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SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA 
 
The grouting at the tunnel Mrázovka 
      There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of them was 
grouting of the roof arch above the tunnel tube from the pilot tunnel. The aim of this method 
was to improve the geotechnical characteristics in that zone and minimize probability of the 
occurrence of working  breakdowns while tunneling. The other method was a compensation 
grouting. This method was used to control ground movement during tunneling under the 
overlying buildings at Ostrovského street. The grout was injected into the zone between the 
tunnel and the building foundations to compensate settlements resulting from tunneling. Key 
elements of the compensation grouting technique were instrumentation and monitoring. 
Grouting operations were carried out by a strictly controlled manner in the response to 
observed ground and structure movements. Both of these methods were realized by Zakládání 
staveb Co. and designed by FG Consult. 
 
 
1. Úvod 
      V současné době tunel Mrázovka patří mezi nejvýznamnější a technicky nejnáročnější 
tunelová díla v České republice. Stavba tunelu byla zahájena začátkem roku 1999. Tunel bude 
spojovat Strahovský tunel s Barrandovským mostem a stane se součástí  městského okruhu na 
Smíchově.  

 Dodavatelem souboru staveb RAST je sdružení firem METROSTAV a.s. - divize 5 a 
SUBTERRA - divize 01. Dodavatelem prací na sanačních injektážích obvodové klenby při 
ražbě tunelu a kompenzačních injektážích pod vybranými objekty spolu s monitoringem 
svislých pohybů těchto objektů při prováděných tunelářských pracích je firma ZAKLÁDÁNÍ 
STAVEB a.s. Projektantem těchto prací je firma FG CONSULT.  
 
2. Důvody nasazení sanačních a kompenzačních injektáží 
      Podrobný geologický průzkum prováděný z průzkumné štoly vyražené v ose ZTT 
prokázal, že ražba ZTT probíhá v jílovitoprachovitých břidlicích souvrství libeňského (prostor 
pod ul. Ostrovského) a letenského (oblast portálu Mrázovka). Tyto břidlice jsou 
nerovnoměrné kvality s výskytem tektonicky porušených oblastí a pukliny jsou vesměs 
vyplněné hlinitým materiálem s malou soudržností. Deformační moduly naměřené 
presiometry udávají rozptyl hodnot 40 ÷ 3285 MPa. Pevnost v tlaku je v rozmezí 3,0 ÷ 218,0 
MPa, RQD 0 ÷ 90 %.  

 Dále se v prostoru ZTT nacházejí relativně časté a vydatné přítoky vody ze skalní horniny 
po puklinových systémech. Tyto přítoky vody spolu se značně kolísající kvalitou břidlic 
komplikovaly ražbu štoly a pro jejich zmáhání byla nasazena i metoda sanačních injektáží.  

 Z výše jmenovaných závěrů vyplynula opodstatněná potřeba použití speciální technologie 
výstavby tunelové trouby spolu se sanačními opatřeními, které byly využity zejména pod 
zastavěným územím od ul. Ostrovského po prostor ul. Na Doubkové.  
 
3. Sanační injektáže obvodové klenby tunelové roury 

 Na základě zkušeností ze samotné ražby průzkumné štoly ZTT a výsledků dalších 
průzkumných prací provedených v okolí ul. Ostrovského dospěl projektant ke 
konkrétnímu návrhu technologie sanačních injektáží.  



 Princip navrženého technického řešení spočíval ve zpevnění skalního masivu v klenbě 
tunelu injektáží skalních hornin a to spolu s vyztužením horniny ocelovými silnostěnnými 
trubkami ∅  35/5,0 mm. Takto navrženou technologií bylo docíleno zlepšení přetvárných 
vlastností nehomogenního skalního masivu, zakotvení (vyztužení) horniny před a nad čelbou 
tunelu a v neposlední řadě i podstatné omezení propustnosti horniny v nadloží tunelu a tím 
omezení přítoků podzemní vody.  

Z důvodu maximálního zpřesnění prováděných prací byl nasazen počítačový systém 
vrtného monitoringu od firmy PARTNER mb s.r.o. Tento počítačový systém instalovaný na 
vrtné soupravě zaznamenává průběh vrtání včetně vrtných charakteristik. Takto získané údaje 
slouží jednak jako podrobný popis zastiženého horninového masivu, který je východiskem 
pro programování sanační injektáže.  

Sanační injektáž na ZTT proběhla na třech úsecích: Severní portál, Ostrovského ul., Na 
Doubkové ul.; na VTT byla provedena pod ulicí Ostrovského a v současné době probíhá pod 
ulicí Na Doubkové, kde se injektuje z pravé boční štoly. Ostatní úseky byly injektovány 
z předem vyražené průzkumné štoly. Mocnost injektáží zpevněné klenby byla od 3,0 do 5,0 
m.  

Injekční vrty byly provedeny ve sklonu 30 ÷ 36° od podélné osy tunelu a jednotlivě 
ukloněny do stran, čímž tvořily vějíř. Vějíře byly od sebe vzdáleny v podélném směru 3,5 m. 
Vrty byly vrtány vrtnou soupravou HBM 12 KHy, na které byl instalován vrtný monitoring. 
Jeho následné vyhodnocení sloužilo k plánování parametrů injektáže. 

 Injektáž byla provedena přes výše zmíněné ocelové manžetové trubky s rozmístěním 
manžet po 0,5 m a etážemi dl.1,0 m. Jako injekční směs byla použita bentonitem stabilizovaná 
cementová směs o hustotě γ = 1,80 kg / dm3 , z cementu CEM II – 32,5. Stejná směs byla 
použita jak pro vlastní injektáž, tak pro zálivky. Injekční tlaky byly odstupňovány podle 
vzdálenosti injektované etáže od ostění. Do vzdálenosti 1,5 m – tlak 4,0 MPa, dále od ostění – 
tlak 6,0 MPa.. Trhací tlaky byly omezeny hodnotou 15 MPa. Množství injekční směsi bylo 
určeno procentním podílem z injektovaného prostoru náležejícího té které etáži. Toto 
procento se měnilo v závislosti na počtu injekčních fází. Při první fázi bylo dávkováno 1,0%-
1,5% směsi z objemu etáže a při všech následujících fázích 0,7%. Počet uskutečněných 
injekčních fází se odvíjel od kvality prostředí, maximálně bylo pro dosažení projektovaného 
tlaku uskutečněno pět fází na jedné etáži.  

 Injektáž byla prováděna dvěma vysokotlakými čerpadly Obermann, vybavenými 
počítačovým systémem monitoringu, kterým obsluha čerpadel jednak celou injektáž  řídila a 
průběh provedených prací i zaznamenávala. Takto získaná data sloužila k naplánování dalších 
případných fází na příslušném vějíři a ke kontrole celé práce na vějíři. Použití tohoto systému 
vedlo k jednoznačnému zpřesnění injektážní práce a k dosažení vysokého stupně zpětné 
kontroly. 
     Vyhodnocení efektu sanačních injektáží umožňují výsledky z měření presiometrických 
modulů přetvárnosti in situ. Výsledky těchto měření prokázaly výrazné zlepšení přetvárných 
charakteristik horninového masivu. Například v úseku pod ulicí Ostrovského (ZTT) se zvýšila 
hodnota presiometrického modulu přetvárnosti Eop z 101 MPa na 216 Mpa. Provedenou 
sanační injektáž lze hodnotit jako úspěšnou. 

 
4. Kompenzační injektáže 
      Cílem kompenzačních injektáží (dále jen KI) bylo omezení a možnost kompenzace 
poklesů  přímo dotčené zástavby ležící v poklesové zóně raženého tunelu Mrázovka.. 
Konkrétně se jednalo o tři podsklepené pětipodlažní obytné domy v Ostrovského ulici.  
      K rozhodnutí využít KI vedla prognóza chování nadloží v důsledku ražby konečného 
profilu bez ochranných opatření. Prognóza tohoto chování byla určena z výpočtů a ze 
zkušeností při ražbách podobných tunelů (neopomenutelným zdrojem podkladů bylo chování 



nadloží při ražbě průzkumné 
štoly). Maximální vertikální 
posun byl  očekáván v rozpětí 
100 – 110 mm a sklon poklesové 
kotliny 1:250. Tyto hodnoty, 
které nesplňovaly kritéria 
přípustných deformací, byly 
jedním z důvodů vedoucím 
k rozhodnutí nasadit 
kompenzační injektáž jako 
přídavné ochranné opatření. 
      Principem technického řešení 
byla vysokotlaká injektáž 
cementovou směsí sta 
bilizovanou bentonitem 
do prostoru mezi vrchlíkem 
sanované horninové klenby 
tunelové trouby a základovou 
spárou dotčených objektů. 
K tomuto účelu byly vytěženy 
v Ostrovského ulici  dvě šachty 
hluboké 10 m s kruhovým 
půdorysem o průměru 5 m. 
Z těchto šachet byly vrtány ve třech 
soustavu plošných vějířů. Vrty byly 
zality jílocementovou směsí. 
     Před zahájením KI byly všechny 
Dále musel být zahájen proces mon
zóně, jako nedílná součást procesu K
a k řízení KI. Monitorování pohybů 
a hydrostatické nivelace. Oba dva sy
byly programově vyhodnocovány na 
úrovních mírně ukloněné vrty od vodorovné, které tvořily 
osazeny ocelovými manžetovými trubkami a po osazení 

dotčené domy vyztuženy podle projektové dokumentace. 
itorování svislých pohybů dotčených domů v poklesové 
I. Okamžité výsledky těchto měření sloužily ke kontrole 

vycházelo z kombinace dvou systémů, optického měření 
stémy byly plně automatizovány a výsledky jejich měření 
PC. Četnost měření byla volitelná dle potřeby. 

 



Hydrostatická nivelace (dále jen HN) byla použita uvnitř objektů, jednalo se o systém 
hadicových vodováh umístěných na nosných stěnách pod stropem suterénních místností. Na 
čtyřech příčných profilech v každém ze tří sledovaných objektů bylo osazeno celkem čtyřicet 
vodováh. Měření probíhalo pomocí elektromagnetického čidla snímajícího pohyb plováku ve 
skleněném válci s vodou. Každý ze sledovaných domů měl svůj samostatný okruh HN 
s referenčním uzlem. Přes tento referenční uzel situovaný na dvorní obvodové stěně byla HN 
napojena na měření optické nivelace a tím bylo měření převedeno do absolutních hodnot.  
     Pro optickou nivelaci byla použita totální stanice Leica TCA 2003 s úhlovou přesností 
0,5“. Totální stanice byla umístěna na samostatném měřičském stanovišti ve dvoře u domu č. 
19. Měření probíhalo automaticky v předepsaných intervalech, naměřená data byla přenášena 
kabelem do řídícího počítače a v něm okamžitě vyhodnocována. Celkem čtrnáct měřených 
bodů umístěných na dvorních fasádách bylo osazeno optickými hranoly. Stejně tak byly 
osazeny i referenční body, které byly voleny na okolní zástavbě v co možná nejvzdálenějších 
místech od  poklesové kotliny. 
 
      Průběh pohybu bodů v objektu č.19 v závislosti na etapách postupu ražby a KI lze 
sledovat na grafu č.1.  
      Po vyražení levé boční štoly tunelu pod domy v Ostrovského ulici došlo k sednutí 
s maximální hodnotou cca 15 mm. Po zatvrdnutí betonu primárního ostění štoly byla zahájena 
první fáze KI. Jejím cílem byla kompenzace výše uvedeného sednutí. Dalším cílem bylo 
zpevnění rozvolněného podloží domů a konečně také testování efektu injekčních prací “in 
situ“. Během dvou dnů od zahájení první fáze došlo k zastavení poklesu domů způsobeného 
ražbou levé boční štoly, v dalších dnech se kompenzace v místech nad probíhající injektáží 
pohybovaly okolo 2 mm za den. Celkově po první fázi dosáhly kompenzace v průměru u 
objektu č.19 – 69% jeho sednutí od ražby levé boční štoly. 
      Ražba pravé boční štoly měla za následek sednutí s maximální hodnotou 10 mm na uliční 
fasádě domu č.19. Zde je už vidět vliv první fáze KI, během níž došlo díky „proinjektování 
podzákladí“ budov ke zlepšení pevnosti horninového masivu. 
      Druhá fáze KI, jejím úkolem byla opět kompenzace poklesů a dále srovnání náklonů 
budov do Ostrovského ulice. Na grafu č.1 je patrné, že se tyto dva úkoly podařilo splnit. 
Injektáž druhé fáze probíhala podle stejného technologického postupu jako u fáze první, 
pouze injektovaná oblast byla vybírána převážně v přední části u uliční fasády. Během druhé 
fáze KI bylo dosaženo kompenzace s maximální hodnotou 17 mm. 
      Poslední etapou byla ražba kaloty a odstranění vnitřních bočních stěn. Po této etapě došlo 
k sednutí s maximální hodnotou 18 mm. Celkově se trend deformací ustálil, v místech nad 
osou ZTT, na 23 mm (bez deformace od ražby průzkumné štoly). 
  

Graf č.2 ukazuje hodnoty poklesů vyvolaných postupem jednotlivých etap ražby bez 
vlivu kompenzační injektáže. Tento graf je pouze předpokladem, kde je období kompenzační 
injektáže nahrazeno obdobím s nulovým pohybem. Je zřejmé, že tento stav je pouze hrubá 
úvaha, ve které nejsou navíc zapracovány dvě důležité věci. Zaprvé, poklesy vyvolané ražbou 
se odehrávají v již zpevněném horninovém prostředí po kompenzační injektáži. Zadruhé, 
v období s nulovým pohybem by zřejmě ještě doznívaly poklesy, které byly kompenzační 
injektáží ve skutečnosti zastaveny. Závěr vyplývající z tohoto grafu je, že by poklesy budov 
bez použití kompenzační injektáže byly ještě dramatičtější než je na grafu znázorněno a daná 
mezní hodnota pro sednutí 60 mm by byla nepochybně překročena. 

 
      Kompenzační injektáž můžeme tedy hodnotit jako metodu, která díky zpevnění 
rozvolněného podloží domů a díky možnosti kompenzace vyvolaných poklesů řeší problém 
s nepřípustnými deformacemi zástavby v poklesové kotlině tunelu. 
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