Oprava povodňové
hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus
Popis prací
Po katastrofální povodni v srpnu 2002 velká voda rozebrala
a odnesla nejen část pravého břehu Vltavy včetně povodňové
hráze, ale i část území za hrází, kde si vytvořila nové koryto.
Náprava škod spočívala ve zřízení zcela nové pravobřežní
hráze výšky až 10 m a v doplnění materiálu pravého břehu.
V návodním líci nově budované hráze byla provedena hrázka
z lomového kamene až nad úroveň říční hladiny, která byla
hutněna dynamickou konsolidací. Laguna vzniklá za hrázkou
byla vyplněna štěrkopískem hutněným pod vodou metodou
hloubkového hutnění (vibroﬂotací). Na vzniklé ploše nad vodní
hladinou byla založena nová hráz z písčité zeminy, hutněná po
vrstvách vibračním válcem. Pro zajištění nepropustnosti
a zvýšení bezpečnosti hráze byla do její osy instalována
štětová stěna ze štětovnic dl. 10–12 m. Štětová stěna byla
instalována do téměř dokončené hráze do předvrtů
Ø 300 mm. Povrch hráze byl v návodním líci a v části vzdušného líce opevněn kamennou dlažbou.
Součástí opravy hráze bylo uložení nové shybky středotlakého
plynovodního potrubí pode dnem toku a pod nově budovanou
hrází v místě staré shybky obnažené a poškozené povodní.
Shybka byla uložena metodou zatažení z montážní plošiny na
levém břehu, zatížena a ochráněna betonovými sedly
a kamenným záhozem a napojena na stávající trasu.

Výměry
Vibroﬂotace
Plocha pro vibroﬂataci dolní části hráze: 3454 m2,
Celkem délka vpichů (dl. 3 m): 4680 bm.
Štětová stěna
Vibrovaná štětová stěna ze štětovnic VL 604: 4574 m2,
Předvrty Ø 300 mm v ose štětové stěny: 3720 m.
Shybka
Zemní práce: 13 945 m3,
Nová shybka dl. :185 m,
Osazení sedel: 141 ks,
Zpětný zásyp štěrkopískem:11 400 m3,
Kamenný zához: 1050 m3,
Opevnění břehu lomovým kamenem: 220 m3.

Zákazník
Zakládání Group, a. s., Rohanský ostrov, Praha 8

Investor
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5

Cena

Rok

31,8 mil. Kč

2003

Ing. Zdeněk Rataj, Zakládání Group, a. s.

Reconstruction of antiflood barrier and imbedding of
a gas line siphon near Veltrusy
Contract description
During the disastrous ﬂoods of 2002 water damaged and washed away a part of the right bank of the Vltava River including
an antiﬂood barrier, as well as a part of land behind the barrier
where it created a new riverbed. The rectifying measures
consisted in building a completely new barrier on the right
bank climbing up to 10 m and replenishing material on the
right riverbank.
In the upstream face of the newly built barrier a diversion dam
was built from quarry stone above the river-water level and
compacted by dynamic consolidation. A lagoon formed behind
the diversion dam was ﬁlled in with gravel compacted under
water by the deep compaction method (vibro-ﬂotation). The
newly created area above the water level was used for foundation of a new barrier made of sandy soil compacted in layers
with a vibrating roller.
A sheet-pile wall made of 10–12 m long sheet piles was installed into the barrier axis to ensure impermeability and increase
safety of the barrier. The sheet-pile wall was installed into
almost ﬁnished barrier into pre-drills of 300 mm in diameter.
Surface of the barrier in the upstream face and a part of the air
face was forted with stone paving.
Reconstruction of the barrier involved imbedding of a new siphon for medium-pressure gas pipe line under the river bed and
the newly built barrier in place of the original siphon that was
uncovered and damaged by ﬂoods. The siphon was imbedded
by a retraction method carried out from an assembly platform on
the left river bank, then loaded and protected with concrete saddle and rock ﬁlling, and ﬁnally connected with the existing line.

Measures
Vibro-ﬂotation
Vibro-ﬂoated area of the lower part of the barrier: 3454 m2,
Total length of punctures (3 m long): 4680 m.
Sheet-pile wall
Vibrate sheet-pile wall made of sheet p. VL 604: 4574 m2,
Pre-drills Ø 300 mm in the sheet-pile wall axis: 3720 m.
Siphon
Earth works: 13 945 m3,
Length of the new siphon: 185 m,
Fitting saddles: 141 pieces,
Gravel backﬁlling: 11 400 m3,
Rock ﬁlling: 1050 m3,
Forting of the river bank with quarry stone: 220 m3.
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