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TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PODCHODU V ŽST. PODIVÍN, TRAŤOVÝ ÚSEK 

BŘECLAV – VRANOVICE 
 
ÚVOD 
 
V měsících únor až květen 2002 bylo provedeno firmou UNIGEO a.s. utěsnění podchodu 
v žst.Podivín proti vsakující vodě. Pro sanaci podchodu byl firmou UNIGEO a.s. ve 
spolupráci s firmou CarboTech Bohemia s.r.o. zpracován technologický postup prací, který 
vycházel z monitoringu stavu podchodu provedeném v průběhu měsíce únor 2002. Sanační 
práce, probíhající podle tohoto postupu, byly prováděny v závislosti na skutečnostech 
zjištěných během prací a na požadavcích investora tak, aby došlo k zajištění těsnosti 
konstrukce podchodu před vsakující vodou. 
 
POPIS OBJEKTU 
 
Objekt podchodu je součástí traťového úseku Břeclav – Vranovice, jedná se o objekt            
SO 12-19-02 v km 94,153.  Podchod je vybudován z monolitické železobetonové konstrukce, 
která je umístněna mezi podzemní pažící stěny.  Na vnějším obvodu železobetonové 
konstrukce měla se nacházet izolační vrstva tl.50 mm. Objekt má dvě výtahové šachty a dvě 
schodiště. Hladina podzemní vody se v zájmové oblasti nachází cca v úrovni stropu díla. 
Konstrukce objektu je zatížena dynamickým namáháním od projíždějících vlakových 
souprav. Stavba podchodu byla realizována v r.1998, proces sedání stavby lze považovat       
za neukončený. Schematický řez konstrukcí podchodu viz. obr.1. 
 
ZJIŠTĚNÝ STAV OBJEKTU 
 
V měsíci únor 2002 byl prováděn monitoring stavu objektu. V ŽB konstrukci bylo popsáno 
10 trhlin v celkové délce 26 bm. Ústí trhlin byla pokryta bohatými výkvěty sintrů, u trhlin ve 
stěnách schodiště u staniční budovy byly přímo pozorovány výrony vod. Trhliny na obou 
schodištích navazují na dilatační spáry tubusu podchodu. Trhliny jsou převážně situovány ve 
výšce cca 1,5 m nad úrovní podlahy podchodu, zřejmě se jedná o původní pracovní spáru při 
betonáži podchodu.  Výrony vod byly také pozorovány u všech dilatačních spár, okolí spár 
bylo pokryto bohatými výkvěty sintrů. Byla zjištěna 100% saturace podlahy podchodu, pod 
schodištěm u staniční budovy se nacházela volná hladina vody. Dále byla zjištěna 100% 
saturace stěn díla do výšky cca 2,3 m nad úrovní stávající podlahy, saturace stropu cca 80%.    
Dna výtahových šachet byla zatopena.  
 
INJEKTÁŽNÍ PRÁCE 
 
V 1.etapě injektážních prací byla provedena  injektáž dilatačních spár, injektáž trhlin, plošná 
injektáž výtahových šachet po úroveň podlahy podchodu. Na stěny výtahových šachet byl 
aplikován krystalizační nátěr. Dále byly zřízeny čtyři pozorovací vrty, dva ve stěnách  a dva 
ve stropu díla. 
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Injektáž dilatačních spár 
Před vlastní injektáží byla ze spár odstraněna původní izolace (značně různorodá, nekvalitně 
provedená, částečně zalitá v konstrukci, na mnoha místech chybějící, výplňový materiál 
polystyrén, beton, filc, dřevo, pryskyřice). Vzhledem k vysokému dynamickému namáhání 
konstrukce byla pro utěsnění dilatačních spár použita trvale pružná polyuretanová 
dvousložková pryskyřice typu CRACKSEAL H.  Injektážní vrty ∅  14 mm byly do ŽB 
konstrukce vrtány podél dilatační spáry směrem do spáry tak, aby protnuly spáru uvnitř 
konstrukce v hloubce cca 1/2 až 2/3 tloušťky konstrukce. Rozteč injektážních vrtů byl 350 – 
400 mm. Vrty byly rozmístěny podél dilatační spáry. Před prováděním injektáže bylo ústí 
dilatační spáry uzavřeno bentonitovým bobtnavým těsnícím páskem, a speciálním 
polyuretanovým tmelem. Ústí injektážních vrtů bylo uzavřeno jednoduchými mechanickými 
obturátory . Injektáž byla prováděna od podlahy směrem ke stropu objektu. 
 
Injektáž trhlin 
Pro provedení utěsnění trhlin byla vzhledem k dynamickému namáhání konstrukce                 
a možnosti existence aktivních trhlin navržena trvale pružná dvousložková polyuretanová 
pryskyřice typu CRACKSEAL H. Injektážní vrty ∅  14 mm byly do železobetonové 
konstrukce vrtány podél trhlin směrem do trhliny tak, aby protnuly trhliny uvnitř konstrukce   
v hloubce cca 1/2 až 2/3 tloušťky konstrukce. Vrty byly vrtány ve vzdálenosti 100 – 150 mm 
od trhliny v šachovitém rozmístění. Vrtná moučka byla z vývrtů odstraněna vysátím.            
Po navrtání vývrtů byly pozorovány četné výrony vod. Injektáž byla ukončena v případě 
vizuálního sledování vytékání injektážní hmoty z ústí trhlin, popř. při nárůstu tlaku injektáže 
na 6 MPa. 
 
Plošná injektáž výtahových šachtic 
Pro zajištění hydroizolace stěn a podlahy výtahových šachtic podchodu byla navržena            
a realizována plošná injektáž dvousložkovou polyuretanovou hmotou Bevedan –          
Bevedol WF, resp. CRACKSEAL H. 
Při vrtání injektážních vývrtů byly zjištěny z cca 40% vývrtů značně vysoké výrony vod, 
schéma vrtu viz.obr.2. U těchto vrtů byly při vrtání zaznamenány kaverny, které jsou 
situovány v místech předpokládané izolační vrstvy. Izolační vrstva v těchto místech zcela 
chybí, při betonáži zde zřejmě došlo ke stržení izolační vrstvy, nebyl zde dodržen 
technologický postup betonáže. Z vývrtů po navrtání nejdříve vytékala blíže neidentifikovaná 
směs bláta a cementu, v průběhu času přešla v čistou podzemní vodu. Spotřeba injektážního 
média byla značně pestrá, v místech stržené izolace se blížila až 17 l/vývrt. 
Výtahové šachtice byly zainjektovány oproti původního předpokladu až po úroveň stávajícího 
stropu podchodu. Změna byla provedena na základě zjištěného stavu izolace výtahových 
šachtic. Injektáž byla vedena vzestupně od podlahy šachet směrem nahoru. Jednotlivé stěny 
šachtic mezi sebou navzájem nekomunikovaly.   
 
Krystalizační nátěr stěn výtahových šachtic 
Jako druhotná izolace byl použit nátěr látkou zabezpečující krystalizaci betonu. Povrch 
betonu před aplikací nátěru byl očištěn, zbaven omítky, nečistot a pod. Betonová konstrukce 
byla důkladně provlhčena čistou vodou. Přípravek byl poté nanášen na stěny betonové 
konstrukce tapetářskou štětkou. Nejdříve byl aplikován na stěny výtahových šachtic, 
v konečné fázi byly natřeny dna šachtic. Krystalizační nátěr byl aplikován po úroveň stropu 
podchodu, což odpovídá úrovni hladiny podzemní vody. 
 
Na základě uzavření 1.etapy prací a získaných poznatků v rámci této etapy, bylo poukázáno 
na zjištěné vady v konstrukci podchodu, jako např. plošné průsaky vod přes podlahu, stěny a 



   

schodiště podchodu, byla následně navržena a posléze realizována 2.etapa sanačních prací, 
která zahrnovala plošnou injektáž podlahy, stěn a obou schodišť podchodu. Pracovní postup 
plošné injektáže vycházel z postupu prací injektáže výtahových šachtic.   
 
 
ZÁVĚR 
 
V měsících únor až květen 2002 bylo provedeno firmou UNIGEO a.s. utěsnění podchodu 
v žst.Podivín proti vsakující vodě. Vlastní sanaci předcházel monitoring průsaků podzemních 
vod, na základě kterého byl navržen technologický postup prací, který ve svém obsahu 
zohlednil dynamické zatížení konstrukce a možné sedání konstrukce. Sanační práce byly 
rozděleny do dvou etap, v 1.etapě byla provedena injektáž dilatačních spár, trhlin, plošná 
injektáž výtahových šachet a krystalizační nátěr stěn a podlah výtahových šachet.                 
Po technologické přestávce, na základě uzavření 1.etapy prací a získaných poznatků v rámci 
této etapy, bylo poukázáno na zjištěné vady v konstrukci podchodu, jako např. plošné průsaky 
vod přes podlahu, stěny a schodiště podchodu, byla následně navržena a posléze realizována 
2.etapa sanačních prací. V 2.etapě prací byla provedena plošná injektáž stěn a podlahy tubusu 
podchodu, a injektáž obou schodišť podchodu. 
Na konci roku 2002 byla provedena kontrola stavu podchodu. Při této kontrole byly zjištěny 
drobné nedostatky, např. zavlhlé místo v dilatačním závěru u staniční budovy. Celkově lze 
však výsledek provedených sanačních prácí označit za úspěšný. 
 

 
Obr.1 – Příčný řez konstrukcí tubusu podchodu 

 



   

 
Obr.2 – Schématický řez injektážním vývrtem 

 


