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HYDROIZOLACE ŠACHET V TERASE VLTAVY 
Abstract: 
The special technologies and special materials when the water-saturated layers of the river 
alluviums are passage through have to be used. In the time of the excavation of the shafts 
located in Prague and in the city of Roztoky near the Vltava river, the new hydro-insulation 
methods were applied. In the city of Roztoky the cast in place concrete piles were used and in 
the city of Prague was used shotcrete lining with steel supports. To prevent inflow of the fine 
sand to the shaft in Prague and Roztoky too, the grouting of polyurethane resins was used. In 
Roztoky the grouting of the polyurethane resin stopped the inflow of the water to the shaft 
and additional hydro-insulation works were not necessary. In Holešovice and Karlín the 
inflow of the water to the shaft after grouting of the polyurethane resin was relatively high, 
thus the layer of the hydro-insulation mortar MONOCRETE MONOMIX was trowel on the 
shotcrete lining (the new hydro-insulation method of the dry sprayed concrete). The 
possibilities of the hydro-insulation of the lining are extended using the traditional technology 
for sprayed concrete to trowel hydro-insulation mortar. 

1. Úvod 
Výstavba šachet v blízkosti řeky vždy přináší problémy s těsněním ostění na přechodu 
náplavových teras a skalního podloží. V letech 1999 - 2001 byla prováděna výstavba šachet 
v malé vzdálenosti od řeky Vltavy v Holešovicích, v Karlíně a Roztokách. V Roztokách byla 
hloubena šachta pro čistírnu odpadních vod o průměru 4,9 m a hloubce 60,0 m a v Praze 7 - 
Holešovicích a Karlíně byly v bezprostřední blízkosti Vltavy hloubeny dvě šachty, jedna o 
průměru 3,9 m a hloubce 26,5 m a druhá o průměru 3,1 m a hloubce 23,0 m. Při výstavbě 
šachet byly použity různé technologie výstavby primárního ostění a rovněž nároky na 
vodotěsnost ostění byly různé. Zatímco šachty v Holešovicích a v Karlíně byly navrženy 
s mezilehlou izolací, šachta pro čističku v Roztokách byla navržena bez mezilehlé izolace 
mezi primárním a sekundárním ostěním.  
Rozdílné technologie výstavby a různé požadavky na vodotěsnost konstrukce byly důvodem 
odlišných metod při provádění hydroizolace ostění. Již delší dobu se pro zamezení průsaku 
vod do podzemních konstrukcí používají polyuretanové a epoxidové pryskyřice a nově se 
rozšiřuje použití suchých prefabrikovaných hydroizolačních malt. Všechny metody mají za cíl 
utěsnit podzemní konstrukci proti průsaku vody. Jejich použití je ale odlišné a zkušenosti 
z výstavby hlubokých šachet v údolní nivě Vltavy v Roztokách, v Holešovicích a v Karlíně 
mohou být v budoucnu použity při podobných stavbách.  

2. Šachta ČOV Roztoky 
Čistírna odpadních vod Roztoky používala čistírenskou technologii založenou na 
biologických zkrápěných filtrech, která měla malou kapacitu a zastaralá technologická 
zařízení a proto byla navržena její rekonstrukce tak, aby čistící proces splňoval „Nařízení 
vlády ČR 171/92 Sb“. Čistírna je umístěna na jihovýchodním okraji obce na levém břehu 
Vltavy mezi areálem státního zámku Roztoky a Výzkumným ústavem antibiotik a 
biotransformací. Západní hranici prostoru ČOV tvoří řeka Vltava, která je vzdálena od 
objektů čistírny 50,0 m. Protože prostor areálu čistírny je malý, byla navržena intenzifikace 
stávající čistírny odpadních vod pomocí technologie čištění odpadních vod systémem „Deep 
Shaft Process”, kde jako nitrifikační stupeň je použit systém šachtové aktivace s odplyňovací 



zónou. Součástí systému Deep Shaft Process je kruhová čistící šachta o vnitřním průměru 
provizorního ostění 4,9 m a hloubce 60,0 m. Šachta se nachází v bezprostřední blízkosti 
zámku, který je památkovým objektem I. kategorie. Stabilita věže kaple, která je součástí 
zámku, je narušena a je trvale nakloněna a v objektu B je umístěno konzervační a ozařovací 
pracoviště s kobaltovým zářičem, které je jedno z největších v republice.  
Z geologického průzkumu bylo známo, že území areálu čistírny je součástí svrchního 
proterozoika Barandienu (kralupsko-zbraslavské skupiny), na němž jsou v údolní nivě Vltavy 
zachovány poměrně mocné akumulace zemin kvarterních pokryvných útvarů fluviálního a 
antropogenního původu. V místě hloubení šachty jsou pokryvné útvaru tvořeny navážkami, 
které postupně přecházejí do písčitých jílů až jílů a v nižších polohách do písčitých štěrků. 
V hloubce –8,9 m pod úrovní původního terénu je úroveň skalního podloží, které je tvořeno 
zvětralými až navětralými drobovými břidlicemi/drobami, které jsou silně rozpukané, svrchu 
rozvolněné.  
S ohledem na geologické a hydrogeologické poměry staveniště bylo zapažení šachty navrženo 
z pilot vrtaných s výpažnicí !  630 mm a délky 7,15 m. Kruhové ostění šachty tvoří 34 pilot 
převrtávaných cca 100 mm, které jsou vrtané v kružnici o vnitřním průměru 5,1 m; do 
skalního podkladu piloty zasahovaly 1,0 m. Paty pilot jsou do skály přikotveny svorníky 
BOLTEX, pro omezení průsaků v oblasti rozhraní pokryvných útvarů a skalního podloží byla 
v souladu s projektem, realizována injektáž. Pod pilotami !  630 mm byla jáma zapažena 
ocelovou důlní výztuží KC-O-14 a stříkaným betonem B20 (BAUMIT TORKRET S8) 
tloušťky 100 mm s vloženou KARI sítí 100x6,3/100x6,3 mm v kombinaci s hydraulickými 
svorníky BOLTEX 8 délky 2,0 m-3m. Provizorní ostění jámy slouží pouze k zajištění jámy po 
dobu jejího hloubení až do doby ukončení provádění vnitřních stavebních konstrukcí DEEP 
SHAFT. Průsaky vod z pokryvných útvarů do jámy jsou v této části sanovány těsnící injektáží 
(polyuretan, rychle tuhnoucí pryskyřice). 

Obr. 1  Příčný řez šachtou 



Definitivní stavební konstrukce jsou navrženy tak, že vyhoví vnitřním i vnějším tlakům a 
převezmou nakonec statickou funkci zajištění jámy.  
Projekt předpokládal zvýšené přítoky vody jak z pokryvných útvarů tak ze skalního podloží. 
Z pokryvných útvarů se očekávaly přítoky vody 10-15 l/s a ze systému puklin malé až střední 
velikosti v úrovni –10 až –20 m pod úrovní skalního podloží se předpokládaly přítoky až 2 l/s. 
Hladina podzemní vody byla zastižena již 3,95 m pod terénem a byla prakticky shodná 
s volnou hladinou v blízké řece. Zvolený způsob zajištění jámy pilotovou stěnou v kombinaci 
s injektáží z polyuretanových pryskyřic se ukázal jako velmi vhodný, protože přítoky vody do 
jámy ze zemin kvartérního pokryvu by v nezajištěném stavu činily až 17 l/s. Po ukončení 
injektážních prací se přítoky vody snížily na 3–5 l/s. Metoda převrtaných pilot doplněná 
injektáží, zamezila vyplavování jemnozrnné zrnitostní frakce z terasových náplavů, takže 
nedošlo k měřitelným deformacím terénu.  

 
Obr. 2  ČOV Roztoky-připevňování KARI sítě v prostředí s průsaky 3-5 l/s, hloubka 42 m 

Při hloubení šachty bylo zastiženo několik tektonických poruch, které se projevovaly 
podrcením nebo hustým rozpukáním v několikametrovém okolí dislokace. Potvrdily se 
předpoklady geologického průzkumu a pásma se zvýšeným průlinovým průsakem vody byla 
zastižena v úrovních od 12 do 17 m a od 25 do 30 m pod terénem. V hloubce od 55 m do dna 
šachty bylo hloubení prováděno v tektonicky podrcené hornině-prachovité břidlici s polohami 
drob, vyhojené hematitem a křemenem. Po technické stránce proběhly hornické práce bez 
mimořádných událostí a v souladu s projektovou dokumentací.  

3. Šachty kabelového tunelu Argentinská – Pobřežní 
Pražská energetika a.s. v rámci zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie hlavnímu 
městu České republiky naplánovala propojení transformovny 110/22 kV Holešovice a 
transformovny 110/22 kV Střed kabelem 110 kV. Kabelový tunel, který vyprojektovala 
projekční kancelář KO-KA s.r.o., spojuje křižovatku ulic Argentinská-Bubenské nábřeží a 
ulici Pobřežní-Rohanské nábřeží a podchází obě ramena řeky Vltavy a ostrov Štvanici. 
Kabelový tunel je ukončen dvěma koncovými vstupními šachtami J31 a J32. Šachta J31 je od 
Vltavy vzdálena 31 m a šachta J32 je vzdálena od Vltavy 195 m. 

 



Základní parametry stavby 
délka tunelu  585 m   sklon v celé délce     0,55%  
hloubka pod terénem 23-26,5m  hloubka dna pod hl. Vltavy    18,5m 
světlá výška tunelu 2,15m   světlá šířka tunelu      1,8m 

Na Holešovickém břehu byla budována šachta o světlém průměru 3,9 a hloubce 31,5 m a na 
karlínském břehu byla budována šachta o světlém průměru 3,1 m a hloubce 23,0 m.  

Obr. 3 Šachta J31 v Holešovicích, hloubka 6 m 

Obr. 4 Šachta J31 v Holešovicích, hloubení v prostředí s průsaky 2 l/s, hloubka 10 m 

Skalní podloží, které je tvořeno sedimentárními horninami svrchního ordoviku 
(jílovitoprachovité břidlice), je překryto mocnou vrstvou kvartérních zemin fluviálního a 
antropogenního původu. Pod navážkami o mocnosti 3-5 m jsou jemnozrnné holocenní 



náplavy proměnlivé mocnosti a bazální část říčních náplavů, tzv. štěrkovité patro, tvořené 
valouny křemene a hornin o velikosti 2 – 15 cm s hrubě písčitou slabě hlinitou výplní. Bazální 
štěrkopísky jsou vysoce průlinově propustné. Ordovické břidlice mají vysoké hydroizolační 
vlastnosti, avšak v místech tektonických poruch a zlomech mají puklinovou propustnost.  
Práce začaly hloubením šachty J31v září 1999, šachta byla pažena rámy z ocelové důlní 
výztuže se zátažným pažením z pažnic UNION. Provizorní ostění bylo doplněno vrstvou 
stříkaného betonu za použití BAUMI TORKRET S s vloženou KARI sítí. Podle projektu se 
ze dna šachty prováděla po jejím obvodě injektáž pryskyřicemi Bevedan Bevedol, vytvořil se 
tak souvislý těsnící proinjektovaný prstenec do hloubky 2 - 3 m, pod jehož ochranou se mohlo 
pokračovat v hloubení šachty. Při průchodu zvodnělou vrstvou říčních naplavenin bylo nutné 
řešit nečekaně nepříznivé hydrogeologické podmínky. Navzdory předem provedené injektáži 
přítoky vody do šachty dosahovaly 10-15 l/s. Nejprve byla prosakující voda svedena potrubím 
do jímky ve dně šachty, odkud byla čerpána na povrch.  

Obr. 5  Injektáž polyuretanem na šachtě v Karlíně 
Za ostění ze stříkaného betonu byla provedena injektáž z polyuretanových pryskyřic, aby se 
zabránilo vyplavování jemných částic zemin (sufosi). Toto opatření výrazně zmenšilo průsaky 
vod, ale stále ještě překračovaly únosnou mez. Na předcházejících stavbách byla použita 
technologie krystalizačních nátěrů, která v podobných podmínkách nebyla dostatečně účinná 
a až použití hydroizolačních malt vedlo k výraznému zmenšení průsaků. Proto byl na šachtě 
J31 v Holešovicích použit nástřik vrstvy malty MONOCRETE MONOMIX XP TH 
s přísadou XYPEC ADMIX C-1000 tloušťky 20-25 mm a průsaky se snížily na 2-3 l/s. 
Obdobná situace nastala na šachtě J32 v Karlíně, kde přítoky vody do šachty dosahovaly 30 
l/s. Stejně jako v Holešovicích na šachtě J31 byla v Karlíně na šachtě J32 nejprve provedena 
injektáž za ostění z polyuretanových pryskyřic, aby se zabránilo sufosi a potom byl použit 
nástřik vrstvy malty MONOCRETE MONOMIX XP TH tloušťky 20-25 mm s přísadou 
XYPEC ADMIX C-1000 a průsaky se snížily až na 1 l/s.  
Tato vrstva hydroizolační malty se dá dobře nanášet pomocí technických pomůcek a 
technologie používané pro nanášení vrstev stříkaného betonu suchou metodou. Vrstva 
nanesené hydroizolační malty se stává nedílnou součástí ostění, utěsňuje ho dlouhodobě a 
celoplošně a krystalizační novotvary prorůstají její celou tloušťkou. K utěsnění ostění 
nedochází okamžitě, je nutné počítat s postupným snižováním přítoku do šachty, tak jak 
krystalizace postupně prostupuje ostěním ze stříkaného betonu. Maximální těsnosti dosahuje 



tato vrstva po 10-14 dnech. Fyzikálně mechanické vlastnosti použité malty jsou v následující 
tabulce. 

MONOCRETE MONOMIX XP TH 
Barva  Nestandardní šedá 
Sypná hmotnost (kg/m3) 1600!40 

Pevnost v tahu za ohybu (MPa) 7dnů 
28dnů 

5,5 
7,5 

Pevnost v tlaku (MPa) 7dnů 
28dnů 

28,0 
42,0 

Statický E-modul (GPa) min 28 
Koeficient teplotní roztažnosti (K-1) 11,0!0,5 . 10-6 

Mrazuvzdornost min T100 
Koeficient filtrace K (ms-1) 2,5 . 10-12 

Přídržnost k podkladu (MPa) min 1,5 

4. Závěr 
Při hloubení šachet v Roztokách, v Holešovicích a v Karlíně byly použity dvě rozdílné 
metody výstavby ostění. V Holešovicích a v Karlíně byla výstavba časově náročná při 
průchodu zvodnělými vrstvami. Po vyhloubení jednoho záběru se osadil ocelový rám s 
pažnicemi UNION a nanesla se vrstva stříkaného betonu na KARI síť a pak se kombinovaly 
injektáže z pryskyřic s nanášením vrstev hydroizolační malty, jejichž úplná 
vodonepropustnost byla dosažena až za 10-14 dní.  
Zajištění šachty použité v Roztokách pomocí převrtávaných velkoprůměrových pilot bez 
výztuže se ukázalo jako velmi vhodné a nevyžádalo si nijak extrémní čas pro jeho provedení. 
Ostění bylo doplněno pouze omezeným rozsahem injektáží epoxidovými pryskyřicemi na 
styku pilot a ostění ze stříkaného betonu. Toto řešení prakticky zamezilo sufosi a rozsah 
injektáží byl výrazně menší v porovnání s tradičním ostěním ze stříkaného betonu s vloženým 
ocelovým rámem a KARI sítí. Výstavba ostění byla prováděna bez použití hydroizolačních 
malt, hloubení probíhalo poměrně rychle bez technologických přestávek nezbytně nutných 
k nanášení dodatečných vrstev hydroizolačních malt. 
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