
8 B E T O N  •  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  ❚ 6 / 2 0 1 6

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

Josef Bezděk, Jiří Šafrata

Vodní dílo Kružberk na řece Moravici bylo vybu-

dováno v letech 1948 až 1955. Zadržuje až 

35,5 mil. m3 vody. Betonová hráz o délce 280 m 

prošla v letech 2015 až 2016 rekonstrukcí koruny 

hráze a jejího návodního líce. ❚ Kružberk water 

structure on the Moravice river was built between 

1948 and 1955. It holds up to 35.5 millions  m3 

of water. Concrete dam of length of 280  m 

has undergone reconstruction  of the crown and 

upstream side in the years 2015-2016.

ROZDĚLENÍ  PRACÍ 

PŘI   REKONSTRUKCI

Práce na vodním díle byly zahájeny 

v srpnu 2015 a v souvislosti s tím do-

šlo i k uzavření komunikace procházejí-

cí přes hráz. Jako první bylo nutné po-

stavit konstrukce lešení, které sloužily 

pro pohyb pracovníků, zachycení pří-

padného padajícího stavebního mate-

riálu nebo sutě a také pro volný pohyb 

osob obsluhujících vodní dílo.

Celá rekonstrukce sestávala ze dvou 

etap. Nejprve byla provedena celková 

rekonstrukce koruny hráze, která spo-

čívala v demolici stávající komunika-

ce a chodníků s  veškerými vrstvami 

a krajníky. Byly odstraněny nosné prv-

ky koruny hráze, chodníkové konzo-

ly, žebra a mosty. Součástí rekonstruk-

ce bylo i nové odvodnění komunikace 

na hrázi. Vzhled koruny hráze a její pa-

rametry zůstaly zachovány v  původ-

ní podobě, pouze povrch komunikace 

se změnil z žulové dlažby na asfaltový 

povrch. Osazeno bylo i nové betono-

vé zábradlí, které si zachovává stejný 

architektonický ráz, je v něm však za-

budováno LED osvětlení pro nasvíce-

ní chodníků na vzdušné straně hráze. 

Součástí byla i rekonstrukce strojo-

ven vodního díla. Ve strojovnách na 

blocích č. 10 a  16 byly rekonstruová-

ny vnitřní prostory, došlo k sanaci zdiva 

a podlah a byly provedeny nové mal-

by stěn. Všechny strojovny byly rekon-

struovány také z  exteriéru: byla pro-

vedena sanace zdiva, oprava fasády 

a nová střecha. Strojovna návodních 

uzávěrů, která je situována mimo hráz 

ze strany od města Vítkova, také pro-

šla obnovou. Došlo zde k sanaci žele-

zobetonových konstrukcí, opravě pod-

lah a stěn včetně vnějšího odvodnění 

střechy a fasády.

Další etapa zahrnovala sanaci návod-

ního líce hráze. Nejnamáhanější pás 

betonu, který degradoval vlivem pově-

trnostních podmínek a kolísání hladiny 

vody v nádrži, byl odbourán do hloub-

ky cca 100 mm a následně byla prove-
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dena jeho sanace stříkaným betonem. 

Renovace dilatačních spár byla prove-

dena odstraněním těsnicích klínů, vý-

měnou izolace a zainjektováním.

LEŠENÍ

Postup montáže lešení pro demoliční 

práce byl rozdělen na etapy. Konstruk-

ce lešení na návodní straně hráze by-

la řešena jako lávka na konzolách pro-

cházející cca 3 m pod spodní hranou 

římsy. Lávka byla průběžná a pokračo-

vala kolem strojovny č. 10, kde končila. 

Při realizaci další etapy dilatace 16 až 

23 byla použita tatáž lávka, která byla 

demontována a přesunuta z polí 1 až 

10. Konstrukce lešení pod mosty byly 

řešeny jako fasádní lešení kolem pilířů 

propojené příhradovou lávkou. Toto le-

šení rovněž sloužilo pro sanaci most-

ních pilířů a jako komunikační cesta při 

provádění úložných prahů mostů.

DEMOLIČNÍ  PRÁCE

Po montážích lešení došlo k demolič-

ním pracím. Jako první bylo odstra-

něno vozovkové souvrství a chodníky, 

poté bylo demontováno betonové zá-

bradlí. Následovalo odstranění konzol 

na návodní i vzdušné straně hráze. Na 

návodní straně byly konzoly pro lepší 

demontáž příčně nařezány. Na vzduš-

né straně byla situace o něco složitěj-

ší, protože konzola byla součástí žeber, 

která ji podpírala. Při zahájení prací by-

lo zjištěno, že žebra nejsou dostateč-

ně vyztužena a hrozí nebezpečí jejich 

pádu. To bylo nepřípustné obzvláštně 

v úrovni nad strojovnami, proto se zvo-

lil postup, při kterém byla suť zachytá-

vána do závěsných van. 

Před započetím demolice mostů mu-

selo dojít k  přeložení transmisí seg-

mentů, které musely být v provozu i po 

dobu realizace oprav. Přemostění bylo 

realizováno pomocí HEB profilů. Mosty 

byly demolovány podélným naříznutím 

nosníků vždy po třech kusech a ná-

sledně jako celek vyzvednuty pomocí 

jeřábu a transportovány nákladními au-

tomobily na skládku. Úložné prahy by-

ly demolovány obdobně jako žebra na 

vzdušné straně hráze. Kvůli jejich ne-

dostupnosti byl však použit demolič-

ní robot Husquarna DXR 300, který byl 

na nedostupný prostřední pilíř přemís-

těn jeřábem a ovládal se dálkově.

NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

Příprava pro betonářské práce byla za-

počaty a  ihned po dokončení demo-

lice. Pro výstavbu nové koruny hráze 

bylo nutné na vzdušné straně namon-

tovat lávky pro podepření bednění. Te-

prve poté mohlo dojít k montáži bedně-

ní žeber kolmých k ose hráze. Betoná-

že koruny hráze probíhaly ve třech eta-

pách. Nejprve byla vybetonována žeb-

ra na vzdušné straně, poté probíhala 

betonáž koruny hráze a následně be-

tonáž spádové vrstvy. 

Betonáže na mostních polích byly 

omezeny přístupem, veškerý těžší ma-

teriál, bednění a výztuž bylo nutné na 

místo dopravovat jeřábem. Než moh-

lo dojít k montáži bednění, musely se 

instalovat konzolové lávky kolem pilí-

ře ze vzdušné strany a na nich podla-

ha v úrovni spodní hrany úložných pra-

hů, která sloužila pro pohyb pracovní-

ků okolo pilířů, ale hlavně jako bednění 

vysunuté části úložných prahů. Most-

ní nosníky VSTI byly uloženy na elas-

tomerová ložiska a  zaklopeny deska-

mi Cetris, které sloužily jako ztracené 

bednění. Krajní VSTI nosníky byly při 

výrobě osazeny pouzdry pro uchyce-

ní bednění železobetonové desky, kte-

ré později posloužilo jako bednění říms 

na mostech. 

Po vybudování koruny hráze a most-

ních polí došlo ke zpřístupnění komu-

nikace pro mechanizaci z  obou pří-

stupových stran a ulehčení koordina-

ce prací. Římsy na koruně hráze a na 

mostních polích byly budovány ihned, 

jakmile to technologický postup dovo-

lil. Bednění bylo montováno do pouz-

der, která zde byla umístěna už při be-

tonáži koruny hráze. Betonáže římsy 

probíhaly v dilatačních celcích v závis-

losti na dokončování koruny hráze. Ja-

ko poslední byla prováděna montáž 

zábradlí, zemní práce na předpolích 

a pokládka živičných vrstev. Veškeré 

ostatní práce jako osazení nových ni-

velačních bodů v chodnících, výměna 

střešní krytiny, nové fasády a elektro-

instalace probíhaly v koordinaci s pro-

váděním nové monolitické konstrukce.

Beton pro nové konstrukce byl dová-

žen z betonárny v Opavě, která je od 

Kružberka vzdálená 35 km, a doprava 

trvala až 50 min. Bylo proto třeba sle-

dovat čas pro včasné uložení a zpra-

cování čerstvého betonu. Nejpouží-

vanějšími betony pro rekonstrukci ko-

runy hráze byl beton C30/37-XF3-S3 

(cca 1 600 m3) a beton C25/30-XF1-S3 

(cca 400 m3). 

Sanace návodního líce betonové 

hráze

Při sanaci návodního líce bylo v prvé řa-

dě nutno namontovat konstrukce leše-

ní kolem strojoven č. 10 a 16 a kolem 

pilířů přelivných bloků. Lešení bylo pro-

vedeno jako fasádní lešení na konzo-

lách. Ostatní sanované plochy byly ob-

sluhovány z lešení umístěného na ukot-

vených plovoucích pontonech. 

Nejprve bylo nutno odbourat degra-

dovanou vrstvu betonu. Jednalo se 

o plochu probíhající přes celou délku 

hráze v pásu 4 m na výšku a v tloušťce 
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Obr. 1 Celkový pohled na rekonstruovanou 

hráz přehrady Kružberk ❚ Fig. 1 General 

view of the reconstructed Kružberk dam

Obr. 2 Betonáž koruny hráze 

❚ Fig. 2 Concreting the crown of the dam

Obr. 3 Uložení mostních nosníků VSTI ❚ 

Fig. 3 Saving the bridge girders VSTI

Obr. 4 Bednění říms ❚ Fig. 4 Formwork 

for cornices

Obr. 5 Kompozitní výztuž na návodní straně 

hráze ❚ Fig. 5 Composite reinforcement on 

the upstream side of the dam
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cca 100 mm. Tato odbouraná plocha 

byla otryskána vysokotlakým vodním 

paprskem a pomocí nerezových kotev 

na ní byla fixována kompozitní plošná 

výztuž s oky 100 x 100 mm a průmě-

rem 8 mm. Reprofilace se provedla su-

chým stříkaným betonem. 

Sanace strojovny č.  10 a  16 a pilířů 

přelivných bloků byla provedena ob-

dobně, jen pro vyztužení byla vzhle-

dem k  oblým tvarům plochy použita 

ocelová rohož, která byla kotvená kot-

vami z betonářské oceli. Aplikace stří-

kaných betonů byla prováděna z leše-

ní stojícího na pontonech. Všude tam, 

kde by lešení na pontonech nebylo do-

statečně prostorné, byla použita ploši-

na (koš) zavěšená na jeřábu. Pro za-

bránění pádu suti, spadu stříkaného 

betonu a vody z omývání konstrukcí do 

vody nádrže byly do stěny hráze nain-

stalovány konzoly s připravenými žlaby, 

které při realizaci odváděly materiál do 

pontonů. Pro transport těchto odpadů 

dále na břeh byl použit jeden pracov-

ní ponton vybavený elektromotorem.

Sanace těsnicích klínů na dilatacích 

byla provedena betonáží po výškových 

etapách cca 3  m. Veškeré sanované 

plochy byly na závěr opatřeny nátěrem 

pro sjednocení vzhledu a ochranu be-

tonových konstrukcí před agresivními 

vlivy prostředí.

Pro sanaci návodní strany hráze byl 

navržen stříkaný beton C30/37-XF3. 

Pro dosažení maximální odolnosti po-

vrchu betonové konstrukce v kontaktu 

s proměnnou výškou hladiny vody byla 

použita receptura s přídavkem mikro-

siliky, která zvýšila odolnost betonu. Při 

nástřiku došlo také k snížení množství 

odraženého a nevyužitého materiálu, 

a tím také k zmenšení rizika možného 

znečistění vody. Předem byly provede-

ny zkoušky prokazující vlastnosti stří-

kaného betonu, jehož celkové použité 

množství bylo cca 300 m3.

ZÁVĚR

Do konce letošního roku budou všech-

ny plánované práce dokončeny. Po 

předání díla bude obnovená hráz slou-

žit další desítky let nejen k  zadržová-

ní zdroje pitné vody, ale bude využívá-

na jako místní komunikace a také jako 

atraktivní cíl pro turisty. 
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Obr. 6a,b Pohled na vzdušnou stranu hráze 

v průběhu betonáže ❚ Fig. 6a,b View to 

the airy side of the dam during the concreting


