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Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák,  

MATTEO s.r.o. , tel. +420 386 100 061, Náměstí Bratří Čapků 6,  

370 07 České Budějovice, radovan.matzner@matteo.cz, dvorak@matteo.cz 

 
OPRAVA A ZATĚSNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY SENICA 

 
1. Anotace 

 

Injektáží je možné v mnoha případech zachránit poškozenou konstrukci před destrukcí, ale 

také při nevhodném postupu či při použití nevhodného materiálu je možno sanovanou 

konstrukci velmi destruktivně poškodit. 

 

 
2. Stav stavby 

Jedná se o technologickou šachtu rozměru cca 6,0 x 2,0 x 12 m. Nosná konstrukce je tvořena 

vnější pilotovou stěnou do hloubky cca 15 m a vnitřní armovanou stěnou o tloušťce cca 300 mm a 

dnem o síle asi 500 mm. Vnější pilotová stěna je opatřena izolační stěrkou na bázi živice. Před 

aplikací injektáží byl povrch stěn od úrovně - 2 m až ke dnu vlhký. Z jímky na dně se čerpalo 

nespecifikované množství vody. Stěny a dno byly již (dle zdělení objednatele) při předchozích 

opravách injektovány PU směsí.  

 

Vnější pilotová stěna Pilotová stěna opatřena izolační stěrkou 
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Pro realizaci zatěsnění byl respektován návrh sanace firmy Minova zpracovaný Ing. M. 

Grossmannem ze dne 21.3.2006, postup byl korigován dle skutečně zjištěného stavu konstrukce. Jedna 

ze stěn vykazovala ve spodní třetině vychýlení od svislice asi 10 cm. 

 

 
 
 
 
3. Postup zatěsnění 

Vzhledem k celoplošnému zavlhčení stěn byl zvolen postup injektáže stěn shora dolů. 

Postupnou injektáží v místech vývěrů vody metakrylátovým gelem CarboCryl HV a WV 

byly zdroje vlhnutí plochy eliminovány. Průběžně během realizace bylo prováděno osušování 

ploch ventilátorem. Druhotně zavlhčené plochy oschly, místa výronů přetrvaly. Samotná 

aplikace injektážního gelu byla prováděna vývrty průměru 14, alternativně 18 mm. Vrty byly 

vedeny do hloubky cca 300 až 450 mm. Gel byl injektován pomocí injektážích obturátorů pod 

tlakem maximálně 40 bar. Doba nastavené reakce gelu typu Carbocryl HV činila cca 5 minut, 

při výronu v injektované oblasti byl pak materiál zaměněn za typ Carbocryl WV s dobou 

reakce cca 30 sekund. Po zvýšení tlaku při aplikaci nebo při výronu injektážního media 

v blízkosti aplikace byla injektáž řízeně zastavena. 

Při injektáži spodní části stěny byly zjištěny pokračující deformace jedné ze stěn. Injektáž 

byla zastavena. Následně byly provedeny jádrové odvrty konstrukce stěny. Na těchto 

odvrtech bylo patrno, že železobetonová konstrukce je sendvičovitě rozdělena v několika 

úrovních vrstvami polyuretanu. Dalším injektováním těsnícího materiálu pak opět docházelo 

k novým pohybům mezi odtrženými vrstvami.  

 

 
 
 
 
Poruchy ve vnitřní železobetonové stěně 
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 těchto důvodů bylo nutno před dalšími kroky provést stabilizaci konstrukce. Dle návrhu 

technika firmy Minova bylo zvoleno přikotvení vnitřní armované stěny k pilotám tvořícími 

vnější stěnu šachty kotvami typu CKT. V doporučených roztečích byla obnažena svislá a 

rozdělovací výztuž, dále byly vyvrtány otvory průměru 32 mm. Kotvy 24 mm byly vlepeny 

do vývrtů a po vytvrdnutí dotaženy k výztuži v líci stěny. Po tomto zpevnění a svázání stěny 

bylo přistoupeno ke zdárnému dotěsnění konstrukcí injektáží akrylátovým gelem. 

 

4. Závěr  

Na základě provedení dalších detailních prohlídek bylo zjištěno několik chyb na 

sebe navazujících, které způsobily výše popsaný stav konstrukce.  

Jednalo se zejména o nedodržení správné technologie betonáže. V ploše jsme 

objevili několik pracovních spar v betonu, které se rozbíhaly vždy od středu ve sklonu 

45°na obě strany dolů. To nasvědčuje tomu, že betonáž byla prováděná v 6 m šíře stěny 

pouze do jednoho místa a volným stečením betonu do stran došlo k vytvoření netěsných 

spar.  

Další závada byla zjištěna v propojení pracovních spar. Zde byly osazeny těsnící 

plechy. Při dotěsňování těchto míst bylo navrtáno mnoho nesoudržných hnízd, kde 

zřejmě došlo k zapadání samotného kameniva při betonáži. V těchto místech a 

v propojení stěn a dna pak byla provedena injektáž dvousložkovým pěnivým 

polyuretanem. Zřejmě v rámci hesla čím více, tím lépe a v součinnosti s nekvalitní 

betonáží byla jedna ze stěn proinjektována natolik, že došlo k roztržení spřahovací 

výztuže mezi lícovou a rubovou hlavní a rozdělovací výztuží. V odvrtech jsme 

zaznamenali až čtyři vrstvy polyuretanu oddělující beton.  

Stav jímky po první etapě gelové injektáže Jádrový odvrt v místě poruchy stěny 
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Z jednoduché konstrukce z hlediska zatěsnění se z výše uvedených důvodů stal 

finančně náročnější a technicky obtížnější problém. 

Teče před zahájením sanace Konečný stav po provedení kotev a konečném 
dotěsnění 


