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ÚVOD 

Hydroizola�ní systém FATRAFOL-T je definován použitím níže specifikovaných hydroizola�ních fólií, dopl�kových a 
pomocných materiál�, konstruk�ními zásadami a technologickými postupy. Konstruk�ní a technologický p�edpis (dále 
jen KTP) stanovuje zásady pro navrhování a  realizaci hydroizolací tunel� a podzemních �ástí staveb souvisejících 
s výstavbou tunel�. 

Tento p�edpis je sou�ástí systému FATRAFOL-T a p�edstavuje souhrn teoretických a praktických zkušeností a 
poznatk� z dosavadního ov��ování, navrhování, provád�ní a užívání hydroizola�ních systém� z hydroizola�ních fólií 
vyráb�ných spole�ností Fatra, a.s., Napajedla. Všechny zde uvedené požadavky jsou pln� opodstatn�né, veškerá 
doporu�ovaná konstruk�ní �ešení a pracovní postupy jsou zpracovány pln� v souladu s platnými v�cn� p�íslušnými 
technickými normami. KTP FATRAFOL-T vychází, koncep�n� navazuje a všude tam, kde je to ú�elné zárove�
odkazuje na platný KTP FATRAFOL-H a v n�kterých místech také na detaily a KTP systému FATRAFOL-HP. 

Jakékoliv zm�ny motivované ekonomickými, výkonovými nebo provozními zájmy mohou být uskute�n�né výhradn� po 
p�edchozím ov��ení a odsouhlasení zpracovatelem tohoto KTP. Zpracovatel nebere žádnou zodpov�dnost za návrh a 
provedení hydroizola�ní konstrukce, která je v rozporu s tímto KTP. 

Informace uvedené v tomto KTP jsou p�edm�tem speciálních školení technik� a izolatér�, projektant� apod., 
zajiš�ovaných firmou Fatra, a.s., Napajedla. 

P�ípadné dotazy sm�rujte na: 

Fatra, a.s. 
t�ída Tomáše Bati 1541 
763 61 Napajedla 

tel.: +420 577 503 323 
 +420 272 657 572 
e-mail: fatrafol@fatra.cz
internet: http://www.fatrafol.cz 
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1. ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ A ROZD�LENÍ TUNEL�

1.1 Základní názvosloví v oblasti tunel�

Tunelování – výstavba ražených podzemních objekt�, 
která zahrnuje veškeré práce spojené s vytvo�ením 
projektovaných podzemních prostor a zajišt�ním jejich 
stability v pr�b�hu provád�ní, za provozu a po dobu 
životnosti díla.

Rozpojování, rubání – touto �inností se získává volný 
prostor neboli výrub. Rozpojování se provádí na �elb�
tunelu trhacími pracemi nebo pomocí tunelovacích stroj�. 
Rozpojená hornina se nazývá rubanina. 

Vyztužení – konstrukce, zajiš�ující stabilitu výrubu.  

Ražba – �innost, spojená s rozpojením, naložením, 
odvozem rubaniny a provizorním vyztužením 

�elba tunelu – tunelový pr��ez. V horní �ásti se nazývá 
p�ístropí neboli kalota. Plocha, která spojuje ob� postranní 
(op�rové) �ásti tunelu se nazývá op��í nebo také op�rová 
�ást ost�ní v op��í. Spodní �ást výrubu se nazývá dno 
neboli po�va.                

Primární ost�ní – nej�ast�ji ze st�íkaného betonu nebo 
prefabrikované, zajiš�uje ihned po výrubu jeho st�ny a 
vytvá�í podklad pro hydroizola�ní opat�ení

Sekundární (definitivní) ost�ní – nej�ast�ji ze železobetonu nebo prostého betonu. Jedná se o mnohostrannou 
trvalou funk�ní sou�ást díla a je staticky ú�inná na všechny reálné kombinace zatížení.

1.2 Základní rozd�lení tunel�

Tunely a podzemní stavby související s výstavbou tunel� m�žeme rozd�lit podle více r�zných kritérií viz níže. 

Podle dispozi�ního uspo�ádání rozlišujeme: 
• stavby liniové, jejichž charakteristikou je �ádov� p�evládající délka díla proti výšce a ší�ce výrubu. Podle velikosti 

plochy p�í�ného výrubu se d�lí tyto stavby na: 
• štoly – p�í�ný profil je menší než 16 m2, podélný sklon je max. 10° 
• tunely - p�í�ný profil je v�tší než 16 m2, podélný sklon je max. 10° 
• úklonové štoly a tunely – jejich podélné sklony jsou od 10° do 60° 
• šachty – velikost p�í�ného �ezu je bez omezení, osa díla je svislá 

• stavby plošné – u nichž nad výškou výrazn� p�evládají dva p�ibližn� stejné vodorovné rozm�ry, nap�. podchody 
apod. 

• stavby halové, tzv. kaverny, které mají velkou p�dorysnou plochu i výšku a všechny t�i rozm�ry jsou �ádov�
stejné, nap�. podzemní hydrocentrály, energetické zásobníky apod.  

Podle využití rozlišujeme: 
• podzemní stavby dopravní – tunely železni�ní, silni�ní, pr�plavné, podzemní m�stské dráhy, podchody pro p�ší 
• podzemní stavby vodohospodá�ské – vodovodní p�ivad��e, kanaliza�ní sb�ra�e a stoky, p�ívodní, obtokové a 

odpadní tunely u p�ehrad a hydrocentrál, tlakové vyrovnávací a jiné šachty 
• podzemní stavby komunální – kabelovody (slaboproud i silnoproud), parovody, horkovody, teplovody, kolektory 

pro spole�né vedení inženýrských sítí 
• halové a plošné podzemní objekty – hydrocentrály, vyrovnávací komory, uzáv�rové komory, trafostanice, 

energetické zásobníky apod. 

Podle zp�sobu provád�ní rozlišujeme: 
• ražená podzemní díla, u nichž celá výstavba probíhá v podzemí bez zásahu do nadloží,  

ražení probíhá bu	 konven�ní razicí metodou, nap�. metodou NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), nebo za 
pomocí tunelovacích stroj�, nap�. zemními razícími štíty  

  Obrázek �.1: Základní názvosloví 
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Obrázek �.2: Typické pr��ezy ražených tunel�

• podzemní díla provád�ná z povrchu, tzv. hloubené tunely – výstavba se provádí z povrchu v otev�ené jám�
nebo rýze a po vybudování se hotové dílo zasype  

Obrázek �.3: Typický pr��ez hloubeného tunelu 

• tenkost�nné p�esypávané konstrukce, provád�né na povrchu a následn� zasypané, také ozna�ované jako 
p�esýpané mosty 

    
       Obrázek �.4: Typický pr��ez p�esýpaného tunelu

Podle délky m�žeme rozlišit tunely pozemních komunikací: 
• krátké s délkou 100 až 500 m 
• st�ední s délkou 500 až 1000 m 
• dlouhé s délkou nad 1000 m  
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Podle hydroizola�ního systému: 
• tunely, chrán�né p�ed nep�íznivými vlivy vody t�sností definitivního ost�ní 
• tunely s otev�eným (tzv. deštníkovým) hydroizola�ním systémem, který se v nenáro�ných hydrogeologických 

podmínkách používá nej�ast�ji. Podzemní voda prosakuje p�es primární ost�ní na hydroizola�ní fólii, po které je 
svád�na do podélné rubové drenáže umíst�né na úrovni paty op��í a dna tunelu. Spodní �ást pr��ezu není 
izolována. Používá se nej�ast�ji jednovrstvá hydroizolace z plastových fólií.  

• tunely s uzav�eným hydroizola�ním systémem, který se používá, pokud nemá být hladina podzemní vody 
trvale výrazn�ji ovlivn�na výstavbou tunelu. Hydroizola�ní pláš� se z�izuje po celém obvodu tunelu. Podle 
náro�nosti hydrogeologických pom�r� se volí jednovrstvá hydroizolace z plastových fólií nebo hydroizola�ní 
povlak rozd�lený do sektor� a umož�ující sanaci. 

Obrázek �.5:  Vlevo uzav�ený hydroizola�ní systém, vpravo otev�ený (deštníkový) hydroizola�ní systém 
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2. UPLATN�NÍ A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU FATRAFOL-T 

2.1 Rozsah uplatn�ní systému FATRAFOL-T 

Hydroizola�ní systém FATRAFOL-T je ur�en pro oboustrann� zabudované fóliové povlaky tunel� a podzemních �ástí 
staveb souvisejících s výstavbou tunel� proti nežádoucímu p�sobení vody a n�kterých kapalin. FATRAFOL-T je 
vhodný pro otev�ené i uzav�ené hydroizola�ní systémy a uplat�uje se u tunel� ražených, hloubených i p�esýpaných. 
Vysoká variabilita umož�uje vytvo�it základní jednovrstvý otev�ený systém bez možnosti sanace a bez rozd�lení do 
sektor� ale také složit�jší uzav�ený hydroizola�ní systém, rozd�lený do sektor� a umož�ující cílenou sanaci. 

Systém je vhodný tém�� do všech typ� prost�edí s r�zným druhem korozního namáhání a s teplotami v minimálním 
rozsahu od -20 °C do +40 °C.  

2.2 Charakteristické užitné vlastnosti systému FATRAFOL-T 

• hydroizola�ní povlak tvo�í jedna vrstva PVC-P fólie FATRAFOL tl. min. 1,50 mm 
• žlutá signální vrstva hydroizola�ní vrstva umož�uje snadnou identifikaci mechanického poškození 
• vysoká variabilita systému 
• všechny spoje hydroizola�ní fólie jsou vytvo�eny svary o vysoké pevnosti, vodot�snosti i plynot�snosti 
• doporu�ené dvoustopé svary hydroizola�ní fólie umož�ují kontrolu t�snosti p�etlakem 
• schopnost p�enášet nap�tí od mechanického namáhání stavebních konstrukcí bez ztráty funk�nosti 
• odolnost proti p�sobení agresivních podzemních vod a výluh� ze stavebních materiál�
• možnost celoro�ního provád�ní hydroizolace s výjimkou dešt� a sn�žení, fólii lze klást i na mokrý podklad 
• vysoká pr�tažnost povlaku a funk�ní spolehlivost 
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3. Materiály hydroizola�ního systému FATRAFOL

Rozd�lení materiál� hydroizola�ního systému 
v hydroizola�ní konstrukci d�líme materiály

• hydroizola�ní fólie 
• dopl�kové hydroizola�ní materiály 
• pomocné materiály 

Konkrétní materiály uvedené v dalším textu jsou pro dané ú
a ov��ené z produkce jiných výrobc�. P�i aplikaci systému 
hydroizola�ní fólie a uvedené konkrétní materiály 
p�edchozím posouzení a písemném souhlasu

3.1 Hydroizola�ní fólie 

Hydroizola�ní fólie jsou základním materiálem pro vytvá
FATRAFOL-T se uplat�uje pro vytvo�ení hydroizola

3.1.1 Hydroizola�ní fólie FATRAFOL 803/VST

� POPIS VÝROBKU 

FATRAFOL 803/VST je nevyztužená fólie na bázi m
extruzí. FATRAFOL 803/VST spl�uje požadavky na polymerní geosyntetické izolace 

� POUŽITÍ V SYSTÉMU FATRAFOL-T

• k sev�eným izolacím tunel� a podzemních 

• proti agresivní, tlakové a prosakující vod

• k vytvo�ení ochranné vrstvy v
vytvo�ení ochranné plošné vrstvy mezi sektory

� APLIKACE 

Pokládání fólií na stavbách mohou provád

Fólie se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v

Fólie lze vzájemn� spojovat sva�ováním horkým vzduchem
provád�t p�i teplotách nad -5 °C. 

��������	
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�ního systému FATRAFOL-T 

systému FATRAFOL-T je stejné jako u systému FATRAFOL
y na: 

dalším textu jsou pro dané ú�ely p�ímo vyráb�né spole�ností Fatra, a.s., nebo vybra
� �i aplikaci systému FATRAFOL-T je t�eba považovat specifikované 

a uvedené konkrétní materiály za nezam�nitelné, p�ípadná zám�na materiál
edchozím posouzení a písemném souhlasu zpracovatele tohoto KTP. 

ní fólie jsou základním materiálem pro vytvá�ení jednovrstvé povlakové hydroizolace. 
�ení hydroizola�ní vrstvy p�edevším PVC-P fólie FATRA

ní fólie FATRAFOL 803/VST

je nevyztužená fólie na bázi m�k�eného polyvinylchloridu (PVC-P)
�uje požadavky na polymerní geosyntetické izolace tunel

� a podzemních �ástí staveb souvisejících s výstavbou tunel

proti agresivní, tlakové a prosakující vod�

míst� pracovní spáry sekundárního (definitivního)
ení ochranné plošné vrstvy mezi sektory  

na stavbách mohou provád�t pouze k tomu ú�elu vyškolené firmy. 

souladu se zásadami stanovenými a popsanými v tomto a dalších platných KTP.

�ováním horkým vzduchem nebo horkým klínem. Pokládání a spojování lze 

�

TRAFOL-H. Podle funkce 

�ností Fatra, a.s., nebo vybrané 
eba považovat specifikované 

materiál� je však možná po 

vrstvé povlakové hydroizolace. V systému 
P fólie FATRAFOL 803/VST. 

eného polyvinylchloridu (PVC-P), vyráb�ná vícenásobnou 
tunel� dle �SN EN 13491. 

výstavbou tunel�

(definitivního) ost�ní a p�ípadn� k 

a dalších platných KTP.

. Pokládání a spojování lze 
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� ÚDAJE O VÝROBKU 

Tabulka 1: Rozm�ry a základní údaje k balení fólií FATRAFOL 803/VST

Ší�ka
Plošná 

hmotnost *)
Návin na roli 

Hmotnost 
role *) 

[mm] [mm] [kg/m2] [m] [m2] [kg]
1,50 2000 1,97 20 40 79 
2,00 2000 2,62 20 40 104,80 
2,10 2000 2,75 20 40 110 

 *) informativní hodnoty 

� Vzhled a barevné provedení 

• hladká fólie s matným povrchem 

• FATRAFOL 803/VST  vrchní strana – žlutá (signální vrstva)  
spodní strana – �erná 
100 mm od okraje je fólie zna�ena potiskem s identifika�ními údaji 

Pozn: Informace o dalších tlouš�kách fólie FATRAFOL 803/VST na dotaz. 

Tabulka 2: Technické parametry fólií FATRAFOL 803/VST - garantované hodnoty 

Vlastnost   Zkušební norma 
Garantovaná hodnota pro 

jednotlivé tlouš�ky výrobku  
1,50 mm 2,00 mm 2,10 mm

Vodot�snost EN 1928/B 5 bar / 72 hod, 10 bar /10 h 

Odolnost proti statickému zatížení EN 12730/B 
 2kN 

Pevnost v tahu �SN EN ISO 12311-2
metoda B 

17 N/mm2 +- 2 N/mm2

Tažnost 
 270 % 

Odolnost v��i chemikáliím  �SN EN 14414 � 10% 

Pror�stání ko�en� �SN CEN/TS 14416 bez perforace 

Reakce na ohe� EN 13501-1 t�ída E 
Pevnost spoje EN 12317-2 
 840 N/50 mm 
 1120 N/50 mm 
 1120 N/50 mm

P�ímost EN 1848-2 vyhovuje 

� SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

• Technický list TL 5-1033-16 Hydroizola�ní fólie FATRAFOL 803/VST, vydaný Fatra, a. s., Napajedla 

• Technický list TL 5-1035-16 Hydroizola�ní fólie FATRAFOL 803/VST, vydaný Fatra, a. s., Napajedla 

Platnost dokumentace:  Pro uplatn�ní fólie v konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou dokumentaci 
k výrobku (Technický list, Prohlášení o vlastnostech, Osv�d�ení, Certifikát apod.), která je 
k dispozici na internetové adrese www.fatrafol.cz. 
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3.2 Dopl�kové hydroizola�ní a pomocné materiály 

N�které dopl�kové hydroizola�ní a pomocné materiály, spole�né pro systémy FATRAFOL-H a FATRAFOL-T jsou 
podrobn� specifikovány v platných p�edpisech KTP FATRAFOL-H. 

Nad rámec b�žných materiál�, uvedených v KTP FATRAFOL-H mohou tvo�it systém FATRAFOL-T tyto dopl�kové a 
pomocné prvky: 

• drenážní rohož PETEXDREN 900 
• PVC vn�jší spárové pásy 
• specifické kotevní prvky  
• injektážní systém 

3.2.1 Drenážní rohož PETEXDREN 900 

Rohož, tvo�ená prostorovou strukturou z polyetylenových vláken, vytla�ovaných soustavou trysek. 

Barva:   �erná
Rozm�ry / hmotnost: ší�ka:     1500 mm  
  tlouš�ka p�i stla�ení tlakem 0,2 MPa: 3 mm 
  plošná hmotnost:   900 g.m-2

Balení: rohož je navinuta v rolích o pr�m�ru cca  500 mm, návin 
35 m na roli 

Uplatn�ní:  pro vytvo�ení drenážní vrstvy mezi fólií PVC-P FATRAFOL 
a sekundárním nebo primárním ost�ním 

Objednací �íslo SAP:32100508 

3.2.2 PVC vn�jší spárové pásy  

PVC spárový pás se 4 žebry nebo 6 žebry.  

Barva:   transparentní
Rozm�ry / hmotnost: ší�ka a po�et žeber:   250 mm, 4 žebra 
       320 mm, 4 žebra 
       600 mm, 6 žeber 

Balení: pás navinutý v roli po 25 m 

Uplatn�ní:  pro vytvo�ení ležatých a svislých sektor�  
Objednací �íslo SAP:32102643 – ší�ka 250 mm, 4 žebra 
Objednací �íslo SAP:32102644 – ší�ka 320 mm, 4 žebra 
Objednací �íslo SAP:32102645 – ší�ka 600 mm, 6 žeber 

3.2.3 Kotevní prvky  

3.2.3.1 Plastový tunelový ter� (rondel) 

Kruhový plastový ter� z m�k�eného PVC, umož�ující horkovzdušné p�iva�ení PVC-P fólie FATRAFOL.  

Barva:   �erná 
Rozm�ry / hmotnost: pr�m�r:     80 mm  
  celková tlouš�ka:   10 mm 

Uplatn�ní:  pro fixaci hydroizola�ní fólie FATRAFOL v požadované poloze 

Objednací �íslo SAP: 32102646 
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3.2.3.2 Fixa�ní bod HP-PVC 

Speciální fixa�ní podložka, vyrobená z kruhového p�í�ezu z PVC-P fólie FATRAFOL 803/VS nebo 803/V a dvojice 
navzájem snýtovaných ocelových induk�ních podložek isoweld.  

Barva:   PVC-P podložka žluto�erné (horní povrch žlutý, spodní �erný) nebo hn�dé barvy.  
Rozm�ry / hmotnost: pr�m�r:     200 mm  
  Celková tlouš�ka:   12 mm 

Balení: podložky jsou baleny po 120 ks/kartonová krabice 

Uplatn�ní:  pro mechanickou fixaci ochranné vrstvy hydroizola�ní fólie 

Objednací �íslo SAP: 32102661 

3.2.3.3 Fixa�ní podložka HP (druh 44) 

Plošná podložka vyrobená z HDPE fólie EKOTEN 915 tl. 1 mm.  

Barva:   �erná
Rozm�ry / hmotnost: pr�m�r:     140 mm  
  tlouš�ka:    1 mm 

Balení: podložky jsou baleny po 50 ks / sá�ek , 12sá�k� / kartonová 
krabice 

Uplatn�ní:  pro fixaci drenážní vrstvy PETEXDREN 900 nebo ochranné vrstvy z fólie FATRAFOL 803/V 
(803). Podložka umož�uje svým tvarem  zasunutí do fixa�ního bodu HP-PVC. 

Objednací �íslo SAP:31110800 

3.2.4 Injektážní systém 
Injektážní systém se skládá z:  

• p�ímého (bo�ního) injektážního ter�e  
• injektážního potrubí 
• tvarovek pro spojování a ukon�ování potrubí 

3.2.4.1 P�ímý injektážní ter� se zástr�ným pouzdrem 

P�ímý injektážní ter� je ur�en k propojení injektážního potrubí se sektorem. 

Barva:   krémová
Rozm�ry / hmotnost: pr�m�r 178 mm   
  výška 38 mm 

Balení:   50 ks / kartonová krabice 

Uplatn�ní: pro propojení sektoru s injektážím potrubím 

Objednací �íslo SAP:32100408  

3.2.4.2 Injektážní potrubí 15BPERT 

Injektážní potrubí propojuje p�ímý injektážní ter� s interiérem tunelu nebo podzemního objektu. 

Barva:   bílá
Rozm�ry / hmotnost: pr�m�r 15 mm 

Balení:   ve svitcích po 200 nebo 600 m  

Uplatn�ní: pro propojení injektážního ter�e s vnit�ním prost�edím tunelu 

Objednací �íslo SAP: 32101181 – potrubí délky 200 m 
Objednací �íslo SAP: 32101174 – potrubí délky 600 m 
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3.2.4.3 Tvarovky pro spojování a ukon

Tvarovky se osazují na injektážní potrubí na zákla
pr�m�r. 

Barva:   bílá

Balení:   PE sá�ek / kartonová krabice

Uplatn�ní:  pro spojení, redukci a 

Nástr�ná úhlová spojka PEM221515W: 

Objednací �íslo SAP:32101170 

Úhlová spojka PEM0315W:  

Objednací �íslo SAP: 32101201 

P�ímá spojka PEM 0415W:  

Objednací �íslo SAP:32101180  

Uzavírací kohout 15ESOT:  

Objednací �íslo SAP:32101654 

Koncovka trubky PSM4615W:  

Objednací �íslo SAP: 32101176 

3.2.5 Další dopl	kové a pomocné prvky 

V systému FATRAFOL-T se uplat�ují další dopl
FATRAFOL-H a FATRAFOL-S. Jedná se zejména o následující komponenty:

Separa�ní textilie gramáže 500 g/m2, 100% PP

Objednací �íslo SAP: 32100357 nebo 32100444 

Separa�ní textilie gramáže 500 g/m2, kombinace PP+PES

Objednací �íslo SAP: 32100096  

PU tmel FATRAPUR 25 FC šedý, kartuš 310 ml

Objednací �íslo SAP: 32100449  

��������	
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Tvarovky pro spojování a ukon�ování potrubí

Tvarovky se osazují na injektážní potrubí na základ� pot�eby zm�nit sm�r potrubí, potrubí ukon

ek / kartonová krabice

spojení, redukci a ukon�ování injektážního potrubí 

10 ks/sá�ek/80 ks krabice

10 ks/sá�ek/50 ks krabice

10 ks/sá�ek/60 ks krabice

5 ks/sá�ek/40 ks krabice

10 ks/sá�ek/200 ks krabice

kové a pomocné prvky 

�ují další dopl�kové a pomocné prvky, detailn�ji specifikované v
S. Jedná se zejména o následující komponenty:

, 100% PP

32100357 nebo 32100444 

, kombinace PP+PES

kartuš 310 ml

�

potrubí ukon�it nebo redukovat 

ji specifikované v kmenových KTP 



� ��������	
��������������������� strana 15

01/2017 

Tvarovka Kužel z fólie FATRAFOL 803

Objednací �íslo SAP: 31100175  

Tvarovka Vlnovec z fólie FATRAFOL 803 

Objednací �íslo SAP: 31100177
  

St�nová lišta 70 mm z poplastovaného plechu FATRANYL 

Objednací �íslo SAP: 32101802 
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4. Hlavní konstruk�ní zásady 

Principy navrhování hydroizola�ního systému FATRAFOL-T  se v hlavních zásadách neliší od navrhování 
jednovrstvých hydroizolací staveb, popsaných podrobn� v platném KTP-FATRAFOL-H.  

4.1 Podklad 

Bezprost�ední podklad hydroizola�ního povlaku tvo�í primární ost�ní v p�ípad� ražených tunel�, nebo železobetonová 
konstrukce tunelu v p�ípad� hloubených a p�esýpaných tunel�.  

Podklad musí být únosný, pevný a rovný bez dutin, ostrých zlom�, výstupk�, vý�n�lk� a ostrohranných p�edm�t�
schopných poškodit hydroizolaci. Zaoblení podkladních konstrukcí v koutech a nárožích se nedoporu�uje.  

Hydroizolaci je možno pokládat i na nevyzrálý beton, musí být ale zaru�ena dostate�ná únosnost kotevních prvk�
v n�m. Podklad nemusí být zcela suchý, nesmí však na n�m být kaluže vody, sníh, led a námraza. 

4.2 Typické skladby hydroizola�ního souvrství 

Ochrana tunelu p�ed podzemní a povrchovou vodou se navrhuje se z�etelem na hydrologické a hydrogeologické 
podmínky, agresivitu podzemní vody, zvolený postup výstavby a druh konstrukce tunelu. Následující typové skladby 
se týkají ražených tunel�. V oblasti hloubených a p�esýpaných tunel� je možno využít skladby a principy popsané  
v KTP FATRAFOL-H a FATRAFOL-HP. 

Systém FATRAFOL-T m�že být v zásad� navržen a proveden jako: 
• jednovrstvý hydroizola�ní povlak bez ochranné vrstvy v ploše 
• jednovrstvý hydroizola�ní povlak, plnoplošn� chrán�ný separa�ní textilií nebo vrstvou PETEXDREN 900 
• jednovrstvý systém, plnoplošn� ochrán�ný PVC-P fólií  
• jednovrstvý systém, plnoplošn� ochrán�ný PVC-P fólií, rozd�lený do sektor� pomocí spárových pás� a 

vybavený injektážním systémem 

Základní a nejjednodušší skladba – TYPOVÁ SKLADBA A - jednovrstvého hydroizola�ního povlaku bez ochranné 
vrstvy v ploše je v systému FATRAFOL-T (Detail 201T) následující.  

• horninový masiv / rostlá zemina 
• primární ost�ní (st�íkaný beton, prefabrikované ost�ní) 
• netkaná separa�ní textilie ze 100% syntetického materiálu min. 500 g.m-2. V p�ípadech hrubších nebo 

nerovných podklad� doporu�ujeme použít textilii gramáže 800 g.m-2. Separa�ní textilie m�že být nahrazena 
drenážní vrstvou PETEXDREN 900. 

• hydroizola�ní vrstva z PVC-P fólie FATRAFOL 803/VST tl. min. 1,50 mm. Fólie musí být aplikována sm�rem 
signální vrstvou dovnit� stavby, fólie je kotvena pomocí plastových ter�� (rondel�). 

• sekundární ost�ní 

Skladba jednovrstvého hydroizola�ního povlaku - TYPOVÁ SKLADBA B - s ochranou vrstvou v ploše ze separa�ní 
textilie nebo vrstvy PETEXDREN 900 je v systému FATRAFOL-T (Detail 202T) následující: 

• horninový masiv / rostlá zemina 
• primární ost�ní (st�íkaný beton, prefabrikované ost�ní) 
• netkaná separa�ní textilie ze 100% syntetického materiálu min. 500 g.m-2. V p�ípadech hrubších nebo 

nerovných podklad� doporu�ujeme použít textilii gramáže 800 g.m-2. Separa�ní textilie m�že být nahrazena 
drenážní vrstvou PETEXDREN 900. 

• hydroizola�ní vrstva z PVC-P fólie FATRAFOL 803/VST tl. min. 1,50 mm. Fólie musí být aplikována sm�rem 
signální vrstvou dovnit� stavby, fólie je kotvena pomocí plastových ter�� (rondel�) 

• netkaná separa�ní textilie ze 100% anorganického materiálu min. 500 g.m-2 nebo vrstva PETEXDREN 900, 
kotvená fixa�ními body HP-PVC a podložkou HP  

• sekundární ost�ní 
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Skladba jednovrstvého hydroizola�ního povlaku - TYPOVÁ SKLADBA C - s ochranou vrstvou v ploše z PVC-P fólie v 
(Detail 203T) je následující. Tato skladba také umož�uje osazení injektážního potrubí a p�ípadnou sanaci net�sností.  

• horninový masiv / rostlá zemina 
• primární ost�ní (st�íkaný beton, prefabrikované ost�ní) 
• netkaná separa�ní textilie ze 100% syntetického materiálu min. 500 g.m-2. V p�ípadech hrubších nebo 

nerovných podklad� doporu�ujeme použít textilii gramáže 800 g.m-2. Separa�ní textilie m�že být nahrazena 
drenážní vrstvou PETEXDREN 900. 

• hydroizola�ní vrstva z PVC-P fólie FATRAFOL 803/VST tl. min. 1,50 mm. Fólie musí být aplikována sm�rem 
signální vrstvou dovnit� stavby, fólie je kotvena pomocí plastových ter�� (rondel�). 

• PVC-P fólie FATRAFOL 803/VST tl. min. 1,50 mm, tvo�ící plošnou ochrannou vrstvu 
• sekundární ost�ní 

4.3 Zesílení kout� a hran apod. 

V tunelovém hydroizola�ním systému FATRAFOL-T se hydroizola�ní vrstva obvykle zesiluje pouze u hloubených 
tunel�, které se zp�sobem výstavby zásadn� neliší od podzemních �ástí b�žných pozemních staveb. Zesilují se hrany 
ve všech vodorovných i svislých koutech a hranách podélným pásem fólie FATRAFOL 803/VST. Aplikace zesilujícího 
pásku �ernou stranou navrch je výhodná kv�li jasné identifikaci provedeného zesílení. Pás se p�iva�uje horkým 
vzduchem po obvodu hran a kout� svarem ší�e min. 30 mm.  

V pr�se�íku t�í rovin (pokud na stavb� vznikají) se hydroizola�ní fólie zesiluje a dot�s�uje plnoplošným p�iva�ením 
prostorových tvarovek Kužel druh 10 a Vlnovec druh 11. Pokud nelze detail opracovat systémovými tvarovkami, 
použije se k opracování záplata požadovaného tvaru a rozm�ru z PVC-P fólie FATRAFOL 803/VST tlouš�ky stejné 
jako hlavní hydroizola�ní vrstva. 

U ražených tunel� se zesílení obvykle provádí pouze v místech pracovních spar, vznikajících p�i betonáži 
sekundárního ost�ní, p�ípadn� p�i betonáži dna/vozovky. Zesílení se provádí nava�ením pruhu fólie FATRAFOL 
803/VST ší�ky cca 300-500 mm k povrchu fólie FATRAFOL 803/VST (Detail 302T). Nava�ení zesilujícího pásku 
�ernou stranou navrch je výhodné kv�li jasné identifikaci provedeného zesílení. 

U uzav�ených hydroizola�ních systém� d�lených do sektor� se s výhodou použije v míst� budoucích pracovních spar 
sekundárního ost�ní místo zesilujícího pruhu PVC-P fólie spárový pás. 

4.4 Kotvení separa�ních, hydroizola�ních, drenážních a ochranných vrstev 

U hloubených tunel� je možno ke kotvení použít liniové prvky z poplastovaného plechu FATRANYL. Jsou-li ke kotvení 
hydroizola�ní fólie u hloubených tunel� použity pásky FATRANYL a jsou-li vyžadovány dvoustopé svary, nesmí být 
fólie k pásk�m p�iva�ena na okrajích v ší�i cca 150-200 mm. P�iva�ení fólie k pásku FATRANYL v celé ší�ce fólie 
znemož�uje provedení dvoustopých svar�.   

U ražených tunel� se kotvení hydroizola�ní fólie provádí pomocí plastových ter�� (rondel�). Rondely se p�ist�elují 
k primárnímu ost�ní v pravidelné vertikální i horizontální rozte�i p�es separa�ní textilii, kterou tak fixují v poloze. 
Horizontální rozte� se volí tak, aby umožnila bezproblémové nava�ování pás� fólie FATRAFOL 803/VST ší�ky 2000 
mm, tj. cca 630-640 mm (Detail 201T-203T) 

K mechanickému ukotvení ochranné separa�ní textilie se používají fixa�ní body HP-PVC a fixa�ní podložky HP. Tvo�í-
li plošnou ochrannou vrstvou pouze PVC-P fólie, kotevní body HP-PVC a HP se nepoužívají. V takovém p�ípad� se 
ochranná PVC-P fólie montážn� horkovzdušn� p�iva�uje k povrchu hydroizola�ní fólie FATRAFOL 803/VST a 
p�ípadn� k profilovaným spárovým pás�m. 

4.5 Rozd�lení do sektor�

Rozd�lení celého hydroizola�ního povlaku do menších, navzájem odd�lených a na sob� nezávislých sektor� je v 
systému FATRAFOL-T možné provést pomocí profilovaných spárových pás�. Sektorizace se provádí p�edevším u 
uzav�ených hydroizola�ních systém�. Optimální velikost jednoho sektoru je cca 250 m2. 

U ražených tunel� se spárové profilované pásy obvykle instalují po celém obvodu tunelu v pravidelné rozte�i 
odpovídající místu pracovní spáry sekundárního ost�ní (Detail 303T). Možné je i horizontální �len�ní na menší 
odd�lené sektory. Rozm�ry sektor� jsou prakticky nezávislé na ší�i fólie.  
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4.6 Etapová napojení hydroizolace 

U ražených tunel� je možno v provád�ní hydroizola�ního souvrství rozlišit etapizaci po pr��ezu tunelu a po ose tunelu. 

Po pr��ezu tunelu se provádí u uzav�ených systém� nejd�íve izolace dna s p�esahem na �ást op��í (Detail 501T). U 
otev�ených systém� se zpravidla nejprve provádí izolace �ásti op��í od drenážního systému nad úrove� nap�. vozovky 
a v druhé etap� se napojuje zbývající hydroizolace v op��í a kalot� (Detail 502T).  

V ose tunelu se provádí etapizace podle pot�eby stavby, resp. postupu výstavby. V obou p�ípadech se hydroizolace 
obvykle ukon�uje voln�. V op��í se nava�uje nej�ast�ji na plastové rondely, ve dn� tunelu se ú�inn� chrání nap�. 
separa�ní textilií tak, aby se na ni bylo možno v další etap� spolehliv� navázat. 

U hloubených tunel�, provád�ných v prostoru pažené jámy tzv. „hamburského typu“ je možno provád�t etapizaci nap�. 
pomocí zp�tného spoje, popsaného detailn� v platném KTP FATRAFOL-HP. 

4.7 Injektážní systém 

Injektážní systém se instaluje obvykle u uzav�ených sektorových hydroizola�ních systém� a je spojením mezi 
sektorem a interiérem tunelu. Systém má dv� základní funkce. 

• indikuje poruchu t�snosti sektoru výtokem vody z potrubí 
• po dokon�ení díla umož�uje cílen� plošn� injektovat – sanovat - pouze net�sný sektor a snížit tím dramaticky 

náklady na p�ípadné opravy celé hydroizolace 

Injektážní systém se skládá z p�ímého injektážního ter�e a injektážního potrubí s tvarovkami pro jejich spojování, 
zm�ny sm�r�, redukci a ukon�ování.  

Na b�žný sektor by m�lo být osazeno v systému FATRAFOL-T vždy nejmén� šest p�ímých injektážních ter��. 
Injektážní ter�e se vždy umís�ují ve vzdálenosti cca 500 mm od okraje sektoru, p�i úzkých sektorech v polovin� jeho 
ší�ky. Na rozdíl od systému FATRAFOL-HP se injektážní ter�e horkovzdušn� bodov� nava�ují na hlavní hydroizola�ní 
fólii FATRAFOL 803/VST. Nava�ení je pot�eba provést pouze v �ásti límce tak, aby ter� umožnil výtok injektážní látky. 
Ochranná  PVC-P fólie se shora nava�uje  na límec ter�e (Detail 401T).  

 Injektážní potrubí se spojují systémem nástr�ných p�ímých nebo úhlových spojek. Injektážní potrubí se svádí 
do jednoho, v praxi však více sb�rných míst, kde se potrubí ukon�ují ve sb�rných krabicích viz nap�. detail (Detail 
706HP). V krabicích se injektážní potrubí uzav�e uzavíracím ventilem a jednozna�n� ozna�í nap�. identifika�ním 
štítkem, barvou nebo jiným trvalým zp�sobem. 



� ��������	
��������������������� strana 19

01/2017 

5. POSTUPY TECHNICKÉ P
ÍPRAVY HYDROIZOLA�NÍCH PRACÍ 

5.1 Podklady pro p�ípravu 

Pro zpracování projektové dokumentace hydroizola�ního opat�ení tunel� je pot�eba vycházet zejména z následujících 
podklad�: 

• výsledky hydrogeologického pr�zkumu 
• druh a intenzita hydrofyzikálního namáhání 
• metoda výstavby tunelu 
• požadavky na ovlivn�ní hladiny podzemní vody v okolí tunelu 
• možnosti drenáže 
• specifikace korozního prost�edí 
• požadavky na spolehlivost hydroizolace 

Základním podkladem pro realizaci hydroizolací je provád�cí projektová dokumentace. V p�ípadech, kdy není 
projektová dokumentace zpracována, zodpovídá za návrh realiza�ní firma. 

5.2 P�ípravné práce 

P�ed zahájením realizace hydroizolací je nutné stanovit spot�ebu materiál� pro: 

• plochu hydroizolace 
• vytvo�ení sektor�
• zesílení kout� a hran 
• kotvení 
• injektážní systém 
• ukon�ení hydroizolace na svislých konstrukcích 
• opracování detail�
• podkladní, ochranné a separa�ní vrstvy 

Dále je nutno stanovit zp�sob ukládání následných vrstev, požadavky na etapové provád�ní izolací, technologické 
p�estávky, zp�sob ochrany hydroizolace atd. 

Výstupem p�ípravných prací jsou následující písemné podklady: 

• technologický postup prací 
• jednozna�ná specifikace materiál�
• vzorové skladby hydroizola�ního souvrství 
• �ešení konstruk�ních detail�
• návrh na rozd�lení hydroizolace do sektor� a jejich zna�ení, polohy injektážích ter��, resp. sb�rných míst, je-li 

provád�no 
• cenový rozpo�et (kalkulace náklad�) 
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6. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

6.1 P�ipravenost staveništ� a pracovní podmínky 

Požadavky na p�ipravenost staveništ� a pracovní podmínky vn�jšího prost�edí podrobn� specifikuje platný KTP 
FATRAFOL-H. 

6.2 Pracovní postupy 

6.2.1 Úprava podkladních konstrukcí 

Obecné požadavky na finální kvalitu podkladu a jeho p�ípadnou úpravu viz odst. 4.1. 

6.2.2 Kladení a spojování podkladní separa�ní textilie 

Kladení a spojování podkladní separa�ní textilie je podrobn� popsáno v platném KTP FATRAFOL-H v odst. 5.2.2. 

6.2.3 Kotvení hydroizola�ní fólie k podkladu 

Kotvení svislé hydroizola�ní fólie se provádí pomocí plastových rondel�. Ty se po vyjmutí z obalu p�itisknou v míst�
aplikace p�es separa�ní textilii k primárnímu ost�ní v pravidelné horizontální i vertikální rozte�i a nast�elovacím 
h�ebem p�ist�elí k podkladu.  

6.2.4 Kladení a spojování hydroizola�ních fólií, zkušební svar 

Zásady kladení a spojování hydroizola�ních fólií jsou podrobn� popsány v platném kmenovém KTP FATRAFOL-H 
v odst. 5.2.3. a 5.2.3.2. Pro systém FATRAFOL-T platí nad rámec FATRAFOL-H následující specifika. 

Veškeré spoje hydroizola�ních fólií se mohou provád�t bu	 horkým vzduchem nebo horkým klínem. Sva�ování jinou 
metodou, nap�. za studena pomocí �edidla L-494 se v systému FATRAFOL-T nep�ipouští.  Spoje hydroizola�ní fólie s 
prostorovými tvarovkami se provád�jí pouze horkým vzduchem. 

V hydroizola�ním systému FATRAFOL-T se doporu�ují následující typy svar� a metody sva�ování: 

• dvoustopý svar provedený horkým klínem sva�ovacím automatem viz odst. 5.2.3.2.2 obrázek 9, KTP 
FATRAFOL-H 

• dvoustopý svar provedený horkovzdušn� sva�ovacím automatem viz odst. 5.2.3.2.1 obrázek 7, KTP 
FATRAFOL-H 

Tam, kde není možno použít sva�ování automatem s dvoustopým svarem, provádí se jednostopé sva�ování horkým 
vzduchem. Detaily se provádí výhradn� pomocí ru�ního horkovzdušného sva�ovacího p�ístroje. Možné jsou v systému 
FATRAFOL-T následující druhy svar�: 

• jednostopý horkovzdušný svar provedený sva�ovacím automatem viz odst. 5.2.3.2.1 obrázek 6, KTP 
FATRAFOL-H 

• jednostopý horkovzdušný svar provedený ru�ním sva�ovacím p�ístrojem viz odst. 5.2.3.2.1 obrázek 5, KTP 
FATRAFOL-H 

P�ed samotným sva�ováním se provede zkušební svar v délce cca jeden metr za ú�elem nastavení správných 
parametr� sva�ování v závislosti na pov�trnostních podmínkách. Nastavené parametry se budou m�nit podle tlouš�ky 
fólie, teploty vzduchu, vlhkosti, rychlosti a sm�ru v�tru, osvitu fólie slune�ním zá�ením apod. Sva�ené pruhy dvou fólií 
se nechají vychladnout, vy�íznou se z nich cca 20-40 mm široké pásky kolmo na svar a provede se staveništní 
zkouška pevnosti v odlupu. Zkoušky se provedou s r�znými nastaveními tak, aby p�i vybraném nastavení docházelo 
p�i zkoušce na odlup k roztrhnutí fólie mimo svar. Zvolené parametry sva�ování se zaznamenají na uložený vzorek a 
do Stavebního deníku. Teplotní odolnost a rozmezí sva�ovacích teplot podrobn� �eší KTP FATRAFOL-S v odst. 2.1.2. 

6.2.5 Zesílení kout� a hran 

V liniích hran a kout� (pokud u daného tunelu vznikají) se provádí zesílení hydroizola�ní vrstvy pomocí p�í�ezu z fólie 
FATRAFOL 803/VST ší�ky min. 300 mm. Fólie se nejprve nah�eje horkým vzduchem, symetricky vyrovná podél hran a 
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kout� a po obvodu horkovzdušn� p�iva�í svarem ší�e min. 30 mm. Aplikace fólie spodní �ernou stranou navrch 
umož�uje snadnou identifikaci provedeného zesílení. 

Tvarovky Kužel a Vlnovec, p�ípadn� na stavb� ambulantn� zhotovené tvarovky z fólie FATRAFOL 803/VST se krátce 
nah�ejí horkým vzduchem, p�itisknou st�edem na místo styku t�í izolovaných rovin a plnoplošn� horkovzdušn� p�iva�í 
k fólii za sou�asného dotla�ování vále�kem. Tím se sou�asn� tvarovka prostorov� vytvaruje dle tvaru podkladu.  

6.2.6 Montáž fixa�ního bodu HP-PVC 

K mechanické fixaci plošných ochranných vrstev ze separa�ní textilie nebo drenážní fólie PETEXDREN 900 lze 
s výhodou použít fixa�ní bod HP-PVC. Montážní bod se vyjme z p�epravního obalu a horkovzdušn� se p�iva�í na již 
položenou, odzkoušenou a p�evzatou hydroizola�ní fólii v pravidelné horizontální i vertikální rozte�i (Detail 202T).  

6.2.7 Kladení ochranných a drenážních vrstev 

Pokud budou k vytvo�ení ochranné nebo drenážní vrstvy použity pásy rohože PETEXDREN 900, po vyjmutí 
z p�epravního obalu se pásy rozvinou, uloží na místo ur�ení a natáhnou vedle sebe. Pásy se mezi sebou kladou se 
vzájemným p�esahem min. 50 mm. V místech p�edem nava�ených fixa�ních bod� HP-PVC se izolatérským nožem 
opatrn� vy�ízne otvor zhruba odpovídající velikosti kovové �ásti fixa�ního bodu HP-PVC. Vrstva PETEXDRENu 900 
se zafixuje vložením fixa�ní podložky HP blíže viz nap�. (Detail 202T). P�esahy PETEXDRENu 900 se montážn�
horkovzdušn� sva�í.  

Stejný postup se použije i p�i kladení separa�ní textilie, avšak její p�esahy se volí min. 100 mm a vzájemn� se 
horkovzdušn� sva�ují. 

6.2.8 Rozd�lení do sektor�

PVC spárový pás je možno instalovat teprve po úsp�šném odzkoušení a p�edání dokon�ené hydroizola�ní fólie, resp. 
její �ásti. Spárový pás se podél budoucí hranice sektoru, nebo v jejím okolí rozvine, vyrovná a nechá cca 30 minut 
„vyležet“. Po obou stranách se pás horkovzdušn� p�iva�í k hydroizola�ní fólii. Konec pásu je pot�eba nechat volný pro 
napojení dalšího pásu nebo plošné a prostorové tvarovky. Ob� napojovaná �ela pás� je nutno za�íznout p�esn� a 
kolmo k ose pásu a sva�it pomocí horkého klínu. Teprve potom se zbývající pás resp. tvarovka p�iva�í k hydroizola�ní 
fólii.   

6.2.9 Injektážní systém  

6.2.9.1 P�ímý injektážní ter�

P�ímý injektážní ter� se instaluje po provedení p�edepsaných zkoušek t�snosti a protokolárním p�edání a p�evzetí 
dokon�ené hydroizolace. Injektážní ter� se po vyjmutí z p�epravního obalu pouze voln� p�iloží na místo ur�ení a 
bodov� p�iva�í k hydroizola�ní fólii FATRAFOL 803/VST. Ochranná PVC-P fólie FATRAFOL 803/VST se z horní 
strany p�iva�í k ploše manžety. 

6.2.9.2 Pokládání injektážního potrubí 

Injektážní potrubí se instaluje po aplikaci ochranné PVC-P fólie. Injektážní potrubí se v míst� aplikace rozmotá a 
instalatérskými n�žkami zkrátí na požadovanou délku.  

P�i svád�ní injektážního potrubí do jednoho nebo více sb�rných míst se osadí do pouzdra v injektážním ter�i nejprve 
úhlová nástr�ná spojka, do které se nasadí potrubí pot�ebné délky (Detail 401T). Je-li pot�eba potrubí nastavit, použije 
se spojovací kus. Je-li pot�eba provést zm�nu sm�ru z ležaté na svislo, použije se úhlová spojka. Potrubí se pokud 
možno vede nejkratší dráhou sm�rem ke sb�rnému místu. 

Potrubí se ukon�í ve sb�rném míst�, které zpravidla tvo�í ocelová nebo plastová krabice, zabetonovaná 
v sekundárním ost�ní. Tam se potrubí opat�í uzavíracím kohoutem. Každé potrubí se jednozna�n� ozna�í 
identifika�ním štítkem, barvou shodnou pro každý sektor nebo jiným vhodným trvalým zp�sobem. 
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7. SANACE NET�SNÉHO SEKTORU 

Instalovaný a pln� funk�ní injektážní systém umož�uje cílený transport injektážní látky do prostoru mezi lícem nosné 
konstrukce a povrchem fólie bez nutnosti pracného navrtávání nosné konstrukce. 

V p�ípad� projev� vlhkosti v tunelu, zp�sobené net�sným hydroizola�ním systémem FATRAFOL-T ve fázi, kdy je 
hydroizolace již zakrytá a nelze ji opravit jiným zp�sobem se používá chemická injektáž. Injektáž musí vždy provád�t 
pouze specializovaná firma s prokazatelnými zkušenostmi s provád�ním tohoto typu prací. P�ed za�átkem injektáže je 
vždy nutná odborná prohlídka na míst� a vyhodnocení rozsahu poruch. P�ed za�átkem sana�ních prací musí být 
realiza�ní firmou p�edložen konkrétní technologický postup prací. Navržený injektážní materiál musí být kompatibilní 
s hydroizola�ní fólií. Doporu�uje se p�edchozí konzultace a písemné schválení výrobce s použitím konkrétního 
injektážního materiálu. 

8. BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Problematika bezpe�nosti práce, ochrany zdraví p�i práci a požární ochrany je podrobn� zpracována v platném 
kmenovém KTP FATRAFOL-H v odst. 6. 

9. KONTROLA A P
EJÍMKA PRACÍ V SYSTÉMU FATRAFOL-T 

9.1 Obecné zásady 

Obecné zásady pro provád�ní kontrol hydroizola�ního systému FATRAFOL-T stanovuje podrobn� platný KTP 
FATRAFOL-H v odst. 7.1. 

9.2 Staveništní zkoušky hydroizolace 

Pravidla pro staveništní zkoušky kvality hydroizola�ního souvrství a zásady provád�ní zkoušek spoj� fólií 
hydroizola�ního systému FATRAFOL-T stanovuje podrobn� planý KTP-FATRAFOL-H v odst. 7.2. Pro systém 
FATRAFOL-T stejn� jako pro systém FATRAFOL-HP je charakteristické provád�ní dvoustopých svar� s vytvo�ením 
testovacího kanálku, umož�ujícího kontrolu p�etlakem. Princip zkoušky p�etlakem je popsán v KTP FATRAFOL-H 
v odst. 7.2.2.3. 
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10.  ZP�SOBILOST A VYBAVENÍ PRACOVNÍ �ETY IZOLATÉR�

Zp�sobilost a vybavení pracovní �ety izolatér� jsou shodné jako u systému FATRAFOL-H a jsou podrobn�
specifikovány v KTP FATRAFOL-H v odst. 8. 

Nad rámec b�žného p�ístrojového vybavení je v systému FATRAFOL-T nutno mít k dispozici: 

• sva�ovací automat s horkým klínem umož�ující provád�ní dvoustopých svar� – doporu�ený typ Herz Mion, 
Leister Twinny apod. 
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11. SEZNAM CITOVANÝCH NOREM 

Ozna�ení normy Název (�esky) Název (anglicky) 

�SN 73 0250 
Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 
geometrické p�esnosti. 

Geometric accuracy in building. Design geometrical 
accuracy. 

�SN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení Waterproofing of buildings – Basic provisions 

�SN P 73 0606 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – 
Základní ustanovení 

Waterproofing of buildings – Continuous sheet water 
proofing – Basic provisions 

�SN 73 7501 
Navrhování konstrukcí ražených podzemních 
objekt�

�SN 73 7507 Projektování tunel� pozemních komunikací  

�SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Eurocode: Basis of structural design 

�SN EN 13491 
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované 
pro použití jako hydroizolace p�i stavb� tunel� a 
podzemních staveb 

EN 13967 

Hydroizola�ní pásy a fólie – Plastové a pryžové 
pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a 
pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vod�
– Definice a charakteristiky 

EN ISO 1043-1 
Plasty – Zna�ky a zkratky – �ást 1: Základní 
polymery a jejich zvláštní charakteristiky 

Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: 
Basic polymers and thein special characteristics  

EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky Quality management systems – Requirements 

EN ISO 9712 
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a 
certifikace pracovník� NDT. 

Non-destructive testing – Qualification and certification 
of NDT personnel 

EN ISO 14001 
Systémy environmentálního managementu - 
Požadavky s návodem pro použití 

Environmental management systems - Requirements 
with guidance for use 
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Poznámky: 
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12.  ZÁSADY KONSTRUK�NÍHO 
EŠENÍ CHARAKTERISTICKÝCH DETAIL�

12.1 P�ehled detail�

Detail 101T Typické pr��ezy tunel� dle technologie výstavby 
Detail 102T Názvosloví �ástí ražených tunel�
Detail 103T Uzav�ený a otev�ený hydroizola�ní systém  

12.2 Typové skladby 

Detail 201T Hydroizola�ní souvrství bez ochranné vrstvy v ploše – TYPOVÁ SKLADBA A 
Detail 202T Hydroizola�ní souvrství s ochrannou vrstvou ze separa�ní textilie nebo PETEXDRENu 900 – TYPOVÁ 

SKLADBA B 
Detail 203T Hydroizola�ní souvrství s ochrannou vrstvou z PVC-P fólie – TYPOVÁ SKLADBA C 

12.2.1 Spoje fólií, zesílení v sektorech 
Detail 301T Dvoustopý svar 
Detail 302T Hydroizola�ní souvrství – zesílení v míst� pracovní spáry sekundárního ost�ní 
Detail 303T Spárový pás osazený v míst� pracovní spáry sekundárního ost�ní 

12.2.2 Injektážní systém 
Detail 401T Napojení injektážního potrubí na injektážní ter�e v typové skladb� C 

12.2.3 Etapová napojení 
Detail 501T Etapové napojení hydroizola�ního souvrství – 1. etapa 
Detail 502T Etapové napojení hydroizola�ního souvrství – 2. etapa 
Detail 503T Ukon�ení otev�eného hydroizola�ního souvrství nava�ením na spárový pás u drenážního potrubí 
Detail 504T Ukon�ení hydroizola�ního souvrství nava�ením na spárový pás u ústí tunelu 

12.2.4 Prostorové schéma instalace systému FATRAFOL-T  

Platí pro základní otev�ený hydroizola�ní systém, tj. typovou skladbu A. 
Detail 601T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 1.etapa  - výrub 
Detail 602T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 2.etapa - primární ost�ní (st�íkaný beton) 
Detail 603T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 3.etapa - instalace separa�ní textilie 
Detail 604T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 4.etapa - kotvení separa�ní textilie pomocí rondel�
Detail 605T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 5.etapa - instalace hydroizola�ní fólie ve spodní �ásti op��í 
Detail 606T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 6.etapa – nava�ení zesilující PVC-P fólie v míst� budoucí pracovní 

spáry sekundárního ost�ní 
Detail 607T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 7.etapa – betonáž dna a �ásti sekundárního ost�ní 
Detail 608T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 8.etapa – instalace hydroizola�ní fólie ve zbylé �ásti op��í a kaloty 
Detail 609T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 9.etapa – nava�ení zesilující PVC-P fólie po zbývajícím obvodu 

 op��í a kaloty 
Detail 610T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 10.etapa – betonáž sekundárního ost�ní po segmentech 
Detail 611T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 11.etapa - betonáž sekundárního ost�ní po segmentech, další 

segment 
Detail 612T Otev�ené hydroizola�ní souvrství – 12.etapa – po otev�ení tunelu 

12.3 Schematické nákresy detail�

Na následujících obrázcích je schematicky znázorn�no �ešení standardních typových detail�. 
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