
LICHOBĚŽNÍKOVÁ CSG PŘEHRADA V JAPONSKU (HOKKAIDO) 
DOKONČENÁ V ROCE 2012 PŘEKROČILA VÝŠKU 50 M ❚ 
TRAPEZOIDAL CSG DAM IN JAPAN (HOKKAIDO) FINISHED 
IN 2012 EXCEEDED THE HEIGHT OF 50 M
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Vojtěch Broža

Před ~ 40 léty dosáhla technologie masivního 

betonu v přehradním stavitelství špičkové úrovně, 

betonové přehrady však ztrácely schopnost kon-

kurence v konfrontaci se sypanými. S  rozvojem 

technologie válcovaného betonu, v níž se využily 

racionální postupy výstavby hutněných násy-

pů, však našly nové možnosti širokého uplat-

nění. Dalším krokem, přednostně využitelným 

v  seizmicky aktivních oblastech, je technologie 

tvrdého násypu (označovaná též CSG). S  ohle-

dem na přírodní podmínky zaujala též japonské 

přehradáře, kteří po  desetiletí experimentálních 

staveb přikročili k  aplikaci CSG na  přehradě 

Tobetsu (a  v  zápětí Okukubi). ❚ Forty years 

ago the technology of massive concrete in dam 

construction reached the top level, but many 

projects of concrete dams lost the ability to 

compete with embankment dams. However, 

the development of new technology of a roller 

compacted concrete connected with the use 

of construction methods typical for compacted 

embankments discovered new wide possibilities. 

The next advancement, well applicable in the 

seismic regions, is known as Hard-fill or CSG 

technology. With regard to their natural conditions, 

Japanese engineers in dam construction have 

been very much interested in this progress. 

After about ten years of experimental hydraulic 

structures construction they have developed a 

project of trapezoidal CSG Tobetsu Dam (and 

also Okukubi Dam), and prepared constructions 

of some more important dams.

Název příspěvku, v  oboru přehrad 

srozumitelný, asi vyžaduje vysvětlení. 

Standardní tvar příčného profilu beto-

nové gravitační přehrady je trojúhelní-

kový, označení lichoběžníková přehra-

da (samozřejmě slangové) vyjadřuje 

skutečnost, že jde o  konstrukci téhož 

typu, ale s  lichoběžníkovým příčným 

profilem (obr.  1). Zkratka CSG, kterou 

používají již více než deset let japonští 

přehradáři, označuje použitou techno-

logii betonu, tj. cementem stabilizova-

né kamenivo – štěrkopísek pocházejí-

cí pokud možno přímo ze zemníku (lo-

mu), bez významných úprav.

PROČ L ICHOBĚŽNÍKOVÝ 

PŘÍČNÝ  PRŮŘEZ

Přehrady, vytvářející umělé vodní nádr-

že, je nutno stavět i  v oblastech s vý-

znamným rizikem porušení silným ze-

mětřesením. Nové poznatky v  oblas-

ti seizmických účinků spolu s možností 

využít numerické modely chování kon-

strukcí přehrad při tomto mimořádném 

zatížení poskytly závažný poznatek: li-

choběžníkový příčný profil má nespor-

né přednosti z hlediska rozsahu zón ta-

hových napětí a  hlavně jejich velikos-

ti (obr. 1), více [1], [2]. Tohoto pozitivní-

ho výsledku se však dosáhne za cenu 

podstatného zvětšení objemu přehrad-

ní konstrukce. Tento závažný pozna-

tek sám o sobě se pak jeví jako neza-

jímavý pro oblasti, kde seizmické účin-

ky jsou jen slabé; i v oblastech s inten-

zivní seizmicitou by mohly být reakce 

rozpačité. Skutečnost, že byl publiko-

ván v době, kdy se v rámci soustředě-

ných snah o zrychlení a zhospodárnění 

výstavby betonových přehrad rozvinu-

lo používání technologie masivního be-

tonu zhutňovaného válcováním, stal se 

též inspirací pro další inovaci v techno-

logii betonu.

TVRDÝ NÁSYP RESP.  CSG 

A  L ICHOBĚŽNÍKOVÝ PŘÍČNÝ 

PROFIL

Je známou skutečností, že pro betono-

vé konstrukce vodních staveb v přírod-

ním prostředí o  požadovaných vlast-

nostech betonu většinou rozhoduje tr-

vanlivost, dále vodotěsnost a až v dal-

ším pořadí pevnost. Poznatky a zkuše-

nosti v technologii válcovaného betonu 

prokazují, že je možno bez problé-

mů zajistit požadované pevnosti be-

tonu v  tlaku (i nad 40 MPa), pro zajiš-

tění trvanlivosti (a  tedy i  dlouhé život-

nosti) objektů jsou nezbytné povrchové 

(plášťové, lícní) ochranné zóny (vrstvy). 

V souhrnném rozvoji technologie RCC 

splnil, co se od  něho požadovalo, tj. 

výrazné zrychlení a zhospodárnění vý-

stavby betonových přehrad.

Odtud byl logický další krok v zájmu 

zhospodárnění výstavby, znamenají-

cí použití přírodních materiálů z  bez-

prostřední blízkosti staveniště, bez nut-

nosti podstatných úprav (třídění, praní) 

schopných stabilizace malým množ-

stvím pojiva k  dosažení požadova-

ných vlastností. Znamená to sice zvět-

šení celkové hmotnosti konstrukcí, kte-

ré je však vyváženo použitím v podsta-

tě balastních materiálů jako kameni-

va a úsporami v dopravě na staveniště. 

Přiřadí-li se k  tomu možnost výstav-

by i  v  méně výhodných geologických 

podmínkách, přednost použití techno-

logie CSG (hardfillu) dále vynikne. Navíc 

je možno uvažovat o jejím využití i nad 

rámec výstavby lichoběžníkových pře-

hrad v seizmicky aktivních oblastech.
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HISTORICKÝ POHLED

Použití zemin stabilizovaných cemen-

tem má své počátky před více než 

sedm desáti roky; při výstavbě hrází se 

tato technologie uplatnila kolem roku 

1970 (soil-cement). V  té době se také 

rozvinulo celosvětové úsilí o  zrychlení 

a  zhospodárnění výstavby betonových 

přehrad, které vyústilo v rozvoji různých 

modifikací technologie betonu zhutňo-

vaného válcováním (RCC, RCD) s  ši-

rokým uplatněním (viz např. [3]) v  dal-

ších letech.

V 90. letech 20. století se výzkum cho-

vání různého typu přehrad při zatížení 

seizmickými účinky odrazil v  poznání, 

že návrh lichoběžníkového profilu gra-

vitační přehrady (se sklony líců většími 

než 1:  0,5) výrazně přispívá k  výhod-

nému rozdělení napjatosti a tudíž i bez-

pečnosti přehrad za tohoto mimořádné-

ho účinku (ve srovnání s klasickým ty-

pem). Následoval logický krok, spočíva-

jící v dalším zhospodárnění technologie 

masivního betonu, tj. technologie ozna-

čované jako „tvrdý násyp“ (hardfill) nebo 

Japonci propagovaná CSG (cement-pí-

sek-štěrk, [4]).

Původní byl zřejmě přínos francouz-

ských odborníků [1], [2]. Z jejich podně-

tu došlo k prvnímu uplatnění nové tech-

nologie v praxi, v Řecku a také v Turec-

ku, kde se uváděly stavby s výškou pře-

hrad i 100 m [5] – bohužel v odborné li-

teratuře údaje nejsou k dispozici, další 

v jižní Americe [6]. Od roku 2001 vlastní 

technologický rozvoj také publikují Ja-

ponci, kteří dosažené výsledky před-

stavili hlavně na  přehradním kongresu 

v Kyotu (2012) a zároveň uvedli, že bu-

dou pokračovat na dalších i významněj-

ších stavbách přehrad [7], [8].

PŘEHRADA TOBETSU 

V   JAPONSKU

Vodní dílo bylo vybudováno v letech 2008 

až 2012 na ostrově Hokkaido. Přehrada 

o  výšce 52 m, délce v  koruně 432 m, 

objemu přehradního tělesa 813 000 m3 

vytváří nádrž o  objemu 74,5 mil m3. 

Podloží přehrady tvoří převážně siltovce 

s vrstvami pískovců, ve dně údolí dosa-

hují pokryvné útvary značné tloušťky (až 

20 m). Z hlediska výstavby bylo možno 

počítat se stavebními sezónami o  trvá-

ní necelých sedm měsíců, přičemž be-

tonáž proběhla v  letech 2009 a  2010 

(v průměru ~ 58 000 m3 uloženého be-

tonu za měsíc).

Příčný profil přehradního tělesa vytvá-

ří symetrický lichoběžník o šířce v ko-

runě 8 m a sklony líců 1 : 0,8 (obr. 2). 

Převážná část je z  CSG betonu bez 

příčných dilatačních spár, ochranné 

zóny při lících tvoří vrstvy standardně 

hutněného betonu, spolu s prefabriká-

ty o výšce 1,5 m sloužícími i jako bed-

nění (obr. 3). Při návodní patě je ma-

sivní betonový blok s navazující těsni-

cí injekční clonou (do skalního podloží) 

a  revizní chodbou sloužící k  sledová-

ní filtračních poměrů a odvedení vody 

z drenážní soustavy. Tento blok, stejně 

jako návodní ochranná vrstva, je dilato-

ván po 15 m příčnými spárami, vyba-

venými těsnicími a drenážními prvky.

Přehrada je založena na skalním pod-

loží, v kontaktní zóně (a také při patách 

přehradního tělesa) se použila mírně 

obohacená CSG směs. Hloubka vý-

kopů ve  dně se přiblížila 20  m, vytě-

žený materiál byl použit jako kamenivo 

do CSG betonu.

POUŽITÁ CSG TECHNOLOGIE

Jako kamenivo byly použity říční nápla-

vy přímo na staveništi, jednak z výko-

pu pro přehradní těleso a jednak z pro-

storu nádrže bezprostředně při návodní 

patě přehrady (vše pod ochranou ná-

vodní jímky). Materiál se těžil minimálně 

tři měsíce před použitím, s cílem zba-

vit ho nadbytku vody. Největší zrno ne-

přesahovalo 80 mm, takže nebylo nut-

né vytřiďování resp. předrcování nad-

měrných zrn.

Obr. 1 Porovnání napjatosti v příčném profilu trojúhelníkového 

a lichoběžníkového tvaru přehrady při výšce 50 m (zatížení vlastní tíhou, 

tlakem vody a účinky zemětřesení 0,25 g) (+ tah,- tlak), a) trojúhelníkový 

tvar, první hlavní napětí, b) třetí hlavní napětí, c) lichoběžníkový tvar, 

první hlavní napětí, d) třetí hlavní napětí ❚ Fig. 1 Right-angle 

triangular dam and trapezoidal dam – comparison of the distribution 

of stresses in the cross-section of dam body (height 50 m: dead load 

+ hydrostatic pressure + inertia and hydrodynamic pressure during 

earthquake 0,25 g), a) triangular shape, first major stress, b) triangular 

shape, third major stress, c) trapezoidal shape, first major stress, 

d) trapezoidal shape, third major stress

Obr. 2 Příčný řez přehrady Tobetsu (technologie CSG); legenda: 

1 – přehradní těleso (základní betonová směs s 80 kg pojiva na m3), 

2 – zóny s obohacenou směsí (100 kg/m3), 3 – zóna s 60 kg cementu 

na m3, 4 – ochranné lícní zóny, 5 – návodní pata (tradiční hutněný 

beton), 6 – injekční clona (těsnění podloží), 7 – revizní chodba, 

8 – odlehčovací (drenážní) vrty ❚ Fig. 2 Tobetsu CSG Dam – cross-

section, 1 – dam body (basic concrete mix with 80 kg cement in 

1 m3), 2 – zones with enriched mix (100 kg/m3), 3 – zone with 60 kg/m3, 

4 – protection slope zones, 5 – upstream toe (traditional concrete 

compacted by vibration), 6 – grout curtain, 7 – inspection gallery, 

8 – drain holes

Obr. 3 Příčný řez ochranné lícní zóny; legenda: 1 – dříve vybudovaná 

část, 2 – 1. vrstva CSG (3 x 0,25 m), 3 – lícní prefabrikáty, 

4 – 2. vrstva CSG (3 x 0,25 m), 5 – ochranná betonová vrstva (tradiční 

technologie) ❚ Fig. 3 Cross-section of the protection slope zone, 

1 – earlier constructed part, 2 – first CSG layer (2 x 0.25 m), 5 – precast 

concrete unit, 4 – second CSG layer (2 x 0.25 m), 5 – traditionally 

compacted protection concrete
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Po  zkušenostech z  experimentálních 

staveb byla předběžnému průzkumu 

složení betonové směsi věnována vel-

ká pozornost, vedle obecných hledisek 

použitelnosti kameniva z hlediska zrni-

tosti a mineralogického složení se sta-

novovaly přijatelné meze obsahu vo-

dy v betonové směsi při navrhovaném 

obsahu cementu 80 kg/m3 (popř. 100 

i 60 kg/m3). Cílem bylo stanovit v oče-

kávaném rozmezí variability zrnitosti 

neupravovaného kameniva vztah mezi 

pevností CSG betonu a obsahem vody 

(obr. 4). Hlavním ukazatelem je přitom 

požadovaná pevnost betonu (při vyš-

ším obsahu vody výrazně klesá, navíc 

se zhoršují podmínky zpracovatelnosti – 

obdobně je tomu při nedostatku vody).

V případě Tobetsu při návrhové pev-

nosti 2,3 MPa (N/mm2) bylo stanoveno 

rozmezí 110 až 140 kg vody na 1 m3.

Pozn.: O použitém cementu je jen kusá 

informace, s ohledem na uváděnou pevnost 

po 90 dnech jde zřejmě o pojivo s velkým 

obsahem strusky.

Postup výstavby

Jako základní prvek (pro ukládání beto-

nu) se zvolila vrstva o  tloušťce 0,75 m 

ukládaná a  hutněná ve  třech vrstvách 

o  tloušťce 0,25  m v  průběhu jednoho 

dne (obr. 3). Pak následovalo osaze-

ní lícních prefabrikátů o  výšce 1,5  m 

a  v  dalším dnu uložení druhé vrst-

vy 0,75  m a  posléze realizace lícních 

ochranných zón (o  tloušťce v  průměru 

~ 1 m).

Před pokračováním betonáže byl po-

vrch zatuhlé vrstvy strojně očištěn, 

ostříkán tlakovou vodou a  byla na  něj 

položena vrstvička cementové spojova-

cí malty (pasty).

Při delší přestávce v betonáži byl po-

vrch chráněn před vysycháním (fólií). 

Neprovádělo se ošetření vodorovných 

pracovních spár bezprostředně po za-

tuhnutí.

Dopravu betonové směsi od betonár-

ny (o  výkonu 500 m3/h) zajišťovaly 

dum pery (o  objemu 23 m3), vrstvy se 

rozprostíraly dozery, hutnění zajišťova-

ly vib rační válce 11  t s  registrací vyna-

ložené hutnicí energie (první dva pojez-

dy bez vibrace). Používaly se další me-

chanismy, např. pro čištění povrchu be-

tonu před zahájením betonáže, pro roz-

prostírání cementové pasty, pro hutnění 

okrajů vrstev (skloněných ploch) a  pro 

betonování lícních ochranných vrstev.

Organizace dopravy byla řešena sa-

mostatnými komunikacemi pro CSG 

beton a  pro lícní prefabrikáty (jejichž 

celková délka byla přes 20 km).

Kontrola jakosti

S ohledem na  zásadní význam použí-

vaného netříděného kameniva, se po-

zornost soustředila hlavně tímto smě-

rem. V  průběhu těžení se ověřova-

la vhodnost použití (hlavně zrnitost), 

v  dalších manipulacích hlavně obsah 

vody – rozhodující pro dosažení návr-

hové pevnosti.

Další kontrolní stupně byly:

• v betonárně (složení směsi)

• v procesu hutnění

• na  odebraných zkušebních tělesech 

(à 7 dnů).

Zhodnocení

Hlavní betonářské práce probíhaly 

na přehradě Tobetsu po dobu dvou let. 

Jen s  ročním posunem byla budová-

na další přehrada tohoto typu (Okuku-

bi), kde se však použil netříděný kámen 

z lomu. Ve fázi projekce jsou další stav-

by, mj. Tsutsusago o výšce 95 m a obje-

mu betonu 1,26 mil m3 a Chokai o výš-

ce 81 m a objemu betonu 1,34 mil m3.

O  použití představené technologie 

rozhodují prokázané výhody z  hledis-

ka hospodárnosti a racionální výstavby. 

Přitom pro japonskou „školu“ je charak-

teristické úsilí o zajištění vysoké kvality 

i  estetické hodnoty vybudovaných ob-

jektů, stejně jako tomu bylo při aplika-

cích válcovaného betonu (jsou označo-

vány RCD, na rozdíl od „odvážnějších“ 

staveb v duchu přístupů hlavně v USA 

– RCC).

ZÁVĚR NAVÍC

Tvrdý násyp (CSG) je obecně vhod-

8

7

6

5

4

3

2

1

0

95 110 125 140 150

(5)

(6
)

8

7

9

100

50

0
0,01 0,1 1 10 100

(1)

(2
) 3

4

4a 4b

5



5 12 / 2 0 1 3  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

M A T E R I Á LY  A   T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G Y

ný pro masivní konstrukce resp. jejich 

vnitřní zóny, kde se nepožaduje vel-

ká pevnost betonu. Další předností je 

odolnost vůči povrchové i  vnitřní ero-

zi vody. Ve srovnání se sypanými hrá-

zemi, kde přelití popř. vytvoření sou-

středěné průsakové cesty v násypu má 

většinou za  následek celkové poruše-

ní, přívalovým povodním krátkodobě 

zatěžujícím ochranné hráze, popř. hrá-

ze suchých nádrží, odborně navržený 

a  provedený objekt na  bázi technolo-

gie CSG odolá.

To stojí za  pozornost z  hlediska vo-

dohospodářského, environmentálního 

a  hlavně bezpečnosti obyvatel a  pro-

středí.

Nebetonářská poznámka

Vodní dílo Tobetsu zahrnuje víceúčelo-

vou nádrž s povodím ~ 230 km2, která 

bude v západní části ostrova Hokkaido 

sloužit k ochraně před povodněmi, zá-

vlahám popř. pro další odběry vody ja-

ko státem zajišťované investice.

Japonsko je jedním z mála vyspělých 

států, kde v  současné době výstav-

ba nádrží a přehrad plynule pokračuje. 

Přitom environmentální a  ekologické 

problematice v  širokém spektru účin-

ků je věnována mimořádná pozornost, 

v  souvislosti s  novou výstavbou jsou 

realizována opatření v  zájmu omezení 

vlivu na prostředí. 

Bezpečnost přehrad má přitom ex-

klusivní postavení. V zemi s  tak vyso-

kou hustotou obyvatel a výskytem růz-

ných extrémních přírodních jevů to je 

nezbytné.

Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Katedra hydrotechniky

Stavební fakulta ČVUT v Praze

tel.: 605 726 674
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TEORIE KONSTRUKCÍ – ZÁKLADY, 

RÁMOVÉ KONSTRUKCE, ROVINNÉ 

KONSTRUKCE A SKOŘEPINY

Peter Marti

Kniha nabízí čtenáři konzistentní přístup 

k  teorii konstrukcí na  základě aplikova-

né mechaniky. Svým obsahem pokrývá 

rámové konstrukce, deskové a  stěno-

vé konstrukce i skořepiny v oblasti pruž-

né a plastické, zdůrazňuje historický zá-

klad a využití v praktických inženýrských 

činnostech. Je to první vyčerpávající 

zpracování konstrukční školy budované 

na Swiss Federal Institute of Technology 

(ETH) v Curychu přes padesát let. 

Kniha obsahuje mnoho zpracovaných 

příkladů a cvičení vhodných pro hlubo-

ké pochopení chování konstrukcí. Kaž-

dá kapitola je zakončena shrnutím s do-

poručeními důležitých aspektů pro daný 

typ konstrukce. Speciální pojmy, použité 

v textu, jsou vysvětleny v příloze. 

Kniha rovněž obsahuje rozsáhlý index, který spolu s přehlednou strukturou 

a zdůrazněnými důležitostmi v textu výrazně zjednodušují její použití. Poznám-

ky a komentáře, vlastnosti materiálů, geometrické údaje k průřezům, stručný 

výklad maticové algebry, tenzorového a variačního počtu najde čtenář v přílo-

hách. 

Kniha je vyčerpávajícím návodem pro analýzu rámových konstrukcí, rovinných 

konstrukcí a skořepin v oblasti pružné i plastické teorie. Bude jistě užitečnou 

pomůckou pro studenty, vyučující i inženýry v praxi. Jejím cílem je ukázat čte-

nářům jak vhodně modelovat konstrukce a poskytnout jim podporu při jejich 

zodpovědném navrhování a posuzování. 
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Obr. 4 a) Křivky zrnitosti použitého přírodního kameniva z říčních 

náplavů (bez úpravy), b) ověřené meze obsahu vody v betonové 

směsi (CSG) při 80 kg pojiva v 1 m3;  Legenda: 1 – rozměr zrn 

[mm], 2 – propad [%],  3 – jemnozrnný materiál, 4 – hrubozrnný 

materiál, 5 – jednotkový obsah vody [kg], 6 – pevnost betonu 

[MPa], 7 – požadovaná pevnost betonu 2,3 MPa, 8 – stanovené 

rozmezí jednotkového obsahu vody (110 až 140 kg/m3), 9 – zóna 

přípustného obsahu vody v 1 m3 betonu ❚ Fig. 4 a) Grain-size 

curves of the aggregate from the natural river deposits (without 

treatment), b) verified limits of unit water content in the CSG mix 

(for 80 kg cement in 1 m3), 1 – sieve dimension, 2 – percent passing 

(weight), 3 – fine grain, 4 – coarse grain, 5 – unit water content 

[kg/m3],  6 – concrete strength [MPa], 7 – prescribed concrete 

strength 2.3 MPa, 8 – range of unit water content 110 – 140 kg/m3, 

9 – zone of possible variation of water content

Obr. 5 Dokončená přehrada Tobetsu (pohled proti vodě) 

❚ Fig. 5 Recently constructed Tobetsu Dam (view from 

downstream)


