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PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO 
 

Abstract 

The article describes the use of compaction grouting. The Dobrovského tunnel will be partly 

built in noncohesive soils under groundwater level. Smaller locations of sand, sandy gravel, 

clayey sand and clayey gravel are situated above the clay massif. The crown area had to be 

secured against  excessive deformations or damage during building of the tunnel. Grouting 

was eventually carried out from the side exploration galleries. 

1. Úvod 

Hlavní důvody pro provádění injektáží v tunelu Dobrovského byly dva. V první řadě měly 

injektáže zpevnit polohy zvodnělých nesoudržných zemin v oblasti kaloty. Tím by byla 

zajištěna stabilita horní části výrubu – tedy bezpečnost práce - při ražbě tunelu. Druhým 

důvodem byly výrazné výrony vody u portálu a lokálně téměř havarijní stav ostění štol ze 

stříkaného betonu, vyztuženého rámy z důlní výztuže. V místě průsaků vody docházelo 

k degradaci ostění, výluhům apod. Tyto průsaky bylo nutné zatěsnit z hlediska dalšího 

provozu ve štolách, respektive pohybu pracovníků a mechanizací ve štolách.  

2. Stávající stav štol 

Stávající stav průzkumných štol v příportálovém úseku, zejména štoly IB, byl z hlediska 

průsaků vody špatný. Na několika místech přitékala voda v nepřetržitém proudu, zakrytí 

výronů nopovými foliemi bylo v zásadě nefunkční. Docházelo k výluhům a degradaci betonu 

ostění štol, zejména v místech výztužných rámů z důlní výztuže, tedy v místech oslabení 

ostění. Zřejmě docházelo i k proudění vody za rubem štol i v jílu narušeném ražbou štol. 

K přítokům vody docházelo i na portálové stěně podél trubek mikropilotového deštníku. Bylo 

tedy jasné, že na určitou délku průzkumných štol od raženého portálu bude nutné provést 

zpevňující i těsnící injektáže. Byl vypracován projekt, zohledňující jak geologické poměry a 

účel injektáží, tak výsledky několika pokusů, které proběhly v předstihu ve stavební jámě.
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Stávající stav průzkumných štol před sanací, průsaky na portálu(duben 2007) 



3. Geologické poměry – hlavní podklady pro projekt injektáží 

Z geologického průzkumu (říjen 2003, Geotest) vyplynulo, že hlavní příčinou průsaků a 

poškození ostění jsou zřejmě výskyty zvodnělých písčitých štěrků. Tyto nesoudržné zeminy 

se v dotčené oblasti vyskytují ve vrstvách tloušťky řádově několika decimetrů, byly zastiženy 

i polohy mocnosti cca 2,5 m. Tato problematická, částečně zvodnělá, vrstva se nachází 

v nadloží masívu neogenního jílu a zasahuje do vrchlíku profilu tunelů na portálu v tloušťce 

přibližně 2 - 4 m, směrem od portálu se štoly zahlubují do masívu neogenního jílu a zhruba ve 

staničení km 1,435 (cca 50 m od Královopolského portálu) jsou již oba tunely celým profilem 

ve vrstvě jílů. 

Dalšími podklady, ze kterých bylo možné upřesnit geologické a hydrogeologické poměry, 

byla geotechnická dokumentace štol (dokumentace čeleb štol při ražbě, Geotest),  

dokumentace vrtů pro kompenzační injektáže (Zakládání staveb, a.s.) a dokumentace z vrtání 

mikropilotových deštníků na portálu. Z těchto podkladů vznikl pomocný 3D model pro 

znázornění geologických poměrů. 

 

 
Schéma geologických poměrů 



4. Projekt zpevňujících injektáží 

Na základě dostupných podkladů byl předběžně stanoven rozsah zpevňujících injektáží 

v kalotě tunelu. V obrázku dole je vidět schéma provádění injektáží, respektive nutný rozsah 

zpevňujících injektáží v příčném profilu. Toto schéma bylo jakýmsi prvotním zadáním při 

konzultacích se specializovanými firmami. Původně bylo zvažováno alternativní řešení – 

injektáže chemické a injektáže tryskové. 

Hlavní výhodou chemických injektáží byla možnost provádění přímo ze štol v předstihu před 

zahájením ražby tunelu, se zanedbatelným vlivem na povrchovou zástavbu. Nevýhodou je 

jejich poměrně vysoká cena a de facto předem nezjistitelná účinnost v kalotě. 

Tryskové injektáže by se musely provádět z čelby kaloty, což by znamenalo výrazné zdržení  

ražby a budování primárního ostění. Jejich účinnost je lépe ověřitelná již při provádění. 

 
Původní předběžný návrh – zadání pro návrhy řešení 

Původně měly injektáže zajistit pouze zpevnění nesoudržných písčitých zemin v oblasti 

kaloty, s částečnou těsnící funkcí. Vzhledem k rozsahu poškození štol a zejména kvůli 

urychlení vlastní realizace se nakonec staly součástí celkové sanace průzkumných štol podle 

nařízení Obvodního báňského úřadu. Bylo rozhodnuto, že na délku cca prvních  50 m od 

portálové stěny bude zpevnění a sanace štol řešena chemickými injektážemi ze štol. Zbývající 



úseky, kde se v oblasti kaloty stále vyskytují nesoudržné zeminy, budou řešeny následně buď 

opět chemickými, nebo tryskovými injektážemi. 

Projekt injektáží vycházel zejména z údajů o geologických poměrech z předchozích 

průzkumů. Dále byly k dispozici výsledky pokusů, které byly pro tento účel provedeny ve 

stavební jámě Královo Pole bezprostředně před portály tunelů, kde se vyskytují podobné 

zeminy, s jakými uvažuje projekt v tunelu. Pokusy prováděly firmy Minova a Weber-Tasum. 

 
Výsledek pokusu firmy Weber-Tasum 

 
Výsledek pokusu firmy Minova Bohemia 



Projekt byl dopracován až na základě výsledků pokusů. Prováděcí projekt počítal se 

systémem radiálních injektážních vrtů, kolmých na směr tunelu. Jejich hustota a směr musely 

zajistit, aby zastižená poloha písčitých zemin byla řádně proinjektována minimálně na 

vzdálenost 750 mm směrem ven od teoretického obrysu výrubu. Nebylo účelem  

proinjektovat celou vrstvu zeminy, protože by mohlo dojít k výraznému ovlivnění režimu 

spodní vody. To je v oblasti s hustou zástavbou nepřijatelné. 

Na základě pokusů bylo stanoveno, že v daných zeminách je možné z jednoho vrtu 

proinjektovat prostor přibližně tvaru válce o průměru cca 600 mm. Z toho vyplynula nutná 

četnost perforací na injektážních trubkách. Směr vrtů byl navržen tak, aby se z jednoho 

postavení vrtací soupravy (lafety) dal provést co největší počet vrtů. 

 
Schéma injektážních vrtů s teoretickým rozsahem injektáže 

Rozsah injektáží v podélném směru tunelů byl definován na základě geologických poměrů 

tak, že zpevňující injektáže budou prováděny až do místa, kde rozhraní nesoudržných zemin a 

neogenního jílu vystupuje 1 m nad teoretický obrys výrubu. Zejména v oblasti portálu bylo 

možné stanovit rozsah injektáží poměrně přesně, protože dokumentace z vrtání mikropilot a 

kompenzační injektáže poskytla dostatečné informace o výskytu poloh nesoudržných zemin. 



 
Podélný řez tunelem II – rozsah chemických injektáží 

Přesný rozsah chemických injektáží, zejména v takovém měřítku jako na tunelu Dobrovského,  

nelze nikdy určit předem. Proto byly uvažovány spotřeby injektážních hmot jako maximální 

nutné s odvoláním na veškeré dostupné podklady včetně výsledků pokusů.    

5. Realizace 

V září 2007 získala zakázku na provádění chemických injektáží v tunelu II (štoly IIA, IIB) 

firma Minova Bohemia s.r.o., injektáže v tunelu I, respektive ve štole IB, prováděla firma 

Zakládání staveb, a.s. Zkušenosti z realizace, použité injekční hmoty, skutečné spotřeby 

materiálů a podobné technické informace mohou poskytnout přímo zástupci zhotovitelských 

firem. Efektivnost injektáží z hlediska zpevnění nesoudržných písčitých zemin bude plně 

zhodnotitelná až v době ražby tunelu, respektive ražby kaloty. Průsaky vody do štol byly 

velmi výrazně omezeny, tedy částečná těsnící funkce injektáží byla úspěšně dosažena a 

stavebně technický stav průzkumných štol se zlepšil. 



 
Skutečný rastr injektážních vrtů  – štola IIB 

6. Závěr 

Protože jsou injektáže obecně vysoce odborná činnost, každá realizace vyžaduje průběžnou 

spolupráci projektanta, zhotovitele a také investora. Dokonce i v případě, že má projektant 

k dispozici detailní podklady, není možné vždy přesně definovat podmínky pro injektáž. Proto 

by měl spíše určit základní principy provádění a nutný rozsah v rámci stavby. Detailní řešení 

by měly nabídnout zhotovitelské specializované firmy. Skutečný stav, respektive skutečné 

geologické a hydrogeologické poměry, bývají zjištěny až přímo při provádění injektážních 

vrtů. Problém je, že v případě veřejných zakázek, o něž se ve většině případů jedná, je ze 

strany investora po projektu požadováno stanovit předběžně spotřeby materiálů pro injektáže 

jako podklad pro vypsání soutěže. Proto je vhodné, pokud to podmínky umožňují, provést 

v předstihu přímo na dotčené stavbě pokus, tak, jak tomu bylo na tunelu Dobrovského. Zde 

bylo možné zastihnout mimo průzkumné štoly stejné geologické podmínky jako ve štolách, 

resp. v tunelu. Závěry z těchto pokusů pak mohou posloužit jak projektantům (optimalizace 

návrhu, výběr vhodných materiálů), tak investorům (přesnější stanovení spotřeb hmot = lepší 

cenový odhad sanace) a zejména potom zhotovitelům (konkrétní zkušenost z dotčené stavby). 

Tato spolupráce pak vede k tomu, že injektážní práce jsou prováděny nejen kvalitně, ale 

zejména ekonomicky. 


