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KONTROLA INJEKČNÍHO ZPEVNĚNÍ HORNIN V  NADLOŽÍ 
TUNELU MRÁZOVKA 

VERIFYING OF A CEMENT GROUTING SOLIDIFICATION OF THE ROCK IN THE 
MRÁZOVKA TUNNEL 

 
   Among the precautions necessary in driving the Mrázovka Tunnel, the application of the 
cement grouting is reasonably important. In the soft rock, a series of pressuremetric 
measurements was included into the monitoring procedure of the construction. The 
pressuremetric tests carried out (before and after grouting) were situated in the boreholes 
drilled from the exploratory drift and reached the whole range of the grouting zone. As the 
result, the average value of the pressuremetric modulus of deformation Eop increased from 
146 MPa to 244 MPa and thus the effect the cement grouting can be qualified as highly 
positive. 
 
1.  ÚVOD 
   Tunel Mrázovka ražený v severozápadním sektoru Městského silničního okruhu v Praze je 
v současné době nejnáročnější stavbou tohoto typu v České republice a některé parametry jej 
řadí i k významným dílům z celosvětového hlediska. Šířka západního i východního 
třípruhového tunelu je 16,6 m, výška 12,5 m a průřezová plocha 165 m2 (v rozpletu až 
324 m2). V terénní kotlině mezi Pavím vrchem a  Mrázovkou je trasa vedena velmi mělko, 
například v oblasti přilehlé k ul. Ostrovského mocnost západního tunelového nadloží klesá až 
na 16 m, z čehož na navětralou a zdravou poloskalní horninu (s velmi nízkou pevností a 
vysokým stupněm tektonického porušení) připadá pouze 5 m. Tunel zde prochází pod 100 let 
starou zástavbou (až pěti podlažní), jejíž základy jsou pouze 12 m nad jeho vrcholem. 
Bezpečné ražení novou rakouskou tunelovací metodou vyžadovalo mimo vertikální členění 
výrubu ještě doplňující soubor sanačních opatření. Tyto zahrnovaly realizaci jehlování až 
mikropilotových deštníků (technologie Boodex) a zpevňovacích injektáží (v nejnáročnějším 
úseku pod zástavbou v ul. Ostrovského dokonce i kompenzačních injektáží vyrovnávajících 
nerovnoměrnosti v poklesech nadloží). 
 
2. ZPEVŇUJÍCÍ  INJEKTÁŽ  TUNELOVÉHO  NADLOŽÍ 
   Zpracovatel projektu konstrukční části tunelu Mrázovka (SATRA, spol. s r.o.) navrhl 
injektáž horninové klenby ve zvláště náročných úsecích (především s nízkým, málo tuhým a 
nedostatečně pevným nadložím, na kterém je ještě situována povrchová zástavba). Jednotlivé 
projekty injektáže zpracoval FG CONSULT, spol. s r.o. (Ing. P. Nosek), předchozí dva 
injekční pokusy realizované v rámci geotechnického průzkumu ideově navrhl a přímo 
v terénu řídil špičkový odborník na injektování Ing. J. Verfel, DrSc. Injekční práce zadává 
generální dodavatel stavby (METROSTAV a.s. – divize 5) v tomto směru zkušenému 
specializovanému podniku ZAKLÁDÁNÍ  STAVEB a.s. 
   Zpevňující injektáže jsou situovány do ordovických břidlic (především v souvrství 
libeňském a částečně i letenském) se značným stupněm tektonického porušení (velmi velká 
hustota diskontinuit, tj. vzdálenost rozdělovacích ploch 2 až 6 cm) a eventuelně i navětrání. 
Pevnost základního materiálu horniny v jednoosém tlaku byla u zdravých libeňských břidlic 
cca 12 MPa (tj. dle klasifikace ČSN 1001 a ČSN 73 1001 třída R 4 – hornina s nízkou 
pevností).  
Vyplněním rozdělovacích ploch injekční směsí se má dosáhnout : 
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- snížení pravděpodobnosti provozních havarií (typu nadměrných výlomů nebo ztráty 
stability čela výrubu) z důvodů výskytu mimořádně nekvalitních skalních hornin 

- snížení extrémů průběhu poklesové kotliny 
- omezení sedání nadloží tunelu s ovlivněním povrchové zástavby 
- zamezení náhlým přítokům podzemní vody do tunelového díla 
      Injektáž je prováděna z dříve vyražené průzkumné štoly. Její technologie byla odzkoušena 
a upřesněna dvěma injekčními pokusy v rámci doplňujícího geotechnického průzkumu [lit. 3 
a 4]. Je používána injekční směs cementová, stabillizovaná bentonitem. Systém uspořádání 
injekčních vrtů (až 21 kusů v jednom vějíři) v příčném řezu zachycuje obr. 2. V jednotlivých 
injekčních vějířích je prostřední vrt (č.1) realizován ve směru ražby dovrchně s odklonem od 
osy tunelu o 30°(viz schema na obr. 3). Vzájemná vzdálenost injekčních vějířů je 3,5 m a 
mocnost obálky proinjektované horniny je od 3,0 m do 5,0 m. Injekční tlaky byly voleny do 6 
MPa (trhací do 17 MPa). Mimo proinjektování je dále významný efekt vyztužení horniny 
ocelovými silnostěnnými trubkami (∅ 35/5,0 mm), které „zakotvují“ horninu před a nad 
čelem tunelu. Použitou technologii zpevňujících injektáží podrobněji popisuje např. [lit. 8]. 
 

 



 
 
 

3. SYSTÉM  KONTROLY  ÚSPĚŠNOSTI  ZPEVŇUJÍCÍ  INJEKTÁŽE 
   Součástí monitoringu výstavby tunelu Mrázovka (řízeném VIS, a.s. Praha – lit. 6) jsou 
měření presiometrická zadaná PUDIS a.s., který je generálním projektantem stavby i 
zpracovatelem geotechnického průzkumu. Jejich úkolem je poskytnout podklady pro 
posouzení účinnosti zpevňujících (sanačních) injektáží a to jak po stránce zvýšení tuhosti tak i 
pevnosti horninového prostředí. 
     Kontrolní presiometrické zkoušky byly situovány do jádrových vrtů průměru 60 mm 
(realizovaných soupravou CEDIMA), které byly umístěny do vějířů uprostřed mezi 
injekčními vějíří (viz obr. 3). Pro srovnávací měření zachycující stav před injektáží sloužil vrt 
č. 1 (viz obr. 1) situovaný v ose průzkumné štoly a vedený dovrchně pod úhlem 30°. Po 
injektáži byly provedeny další dva vrty (viz obr. 2) v pásmu mezi vrtem 1 a 2 L a 1 a 2 P. 
Posouzení je založeno na statistickém zpracování výsledků z obou etap. Ke zkouškám byl



použit presiometr francouzské firmy Ménard, typ GA  určený pro skalní horniny (rozsah 
radiálního tlakového napětí 8 MPa) s namontovanou sondou BX (průměr 60 mm). 
     Principem presiometrické zkoušky je zatěžování (nezapažené) stěny vrtu radiálním tlakem 
při standardizovaných podmínkách [lit. 1 a 7] se sledováním závislosti objemového přetvoření 
a jeho rychlosti (zde označovaného jako tečení) na vyvozeném napětí. Příklad 
charakteristického přetvárného diagramu ze souboru realizovaných kontrolních zkoušek je na 
obr. 4. Lze na něm stanovit následující hraniční body mezi třemi fázemi přetvárného chování 
(pružnou, pseudoelastickou a plastickou) : 
- po     začátek pseudoelastické fáze, tj. radiální napětí, při kterém dochází k opětovnému 

uzavření pórů či dělících ploch rozevřených po uvolnění v důsledku odvrtání. Toto napětí 
se dle [lit. 1 a 7] označuje jako „tlak v klidu“ (i když této veličině se přibližně rovná pouze 
ve vyjímečném ideálním případě). 

- pf     hranice mezi pseudoelastickou a plastickou fází přetvoření (resp. konec lineárního  
stadia přetvárného diagramu) označovaná jako mez tečení či dotvarovací napětí. 

- plim     mezní radiální tlak, při kterém se smykem porušuje materiál na stěnách vrtu. 
     Nejdůležitějším výsledkem zkoušky je presiometrický modul přetvárnosti Eop, který se 
stanovuje (dle příslušného vztahu – lit. 1 a 7) z lineární pseudoelastické fáze přetvárného 
diagramu (a je tedy maximální hodnotou modulů přetvárnosti v závislosti na oborech 
tlakového radiálního napětí). Začátek a konec lineárního stadia je na grafu v obr. 4 vyznačen 
úsečkami. Při vyhodnocení zkoušky byly respektovány tlakové a objemové korekce. 
     Na podkladě výsledků dvou injekčních pokusů provedených v obdobném prostředí v rámci 
doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu [lit. 3 a 4] byla stanovena následující kritéria 
pro horninové prostředí zpevněné injektáží vztažená k presiometrickým modulům 
přetvárnosti Eop : 
- průměrná hodnota                                > 200 MPa 
- rozsah hodnot menších než 100 MPa  < 22 % 
- rozsah hodnot menších než   70 MPa  < 15 % 
- rozsah hodnot menších než   50 MPa  < 8 % 
- rozsah hodnot menších než   30 MPa  < 5 % 
 
4. VÝSLEDKY  ZKOUŠEK  V ÚSEKU  PŘILEHLÉM  K ULICI  OSTROVSKÉHO 

Příklad průběhu presiometrických modulů přetvárnosti Eop ve vybraném kontrolním profilu 
008 (střed vrtu v km 4,851 – tj. pod domem Ostrovského č. 19/1193) zachycují obr. 1 a 2. 

Před injektáží byla průměrná hodnota Eop = 131 MPa a po ní Eop = 212 MPa.





 
   Posouzení efektu zpevňující injektáže v celém úseku přilehlém k ulici Ostrovského 
umožňuje statické zpracování výsledků presiometrických modulů přetvárnosti Eop z 
kontrolních profilů 005 až 009 (umístění podél trasy viz obr. 3). Porovnání s výše uvedenými 
smluvními kritérii je sestaveno do přehledu v tab. I. Je z něj zřejmé, že před injektáží tato 
kritéria nebyla splněna ve všech profilech. Po injektáži bylo zpevňující injektáží dosaženo 
vyhovujícího stavu v profilech 005, 008 a 009. Profily 006 a 007 sice nevyhovují, ale stupeň 
zpevnění je zde relativně také vysoký – před injektáží průměrný Eop = 84 a 80 MPa, po 
injektáži 135 a 156 MPa. Tyto profily se nenacházely přímo pod náročnou povrchovou 
zástavbou a bezpečnost ražby tunelu zde byla zajištěna souborem dalších opatření. 
 
5. SOUHRNNÉ  ZHODNOCENÍ  EFEKTU  ZPEVŇUJÍCÍ  INJEKTÁŽE 
 
     V úseku přilehlém k ulici Ostrovského došlo po injektáži k výraznému zlepšení 
mechanických charakteristik horninového masivu. Především se zvýšila průměrná hodnota (z 
5 vějířů) presiometrického modulu přetvárnosti ze 101 MPa před injektáží na 216 MPa po ní. 
Toto zvětšení modulů (resp. zmenšení stlačitelnosti) reprezentuje 114 %. Také se snížily 
relativní charakteristiky rozptylu, t.j. zvýšila se homogenita horninového masivu. Důležité 
dále je, že po injektáži se podstatně zmenšil výskyt nejnižších změřených hodnot, například 
průměrná četnost modulů přetvárnosti nižších než 100 MPa klesla z 65 na 27 % a zastoupení 
modulů menších než 50 MPa se snížilo z 11 na 3 %. Zpevňující injektáží se tedy podařilo 
výrazně zmešit rozsah hornin s nejvyšší stlačitelností (resp. deformovatelností). Obdobně 
průměrná mez tečení pf byla před injektáží 2,02 MPa a po ní 2,74 MPa, t.j. smyková pevnost 
přibližně vzrostla o 39 %. 
   V kritických úsecích v dalších částech tunelu Mrázovka zpevňovací injektáže pokračují. U 
západního tunelu v oblasti ulice Na Doubkové byl zvýšen průměrný presiometrický modul 
přetvárnosti ze 187 MPa před injektáží na 277 MPa po ní (zvětšení o 48%). Ve východním 
tunelu v úseku přilehlém k ulici Ostrovského bylo dosaženo zvýšení ze 181 na 262 MPa 
(zvětšení 45%). 
   Celkově z dosud realizovaných zpevňovacích injektáží v západním i východním tunelu 
vyplývá průměrné zvětšení presiometrického modulu přetvárnosti ze 146 MPa před injektáží 
na 244 MPa po ní (zvětšení 67%). Z tohoto je zřejmá vysoká úspěšnost zpevňující cementové 
injektáže, která podstatně zlepšuje tuhost a pevnost horninového masivu a umožňuje bezpečné 
ražení náročného podzemního díla pod zástavbou 100 let starými bytovými domy. 
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