině technické veřejnosti známými, 

asfaltovými pásy, kromě použité vysoce mechanicky odolné výztužné vložky z geotextilie, též 

jejich šíře. Speciální výrobní linka využívající principy výroby asfaltových pásů se 

zvládnutou technologií penetrace silné výztužné vložky asfaltovou směsí v dané šíři a se 

zvládnutým procesem výroby těžkých širokých pásů, především z pohledu únosnosti 

komponentů a přesnosti je schopna vyrobit tyto membrány v šíři až 5,1 m. Standardní výrobní 

linky na asfaltové hydroizolační pásy produkují pásy 1 m šíře. Pro inženýrské stavby se však 

ukazuje větší šíře vzhledem k redukci počtu požadovaných spojů při aplikaci velmi 

podstatnou výhodou a to jak z hlediska vyšší dosahované bezpečnosti při zpracování tak i 

rychlosti pokládky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY POKLÁDKY BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Pokládka těchto kompozitních geomembrán se provádí zpravidla volným položením, byť se 

nevylučuje i případné natavení k napenetrovanému podkladu, a vodotěsným svařením přesahů 

propan butanovým hořákem. Technologie svaru je téměř shodná, ne-li prakticky totožná, 

s aplikací standardních asfaltových pásů. 

 

Snadná připojitelnost bitumenové geomembrány k naprosté většině stavebních konstrukcí a 

detailů zjednodušuje její aplikaci ve srovnání se standardními syntetickými výrobky. 

OBR 1: STRUKTURA BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY COLETANCHE 
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U tohoto typu není nutno při volné pokládce na terén používat podkladní vyrovnávací pískové 

nebo jílové vrstvy a podkladní ochrannou geotextilii, stejně jako ochranné vrchní krycí vrstvy 

z geotextilie a písku, tak jak je známe z praxe používané u standardních syntetických folií 

(především v případě volné pokládky folie typu HDPE, LDPE, LLDPE). 

 

 
OBR 2: INSTALACE BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY POMOCÍ HYDRAULICKÉ KONZOLY 

 
OBR 3: SVAŘOVÁNÍ PŘESAHU BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY PROPAN-BUTANOVÝM HOŘÁKEM S 

PŘEVÁLEČKOVÁNÍM  

4. POUŽITELNOST A VÝHODY BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Podstatným rozdílem z pohledu funkčnosti je rozdělení vodotěsnící funkce od funkce zajištění 

mechanické odolnosti, byť jednotlivé složky spolupůsobí. Vodotěsnost je zabezpečena vlastní 

asfaltovou směsí, jež vzhledem ke své modifikaci syntetickým kaučukem, se vyznačuje 

vysoce převažující elastickou deformací. Vlastní relativní elastická deformace při přetržení, a 

tedy i porušení vodotěsnosti, dosahuje u tohoto typu pojiva a směsi 1500%. Plastické 

reziduum při této maximální deformaci se pohybuje na úrovni 10%. Při únavovém cyklickém 

namáhání by tedy bylo třeba dosahovat této maximální deformace, aby mohlo dojít ke 

zhoršení parametrů vodotěsné směsi s časem a vlastními únavovými cykly. Tomuto 
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maximálnímu protažení však brání vlastní výztužná vložka z masivní geotextilie, která 

vlastnímu celkovému výrobku umožňuje maximální protažení na úrovni cca 50%. Z tohoto 

mechanizmu vyplývá, že nedochází ke změně hydroizolační bezpečnosti, zabezpečované 

asfaltovou směsí samotnou, u tohoto typu geomembrány s časem a únavou při využívání, 

uvažujíce přitom i trvanlivost vlastního asfaltu jako v podstatě přírodního materiálu. 

 

Vlastní mechanická pevnost a odolnost proti průrazu silné zakomponované geotextilie též 

výrazně zjednodušuje pokládku kompozitní bitumenové geomembrány. Velmi výrazně se 

zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození při pokládce vlastní. Nedochází k průrazu 

vlastní geomembrány při pohybu po membráně, ani imperfekcí podkladu, ani k ovlivnění 

jejích mechanických vlastností a hydroizolační bezpečnosti při povrchovém poškození 

vrypem, proto není nutno při volné pokládce na terén používat podkladní vyrovnávací pískové 

nebo jílové vrstvy a podkladní ochrannou geotextilii, stejně jako ochranné vrchní krycí vrstvy 

z geotextilie a písku. Jak je uvedeno již výše.  

 

 
OBR 4: VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST A ODOLNOST PROTI PRŮRAZU KAMENIVEM (DLE TESTU NFP84510 

PRŮRAZ KAMENIVEM 20/40 DOSAHUJE HODNOTY 25 KN) 

 

 

 
OBR 5: ROZDĚLENÍ TAHOVÉHO NAPĚTÍ V BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNĚ, TAHOVÉ NAPĚTÍ JE PŘENÁŠENO 

VÝZTUŽNOU GEOTEXTILNÍ VLOŽKOU, BITUMENOVÁ KRYCÍ  VRSTVA MÁ POUZE OCHRANOU ROLI, HLAVNÍ 

VODOTĚSNÍCÍ FUNKCI MÁ POJIVO PROPENETROVANÉ VE VÝZTUŽNÉ GEOTEXTILII. 6=7, NAPĚTÍ V  PŘÍPADĚ 

VRYPU DO KRYCÍ VRSTVY ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO  

 

 

Tímto způsobem může dojít k výraznému zefektivnění instalace vodotěsného systému všech 

vodních nádrží, hrází menšího rozsahu, závlahových kanálů i skládek. Dochází jak ke 

zrychlení pokládky, tak i ke snížení ceny za celkový hydroizolační systém, který při dosud 

běžných aplikacích zahrnuje právě podkladní a krycí vrstvy. Dochází tak i ke snížení 
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ekologické zátěže vlastní redukcí emisí při transportu zásypových materiálů pro podkladní a 

krycí vrstvy. Samozřejmě ruku v ruce též dochází ke snížení nákladů na těžbu a transport 

těchto zásypových materiálů, stejně jako nákladů nezbytných na zemní práce. 

 

Dovolen je i k pokládce nezbytný provoz stavební mechanizace po povrchu membrány bez 

krycích vrstev. Krycí vrstvy však nejsou vyloučeny a mohou být použity v širokém spektru 

variant – od jemnozrnných přesypaných, po hrubozrnné, betonové – monolitické nebo 

prefabrikátové nebo, což se ukazuje často výhodou, především pro tzv. čistitelné nádrže, 

z asfaltobetonu. 

 

Při stejném očekávaném objemu nádrže, uvažujíce standardní tloušťku podkladních a krycích 

zásypových vrstev 0,5 m každá, to představuje ušetření cca 1 m hloubky výkopu na celé 

půdorysné ploše. Snížení nároků na výkopové práce je dosahováno též vysokým úhlem tření 

při volné pokládce na terén. Tato podstatná veličina udává do jakého maximálního sklonu je 

možné na terén pokládat geomembránu bez jejího zatížení tahem. V případě bitumenové 

geomembrány je stanovena na 32°. Standardně využívané syntetické folie vykazují úhel tření 

16°, případně až 24°, jsou-li texturované. Zjevně vyplývá možnost využití více strmého 

svahování v případě bitumenové geomembrány a tedy opět snížení nezbytného objemu 

zemních prací. 

 

Výrazný přínos lze spatřit v nízkém koeficientu teplotní délkové roztažnosti, který 

zabezpečuje nízkou míru tvorby vrás a vln při pokládce za proměnlivých teplot, snižujíce tak 

riziko mechanického průrazu při absenci pevnější podkladní plochy, stejně jako riziko 

nekvalitně provedeného svaru. Vlny a vrásy na hydroizolačních membránách zvyšují podíl 

redistribuce případné podtékající vody či kapaliny obecně do plochy, zvyšujíce tak dopad na 

okolí případného defektu. 

 

 
OBR 6: ARAXA (BRAZILIE): BEZ VLN A VRÁS I PŘES TEPLOTU VNĚJŠÍHO VZDUCHU DOSAHUJÍCÍ 43°C 

Vyšší plošná hmotnost umožňuje pokládku i za vyšších rychlostí větru. Zatímco vyšší 

objemová hmotnost, vyšší než objemová hmotnost vody, zabraňuje plování v případě defektu 

při podtékání a umožňuje speciální aplikace při opravách defektů vodotěsnosti pod vodní 

hladinou. 
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5. HYDROIZOLACE KAMENITÉ HRÁZE PŘEHRADNÍ NÁDRŽE POMOCÍ 

BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Právě pro výše zmiňované výhody byl systém bitumenové kompozitní geomembrány použit, 

kromě jiných, i při rekonstrukci návodní strany přehrady La Galaube na jihu Francie, blízko 

Carcassonu. K rekonstrukci bylo přistoupeno v roce 2000. Přehrada La Galaube přesahuje 

svým významem hranice Francie. Zásobuje vodou území 3 sousedních států a reguluje tok 

Kanálu du Midi, jedné z částí světového dědictví UNESCO. Přehrada má zádržnou kapacitu 

8 miliónů m
3
 a pokrývá plochu 68 hektarů. Vlastní těleso přehradní hráze je kamenité 

s maximální výškou ke koruně 43 m. Sklon návodní strany dosahuje poměru 2:1 

(horizontálně:svisle). Typický řez je uveden na obr. 7. 

 

 
OBR 7: PŘEHRADA LA GALAUBE – TYPICKÝ ŘEZ 

 

Násyp je umístěn na vyztužené železobetonové desce založené do lehce zvětralé žuly. 

Projekt obsahoval: 

- doplnění bočního přepadu, dimenzovaného na průtok 80 m
3
/s, 

- návodní věž, 

- hydraulický a monitorovací tunel pod násypem, 

- odtokovou konstrukci po proudu. 

Vlastní vodotěsný systém se skládal z: 

- vrstvy volného materiálu frakce 0/20 mm, vyrovnané, válcované a zpevněné 

prostřikem bitumenové emulze, tl. 20 cm, 

- vrstvy asfaltobetonové směsi za studena, frakce 0/10 mm, válcované, tl 10 cm, 

- vlastní bitumenové geomembrány Coletanche ES3 (celková výměra pokládky 

representovala 23 000 m
3
), 

- monolitické vrstvy vláknobetonu položené přes separační geotextilii. 
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OBR 8: HUTNĚNÍ NÁVODNÍ HRANY NÁSYPU  

 

 

Na kamenitý násep byla položena za účelem vyrovnání spár vrstva volného drceného vápence 

frakce 0/20 mm o minimální tloušťce 20 cm z nedalekého lomu Saint-Amancet. Návodní 

hrana byla hutněna 4t válci taženými z koruny hráze. V obtížně přístupných místech byly 

použity vibrační desky namontované na konstrukci rypadla. 

 

Následně byl proveden postřik asfaltovou emulzí s vydatností 1,5 kg/m
2
. 

 

Poslední přípravná vrstva byla provedena z pórovité asfalto stěrkové směsi za studena o frakci 

0/10 mm. Hlavním záměrem pro tuto vrstvu bylo: 

- vytvořit rovný hladký povrch pro pokládku a fixaci geomembrány, 

- vytvořit polopropustnou vrstvu redukující průsak do tělesa kamenité hráze v případě 

poruchy geomembrány nebo v případě přelivu při náhodné povodni. 

 

Pro stanovení směsného poměru směsi s propustností 10-6 m/s byla provedena laboratorní 

studie. Zohledňovala se i lámavost směsi při pokládce. Následně byly prováděny odběry a 

testy při vlastní pokládce. Pro asfaltovou směs se používaly tři třídy kameniva 0/2, 2/6 a 6/10 

v předem definovaném poměru. Podstatným se ukázalo udržovat válce neustále mokré tak, 

aby se zabránilo přilepování asfaltové směsi na jejich povrch. 

 

Přípustná tolerance rovinnosti byla stanovena na 2 cm od laserem vytyčené roviny. 

 

Vlastní pokládka hlavní hydroizolační vrstvy – bitumenové geomembrány proběhla za 

pomoci hydraulických brzděných konzolí. Délka rolí byla vyráběna specificky pro tento účel 

často přesahující 100 m. Geomembrány byly pokládány s přesahy 20 cm, plnoplošně 

svařovanými. 

 

Na patě svahu a podél celého obvodu vodonepropustné konstrukce byla geomembrána 

přikotvena k železobetonové monolitické desce založené a přikotvené do skalního podloží. 

Geomembrána byla natavena na předem nepenetrované betonové povrchy a dokotvena 

plochou ocelovou pásovinou. 
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OBR 9: POKLÁDKA BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY  

 

 
OBR 10: POKLÁDKA BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY  

 
OBR 11: DETAIL NAPOJENÍ V  PATĚ NÁVODNÍ HRANY  
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6. KONTROLA KVALITY 

Kontrola kvality zahrnuje tři operace: 

- Kontrola pracovní kázně při svařování přesahů, kontrola šíře přesahu (min 20 cm), 

kontrola výtoku asfaltu ze sváru (vyžadováno 2,5 cm). 

- Kontrola špachtlování spoje. 

- Kontrola homogenity svaření přesahů ultrazvukem (min 16 cm). 

- Varianta 1: namátková kontrola přenosnou jednotkou. Typicky je prověřován úsek 

délky 1 m. Zpravidla po 35 bm. Kontrola aplikována též na vizuálně 

nestandardních úsecích. 

- Varianta 2: průběžná ultrazvuková kontrola za použití mobilní jednotky CAC 94. 

Jednotka je založena na testovacím válci s 24 ultrazvukovými senzory, schopná 

detekovat imperfekt sváru 0,8 x 0,5 cm. 

 

Pokud úsek vykazuje defekty, aplikuje se záplata přesahující vždy 20 cm přes hranice defektu. 

Následně je opět provedena kontrola. Průběžná kontrola byla zvolena v případě aplikace na 

přehradě La Galaube. 

 

 
OBR 12: MOBILNÍ JEDNOTKA CAC  94 PRO ULTRAZVUKOVOU KONTROLU HOMOGENITY SVÁRU 

7. MECHANICKÁ OCHRANA GEOMEMBRÁNY 

Proti poškození plovoucím ledem, kmeny stromů a vandalismem byla navržen způsob 

mechanické ochrany založené na in-situ, po záběrech provedené betonové ochranné 

mazanině, tloušťky 10 cm. Záběry byly zvoleny šíře 5 x 10 m.  

 

Betonová mazanina v obdélníkových záběrech byla zvolena z následujících důvodů: 

- Estetický aspekt. 

- Drenážní aspekt. Tok mezi mazaninou a geomembránou je výraznější a snadněji 

kontrolovatelný. 

- Aspekt údržby. Méně bouracích prací a snadněji definovaný a ohraničený rozsah 

v případě nutnosti přístupu k geomembráně. 

Betonová mazanina byla provedena na svahu v hliníkových rámech. Beton do rámů byl 

dopravován za pomocí čerpadel na vzdálenost 60 m. Viskozita byla permanentně 

kontrolována tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi nutností čerpání a zpracovatelnosti ve 

spádu. Beton byl vibrován a hutněn za použití vibračního válce spouštěného z koruny hráze. 
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Spáry jednotlivých záběrů monolitických desek byly v rozsahu pod předpokládanou vodní 

hladinou vyplněny elastomerní směsí. 

8. ZÁVĚR 

I přes komplikované podmínky v průběhu výstavby, vzhledem k období silných podzimních 

dešťů, byl dodržen krátký termín prací, jenž byl stanoven na 5 měsíců. Povlaková 

hydroizolace byla dodána na staveniště a instalována v listopadu 2000. Tento fakt umožnil 

správci objektu napustit nádrž před zimním obdobím 2000. Přehrada La Galaube je nejvyšší 

světovou přehradou s použitím povlakové hydroizolace z bitumenové geomembrány. Do 

současnosti je vodotěsné řešení spolehlivě funkční, s pravidelně prováděnými prohlídkami. 

Aplikace bitumenové geomembrány na návodní hraně přehrady La Galaube prokázala 

výhodnost, rychlost a spolehlivost zvoleného řešení. 
 

 
OBR 13: PŘEHRADA LA GALAUBE V PROCESU VYUŽÍVÁNÍ S NAPLNĚNOU NÁDRŽÍ 
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