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PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU 
 

Abstract 

The article deals with obtaining various data and information about tunnel state which should 

serve as support for high-quality projects of rehabilitation works. Drilling of small diameter 

boreholes is used for obtaining of this information. This information contain primarily 

dimensions and quality of tunnel lining, waterproofing layer, existence and state of void 

spaces behind lining, water ingresses and leakages etc. 

 

Úvod 

Před zahájením projekčních prací na projektu sanace tunelu musí být, má-li být projekt sanace 

kvalitní, k dispozici celá řada údajů a informací, na základě kterých je projekt zpracováván. 

Uveden musí být rovněž záměr investora, týkající se záměru a cíle prováděné sanace tunelu 

apod. 

Odborné veřejnosti je známo, že metod a způsobů získávání informací o stavu tunelu, jeho 

historii, současném stavu pokud se týká např. ostění tunelu, stavu hydroizolace, stavu  

za ostěním tunelu, výskytu nebo přítoků vod apod. existuje celá řada. Tyto metody a způsoby 

jsou různě náročné jak z hlediska samotné realizace, tak z hlediska finančních nákladů. Mají 

také velmi různou vypovídací schopnost pokud se jedná o poskytnutí co nejvhodnějších  

a kvalitních  informací a údajů sloužících jako podklady pro zpracování projektu sanace 

tunelu. Dlouhodobě a se touto problematikou zabývá např. akciová společnost AMBERG 

Engineering Brno.  

 

Zkušenosti a poznatky firmy Minova Bohemia z oblasti sanace tunelů 

Při realizaci sanačních prací v rumunských železničních tunelech se vzhledem ke krátkým 

časovým intervalům umožňujícím provádění sanačních prací v tunelech, projevila potřeba 

urychlení injekčních prací s cílem zvýšení objemů provedených sanačních prací v časovém 

intervalu. Bylo potřebné urychlit všechny pracovní operace a zejména pak operace vrtání  

a operace vlastní injektáže. 
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V zájmu urychlení operace vrtání bylo přikročeno k vrtání injekčních vrtů o průměru 14 mm 

s tím, že tyto vrty budou osazovány injekčními těsnícími pakry o průměru těsnícího elementu 

13 mm. Původně byly navrhovány injekční vrty o průměru 30 mm, vrtané pneumatickými 

příklepnými kladivy.  

Při vrtání  injekčních vrtů o průměru 14 mm bylo zjištěno, že vzhledem k průměru vrtu, byl 

čas vrtání jednoho vrtu ať přes konstrukci ostění nebo přes spáry mezi stavebními elementy 

ostění, poměrně velmi krátký. Síla ostění, sestávajícího z žulových kvádrů nebo betonu, činila 

cca 40 – 60 cm a provedení jednoho vrtu trvalo v průměru cca 15 minut. 

 

Použití těsnících pakrů o průměru 13 mm s vnitřní trubkou pro dopravu injekčního media  

se světlým průměrem 4 mm však znamenalo značné prodloužení injekčního času, zvláště 

v těch případech, kdy do injekčního vrtu bylo injektováno 20 a více litrů injekční směsi. 

 

Bylo přistoupeno k řešení, které spočívalo v rozšíření úvodní část injekčního vrtu o průměru 

14 mm po délce cca 100 mm na 30 mm tak, aby do vrtu mohl být použit injekční těsnící pakr 

o průměru 28 mm, vybavený vnitřní trubkou pro dopravu injekčního media se světlým 

vnitřním průměrem 10 mm. Toto řešení se ukázalo jako velmi účinné. Rozšíření úvodu 

injekčního vrtu o průměru 14 mm na průměr 30 mm v délce cca 100 mm bylo z hlediska 

prodloužení času vrtání minimální, kdežto urychlení vlastní injektáže bylo několikanásobné. 

 

Při vrtání maloprofilových injekčních vrtů byly zjištěny některé poznatky, které byly využity 

při provádění dalších sanačních prací a při zpracovávání návrhů na provádění sanačních prací 

a zejména injektáží.  

 

Obr. 1 

Princip vrtání vrtů s rozdílným průměrem 
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Způsoby získávání informací 

Na základě dosavadních poznatků a zkušeností, získaných zejména při realizaci sanačních 

prací v rumunských železničních tunelech, doporučujeme provádět průzkumné vrty o průměru 

14 mm. Tímto průměrem vrtáku je možno při použití vhodné vrtačky např. HILTI realizovat 

vývrt do hloubky až 1000 mm, případně více a to i v případě provrtávání tvrdých materiálů 

ostění jako např. žula, pískovec apod. nebo betonová konstrukce. Vzhledem k tomu, že síla 

ostění tunelu se pohybuje v rozmezí od 0,4 do 0,8 m je délka vrtu dostačující a je také 

vytvořena možnost navrtání nebo ověření průvodních hornin nebo zemin tunelu.  

U betonových nebo jiných konstrukcí ostění může být tloušťka ostění větší a bude pak zřejmě 

potřebné volit větší průměr průzkumného vrtu včetně výkonnějšího vrtacího zařízení 

s ohledem na délku průzkumného vrtu. V případě větších volných prostor za ostěním tunelu je 

možno příslušný údaj zjistit např. pomocí armovacího prutu. 

 

Údaje a informace získané realizací maloprofilových průzkumných vrtů. 

 

1. Kvalita a parametry ostění tunelu 

Prováděním průzkumných vrtů do materiálu stavební konstrukce ostění tunelu je možno 

orientačně zjistit nejen jeho sílu – tloušťku, ale také ověřit jeho stávající kvalitu. Materiál 

ostění tunelu je zpravidla daleko pevnější ve srovnání s výplňovým materiálem za ostěním 

tunelu, eventuelně s volným prostorem za ostěním tunelu. Není tedy problém rozpoznat tento 

rozdíl a podle zavrtané délky vrtáku stanovit orientačně sílu ostění tunelu.  

Rychlost postupu vrtání do materiálu ostění tunelu nebo do výplně spár mezi jednotlivými 

stavebními elementy ostění při určité přítlačné síle svědčí o kvalitě materiálu ostění. Zkušený 

pracovník nebo technik je schopen podle rychlosti postupu vrtání a působícím přítlaku  

na vrtačku odhadnout stav vrtaného materiálu. Pomalý postup vrtání při velkém přítlaku 

svědčí o dobrém stavu materiálu ostění a naopak rychlý postup vrtání při poměrně malém 

přítlaku nebo “propadávání“ se vrtáku do materiálu svědčí o jeho nepevnosti, propustnosti, 

porušení apod. Takto orientačně získané informace lze použít pro rozhodování o další 

existenci nebo úpravách ostění tunelu. Mohou být také vodítkem pro stanovení způsobu 

sanace tunelu, použití sanační technologie a pod. 

 

2.  Hydroizolace ostění tunelu  

V některých případech byla na ostění tunelu při jeho stavbě prováděna hydroizolace, 

zpravidla byla vytvořena hydroizolační vrstva z různých nepropustných materiálů, např. 
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asfaltů, jílů, cementů apod. nebo byla vytvářena z ocelových, zřídka z jiných kovových 

plechů. Často však nebyla realizována vůbec, protože přítoky vody na ostění tunelu v době 

jeho stavby se neprojevovaly a nebo nebyly předpokládány. Projevy vody v tunelu jako jsou 

průsaky na ostění tunelu nebo vytékání vody ze spár mezi kopáky případně z dilatačních spár 

jsou nezvratným důkazem porušení hydroizolační vrstvy. Příčinou porušení hydroizolace 

bývá zpravidla degradace použitého hydroizolačního materiálu. Vymytí bitumenů z asfaltové 

izolační vrstvy přivodí její degradaci, v případě izolační jílovité nebo cementové vrstvy dojde 

zpravidla k jejímu vyplavení, v případě použití plechů dojde k jejich zrezavění apod. Častá 

jsou také mechanická lokální porušení hydroizolační vrstvy způsobená zpravidla pádem 

horniny nebo bodovým přítlakem kusu horniny za ostěním tunelu. 

Průzkumnými vrty je možné orientačně zjistit stav hydroizolační vrstvy nad ostěním tunelu. 

Po provrtání kopáku ostění tunelu, spáry  nebo betonové konstrukce, které se projeví 

uvolněním odporu vrtačky proti vrtání, zasáhne čelo vrtáku hydroizolační vrstvu. Podle 

stavu částeček hydroizolace, např. asfaltu, bentonitu, jílu apod., které ulpí na čele vrtáku  

po jeho vytažení z vrtu, můžeme orientačně stanovit kvalitu materiálu izolační vrstvy. Pokud 

je izolační materiál ještě přilnavý – lepivý, tvárný a pod., je možno uvažovat o částečném 

porušení hydroizolace. Jestliže na vrtáku ulpí částečky izolace v nekonsolidovaném, 

nesoudržném stavu je zřejmé, že hydroizolace je degradována natolik, že neplní plošně svoji 

funkci. V některých případech se stává, že izolace není již zjištěna vůbec. Obdobná situace 

může nastat v případě použití izolačních plechů. Jejich bezproblémové provrtání je známkou, 

že izolační plechy jsou zcela zkorodovány a hydroizolace není funkční. V případě,  

že průzkumnými vrty jsou zjištěny dostatečné síly izolačních plechů a přesto v lokalitě 

dochází k projevům vody na ostění tunelu, je potřebné ověřit stav vody za ostěním  

a za izolační vrstvou. Zvýšená hladina vody za hydroizolační vrstvoiu může způsobovat 

pronikání vody na překladech izolačních plechů odkud se pak dostává na vnější stranu ostění 

tunelu a dále přes ostění do tunelu. 

 

3. Stav za ostěním tunelu 

Z praxe je známo, že za ostěním tunelu jsou zjišťovány velmi různé stavy. 0stění tunelu může 

být v přímém  kontaktu s masivem hornin nebo zemin, ve kterém se tunel nachází nebo se za 

ostěním mohou nacházet různé výplňové materiály, kterými byly vyloženy prostory mezi 

ostěním a výrubem při stavbě tunelu, nebo jsou prostory vyplněny degradovanými okolními 

horninami, případně naplaveninami a pod. Velmi často jsou za ostěním tunelu zjišťovány 

volné prostory různých rozměrů a objemů, někdy zcela nebo částečně vyplněné vodou. 
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Průzkumnými vrty lze zcela konkrétně zjistit výše uvedené stavy, které se mnohdy podstatně 

liší od různých předpokladů nebo ve srovnání s existující dokumentací tunelu. Podle postupu 

vrtání, přítlaku na vrtačku a rychlost postupu vrtání a dále podle zbytků materiálů ulpělých  

na čele vrtáku je možno orientačně určit jaký materiál se za ostěním nachází, jak je např. 

konsolidován apod. Ze změny pevnosti vrtaného materiálu je možno také orientačně určit sílu 

vrstvy tohoto materiálu. Průzkumným vrtem je také možno zjistit jak daleko od ostění se 

nacházejí průvodní horniny, pokud je délka vrtáku dostačující.   

4.  Stav vody za ostěním tunelu 

Za velmi důležité lze považovat informace a údaje týkající se výskytů vody za ostěním tunelu, 

jejího původ, tlaku, teploty, chemického a minerálního složení a pod. Uvnitř tunelu se na jeho 

ostění vyskytují zpravidla následující lokality s výskytem vody :  

a) lokality s bodovým přítokem nebo průsakem vody 

b) lokality s lineárním přítokem nebo průsakem vody např. pracovní spáry v betonové 

konstrukci nebo spáry mezi jednotlivými elementy ostění apod. 

c) lokality s plošným přítokem nebo průsakem vody např. při plošné degradaci betonové 

konstrukce, porušení elementu ostění např. silně porušeném pískovcovém kopáku     

apod. 

 

Často se stává, zejména ve vápencových masivech, že přitékající voda obsahuje některé 

minerály, které jsou na ostění tunelu schopny vytvářet krápníky – stalagnáty, uvnitř kterých 

pak přitéká do tunelu voda. Protože přitékající voda odkapává na počvu tunelu, přítok vody  

se neprojeví plošně na ostění tunelu. Mnohdy se v těchto lokalitách úplně opomene nutnost 

provedení sanace. Když je pak ostění tunelu zpravidla v závěru realizace sanačních prací 

Obr. 2. 

Zjišťování volných prostor za ostěním 
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očištěno a odkapávající krápníky odstraněny voda z nich vytékající stéká po ostění tunelu  

a vytváří vlhké nebo mokré plochy na ostění tunelu. Tento problém se jeví jako velmi 

závažný v těch případech, kdy investor požaduje “absolutně suchý“ tunel.    

Průzkumnými vrty je možno zjišťovat výskyty vody za ostěním tunelu, jejich intensitu, 

případně tlak a pod. Lokalizovat eventuální přítok vody z masivu na ostění tunelu je možno 

zhuštěním sítě průzkumných vrtů. Lokalizace projevů vody za ostěním tunelu je vodítkem  

pro realizaci drenážních vrtů a pod. Důležitou informací může být také zjištění původu vody. 

Např. při průniku srážkové vody do tunelu je možné volit řešení vedoucí k zamezení průniku 

srážkové vody do tunelu již na povrchu apod. 

Z průzkumných vrtů je možno také odebrat vodu k provedení chemických nebo jiných 

rozborů. 

 

Další využití průzkumných vrtů při získávání údajů a informací pro realizaci sanačních 

prací 

 
Součástí sanačních prací bývají velmi často injekční práce, k jejichž úspěšné a účinné 

realizaci jsou potřebné určité informace o stavu injektovaného prostředí. Jedná se ve většině 

případů o injekční práce za účelem zpevnění nebo utěsnění injektovaného materiálu nebo 

prostředí.  

Jako příklad z praxe je možno uvést silně degradovanou betonovou konstrukci ostění tunelu 

Fabián II v Rumunsku. Nedostatečné informace o stavu betonové konstrukce byly příčinou 

nesprávného stanovení objemu injekčních prací a zejména spotřeby injekčních materiálů pro 

účely jejího zpevnění a utěsnění. 

Údaje a informace o stavu betonové konstrukce z hlediska vhodnosti realizace injekčních 

prací potažmo z hlediska vhodnosti použití určitých injekčních hmot a technologie sanace  

je také možno zajistit pomocí maloprofilových průzkumných vrtů následujícími způsoby : 

• do betonové konstrukce se navrtá průzkumný vrt takové délky, aby nedošlo 

k provrtání konstrukce. Vývrt se osadí těsnícím pakrem a přiváděním stlačeného 

vzduchu nebo tlakové vody se ověří propustnost, případně pórovitost injektovaného 

prostředí. Pokud se takto zjistí, že zkoušené prostředí nepropustné, tlak ve vývrtu 

neklesá, pak nemá ani smysl tento vývrt a potažmo prostředí injektovat. Podle 

rychlosti ztráty tlaku ve vývrtu a natlačeného objemu vzduchu nebo vody je možno 

orientačně posoudit injektovatelnost materiálu. 
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• do betonové konstrukce se navrtá průzkumný vrt takové délky, aby nedošlo 

k provrtání konstrukce. Vývrt se osadí těsnícím pakrem a připojí se k injekčnímu 

čerpadlu dopravujícímu příslušnou injekční hmotu. V tomto případě se jedná o 

zkušební injektáž materiálu nebo prostředí. Na základě výsledků těchto zkušebních 

injektáží je možno pak orientačně stanovit spotřeby injekčních materiálů při provádění 

sanačních prací    

 

Výhody způsobu získávání údajů a informací pomocí maloprofilových průzkumných 
vrtů 
 

1. K provádění maloprůměrových průzkumných vrtů je potřebné minimální strojní  

a energetické zajištění. Jedná se zpravidla o malou elektrocentrálu k pohonu vrtačky, 

zajištění osvětlení a případně pohonu malolitrážního elektrického injekčního čerpadla. 

2. Vysoká mobilita zařízení a pracovníků provádějících průzkumné vrty 

3. Vysoká operativnost při provádění průzkumných vrtů. Např. při zjištění volných 

prostor za ostěním tunelu vznikne požadavek lokalizace těchto volných prostor jak  

ve smyslu jejich rozměrů tak objemů. Síť průzkumných vrtů se určí podle podmínek 

bezprostředně na místě a průzkumné práce se provedou v potřebném rozsahu. 

4. Vzhledem k tomu, že k provádění uvedených průzkumných prací je potřebné 

minimální technické i personální vybavení, jeví se tento způsob získávání údajů  

a informací ekonomicky a finančně velmi výhodný.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


