
Halaška Zdeněk     
Vodhaněl Ladislav 
Metrostav a.s., Divize 5, 150 00 Praha 5, Na Zatlance 13, 
e-mail: vodhanel@metrostav.cz, tel. 283 110 240 
Tobolka Zdeněk Doc.Ing.CSc. 
Metrostav a.s., 180 00 Praha 8, Koželužská 2246,  
e-mail: tobolka@metrostav.cz, tel. 266 709 262 
 

METODY TĚSNĚNÍ TUNELU PRAŽSKÉHO 

METRA 
 

The paper deals with the development of watertighting materials for sealing works performed 

in the Prague Underground.The development has proved that the membrane foils system is 

the most reliable method for preventing  leakages. The system is able to comply with the strict 

new requirements for watertightness of underground structures. For the maintenance and 

repair of  leakages located in the prefabricated and monolithic structures company Metrostav 

has  carried out the chemical grouting work into active leaks through cracks and joints. The 

technology is based on the injections with polyurethane grouts combined with painting 

technology or on application of acrylate gels for  the remedial  waterproofing.  

 

Stavební postupy při výstavbě sítě pražského metra v začátcích vycházely z původních 

sovětských technologií, které byly v průběhu let upravovány na naše podmínky. Základní 

technologií byla prstencová metoda používající pro obezdívku železobetonové nebo litinové 

tubinky. Skládaná obezdívka se sítí styčných a ložných spár byla proti průsaku vody 

uzavírána injektáží hmotami na bázi cementových malt. Zkušenosti ukázaly, že právě tyto 

styčné a ložné spáry byly z hlediska vodotěsnosti tím nejslabším místem konstrukce. Příčinou 

byla malá tuhost ve styku, která umožňovala vytváření mikrotrhlin. Situaci dále zhoršovaly 

otřesu od projíždějících souprav metra.  

 

 

1. Vývoj vodotěsných systémů v pražském metru 

 

K zajištění vodotěsnosti podzemních objektů metra se od začátku jeho výstavby používala 

řada materiálů a technologií, které se v průběhu let neustále vyvíjely. Šlo jak o technologie 

používané při nové výstavbě, tak o technologie vyvíjené pro opravy pozdějších průsaků. 
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Na hloubených úsecích se do začátku sedmdesátých let užívaly asfaltové pásy, převážně 

typu SKLOBIT. Jejich nízká tažnost a obtíže při provádění ve vlhkém prostředí nezajišťovaly 

u těchto velkých objektů spolehlivou vodotěsnost. V  roce 1976 se při stavbě stanice 

Staroměstská poprvé odzkoušela izolace folií z měkčeného PVC od německé firmy TROCAL 

s lepenými spoji a zakrytím ochranou folií. Současně byly použity koutové tvarovky a 

doplňkové dílce. Vzhledem k vysoké ceně zahraničního výrobku se však v dalších letech 

přešlo na domácí folie z Fatry Napajedla, např. folie 801 nebo 803. 

 

V průběhu let  se izolační práce začaly provádět zjednodušeně bez použití koutových a 

dalších tvarovek, bez zkoušek svarů, místy i jen lepenými spoji a bez náležitého řešení 

dilatačních a jiných spár. Současně původní cihelné ochranné přizdívky byly nahrazovány 

různými deskami, které se přikládaly k zasypávanému objektu, v některých případech jako 

ochrana izolace bylo předepsáno zasypání pouze drobnozrnným materiálem. Navíc při malém 

důrazu na kvalitu docházelo k častým poruchám a průsakům do objektu.   

 

U ražených tunelů se skládané ostění z betonových tubinků pouze natíralo na rubu  

epoxidehtem, později pouze asfaltem. Spáry se těsnily různými druhy tzv. rozpínavých 

cementů kombinovaných s azbestocementovou nebo olověnou šňůrou, těsnící injektáž byla v 

nejjednodušším případě pouhá cementová malta. Zkoušely se i různé druhy tzv. silikátových 

izolačních hmot, v podstatě jemně mletých cementů s přísadami, které měly zajistit 

krystalizaci v pórech betonu a tím snížit jeho plošnou propustnost (THOROSEAL, XYPEX, 

LADAX aj.). Zkoušeny byly i různé nástřiky hmotami na bázi asfaltových emulsí (EAL) nebo 

na bázi polyesterových pryskyřic. Žádný z těchto systému však nezajistil úplnou a trvalou 

vodotěsnost stavebního díla jako celku. 

V té době se v zahraničí již objevovala těsnění spár tubinků využívající gumová speciální 

těsnění či jiné plastické rozpínavé materiály, ale sovětská technologie s nestejnou šířkou spáry 

a u nás tehdy dostupné materiály jejich použití neumožňovaly.          

 

V závěru 80 let a na začátku 90 let se začala věnovat pozornost i sanaci průsaků, které 

ohrožovaly až bezpečnost provozu. Měrný průsak v litrech na 1 m2 vnitřního povrchu za 24 

hodin byl nad kritickým stavem. Hodnocení vodotěsnosti  podzemních objektů se při 

výstavbě tehdy řídilo technickými podmínkami TP O8 z roku 1985. Tyto technické podmínky 



dělily podzemní objekty do tříd podle velikosti měrného průsaku v litrech/m2 .24 hod. do šesti 

tříd: 

 
třída O A B C D E 
měrný průsak 0 1 3 10 30 100 

 

Velikost měrného průsaku se vyhodnocovala ze změřeného množství proniklé vody na 

určitém úseku. Protože v TP 08 nebyla stanovena délka měřeného úseku, při volbě měřené 

délky se vycházelo ze vzdálenosti čerpacích jímek, kde se také měření provádělo. Vzhledem k 

nestejným délkám úseků nebyly získané hodnoty vzájemně srovnatelné. Traťové tunely metra 

musely splňovat požadavky alespoň třídy C. 

 

V závěru roku 1994 byl vydán zákon o drahách  č. 266/1994 Sb., k němuž vyšla doplňující 

vyhláška Ministerstva dopravy  č. 177/1995 Sb., kterou byl vydán stavební a technický řád 

drah.  V této vyhlášce jsou předepsány požadavky na částečnou až úplnou vodotěsnost 

různých podzemních konstrukcí podle následující tabulky : 

 
třída typ prostoru měrný průsak   l/m2. 24 hod. 
  na 100 m na 10 m 
 1 speciální prostory a sklady, místnosti pro relé     0,01      0,02 
 2 ostatní prostory stanic, větrací šachty, 

eskalátorové tunely,  
    0,05      0,10 

 části tunelů u portálů v délce 500 m   
 3 traťové tunely, kabelové kanály, kolektory     0,10      0,20 
 4 ostatní podzemní prostory     0,50      1,00  
 
Tyto požadavky vyhlášky platí nejen pro nové stavby, nýbrž i pro rekonstrukce. Porovnáním 

nových požadavků s TP 08 se ukázalo, že v některých případech došlo ke zpřísnění až o dva 

řády. To ve svých důsledcích znamenalo, že dříve užívané technologické postupy při 

zajišťování suchosti podzemních prostor metra nemohly stačit a  všude ve zvodnělém 

prostředí se začaly vyžadovat mezilehlé celoplošné izolace.  

 

Současně se již na českém trhu objevila široká nabídka materiálů na bázi makromolekulárních 

látek, speciálních asfaltů a rozpínavých či jinak upravovaných modifikovaných cementů. 

Řada z těchto materiálů byla zkoušena i na tunelech metra při nové výstavbě i při opravách. 

Z oblasti cementů to byly například plastifikované bezsádrovcové cementy MRVC 

(NOYMENT), rozpínavé hlinitanové cementy SZIKKTI KÉV dovážené z Maďarska., později 



dovážené hmoty BOTON M37 a jiné. Pro dodatečné těsnění spár mezi dílci ostění se však 

neosvědčily, a to jak z hlediska provádění, tak i z hlediska spolehlivosti.  

Z makromolekulárních látek se zkoušely například pryskyřice INJEKTOPRES 

(dvousložková) a INJEKTOSTOP (okamžitě reagující s vlhkostí) od firmy MC Bauchemie, 

dále hmoty FORTISOL (akrylátový dvousložkový nátěr) a FORTERAPID (rychletuhnoucí 

tmel) od firmy Austis. Dále byly zkoušeny hmoty firmy Mapei – LAMPOSILEX, materiály 

od firmy Dis-Tech (Sasko-Čechy), hmoty firmy USI Sokolov (akrylát), materiály firem 

Daněk-Veterans, Sika, Rekom, Metrex (CHEMEX)  či materiály od firmy Santech. Většinou  

šlo o materiály na polyuretanové bázi. 

 

 

2. Způsoby zajišťování vodotěsnosti nových objektů 

 

Od sedmdesátých let se v Evropě začaly k izolacím podzemních staveb, zvláště ražených 

tunelů Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM), také používat bodově uchycené folie z 

PVC, případně z PE. Folie se uchycují na primární ostění a jsou pokladem pro betonáž 

monolitické vnitřní obezdívky. Tato technologie se prosadila v roce 1994 do tunelů pražského 

metra jako základní. Na trase IV.B se začalo poprvé s izolacemi ražených tunelů foliemi 

ALKOR z PVC. Na vybraném úseku traťového tunelu se prováděla úpravu podkladů , 

hydroizolace i betonáž definitivního ostění. Zde se také odzkoušelo provádění definitivního 

betonového ostění tunelu metodou přímo stříkaného betonu na izolační folii. 

Utěsňování průsaků u nových tunelů se provádí ve dvou etapách. V prvním kroku se těsní 

spodní část tunelové trouby tak, aby bylo možné betonovat podélné  prahy pro montáž 

kolejového svršku. V druhém kroku v časovém odstupu týdnů až měsíců se utěsňuje horní 

část tunelové trouby, v rozsahu výseče ca 1/3 obvodu tunelu tak, aby měrné průsaky poklesly 

pod přípustnou hranici. U všech prací v podzemí je třeba počítat s tím, že uzavřením výronu 

vody v jednom místě dojde ke změně hladiny podzemní vody a průsaku na jiném místě 

konstrukce. Proces dotěsňování je v tomto případně nutné i vícekrát opakovat. 

 

Použití mezilehlé izolace má zaručit teoreticky téměř dokonale suché tunely a podzemní 

objekty, a proto se stále navrhuje při výstavbě nových linek. K nutnosti odstranit či aspoň 

snížit průsaky do podzemních prostor vedla i zvyšující se cena za elektrickou energii na 

čerpání a zdražení stočného za vypouštění vod do veřejné kanalizace. Nové hydroizolační 

skladby se doplňují různými pojistnými systémy,které mají zajistit možnost opravy při vadě 



nově položené foliové izolace, případně při později se vyskytnuvší poruchy. Pojistné systémy 

obecně vycházejí z rozdělení plochy izolace do samostatných sektorů, které je možné předem 

osazenými hadičkami individuálně injektovat. 

 

Práce na budované trase IV C metra jsou prováděny NRTM s mezilehlou izolací doplněnou 

pojistným injektážním systémem. Na odstranění průsaků vody se používají jako injektážní 

média do pojistných injektážních hadic metakrylátové gely řady CARBO CRYL  od firmy 

Minova. Na úseku IV.C2 se používá nový typ pojistného injektážního systému - hadička na 

bázi PVC s drážkami kónicky se lehce sbíhajícími zevnitř ven, typ VOREK.Tento typ 

injektážních hadic je možné použít i k vícenásobnému dotěsňování jak polyuretanovými,  tak 

i akrylátovými gely. 

 

V poslední době byly některé konstrukce budované trasy zatěsněny též jednosložkovými 

stříkanými hmotami MASTERSEAL ( fy Degussa) na bázi speciálních cementů. Tato 

hydroizolace v tl. 2-8 mm se stává součástí konstrukce a nemůže tak docházet k transportu 

vlhkosti mezi membránou a betonem. 

 

 

3. Sanace průsaků spárami prefabrikované dílcové obezdívky 

 

K sanaci už provozovaných tunelových úseků ze skládané obezdívky byly v polovině 90. let 

hledány pružné materiály k zatěsnění. Na budované trase IV B metra byl jako zkušební úsek 

využit  silně zvodnělý tunel. Všechny spáry zde byly vždy v úsecích 50 m zainjektovány a 

zatěsněny vybranými zkoušenými materiály s cílem dosáhnout zvýšení těsnosti oproti 

požadavkům technických podmínek. Experimenty na zkušebním úseku i obchodní podmínky 

dodavatelů ukázaly, že pro zabezpečení dlouhodobého zamezení průsaků se jako nejvhodnější 

jevily materiály vyrobené na bázi polyuretanů. Z hlediska požadované chemické odolnosti i 

požadovaného mezního protažení více než 5 %,  jednoduchosti opravy  i cenové relace byly v 

roce 1995 nejlépe vyhodnoceny materiály a technologie aplikované Metrostavem ve 

spolupráci se švýcarskou firmou Asmedia Color. Jejich předností bylo rychlé zamezení 

průsaku a možnost koncové vnější úpravy spáry nátěrem vykazujícím dobrou přídržnost 

k povrchu a možnost vizuální kontroly. 

 



Injektážní technologie se však nemohou vyrovnat se všemi požadavky, zvláště u průsaků 

spárami montovaných konstrukcí jako je skládané ostění z betonových či litinových tubinků v 

starších tunelech metra. Proto bylo snahou doplnit chemickou injektáž do vrtaných otvorů 

nátěrovými systémy povrchu spáry. Požadavky na materiály pro tyto opravy jsou však velice 

náročné. Materiál musí umožnit aplikaci při poměrně nízkých teplotách (ca +5 až +10 oC), 

musí být aplikovatelný na ne zcela suchý podklad mnohdy znečistěný usazeninami 

vyloužených solí, zbytků betonů, odbedňovacích prostředků apod. Musí být snadno 

natíratelný a natolik thixotropní, aby nevytvářel na podhledových plochách kapičky. Současně 

musí být dostatečně dlouhodobě pružný, aby nedošlo k jeho poškození či odloupnutí při 

pohybech ve spárách způsobených sedáním nebo dynamickými účinky. 

 

Výsledkem vývoje byl systém založený na kombinaci injektážní technologie a nátěrové 

technologie přes spáry skládaného ostění. Firma Asmedia k tomuto účelu modifikovala 

některé své výrobky a vznikl tak technologický postup využívající dvou druhů pryskyřic.  

Jako injektážní  jednosložková pryskyřice se užívá MEDIATAN 701-I. Tato hmota 

polymerující v přítomnosti vody za vzniku CO2 (expanze 4 až 15 x) se aplikuje jako 

injektážní pryskyřice pro zastavení lokálních výronů vody trhlinami. Před použitím bylo třeba 

podklad (beton, litinu ap.) očistit od usazenin a výkvětů a případně odmastit. To bylo možné 

tlakovou vodou nebo suchou cestou pískováním, případně mechanicky rotačními kartáči. Po 

důkladném očištění se místa důkladně vysušila průmyslovým fénem a na opravované místo se 

nanesl jednosložkový PU nátěr MEDIATAN 701 T (složení upraveno pro natírání štetcem), 

který působí jako nátěr vysoušecí. Při větší vlhkosti podkladu se povrch osuší průmyslovým 

fénem. Zahřátý povrch zajistí tak i rychlé (ca 10 s) vytvrzení MEDIATANU 701 urychleného 

katalysátorem. 

 

Jako vysloveně nátěrová hmota se používal MEDIATAN 36-1, což je thixotropní plastická 

žlutavá dvousložková pryskyřice s vysokou odolností k chemikáliím, trhlinám i obrusu. Nátěr 

tlouštky ca 1 mm udrží i pasivní přetlak 1,3 MPa, přídržnost k podkladu může dosáhnout 2,5 

až 3,0 MPa. Tato pryskyřice se hodí k utěsňování betonových staveb, zvláště tam, kde je třeba 

zajistit dlouhodobou plasticitu vrstvy. Nanáší se ve dvou vrstvách (míchací poměr složek 1 : 

4) na vysušený povrch  nebo na povrch opatřený vysoušecím nátěrem. Doba mezi nátěry je 4 

až 24 hodin. Při teplotě 20 0C  je nátěr plně izolačně funkční po 3 dnech. Práce je však možné 

provádět již při teplotě nad + 2 0 C, lépe však při + 5 0 C a více. Vytvrzený nátěr je odolný 

běžným chemikáliím, olejům a ropným produktům. Přídržnost nátěru se ověřovala 



odtrhovými zkouškami, dosahované výsledky přesahovaly i hodnotu 2 MPa. Pryskyřice jsou 

schváleny k používání hlavním hygienikem České republiky. 

 

Uvedenými technologiemi, tj. prvotní chemickou injektáží a nátěry,  středisko sanačních prací 

a.s. Metrostav například opravilo na budované trase IV B metra v roce 1996 celkem 17 864 

bm spár. Podmínkou úspěchu je řádně provedena výplňová a těsnící injektáž klasickým 

způsobem cementovými hmotami včetně zatěsnění spár montovaných dílců provazcem. 

Vyskytují-li se za ostěním dutiny, dochází k ohromnému nárůstu spotřeby injektážních 

pryskyřic, což vede k neúnosným nákladům na opravy. 

Vedle sanací průsaku traťových tunelů se provedly i rozsáhlé sanační práce při rekonstrukcích 

ražených stanic trasy A stanic Staroměstská, Nám.Míru, Můstek i podchodů u dalších stanic.  

 

  

4. Sanace průsaků do hloubených objektů metra 

 

Technologie sanací tunelových staveb se rozšířila i na sanační práce u železobetonových 

konstrukcí hloubených objektů stanic. Např. stanice Florenc na trase B je železobetonová s 5ti 

podzemními podlažími.  Postavena byl v jámě s podzemními stěnami s vodotěsnou izolací 

provedenou na tyto stěny. Silné průsaky se však vyskytly na stropech i na stěnách v objektech 

provozně-technologického zabezpečení. Provozovatel řešil celá léta situaci prováděním 

provizorních deštníků nad zařízeními, a to organizovanými svody do kanalizace či 

prováděním lokálních nátěrů silikátovým materiálem XYPEX. 

 

Při generální opravě stanice v minulých letech  byla navržena hydroizolace na vnitřním líci 

konstrukce, protože  vnější izolaci nešlo pro nepřístupnost provést. Po lokalizaci průsaků bylo 

navrženo sanování průsaků opět materiály fy Asmedia Color. Plošnou sanační injektáží 

MEDIATAN 701 I se zastavila proudící voda. Následný penatrační nátěr vytvořil podklad pro 

aplikaci dvou vrstev stěrky MEDIATAN 36-I, který byl nanášen válečkem nebo štětcem. 

Pro dodržení stupně hořlavosti „A“ (nehořlavé“ podle tehdejší ČSN) se na stěrku nanášel 

protipožární transparentní nátěr H.C.A.WL od fy Flame Guard. 

 

Problémem zůstává, jak řešit netěsnosti u objektů stavěných podle starších projektů se 

skládaným ostěním a opravy případných  lokálních poruch vyskytujících se bohužel i u 

nových staveb. Otevření trhu novým výrobkům a rozvoj skutečné chemizace stavebnictví v 



posledních letech umožnil i v této oblasti netušené pokroky. Kromě zmíněných  

jednosložkových a dvousložkových  pryskyřic  na bázi polyuretanů se výrazně prosadily a 

prosazují gely na bázi metakrylátů. Tyto hmoty umožnily při použití jednoduchých a malých 

mechanizačních prostředků (elektrické vrtačky, ruční či elektrická čerpadla) dotěsnit jak 

průsaky plochou pórovitého betonu, tak i průsaky trhlinami, montážními otvory nebo 

pracovními, případně i dilatačními spárami. Akrylátové gely mají ve srovnání s 

polyuretanovými hmotami menší nabývání. Na druhé straně zůstávají v "živém" stavu, to 

znamená, že pokud vyschnou, smrští se, při novém zvlhčení však opět nabydou a jejich 

těsnící funkce se obnoví. 

 

 

5. Závěr 

 

Podzemní stavby jsou vždy velmi nákladnou investicí, jejích dodatečné opravy a rekonstrukce 

jsou technicky i finančně velmi náročné. Proto jakékoliv "úspory" na hydroizolacích  v během 

výstavby nejsou na místě. Cena mezilehlé vodotěsné izolace z PVC nebo PE tvoří  4 až 7 % z 

ceny celého tunelového díla v závislosti na rozsahu chráněných ploch (pouze klenba či včetně 

dna) a na technickém provedení ve vztahu k možnosti budoucích oprav. Dodatečné opravy 

pak mohou dosáhnout 10 až 15 % ceny původní izolace. 
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