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Resumé:  
Grouting is an injection technique for stabilizing subsurface soils, sands and gravels. Jet-grouting is a 
high pressure jet used to mix cement with underlying soils to provide subsurface support. Whereas 
permeation grouting leaves the soil structure undisturbed, jet grouting is a simultaneous, controlled 
injection of cement grouts to replace soils eroded by high pressure fluid (soil, cement suspension) jet 
creating a nearly homogenous mass. Soil improvement by high pressure injection of cement 
admixtures (jet-grouting) has largely been applied in open excavations and tunnels both for permanent 
and temporary works. The paper shows several examples where the method was successfully used.  
 
Úvod: 
Následující řádky mají v problematice zpevnění horninového prostředí při tunelování doplnit 
poznámky o injektáži a zmrazování hornin z konference v roce 2001 (téhož autora). Všechny 
tři zmíněné technologie už doznaly ve světě značného uplatnění především v nepříznivých 
geologických podmínkách, u nás však jsou u ražených tunelových staveb běžně používány jen 
„klasické“ (penetrační) injektáže. U mělce umístěných podpovrchových děl, zvláště 
v prostředí městské zástavby, je tato metoda tryskové injektáže určená k utěsnění a zpevnění 
pokryvných zemin a k podchycení základů povrchové zástavby již zcela běžnou i v naší zemi, 
u ražených hlubinných děl je však její uplatnění méně obvyklé, též proto, že musí mít 
odpovídající geologické prostředí, které bude možné narušit působením vysokého tlaku 
tryskajícího paprsku injekční směsi. 
 
Druhy tryskové injektáže: 
V dalším textu se zaměříme na technologii tryskové injektáže na bázi vháněné směsi z 
portlandského cementu – tím je předurčeno relativně vhodné horninové prostředí, ve kterém 
může být metoda úspěšná. Tryskání cementové suspenze pod vysokým tlakem (30-60 MPa) 
lze u některých modifikací této metody kombinovat s tryskajícím paprskem vzduchu či 
tlakové vody podpořené přidáním stlačeného vzduchu. Modifikace tryskové injektáže 
s prořezem zeminy paprskem vzduchu či vodním paprskem při jeho ochraně vzduchem není 
však vhodná pro štěrkopísky s hrubými valouny. Technologie tryskové injektáže kombinuje 
výměnu vyplavitelné narušené horniny za směs vzniklou jejím následným promísením 
s cementovou suspenzí – po zatvrdnutí docílíme zpevnění této horninové směsi, která je 
obvykle i značně vodotěsná. Pokud se v místech narušení horniny tlakovým paprskem 
vyskytují procesem recirkulace rozrušované horniny nevyplavitelné větší kusy horniny (štěrk, 
úlomky skalních hornin atp.), dochází k jejich scelení vháněnou cementovou suspenzí jako 
pojivem. Rotací okolo osy vrtu a posouváním tlakového paprsku cementové suspenze se 
vytvářejí okolo vrtu nepravidelné válcovité sloupy tryskové injektáže, jejichž tvar je závislý 
jak na použité modifikaci technologie tryskání směsi, tak i na měnících se podmínkách 
horninového prostředí. Naopak ztuhlá tělesa těchto nepravidelných de facto betonových 
sloupů jsou směrově nezávislá a lze je i případně během procesu zhotovování (ještě před 
zatuhnutím směsi) vyztužovat, např. silnostěnnou ocelovou trubkou či betonářskou výztuží.  
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Historie tryskové injektáže je stará asi 30 let. Nemělo by nás mást, že se v praxi i v odborné 
literatuře setkáváme s různými názvy jednotlivých druhů tryskové injektáže. Kromě 
základních tří modifikací podle uplatnění cementové suspenze (vždy), stlačeného vzduchu a 
tlakové vody při tryskání do horninového prostředí jsou dány další odlišnosti podle zařízení 
jednotlivých výrobců. Lze se tak třeba zmínit (nikoliv vyčerpávajícím způsobem) o některých 
firemních názvech, např.:  
Firma Zakládání staveb z Prahy 4 používá technologii Rodinjet se třemi základními metodami 
R 1, R 2 a R 3, které se liší svou účinností ve srovnatelných geologických podmínkách a při 
srovnatelné době působení. Tuto technologii používá i firma Insond [Hulla&Turček]. Firma 
Bachy (F) používala metody Jet Mix T a Jet Mix S. Firma Soletanche Bachy (F) používá 
metody Single Jet, Double Jet a Triple Jet – stejné metody používající dceřiná firma 
Soletanche ČR má sídlo v Praze 10. Firma Keller (UK, D, USA) působící i u nás v Praze 4 
používá pod názvy Soilcrete tryskovou injektáž jednosložkovou, dvousložkovou a 
třísložkovou, tj. Soilcrete-S, Soilcrete-D a Soilcrete-T. Firma Trevi S.p.a. (I) odlišuje metody 
Trevijet T1, Trevijet T2 a Trevijet T3. V zámoří se stejná metoda uplatňuje pod názvem Geo-
Jet technology. Firma Bauer (D) používá název HDI-Verfahren (tj. Hochdruckinjektions-
Verfahren), tj. HDI-1, HDI-2 a HDI-3. Pod názvem Stump Jetting je používána obdobná 
metoda firmou Stump Spezialtiefbau GmbH (D). 
 
Cíl a podmínky použití tryskové injektáže při tunelování: 
Technologie tryskové injektáže s cementovou suspenzí jako „předsunutá tunelová výstroj“ se 
uplatní především v horninách sedimentárních – jedná se o štěrkopísky a písky, prachovité 
písky (silty) a jílovité sedimenty, výjimečně se při tunelování můžeme setkat i s organickými 
sedimenty. Metoda tryskové injektáže může mít příznivé uplatnění i v původně skalních 
horninách porušených drcením či silně zvětralých, tj. v horninách nezpevněných, mění se jen 
míra účinnosti. Zvláště se metoda tryskové injektáže může při tunelování osvědčit 
v horninovém prostředí na kontaktu pokryvných zemin a skalních hornin, např. v oblasti báze 
říčních teras atp. Cílem aplikace této technologie může být nejen zabezpečení předku 
podzemního díla, ale i omezení pohybů horninového prostředí po výrubu a případném 
částečném zabezpečení prostoru primárním ostěním – ochranná obálka z tryskové injektáže 
spoluvytváří horninovou klenbu a omezuje tak svírání (konvergenční pohyby) podzemního 
prostoru. Příznivé dopady z omezení pohybů v hornině mohou mít pozitivní vliv i na povrchu 
území a/či u povrchové zástavby. 
Šikmé dovrchní vrtání na kombinovaný výplach (s použitím vody a cementové suspenze) a 
následné tlakové tryskání vyžaduje obvykle dobře zpevněnou čelbu podzemního díla, která by 
měla v relativně krátkém čase několika hodin po realizaci zajištění odolávat vysokým tlakům, 
které při této technologii vznikají. Ohromná výhoda metody tryskové injektáže v pro ni 
vhodných, byť pro tunelování jinak velmi nepříznivých podmínkách spočívá nejen v její 
adaptabilitě a univerzálnosti, ale též v relativní operativnosti a v minimalizaci nároků na 
velikost pracoviště – a to je v podmínkách podzemního stavitelství velmi ceněno.  
Metodou tryskové injektáže lze v obtížných geotechnických podmínkách někdy zpevňovat i 
horninové prostředí před postupující čelbou, podle konkrétních podmínek prostředí se však ad 
hoc upravují tlak, hustota a čas působení suspenze. Jinou modifikaci dané technologie volíme 
při zpevňování rozvolněných hrubozrnných hornin (štěrků či podrcených skalních hornin) 
s pórovitostí až 25 %, jinou u hutných štěrkopísků a opět jinak budeme postupovat např. u 
jemnozrnných zemin s jílovitou složkou (až do 30 % obsahu). 
K provádění tryskové injektáže – v podzemí i na povrchu – se používají vrtné soupravy, 
míchačky na injekční směs, plnicí a vysokotlaká (30-90 MPa) čerpadla, monitory 
s příslušnými tryskami, elektronická měřidla tlaků a spotřeby směsi, dále pak vrtné nářadí, 



vrtné trubky, vysokotlaké hadice atp. Obecně tento soubor zařízení lze aplikovat i v relativně 
malém podzemním prostoru liniových děl, tj. štol a členěným porubem zhotovovaných tunelů. 
 
Zpevnění nesoudržných zemin pomocí sloupů tryskové injektáže v nadloží klenby: 
Aplikuje se tzv. vertikální trysková injektáž, která umožňuje uzavřít prostor budoucího 
výrubu podzemního díla pomocí vzájemně se protínajících sloupů z tryskové injektáže. 
Metoda však vyžaduje zpřístupnění vrtné úrovně, tj. prakticky celého povrchu terénu 
v nadloží díla, což může být někdy nepřekonatelnou překážkou např. v městské zástavbě 
s četnými inženýrskými sítěmi pod povrchem. Technickým problémem může být též 
uplatnění svislých sloupů tryskové injektáže ve svažitém terénu portálových úseků 
subhorizontálních podzemních děl. Při provádění tryskové injektáže z povrchu území se musí 
dbát na zateplení injekční stanice i zásobní nádrže injekční směsi v zimním období. 
Je třeba si uvědomit, že v různých geologických formacích při stejné metodě tryskové 
injektáže se mohou (a budou) lišit minimální pevnosti takto zpevněné zeminy. Nejnižších 
pevností dosáhneme v měkkých jílech s vysokou plasticitou, poněkud vyšších v tuhých jílech 
a v hlinitém písku, nejvyšší pevnosti bývají docíleny v písčitých a štěrkovitých horninách (7-
20 MPa). I když trysková injektáž řízená správným způsobem vyvolává jen minimální 
deformace horninového prostředí, zvláště u této aplikace pro relativně mělce pod povrchem 
umístěná díla je třeba sledovat deformace povrchu terénu a deformace případných blízkých 
konstrukcí. 
 
Ochranný deštník horizontálních děl: 
Tzv. ochranný deštník ze sloupů tryskové injektáže vytváří nad kalotou výrubu válcovou či 
cylindrickou obálku, jejíž spodní plochu kopíruje provizorní vystrojení tunelu. Pokud klenba 
výrubu podzemního díla sleduje spodek klenby ochranné obálky ze subhorizontálně 
umístěných sloupů tryskové injektáže, musí být zajištěna spojitost a únosnost této obálky – 
protínající se sloupy mívají dostatečný odpor vůči tlaku okolního horninového prostředí a 
zabezpečují pracoviště v čelbě ještě před vybudováním tunelového ostění. Vlastní obálka 
provedená tryskovou injektáží se provádí postupně v krocích, jejichž délka je závislá nejen na 
strojním vybavení zhotovitele, např. na krouticím momentu vrtné hlavy, ale především je 
ovlivněna geologickými podmínkami podzemního prostředí. Překrytí obálek jednotlivých 
kroků, tj. kónických obálek ze sloupů tryskové injektáže, je nutné provést spolehlivě, mělo by 
být stanoveno případ od případu, minimálně alespoň 1 metr u menších profilů díla. Zhotovený 
ochranný deštník též omezuje přítok podzemní vody do zatím primárním ostěním 
nezabezpečeného předku raženého podzemního díla. Stabilitní a těsnicí funkci ochranného 
deštníku ze sloupů tryskové injektáže lze zvlášť dobře využívat při stále se rozšiřující metodě 
ražby subhorizontálních podzemních děl pomocí NRTM. Vrty pro sloupy se zhotovují 
obvykle se sklonem asi 10 % vůči ose podzemního liniového díla. Rozestup mezi osami vrtů 
jednotlivých sloupů se zvětšuje s délkou vrtů (patrně) ochranné obálky kuželového tvaru, 
obvykle se i ke konci pracovního kroku sloupy alespoň dotýkají, ve zvodnělém prostředí se 
však musí v příčném řezu protínat. Z hlediska tvaru následných (opakovaných) „deštníků“ 
subhorizontálního díla ve vztahu k potřebnému profilu výrubu s primárním ostěním lze 
rozlišit dvě poněkud se lišící varianty tvaru kuželové plochy [Guatteri et al.], a to obálku 
cylindrickou a kónickou. 
 
Cylindrický tvar  
ochranného deštníku z tryskové injektáže vzniká vrtáním z předku díla z míst, kde je strop 
tunelu či štoly vyrovnám stříkaným ostěním do válcové roviny (rovnoběžné s osou 
podzemního díla). Je tedy zřejmé, že první úseky vrtů pro sloupy nelze pro technologii 
tryskové injektáže využít, protože zde není dostatečný odpor ostění či horniny. Vrty je třeba 



započít ve větší vzdálenosti od míst překryvu obou sousedících ochranných deštníků (řádově 
3 m). Tvar má výhodu v tom, že rozměry světlého profilu díla po zhotovení stříkaného 
primárního ostění jsou konstantní a proto vhodné k následnému zhotovení případného 
mezilehlého hydroizolačního pláště a sekundárního (definitivního vnitřního) tunelového 
ostění. Tím, že začátek sloupů z tryskové injektáže nejprve zasahuje do prostoru primárního 
ostění (začátky sloupů se dotýkají teoretické kontaktní plochy mezi primárním a sekundárním 
ostěním), je také minimalizován nutný nadvýlom a tím se relativně šetří objem betonu 
primárního ostění. Nevýhodou řešení je, že v rámci ochranné obálky zůstává v horninové 
klenbě část neupravené zeminy (na stycích sloupů) a tím se fakticky do díla i formálně do 
statického výpočtu této výstavbové fáze vnáší prvek nejistoty (který je ale běžně přehlížen), 
spolupůsobení sloupů deštníku s primárním ostěním je zpochybněno. Takovéto nezpevněné 
horninové partie musí být co nejdříve ošetřeny stříkaným betonem, jinak se vystavujeme 
nebezpečí odpadávání hornin a  vícenákladů spojených se sanací nadvýlomů. V místech před 
překryvy sloupů sousedících ploch ochranných deštníků se zvětšuje rozteč os tryskaných 
sloupů a tím se zvyšuje i možnost infilrace vody z horninového prostředí do dosud jinak 
nezabezpečeného díla (tunelového předku). Určitou nevýhodou je též, že při následném 
výrubu v tzv. dílčím postupu výlomu = kroku (tj. pod jednotlivou sekcí deštníku) se musí 
spodní část sloupů z tryskové injektáže, tj. prakticky beton, na jejich počátku odšramovat, aby 
stříkané primární ostění mohlo mít garantovánu určenou minimální tloušťku a tím i kvalitu 
betonu a jeho nosnost.  
 
Kónický/kuželovitý tvar 
ochranného deštníku z tryskové injektáže má nespornou přednost v tom, že veškeré vrty a 
následně zhotovená tělesa sloupů z tryskové injektáže nezasahují do míst teoretického výrubu 
pro primární ostění. Stříkané primární ostění díla po výrubu kopíruje spodní hranu ochranné 
obálky ze sloupů a eliminují se tak problémy spojené s nezpevněnými horninami v klínech 
mezi válcovitými sloupy ochranného deštníku a minimálním teoretickým výrubem pro ostění 
- vznikají tak v primárním ostění podzemního díla ozuby. Na aktuální čelbě těsně (asi 0,5 m) 
u budoucího překryvu segmentů deštníku se těsně podél obvodu čela vrtá pro následující 
segment deštníku – tyto vrty lze až na počátečních 50 cm celé využít pro technologii tryskové 
injektáže. Statická analýza takto zhotoveného vystrojení dané výstavbové fáze, tj. 
spolupůsobících konstrukcí ochranného deštníku z de facto betonových sloupů a stříkaného 
betonového primárního ostění, je snadnější a méně riziková. Pokud jsou horniny před aktuální 
čelbou písčitého charakteru, není při kónickém tvaru prováděného deštníku problémem ani 
zajištění celé oblasti čelby včetně boků a počvy vrtáním z jednoho stanoviště. Taktéž lze 
z jednoho pevného centrického stanoviště pomocí (ke středu vějíře) prodlužujících se vrtů 
zhotovit dopředu celou sadu na sebe navazujících sekcí deštníku a tak např. překonat 
geologicky nepříznivý úsek ražeb podzemního subhorizontálního díla. Mezi nevýhody tohoto 
způsobu zhotovení ochranného deštníku z tryskové injektáže lze zahrnout jednat potřebu 
měnících se rozměrů následně osazené ocelové výstroje díla (ramenátů, zvonkové výstroje 
atp.), dále pak vzhledem k preliminovaným nadvýlomům i větší spotřebu betonu vnitřního 
tunelového ostění. Pokud by se snad v díle měla realizovat mezilehlá plášťová hydroizolace, 
pak bude nutné technologicky nezbytné ozuby ostění předem vyrovnávat stříkaným betonem. 
 
Zpevnění nesoudržných zemin pomocí sloupů tryskové injektáže pod patou klenby: 
Pilíře ze stříkaného betonu mohou ve vhodných geologických podmínkách sloužit 
k podepření již zhotovené klenby primárního ostění tunelů, které jsou zhotovovány pomocí 
horizontálního členění čelby. Takto lze nahradit tímto mnohdy spolehlivějším a trvanlivějším 
konstrukčním prvkem zajištění paty klenby např. kotvami či mikropilotami. 
 



Kontrola a zkoušení : 
Geometrie a kvalita provedení obálky z tryskové injektáže jsou důležité pro efektivnost ražby, 
ovlivňují totiž nadvýlomy a objem výplňového stříkaného betonu a v důsledku i rychlost 
ražby podzemního díla. Zhotovitel zajistí a trvale vytyčí osy všech vrtů a jejich výškovou 
polohu, poté přesně ve vodorovné poloze ustaví vrtnou soupravu. Přesnost sklonu a směru 
vrtání sloupů se zajišťuje nastavením vrtné lafety pomocí laseru, sklon vrtu lze však 
kontrolovat i sklonoměrem přiloženým na vrtné trubky. Laser bývá umístěn ve vrcholu kužele 
vrtů a je cílen na jednotlivé návrtné body na čelbě. Kontrola správnosti se provádí odvalením 
lafety vrtné soupravy po kuželové ploše podle osy otáčení. Při tryskání cementové směsi se 
sleduje složení a množství spotřebované suspenze pro tryskovou injektáž (vztažené na 
konkrétní úsek vrtu), taktéž objemová hmotnost recirkulované horninové směsi se suspenzí – 
se snahou odhadnout jak budoucí pevnost a těsnost materiálu zhotovovaných sloupů, tak i 
jejich průměry (rozměry). Účelné bývá provedení zkušebního pole z tryskové injektáže tam, 
kde to podmínky dovolují. Na jednotlivých pracovištích lišících se charakteristickými 
geotechnickými vlastnostmi horninového prostředí je třeba provádět průkazní zkoušky a 
pokud možno prokazatelně průběžně kontrolovat provádění i výsledek tryskové injektáže (mj. 
řezací a plnicí tlak, rychlost vytahování monitoru s tryskami, objemovou hmotnost směsi 
vháněné i recirkulované, viskozitu, pevnost v prostém tlaku a vodotěsnost po 28 dnech 
z odebraných vzorků materiálu sloupů, a jde-li to, pak i tvar a polohu provedených sloupů 
včetně jejich roztečí) ve vztahu k předpokladům projektu, případně operativně postup 
zpevňování hornin upravovat. Je třeba zamezit, aby se do sloupů tryskové injektáže dostaly 
vměstky (čočky) nezpevněných hornin – nehomogenita dříku sloupů by mohla v daném místě 
způsobit ztrátu funkčnosti ochranné obálky podzemního díla. I přes veškerou snahu 
zhotovitele včetně technického dozoru je třeba uvést, že žádná jednoznačná kontrola 
výsledného opatření v podmínkách podzemí neexistuje ani z hlediska homogenity a integrity 
sloupů či jejich zaručených rozměrů. Technologie tryskové injektáže vyžaduje nejen správný 
projekční postup a odpovídající vybavení zhotovitele těchto prací speciálního zakládání 
staveb, ale zkušenosti a odpovědný přístup všech dotčených účastníků výstavby daného 
podzemního díla. 
 
Příklady aplikace tryskové injektáže u horizontálních tunelů: 
♥  Při výstavbě tunelu železniční tratě pod rušnou dálnicí BAB A3 u mezinárodního letiště ve 
Frankfurtu nad Mohanem (D) se razil profil 150 m2 v hrubozrnných píscích a ve štěrku [Quick 
& Katzenbach]. Kalota tunelové trouby byla těsně nad hladinou podzemní vody, do které však 
plně zasahovala spodní polovina tunelového profilu – razilo se s horizontálním členěním a 
úroveň podzemní vody nebylo možné snížit. Kalota, jejíž vrchol byl asi 15 m pod úrovní 
terénu, byla na klenbě chráněna „deštníkem“ ze sloupů tryskové injektáže (jednosložkový 
systém tryskání), který byl doplněn několika dalšími sloupy v čele ražené kaloty ke zlepšení 
stability nesoudržných hornin (zde zemin) přídě. Ražení kaloty probíhalo v suchu těsně nad 
hladinou podzemní vody. Kvůli umožnění ražby ve spodní polovině tunelového profilu bylo 
nutné nejprve zhotovit po obvodu budoucí počvy vodotěsnou ochrannou obálku z tryskové 
injektáže – použil se zde dvousložkový systém tryskání. Protínající se krátké sloupy kolmé 
k budoucímu ostění dna a boků tunelu se zhotovily z úrovně počvy kaloty, proto ve dně byly 
téměř svislé a na bocích šikmé. Po 30 až 60 m se budovaly vodotěsné přepážky z protínajících 
se vertikálních a skoro svislých sloupů tryskové injektáže (taktéž z dvoufázového systému) 
k zabránění přítoku podzemní vody podél této ochranné obálky v počvě směrem od přídě.  
Na povrchu území vlivem ražby tunelu bylo při realizaci tohoto opatření docíleno sedání 
maximálně 30 mm.  
♣  Při stavbě linky 2 metra v Káhiře (Egypt) se metodou „single jet grouting“ zpevnilo kolem 
70 tisíc m3 zeminy [Salam]. Bylo provedeno asi 3900 sloupů z tryskové injektáže o průměrech 



od 0,5 do 2 metrů. Délka sloupů byla v rozmezí 25 až 40 m. Kromě toho se metodou tryskové 
injektáže zabezpečil tunelový úsek metra pod dvěma mnohapatrovými obytnými domy – 
docílilo se jak zajištění bezpečnosti čelby raženého tunelu, tak se i na bezpečné minimum do 
15 mm omezilo sedání obou budov, které nemusely být ani dočasně vystěhovány. 
♠  A ještě krátce o další odlišné aplikaci tryskové injektáže v podzemním stavitelství: dálniční 
tunel Maiko v japonském městě Kobe [Harazaki et al.] je 3,3 km dlouhý a má výrubní profil asi 
150 m2. Trysková injektáž se použila v čele k zabezpečení stability přídě. Zajímavou aplikací 
metody bylo však (před následnou ražbou) zhotovení svazku sloupů z tryskové injektáže na 
bocích výrubního profilu, a to v místech pod patou výztužných ramenátů ostění klenby. Takto 
po jednotlivých krocích zpevněná hornina vytváří svými navazujícími sekcemi de facto 
průběžný nosník, staticky spolupůsobící s ramenáty a ostěním klenby ze stříkaného betonu. 
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