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POJISTNÝ SYSTÉM PRO HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY 

TUNELŮ, IZOLOVANÝCH V CELÉM PROFILU FOLIEMI  
Z PLASTŮ PVC, NEBO PE 

 
 
The paper deals with the new repairing method of foil waterproofing for tunnels with foil 

membrane over all surface. The waterproofing includes a pipe system which allows for future 

repair in case of failure of the main membrane.   

 

Zpracováno na základě zkušeností srovnatelných tunelových děl D5 MTS a.s.Praha 

 

ÚVOD 

 

Při projektování pojistného systému (PS) v tunelu vycházíme z  předpokladu, že odběratel 

požaduje stavební dílo nejen bez výronů vody, ale také s možností dodatečného odstraňování 

výronů vody po záruční lhůtě. To PS umožňuje. Znamená to, že každá sekce  či sektor tunelu,  

bude uživateli předávána s prokazatelně funkčním PS dle projektu, např. s projektově 

stanoveným počtem rozvodových pater, nebo nepoužitých rozvodů, navrženým injektážním 

materiálem a zpracovaným Technologickým postupem oprav. 

Nutnost použití PS vychází ze skutečnosti, že současné hydroizolační materiály pro 

tunelové a podzemní stavby a stávající technologie izolačních prací, jsou velice lehce 

zranitelné a to nejen následnými kontaktními operacemi. Hydroizolace tak nedávají 100% 

záruky požadovaného suchého podzemního stavebního díla. Hlavně si musíme  uvědomit, že 

uvedené stavby jsou podzemní díla s izolačním systémem, který je v budoucnu nepřístupný. 

Dokud tedy nedojde k zásadní změně používaných izolačních materiálů a technologií pro 

izolace tunelů, a dalších spodních staveb, musí být stávající technologie hydroizolací 

posilovány komplikovaným a cenově náročným PS. 

 

 ZÁKLADNÍ PRINCÍP POJISTNÉHO SYSTÉMU 

 

Je tvořen rozvodem plastových trubek po ploše izolovaného sektoru vedených  ze sběrných 

krabic, které jsou zaústěny do vnitřku tunelu. Plastové rozvody umožňují dopravu 



injektážního materiálu na předem stanovené místo sektoru a jsou téměř v celé své délce bez 

perforace, tedy plné. Tyto rozvody - dle typu  I nebo II - jsou opatřeny injektážními 

koncovkami nebo vložkami, které budeme nazývat injektážními prvky a které jsou 

konstruovány tak, aby z nich injektážní materiál mohl pod tlakem vytékat do prostoru sekce, 

ale aby těmito koncovkami nemohl vnikat jakýkoliv materiál dovnitř plastového rozvodu.  V 

tomto TP předpokládám dílenské zhotovení kompletních rozvodů odbornou firmou. 

- systém dělíme na 2 typy : 

 

!"Typ I , kdy obvod tunelu je do 25m  

!"Typ II s obvodem větším jak 25 m  

 

V zásadě je tento PS připraven hlavně pro využití v tunelech s celoprofilovou izolací 

s podmínkou, že  hydroizolační systém  tunelu je tvořen konstrukcí: 1 x folie, 1 x geotextilie, 

doplňky a spárové dilatační pásy. Prostorovou jednotkou je sekce.  

Navrhované systémy využívají známých vlastností gelů na hydrofilní metakrylátové bázi jako 

nejvhodnějších opravných materiálů .  

 

 

ZÁKLADNÍ TYPY ROZVODŮ POJISTNÉHO SYSTÉMU 

 

1, Paprskovitý rozvod  

Paprskovitý rozvod spočívá v tom, že  rozvody PS končí na předem stanoveném místě 

sektoru, v tzv.bodu injektáže. Tento rozvod tak lze nazvat systémem bodové injektáže. 

Rozvody PS jsou po celé své délce  připevněny na izolační folii sektoru pásky ze zbytků  

používané folie. Předpokládáme cca 1 trubku = 1 bod injektáže na plochu cca 30m2 sektoru. 

Každá trubka k injektážnímu bodu je v celé své délce pevná, bez děrování a na svém konci 

opatřena speciální koncovkou, tzv.injektážním prvkem. Předpokládáme omezení  

používaných injektážních tlaků na 10 barů  v průběhu všech následných operací po montáži 

PS. Všechny rozvody PS sekce jsou svedeny do 4 ks sběrných krabic. Na jednu krabici tedy 

připadá cca. 6 ks trubek. V příčném řezu tunelu budou v každé sekci na každé straně tunelu 2 

sběrné krabice. 

 



Možnosti paprskovitého rozvodu 

 Opakovatelnost systému je zaručena tím, že se při paprskovitém typů při první opravné 

injektáži využije pouze část trubkového systému a na další opravy je ponechána min.40% 

rezerva nepoužitých a neznehodnocených trubek.Tento typ není   proplachovatelný.  

 
A                                                                   PŘÍČNY SPÁROVÝ PÁS 
          A 
 
 
 
       HORNÍ SEKTOR                                        
      Max. 1m 

 
       DOLNÍ SEKTOR          ÚROVEŇ VOZOVKY 
 
 
 
   

DÉLKA SEKCE 
 
 - INJEKTÁŽNÍ PRVKY PAPRSKOVÉHO ROZVODU                   - SIGNÁLNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKY 

       - SBĚRNÉ KRABICE           - VÝPLŇ ZA SBĚRNOU KRABICÍ 
- PŘÍČNÉ SPÁROVÉ PASY          - VOZOVKA 

 
Obr.1 Pojistný systém paprskového rozvodu do 25 m /Typ I/ 
 

2,  Patrový rozvod  

Patrový rozvod je charakteristický tím , že rozvody PS – v tomto případě trubky - jsou 

vedeny v patrech cca 4m od sebe vzdálených a každé patro je připojeno na 2 krabice jednoho 

sektoru. Pro jedno patro je jedna krabice vstupní a druhá krabice výstupní. Jedno patro tak lze 

obsluhovat z obou krabic. Výstup injektážního materiálu do sekce je opět zajištěn pomocí 

Injekážních prvků.  

Injektážní prvek (IP)  je koncovka v paprskovitém rozvodu, nebo vložka v patrovém 

rozvodu. Konstrukce IP, je v tomto případě vytvořena cca 20 cm Polypropylenovýma trubky 

o průměru 10mm. IP je opatřen injektážními  zkosenými otvory, které jsou překryty 

plastovým návlekem. Pouze tento typ koncovky vyhověl tlakům 3,5 a 10 barů, které 

nedovolují vstup jakéhokoliv materiálu do rozvodů patra zpět. Předpokládáme  omezení 

použitých tlaků do 10 barů v průběhu všech následných operací po montáži PS. Počet těchto 

IP na jednom patře je závislý na velikosti sekce, nebo sektoru a má stejnou podmínku jako 

bod injektáže, tzn. bude obsluhovat cca 30 m2 sektoru. Při délce sekce 10m předpokládáme 2 

IP na jednom patře rozvodu. PS je doplněn o Protokol o zkouškách různých typů injektážních 



prvků jako i  zkouškou injektážního prvku v  betonu, jsou k dispozici u Útvaru kontrolní 

činnosti hydroizolačních prací Divize 5. 

 

Výhoda patrového rozvodu 

Hlavní výhodou patrového rozvodu je jeho opakovatelnost, která je zajištěna 

proplachovatelností tohoto rozvodu vodou po injektáži. Při použití jednoho injektážního 

materiálu, by měl systém garantovat minimálně trojnásobné využití. 

A              PŘÍČNÍ SPÁROVÝ PÁS A 

 
 
 

     Max. 1m 
                                                                       
 
 
 

     DÉLKA SEKCE 
                             - SIGNÁLNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKY  

       - SBĚRNÉ KRABICE        - VÝPLŇ ZA SBĚRNOU KRABICÍ 
      - PŘÍČNÉ SPÁROVÉ PASY             - VOZOVKA 

            - PATROVÝ ROZVOD TRUBEK                     -  INJEKTÁŽNÍ PRVKY 
 
Obr.2 Pojistný systém patrového rozvodu do 25 m /Typ I/ 
 
HLAVNÍ SOUČÁSTI ROZVODU POJISTNÉHO SYSTÉMU  

  

#"Sběrné krabice jsou plastové výrobky kruhového či čtvercového tvaru a jejich velikost 

závisí na ploše sektoru,  počtu rozvodů, které budeme potřebovat do krabice nainstalovat . 

#"Signalizační systém ve spodních částech sektorů . 

#"Sektor je  část sekce ohraničená spárovými pasy 

#"Sekce je tvořena plochou izolace tunelové roury. Délka sekce tunelu je cca 10m a odpovídá 

délce bednícího vozu.Izolované sekce jsou mezi sebou v příčném směru rozděleny spárovými 

pasy v úrovni dilatačních spár a stejnými pasy může být tato sekce -dle projektu- rozdělena i 

v podélném směru, v úrovni vozovky.To je v případě, že je tunel vozovkou konstrukčně 

rozdělen na 2 části. Prostorově tyto dvě části potom nazýváme horní a spodní klenba . 

#"Spárový pás – profilový plastový pás opatřený určitým počtem tzv.kotviček /prstů / 

sloužící jako překážka proti vodorovnému a podélnému proudění vody v oblasti mezi 

izolační folií a sekundárním ostěním. Pas je instalován tak, aby od sebe odděloval  

sektory  či sekce. Musí být ze stejného materiálu jako hlavní folie systému, na kterou 



je zplna vodonepropustně navařen. Celý systém spárových pásů musí být navržen a 

také přivařen tak, aby oddělení jednotlivých úseků bylo naprosto spolehlivé. 

#"Injektážní bod (IB) – je místo v ploše sektoru, kde je ukončena trubka PS 

paprskového rozvodu. U patrového rozvodu je IB vložkou tohoto rozvodu. 

 

HLAVNÍ FUNKCE POJISTNÉHO SYSTÉMU  

 

Funkce signalizační  

 - vytékání vody instalovanými kontrolními trubkami, nám hlásí porušení izolačního systému 

tunelu v určitém místě sektoru. Voda v sektoru je v tomto případě nad úrovní sběrných 

krabic.  

 

Funkce dopravní 

- trubkový systém nám umožní - v případě prokazatelně porušeného hydroizolačního systému 

dopravu zvoleného injektážního materiálu do jinak nepřístupného prostoru mezi izolační 

folii a definitivní ostění z betonu nedestruktivním způsobem. 

 PS by měl být proveden tak, aby budoucí opravy mohly být prováděny i za  provozu tunelu, 

pouze s místními omezeními. Toto zajišťuje umístění sběrných krabic v profilu 

provozovaného tunelu.  

 

HLAVNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ  

 

1, Finanční prostředky  

 - již projektant musí předpokládat náklady ve výši cca 20 % ceny hydroizolace celého 

stavebního objektu  na provedení  opravné práce výronů vody pomocí PS .  

 

2, Kvalita výplně 
- je bezpodmínečně nutné, aby byla kvalitně provedena výplň cementovou směsí mezi 

izolační folií a definitivním ostěním tunelu a to  nejpozději do 2 měsíců po dokončení 

definitivního ostění. 

 



3, Aktivace PS 

- před aktivací PS musí být prokazatelně ukončen návrat HsV  do původního stavu , tedy do 

stavu před zahájením stavby. V případě jakýchkoliv oprav výronů vody se musí injektovat 

proti tlaku vody. S touto podmínkou je třeba počítat při tvorbě HgM stavby . 

 

4, Úroveň HsV 
- v mimořádném případě zjištění výronů vody v tunelu ještě před uvedením do zkušebního 

provozu, je důležité   skončit s opravami těchto výronů vody před touto dobou tak, aby 

nedocházelo ke zbytečné etapovitosti oprav.Výrony vody potom  přibývají v závislosti na 

stoupání HsV i tam, kde už jsme opravy prováděli  a tím ke zdražování zakázky. Je prokázáno, 

že provádět opravy výronů současně se stoupáním HsV je neekonomické, technologicky 

velmi náročné a je to prokazatelně ztráta času i financí. 

 

5, Vícenásobné využití  
- nejdůležitější podmínkou pro použití PS v projektu musí být požadavek na jeho vícenásobné 

využití v závislosti na volbě injektážního materiálu. Zahraniční zkušenosti uvádějí maximálně 

3 etapy oprav jedním systémem, pokud je možno tento systém proplachovat  a to při použití 

stejného materiálu. Při kombinaci cement a gely uvádějí pouze 2 opakování. 

 

6, Oddělení sekcí 

- musí být provedeno vodotěsné oddělení jednotlivých sekcí tunelu v prostoru 

dilatačních spár ošetřených spárovými pásy. 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ ZÁSADY  POJISTNÉHO SYSTÉMU 

 

Všechny rozvody  PS jsou z materiálů PEX, nebo PP, o průměru cca.10mm. Jednotlivá 

spojení trubek jsou prováděna mechanicky /kolínka a nástavce/ polyfůzním svařováním, nebo 

šroubovými spojkami, což vylučuje pronikání medií do rozvodového systému. Umístění 

sběrných krabic musí být zásadně v prostorech horních kleneb, co nejníže, cca 0,5 – 1m nad 

úrovní vozovky a musí být v souladu se záměry projektanta. 

Každé patro rozvodů bude vybaveno potřebným počtem IP-bodů, které prokázali svoji těsnost 

proti vnikání materiálu do IP při zkouškách do 10 barů. 



Předpokládáme 1 IP na cca 30m2 plochy sektoru 

Pojistný systém musí zajišťovat:  

!" Systém je proplachovatelný a tím vícekrát použivatelný. 

!" Systém umožňuje dopravu všech dnes známých injektážních médií. 

!" Sběrné krabice vně tunelu umožňují i budoucímu uživateli tunelu provádět opravy bez 

mimořádného zásahu do provozu tunelu. 

!" Systém musí být vybaven pro signalizaci vody v dané sekci. 

!" Pro PS je zpracována kalkulace nákladů dle typů patrového rozvodu, též srovnatelná 

kalkulace dle typu paprskového rozvodu. 

 

 

Tento návrh PS  pro tunely , je vypracován ve spolupráci se Střediskem specielních prací 

D5 MTS a.s. a zkušenými českými fy MINOVA a  MATTEO  , které se zabývají odstraňováním 

výronů vody v podzemních stavebních konstrukcích včetně tunelů a to materiály na 

metakrylátové bázi , nebo polyuretanovými pryskyřicemi. Na spolupráci se podílela také 

akreditovaná organizace UNO, která se zabývá svařováním plastů. 

 
 
 


