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AKTIVACE POJISTNÉHO INJEKČNÍHO SYSTÉMU MEZILEHLÝCH 

FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ TUNELU MRÁZOVKA 
 

ACTIVATION OF THE INSURANCE GROUTING SYSTEM OF THE 

INTERMEDIATE FOIL WATERPROOFING IN THE MRÁZOVKA TUNNEL 
 

Abstract  
Příspěvek  popisuje  realizaci dokončení  systému hydroizolací na silničním tunelu Mrázovka  
Praha. Foliové hydroizolace, pojistný injektážní systém a jeho aktivace injektážními gely jako 
součást hydroizolačního systému stavebního díla.   
 
The paper describes final completion of the waterproofing system in the Prague´s Mrázovka 
tunnel, especially the foil waterproofing, the insurance grouting system and its activation by 
means of grouting gels as one of the components of the tunnel construction waterproofing 
system. 
 
 
Úvod 

  
   Téměř po roce od našeho referátu s obdobnou tématikou, předneseným na předchozím 

ročníku tohoto semináře, přinášíme další poznatky. 
  Na jaře předchozího roku jsme dokončili aktivaci injektážního systému hydroizolací na 

trase metra v Praze Holešovice – Ládví. V průběhu roku jsme se pak ještě vrátili k dotěsnění cca 
5 nově vzniklých tečí. V žádném z těchto míst nebyla ještě prováděna těsnící injektáž. 
Mimochodem, dnes již odstraněné dodatečně vzniklé poruchy byly zřejmě způsobeny 
dotvarováním nadloží nebo dorovnáním hladiny podzemní vody.   Tyto poslední aktivace jsme 
realizovali v době nočních výluk mezi 1 a 3 hodinou ranní při běžném provozu metra. Velmi 
pozitivně jsme při těchto časově omezených pracích hodnotili přístupnost a funkčnost  
injektážního systému. Za 45 – 60 minut času na samotnou injektáž není prakticky možné provést 
zatěsnění v potřebném rozsahu bez injektážního systému. Další výhodou byla zkušenost a 
sehranost našich injektážích týmů. 

  Po občasných prohlídkách metra pak můžeme dnes konstatovat, že použitá metoda 
aktivace injektážního systému byla velmi úspěšná. Do této chvíle ani v nejkomplikovanějších 
místech, což je stanice Kobylisy a její napojení na eskalátorové a jednokolejné tunely, nejsou 
žádné netěsnosti.  

 
  Po úspěšném ukončení aktivací injektážích systémů v metru jsme zahájili obdobné práce 

na dokončovaném silničním tunelu Mrázovka. Tímto tunelem  byl dokončen obchvat Smíchova 
a propojení Jižní spojky , Strakonické silnice a Strahovského tunelu.    
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TUNELU 
  Tunel se skládá ze dvou třípruhových tunelových trub (západní a východní) s podzemním 

rozpletem na dvoupruhové a jednopruhové trouby. Tunel byl vyražen metodou NRTM 
v horninovém prostředí břidlic s výskytem křemenců. V dotčené lokalitě stavby tunelu Mrázovka 
jsou velmi složité hydrogeologické podmínky, které vedly k návrhu  celoplošně uzavřené fóliové 
izolace umístěné mezi primárním a sekundárním ostěním. Pro tunel Mrázovka  byla použita 
polyetylénová hydroizolační fólie SARNAFIL MP 915-30 B2 tloušťky 3,2 mm se signální 
vrstvou. Jako ochranná vrstva byla použita geotextilie NETEX 800 B2. V místě pracovních spár 
mezi konstrukcí kaloty, mostovky a opěří, probíhajících souběžně s podélnou osou tunelové 
trouby, je hydroizolace opatřena zesilujícím pásem izolace v šířce 500 mm. V celé ploše spodní 
klenby je hydroizolační vrstva navíc zajištěna proti poškození ochrannou fólií N8-25 tloušťky 
2,5 mm. Svařování fólie bylo prováděno strojně svařovacími poloautomaty na principu horkého 
klínu, detaily byly prováděny ručně horkovzdušnými elektrickými svářečkami.  

  Systém hydroizolace spočívá v samotné folii a dále ve  vytvoření jednotlivých příčných 
sektorů. Tyto sektory jsou tvořeny spárovými pásy Fugenband AFI 600/35 MP, umístěnými v 
příčných spárách. Kromě příčných spár jsou stejnými spárovými pásy opatřeny také podélné 
pracovní spáry mezi dolní a horní klenbou. V obou případech jsou pásy po svém obvodu 
přivařeny na izolační fólii. Tato konstrukce rozděluje celou tunelovou troubu na segmenty o 
průměrné délce 7,5 m.  

Rozdělení plochy izolací umožňuje zřízení pojistného systému, který je tvořen dvěma 
separátními okruhy. První okruh tvoří injekční hadice, umístěné v horní klenbě sekundárního 
ostění. Jsou určeny pro vyplnění kaveren a dutin, které mohou vzniknout ve vrcholu horní 
klenby při betonáži sekundárního ostění. V těchto případech se k injektáži používá cementová 
malta. 

Druhý okruh pojistného systému je určen pro dodatečnou utěsňující injektáž v případě 
výskytu poruch hydroizolační vrstvy. Princip řešení je velmi podobný tomu, který  je použit u 
tunelu Metro IV.C1. V segmentech, vymezených podélnými a příčnými spárovými pásy, jsou 
rozvedeny injekční a odvzdušňovací hadice, které jsou přichyceny k izolační fólii a vyvedeny 
v krabicích centrálního vývodu. Ty jsou osazeny v opěří tunelu. V místě spárových pásů však 
nemusely být osazovány injekční hadice, protože spárové pásy již obsahují kanálky, které plní 
stejnou funkci jako injekční hadice. Bylo pouze potřeba provést napojení plnicích hadic na 
kanálky a provést jejich zaústění v krabicích centrálního vývodu. 

Tento soubor opatření umožňuje pak po samotné realizaci díla identifikovat místa 
netěsností, ale zejména je pak cíleně , úspěšně a v případě potřeby opakovaně zatěsnit. 

 
 
POSTUP AKTIVACE POJISTNÉHO SYSTÉMU 
 
Při aktivaci pojistného systému v tunelu Mrázovka byla naše situace podstatně usnadněna 

nabytými zkušenostmi z tunelu Metro IV.C1. Vzhledem k tomu, že pojistný systém obou tunelů 
byl velmi podobný, mohla naše firma Matteo spol. s r.o.  provést utěsňující injektáže obdobným 
způsobem s použitím stejných hmot firmy MINOVA (dříve CARBOTECH BOHEMIA s.r.o.) – 
metakrylátových gelů CarboCryl Hv, CarboCryl WV a CarboCryl T.  

Prováděli jsme dotěsňování v ražené části západního a východního tunelu Metrostavu, 
dotěsnění severního portálového objektu a dále jsme se podíleli na zatěsnění jižního hloubeného 
objektu realizovaného firmou Subterra. Součástí ražených tunelů pak bylo i dotěsnění tří z pěti 
propojek a čerpací šachty.  

Těsněním propojek jsme práce zahajovali. Samotným injektážním pracím předcházela 
detailní defektoskopie rozmístění, funkčnosti a souvislosti injektážního potrubí. Pouze 
v ojedinělých případech souhlasilo označení takzvaných „T“ trubiček s projektem. Při zkouškách 
průchodnosti a souvislosti tlakovým vzduchem bylo pak výjimkou najít spárový pás, který by 
bylo možno tímto injektážím systémem kontinuálně dotěsnit. V další etapě, kdy jsme se pokusily 
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injektáží dotěsnit spárové pásy došlo k zajímavému poznatku. Trubičky o průměru 5 mm 
napojené do perforovaných kanálků ve spárových pásech tvořily pro vodu „drenážní systém“, ale 
při tlakové injektáži gelem se ve většině případů nepodařilo těsnící medium do systému dostat. 
Při navrtání sekunderu do oblasti rozvodu kanálků ve spárovém pásu pak došlo při injektáži 
k proinjektování celého obvodu pásu a k výronu těsnícího media z přívodních trubiček. Tato 
skutečnost napovídá o specifickém chování tohoto prvku injektážního systému. Při tlaku do 
perforovaného kanálku zřejmě dochází k dotlačení k betonu v okolí a k utěsnění perforací. 
Jestliže gel čerpáme do spáry mezi betonem a pásem dojde asi ke zborcení tvaru kanálku, vytvoří 
se žlábek a tím se rozvede injektovaný gel po celém požadovaném obvodu.  

Vzhledem ke komplikovanému tvaru a složitému napojení izolací propojek bylo rozhodnuto 
provést celoplošnou injektáž všech sekcí . Při injektáži byly zčásti použity injektážní příruby do 
ploch typu „S“ . Tam kde byly znehodnoceny předchozími výplňovýmí injektážemi cementem 
byla injektáž provedena navrtanými otvory v sekunderu.  

Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, protože v úsecích těsněných propojek se již žádné 
další netěsnosti neprojevily. 

Během průzkumu injektážích systémů a injektáží v samotných ražených tunelech jsme 
získávaly obdobné zkušenosti. V sekcích tříproudových silničních tunelů byly aktivace 
pojistných systémů prováděny většinou lokálně v místech evidovaných výronů.  V několika 
případech byly lokální injektáže rozšiřovány nebo byla provedena opakovaná injektáž, protože 
ne vždy se podařilo na první pokus zasáhnout zdroj netěsnosti. 

Při zatěsňování hloubeného objektu severního portálu nám chyběli projekčně zpracované 
detaily kritických míst izolací .  Protože zde nebyl  ve většině úseků aplikován pojistný 
injektážní systém, bylo dotěsnění  mnohem komplikovanější.  

 
 
 
 Při rozboru příčin poruch a jejich rozložení se nám opět potvrdilo několik faktů 

zmíněných již minulý rok na tomto fóru. Některé z nich si dovolujeme opět připomenout a 
doplnit další. 

 

 

1. Injektáží systém musí umožňovat: 

- výplňovou injektáž po betonáži pro dotažení klenby a vyrovnání rubu sekundéru 

- kontrolu těsnosti daného úseku 

- cílenou opakovatelnou těsnící injektáž nezávisle pro jednotlivé sekce 

2. Při návrhu celého izolačního a hlavně injektážního systému a injektážího média je třeba 
spolupracovat s odbornou firmou, aby byl systém navržen smysluplně a účelně, a tím se 
šetřily náklady při  následném provádění vlastních injektáží. 

3.  Pro účinnou dodatečnou injektáž plyne potřeba maximální důslednosti při osazování a 
evidenci umístění celého injektážního systému. 

4. Injektážní systém je potřeba navrhnout tak, aby funkčnost nemohla být ovlivněna betonáží, 
doinjektáží cementem, případně dalšími pracemi. 

5. Doporučujeme zajistit stálou přítomnost nezávislého technika pro sledování kvality               
  izolačního a injektážního systému po celou dobu výstavby. 
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6. Hydroizolační folie, injektážní systém a jeho následnou aktivaci je nutno obzvláště na 
stavbách tak velikého rozsahu a důležitosti vnímat jako nedílnou součást hydroizolace 
objektu a tudíž jako součást celého stavebního díla a jako takové je zahrnout do projektové 
dokumentace díla a do kalkulace ceny stavby.  

  

ZÁVĚREM 
 
Při porovnání hydroizolačních systémů Metra IV.C a  tunelu Mrázovka  jsme se při aktivaci   

injektážního systému  tunelu Mrázovka setkali s ne vždy technicky vhodnými  řešeními detailů. 
Ty se i přes pečlivý technický dozor zhotovitele  v mnoha případech projevily poruchami. Přesto 
zkušenosti z obou těchto staveb prokázali, že aktivace injektážního systému mezilehlých 
foliových izolací je řešením pro kvalitní suché podzemní dílo i v náročných geologických a 
hydrogeologických podmínkách. 
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