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Anotace 
 

Bakalářská práce popisuje technické řešení stavby tunelového komplexu VMO 

Blanka Praha, části označené 0800 Prašný most - Špejchar. V úvodu je uvedený celkový 

rozsah budovaného VMO Blanka a jeho rozdělení na jednotlivé úseky. V první části práce 

je charakterizována lokalita stavby z hlediska umístění a geologie, ve druhé samotný popis 

metody odtěţování zeminy tunelového tubusu pod stropní deskou - modifikovaná milánská 

metoda. V další části je uvedeno strojní vybavení a následující část se věnuje 

bezpečnostním opatřením při realizaci této části stavebního díla. V závěru je provedeno 

zhodnocení tohoto řešení. 
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Annotation 
 

Bachelor thesis describes the technical design of the building VMO Blanka tunnel 

complex in Prague, the marked 0800 Prašný most - Špejchar. In the introduction, the 

overall extent of the tunnel built VMO Blanka and its allocation to individual sections. The 

first part is characterized by the construction site for the location and geology, itself in the 

second part of the method of tunnel excavation of soil below the ceiling plate tube - 

modified method of Milan. The next section lists equipment and machinery following 

section is devoted to security measures in the implementation of this part of the works. In 

conclusion, an assessment of the solution. 
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Úvod 
 
 
 Bakalářská práce se zabývá technickým řešením části stavby VMO Blanka a to 

úseku 0800 Prašný most – Špejchar, zejména však popisem samotného hloubením pod 

stropní deskou. Jedná se o úsek délky 658,37 m v pravotočivé zatáčce (R = 4,5 km) ve 

směru staničení od Prašného mostu se dvěma napojovacími rampami. Rampa č. 1 bude 

slouţit jako výjezdová směrem k Prašnému mostu a při výstavbě jako rampa obsluhující 

těţbu a rampa č. 2 - vjezdová rampa do tunelu směrem k Letné. Úsek je částí tunelového 

komplexu budovaného v období roku od 2007. Investorem této stavby je hlavní město 

Praha. 

 Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části 

Městského okruhu, jejíţ celková délka činí 6 382 m a doplní tak jiţ provozovanou část 

okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po 

zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2014, tak vznikne nejdelší tunel v České 

republice a nejdelší městský tunel v Evropě [17]. 

 

 

 

Obr. č. : 1    Mapa s jednotlivými úseky VMO 
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 Jiţ počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a 

následně výběr varianty vedení této části okruhu bylo jasné, ţe převáţnou část stavby bude 

třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i raţených, aby 

výstavba a především pak provoz a vzniklé kapacitní nároky komunikací minimálně 

ovlivňovaly své okolí. Tak vznikl souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující mezi 

křiţovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křiţovatkou Trója u 

nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky označeny [17]: 

 

 

stavba 

(ev.č.) 

úsek Celková 

délka tunelů 

(m) 

Tunely 

raţené 

délka (m) 

Tunely 

hloubené 

délka (m) 

9515 Myslbekova – Prašný most 1 400     550  850  

0800 Prašný most – Špejchar 660      660  

0079 Špejchar – Pelc, Tyrolka 3 410  2230  1180  

 

Tab. č. : 1   Jednotlivé úseky tunelů VMO a jejich délky 
 

 

 

 

 

1. Charakteristika lokality 

 

1.1    Popis lokality stavby 

 
Budovaná trasa okruhu prochází urbanizovaným prostředím střední části města na 

hranici historického jádra Prahy. Úsek převáţně kopíruje třídu Milady Horákové, která je 

hlavní propojovací trasou mezi východní a západní částí města v celém jeho severním 

segmentu (viz. Obr.č.: 1, Obr. č.: 2. a Obr. č.: 3). 
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Obr. č : 2   Mapa umístění stavby 

 

 

Tato část je, jak uţ z názvu vyplývá, vymezena na začátku úseku ulicí U Prašného 

mostu (Svatovítská) a na konci, v místě točny tramvají, ulicí Na Špejcharu.  

 
 

Obr. č. : 3    Situace s vymezením stavby 0800 Prašný most- Špejchar 
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1.2    Inženýrsko - geologické poměry 

 

Z hlediska geologických poměrů je celý projektovaný úsek hloubeného tunelu 

veden v pokryvných útvarech. V nejsvrchnějším patře se v celém území nacházejí naváţky 

proměnlivé mocnosti a charakteru. Pod nimi se nachází souvislá vrstva eolických 

sedimentů (spraše a sprašové hlíny) o mocnosti 6 aţ 14 m, která překrývá deluviální a 

fluviální sedimenty. Deluviální sedimenty (svahové hlíny a sutě) se vyskytují na začátku 

trasy ve staničení od km 3,740 do 4,010. Maximální mocnosti aţ 13 m dosahují na začátku 

úseku. Fluviální sedimenty dejvické terasy (písky a štěrky) svým plošným rozšířením 

představují nejhojněji zastoupené zeminy pokryvných útvarů. Průměrná mocnost těchto 

sedimentů je 8 – 10 m. Skalní podloţí ordovického stáří je v celém zájmovém území 

tvořeno prachovitými, písčitými aţ drobovými břidlicemi souvrství letenského. Skalní 

podloţí se vůči terénu nachází v proměnlivých hloubkách, které se pohybují od 31 m na 

začátku úseku aţ do 18 m na konci úseku. Na povrchu jsou břidlice rozloţené o mocnosti 

0,4 – 1,2 m a mají charakter soudrţných zemin. Pod nimi se nacházejí horniny zvětralé o 

mocnosti 1,2 aţ 2,0 m. Svými mechanickými vlastnostmi se blíţí k nesoudrţným zeminám. 

Hlouběji se nachází horizont navětralých břidlic, které lze podle mechanického chování 

přiřadit k poloskalním horninám a horizont nezvětralých břidlic leţící v hloubkách větších 

něţ 20 a 34 m. 

Z pohledu hydrogeologického se v pokryvných útvarech nachází ustálená hladina 

podzemní vody, která se na začátku trasy vyskytuje v hloubce 25 m a na konci trasy           

v hloubce 15 m pod terénem. Hladina podzemní vody se vyskytuje ve fluviálních 

sedimentech dejvické terasy. Vydatnost podzemní vody je závislá na jejich propustnosti. 

Koeficient propustnosti se pohybuje mezi hodnotami n x 10-1 aţ 10-3 cm/s. Dle výsledků 

podrobného IG průzkumu se jedná o vody slabě agresivní (XA1) [9]. 

Jednotlivý průběh geologických vrstev je schematicky zakreslen v příloze č. 2 a 

v příloze č. 4. 
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2. Technologie provádění výkopu 

 
 

 2.1    Seznam konstrukčních řešení výstavby tunelu hlavní trasy 

            VMO Blanka 

 

Celý tunelový komplex Blanka se skládá z několika těsně na sebe navazujících 

tunelových úseků, tvořených jak tunely raţenými, tak i hloubenými. 

 Veškeré raţené tunely jsou navrţeny jako dvouplášťové, realizované konvenčním 

postupem pomocí Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). Ostění i mezilehlá izolace 

jsou uzavřené. Pro zajištění výrubu bude pouţito primární ostění ze stříkaného betonu, 

vyztuţené příhradovými rámy z betonářské výztuţe, svařovanými ocelovými sítěmi a 

svorníky. Raţba bude probíhat členěným výrubem. Jako doplňující opatření budou v 

kritických úsecích prováděny sanační injektáţe okolního prostředí, trysková injektáţ, 

mikropilotové deštníky, protiklenba kaloty, úprava členění pobírání, případně kombinace 

uvedených úprav. 

Hloubené tunely klasické jsou navrţeny vţdy do otevřené stavební jámy zajištěné 

buď kotvenými podzemními, záporovými, nebo mikropilotovými stěnami, případně 

svahováním nebo kotvenou skalní stěnou. Nosnou rámovou konstrukci tunelu tvoří spodní 

základová deska, s instalačním kanálem, se stěnami a rovným stropem, případně s horní 

klenbou. Veškeré konstrukce jsou monolitické ţelezobetonové, rovněţ s přidáním PP 

vláken. Tento typ konstrukcí je vyuţíván v místech se sloţitou prostorovou dispozicí u 

definitivních portálů, v místech napojení na raţenou část, v místech, kde jsou k tunelu do 

stavební jámy umístěny další objekty, jako technologická centra, podzemní garáţe, nebo 

křiţovatkové napojovací rampy [16]. 

 

 

 2.2    Technologie úseku Prašný most - Špejchar 
 

 

V tomto úseku byl navrţen hloubený tunel s čelním odtěţováním nazývaný jako 

modifikovaná milánská metoda nebo také hloubený tunel pod stropní deskou. 
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Tato metoda byla poprvé pouţita v r. 1956 při výstavbě podzemní dráhy v Miláně a 

od té doby se v různých modifikacích pouţívá dodnes. 

 
 

2.2.1 Popis konstrukčního řešení 
 

 
Postup výstavby spočívá ve vytvoření podzemních konstrukčních monolitických 

stěn z povrchu, případně ze zajištěného předvýkopu stavební jámy. Dále se na srovnaném 

povrchu dna stavební jámy vybetonuje definitivní nosná konstrukce stropu (uloţená na 

hlavy podzemních stěn), která se po dozrání zasype [10]. Na povrchu se tak mohou provést 

finální úpravy a obnovit provoz. Odtěţení vlastního profilu tunelu se provádí aţ po 

dokončení celého úseku ze zajištěné stavební jámy čelním odtěţováním, raţbou klasickými 

tunelářskými mechanizmy. V celé délce mají tunely tohoto uspořádání společnou střední 

stěnu. V příčném řezu je tubus tunelu tvořen spodní rozpěrnou ţelezobetonovou deskou, 

podzemními stěnami vetknutými do únosného podloţí a stropní ţelezobetonovou deskou. 

 

 

 

Obr. č .: 4    Schéma provádění modifikované milánské metody 

 

Toto konstrukční řešení (MMM) je pouţito v místech s velmi stísněnými 

prostorovými podmínkami a v místech s nutností minimalizace časového omezení provozu 

na povrchu. Jak jiţ bylo zmíněno v popisu lokality stavby, trasa je vedena převáţně třídou 

Milady Horákové, jedné z hlavních komunikací města Prahy, velmi dopravně zatíţenou 
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s velkým podílem MHD (tramvaje, autobusy). V těsné blízkosti trasy VMO se nachází 

ţelezniční trať Praha – Kladno s nádraţím Dejvice. Budované tunely vedou těsně nad 

eskalátorovým tunelem stanice metra Hradčanská v blízkosti jeho zaústěni do vestibulu. 

Východně od křiţovatky Špejchar jsou potom tunely sevřeny stávající povrchovou 

zástavbou, jejíţ přístupnost musela být po celou dobu výstavby zachována. Proto zde byla 

zvolena tato technologie pro maximální vyuţití všech jejích výhod, zejména velmi 

výraznému zkrácení doby povrchových záborů, tedy moţnost rychlého obnovení provozu 

na povrchu ještě v průběhu odtěţování horniny z tunelu. 

V celém úseku městského okruhu Praţský most – Špejchar byla vybudována 

dvojice silničních hloubených tunelů obdélníkového průřezu, jejichţ střední dělící stěna je 

společná. Od začátku úseku (Prašný most) aţ po ústí vjezdové či výjezdové rampy jsou 

oba tunely dvoupruhové, dále aţ do konce úseku pokračují oba tunely jako třípruhové. 

Základní šířka vozovky mezi obrubníky pro dva jízdní pruhy je 8,0 m, pro tři jízdní pruhy 

je 11,5 m, oboustranný obsluţný chodník je šířky 1,0 m. Minimální světlá šířka 

dvoupruhového tunelu je tedy 10,4 m a třípruhového 13,9 m. Minimální světlá výška od 

nivelety komunikace ke stropní konstrukci činí 5,9 m. Ve střední dělicí stěně jsou mezi 

sousedními tunely technické průchody opatřené protipoţárními dveřmi. Jedná se o tři 

průchody v km 3,892, km 4,137 a km 4,387. V těchto místech jsou také umístěny niky pro 

umístění SOS skříní a schodišť pro sestup do technických chodeb (viz. Příloha č.3). 

Technické chodby jsou  pode dnem v podélné ose obou tunelů. Tyto chodby o šířce 2,4 m 

a výšce 2,6 m slouţí pro instalaci technologických vedení. V místech kde jsou situovány 

poklopy pro sestup do technických chodeb z úrovně obsluţných chodníků jsou podélné 

chodby příčně propojeny a současně odděleny protipoţárními dveřmi. 

Obvodové stěny i střední dělicí stěna jsou uvaţovány jako konstrukční podzemní 

stěny z monolitického ţelezobetonu. Tloušťka obvodových stěn i střední dělicí stěny        

je 0,8 m. Podzemní stěny, které jsou současně nosnými stěnami tunelů, jsou rozepřeny 

stropní a základovou deskou a nejsou tudíţ kotvené. Hloubka podzemních stěn závisí na 

úrovni skalního podloţí, na hladině podzemní vody a hloubce tunelu pod povrchem. U 

kaţdé podzemní stěny je v líci tunelu uvaţován rezervní prostor o šířce 200 mm. Tento 

prostor slouţí jednak pro stavební tolerance při provádění podzemních stěn a dále pro 

obloţení těchto stěn keramickým obkladem. 
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Stavební provádění hloubeného tunelu technologií MMM pro přípravu samotné 

těţby z vnitřku tunelu lze rozdělit do několika fází: 

1. fáze – spočívá v odstranění povrchových vrstev a vytvoření srovnané úrovně 

terénu. V místě stavby 0800 byly odstraněny zpevněné vrstvy vozovek a chodníků, 

tramvajová trať vč. trolejového vedení, sloupy VO, byla provedena skrývka ornice, 

odpojeny a přeloţeny inţenýrské sítě. 

2. fáze – záporové paţení (zajištění jámy), odtěţování zeminy pro realizaci stropu a 

podzemních stěn na srovnanou úroveň. Před samotným odtěţením bylo zapotřebí zhotovit 

záporové paţení - provedení vrtů  600 mm, osazení zápor (ocelové válcované profily      

I 320), zabetonování jejich pat betonem do úrovně dna jámy (výšková úroveň budoucího 

stropu tunelu) a vyplnění zbytku vrtu aţ k povrchu stabilizací. Při hloubení jámy se za 

příruby odkrytých válcovaných profilů osadilo vodorovné paţení tvořené dřevěnými 

paţinami tl. 120, 100 a 80 mm. V předepsaných úrovních, daných statickým výpočtem, 

byly ukotveny zápory. Ve vodorovném směru se osadily ocelové převázky, které byly 

tvořeny dvojicí válcovaných profilů U 200 (horní řada) a U 240 (spodní řada). Ocelové 

převázky se osadily před vnitřní přírubu válcovaného I profilu. Mezi stěnou budoucího 

hloubeného tunelu a paţením byla vytvořena šířka pracovního prostoru 1500 mm. 

Odtěţená zemina byla uloţena na meziskládku v prostoru ZS pro pouţití na zpětný zásyp, 

přebytek odvezen na skládku. Příčný sklon dna jámy byl urovnán na 0%, v místě 

budoucích podzemních stěn byla vytvořena prohlubeň 200 mm na úroveň pracovní spáry 

stěny/strop. Odtěţování jámy probíhalo s technologickými přestávkami na aktivaci 

zemních kotev záporového paţení. Ihned po osazení paţin byl proveden zásyp mezi 

paţinou a stěnou výkopu stabilizací (min. 80 kg cementu na 1 m
3 

směsi). Prostor za spodní 

paţinou jednotlivých výškových kroků paţení (výkopu) byl utěsněn dřevitou vlnou tak, 

aby při odtěţování další úrovně nedošlo k vypadávání zeminy za vrchními paţinami. 

V případě lokálních výskytů sypkých hornin (štěrkopísky, písky) byly paţiny osazovány 

jednotlivě při postupném odtěţování a průběţném zatlačování paţin na danou hloubku. 

Odvodnění v této fázi je řešeno podélným sklonem jámy a čerpacími jímkami umístěnými 

v nejniţším pracovním místě. 

3. fáze – vodicí zídky, podzemní stěny, podklad pod stropní konstrukcí - realizace 

podzemních stěn probíhá v prostoru mezi vodícími zídkami ve vytěţené rýze zapaţené 
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bentonitovou suspenzí. Betonové vodící zídky byly provedeny v tloušťce 200 – 250 mm a 

výšce 1000 mm. Světlost mezi vodícími zídkami je 870 mm pro podzemní stěnu               

tl. 800 mm. Koruna vodících zídek pro podzemní stěny je na úrovni budoucí pracovní 

spáry stěny/strop. Vodící zídky byly provedeny z betonu C 12/15, betonovány do výkopu a 

vyztuţeny ocelovou KARI sítí. Slouţí především k vedení stroje při hloubení rýhy pro 

podzemní stěny, zpevňují horní část rýhy a tím zamezují lokálním sesuvům zeminy a 

prostor mezi nimi slouţí jako pomocná zásobárna paţící suspenze. Těţba rýh pro 

podzemní stěny byla prováděna hranatým košovitým drapákem 250/80 cm pod ochranou 

paţící bentonitové suspenze ze dna stavební jámy pro strop a stěny. Během hloubení se 

neustále doplňuje bentonitová suspenze, aby neklesala pod úroveň vodicích zídek. 

Podzemní konstrukční stěny tunelu byly realizovány do suspenzí zapaţené rýhy po 

lamelách délky 5,6 - 6,2 m. Po osazení armokošů pomocí jeřábu byly betonovány stěny 

z betonu C30/37-XA2 s povoleným průsakem do 50 mm. Betonáţ stěn se provádí na celou 

výšku (průměrná výška 14 m). Z podélné pracovní spáry přesahuje do stropu výztuţ a 

v místě pracovních spár příčných jednotlivých lamel stěny těsnící spárový PVC pás. Mezi 

jednotlivými lamelami neprobíhá podélná výztuţ. Přípravou podkladních vrstev pro 

betonáţ stropu je zhutněný podklad stávající vhodné, geologem stavby posouzené únosné 

zeminy a pokládka ŠP vrstvy tloušťky 500 mm. ŠP vrstva je rozdělena na 400 mm frakce 

16-32 a 100 mm frakce 8-16. Na ŠP zhutněnou vrstvu byla vytvořena podkladní betonová 

mazanina z betonu třídy C16/20 s výztuţnou sítí KARI 150 x 150 x 4 mm v tloušťce     

100 mm. Horní povrch ŠP i podkladní betonové vrstvy je v příčném směru vodorovný, 

v podélném sleduje niveletu tunelové trouby. Na zatvrdlý podkladní beton se uloţí 

separační fólie tvořená geotextilií s kašírovanou PE fólií. Po betonáţi je spára vnějších stěn 

se stropem natřena krystalizačním nátěrem, je vyfrézována podélná dráţka (25 x 5-10 mm) 

mezi výztuţí a osazen 2x bobtnavý pásek. V místech měření bludných proudů jsou 

umístěny svařované sítě pro vodivé propojení výztuţe v příčném řezu. 

4. fáze – betonáţ stropu- pouţitý je beton C30/37 XF2 s vlákny PP s povoleným 

průsakem do 50 mm. V dilatačních a pracovních spárách je osazen vnitřní těsnící pás PVC, 

v pracovní spáře navíc bobtnavý pásek, v dilatační spáře extrudovaný polystyren. Betonáţ 

stropní desky byla prováděna vţdy na celou šířku tunelu přes oba tubusy. V podélném 

směru se postupovalo na délku pracovních sekcí, s tím, ţe přes pracovní spáru musí 

přesahovat podélná výztuţ. Po výšce stropní desky bylo z důvodu omezení vzniku 
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hydratačního tepla a s tím spojených objemových změn betonu navrţeno rozdělení 

betonáţe do dvou vrstev. 1.vrstva je do výšky 0,5 m nad spodní líc stropní desky, 2.vrstva 

je zbytek aţ k hornímu líci, který je v příčném směru skloněn směrem od střední stěny. 

Výplňová betonáţ mezi boky stropu a zajištění stavební jámy betonem třídy C8/10 X0. 

Horní líc výplňového betonu bude skloněn min. 1% od tunelu ven. Před betonáţí bude 

z venku utěsněna spára stěny/strop těsnícím tmelem. 

 

 

 

Obr. č. : 5    Zajištěná stavební jáma, výztuž stropu dilatačního dílu (lamely) 

 

5. fáze – následně po zatvrdnutí stropu byl proveden zpětný zásyp. Jako zpětného 

zásypového materiálu do úrovně cca 0,5 m pod definitivní povrch bylo na stropy 

hloubených tunelů úseku Dejvice pouţito zlepšeného zemního materiálu pomocí pojiva, 

v tomto případě 3% vápenné stabilizace. V rámci zpětných zásypů byly odstraněny 1,5 m 

pod povrchem zápory a postupně po celé výšce záporového paţení deaktivovány kotvy a 

odstraněny paţiny. Zemní zásyp bude v konečném stavu slouţit jako podloţí silniční a 

tramvajové komunikace v ulici Milady Horákové. Při realizaci zásypů byly provedeny 

plánované přeloţky inţenýrských sítí a obnovena infrastruktura na povrchu. 
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Tab. č. : 2    Teoretické  kubatury spotřeby betonu na 1bm tunelu  

 

6. fáze – samotné odtěţení tubusu pod stropní deskou - viz.následující kapitola 2.2.2. 

7. fáze – podkladní vrstvy, konstrukce technické chodby - po vyhloubení profilu 

tunelu, včetně profilu konstrukce technické chodby bylo následujícím krokem vytvoření 

podkladních a drenáţních vrstev. Jako drenáţní vrstva a podklad byla navrţena vrstva ze 

štěrkodrti frakce 8-32 mm v tloušťce 150 mm a na ní vybetonována vrstva z betonu třídy 

C16/20 X0 s výztuţnou KARI sítí 150 x 150 x 4 mm v tloušťce 100 mm. Horní povrch ŠD 

i podkladní betonové vrstvy jsou v příčném směru vodorovné, v podélném sleduje niveletu 

tunelové trouby. Ve svahu (60 ) u betonových bloků spodní desky vedle technických 

chodeb není ŠD podsyp, ale pouze betonová vrstva, kterou bylo nutné vytvořit 

bezprostředně po odtěţení svahu jako zábranu proti jeho sesouvání. Dále v technologickém 

postupu přišla na řadu betonáţ desky dna technické chodby z betonu C25/30 XA1 

s povoleným průsakem do 50 mm. Z pracovní spáry přesahuje do bloků výztuţ, těsnící 

spárový plech a spára je v celé ploše natřena krystalizačním nátěrem, v dilatacích je osazen 

vnější těsnící pás PVC. V příčných pracovních spárách je osazen těsnící plech a bobtnavý 

pásek. Betonáţ dna se provádí vţdy na celou délku sekce. Vyfrézování podélných dráţek 

do stěn (75 x 150 mm), zavrtání a vlepení smykové výztuţe do stěn. Spára s ozuby na 

stěnách bude natřena krystalizačním nátěrem a do obou ozubů se vlepí bobtnavý těsnící 

pásek. Betonáţ spodní rozpěrné desky s betonovými bloky z betonu C25/30 XA1 

s povoleným průsakem do 50 mm. Do dilatační spáry je vloţen vnější těsnící dilatační pás 

PVC a bentonitové panely, v příčných pracovních spárách je osazen těsnící plech a 

bobtnavý pásek. Betonáţ dna se provádí vţdy na celou délku sekce. Z ozubu pro uloţení 

mostovky přečnívají kotevní trny. 

Teoretické kubatury betonu v ostění na bm tunelu  

Dvoutubus 

běţný profil 

          m
3 

  Strop C30/37XF2+PP ŢB 44,4 

  Stěny  C30/37XA2 ŢB 29,2 

  Spodní rozpěrná deska s bloky, dno C25/30 XA1 ŢB+prostý 31,7 

  Mostovka C30/37 XC1 ŢB 1,4 



Jakub Pešek: Hloubený silniční tunel Blanka městského okruhu Praha, část Prašný Most - Špejchar 

2012                                                                                                                                     12 

 

 

 

Obr. č. : 6    Podkladní vrstvy a armatura k betonáži technické chodby 

 

8. fáze – betonáţ mostovky, těsnění lamel, ošetření stěn - zřízení mostovky z betonu 

C30/37 XC1. Před betonáţí je do svislé spáry ozubu pro uloţení mostovky umístěn těsnící 

bentonitový pásek. Mostovky byla betonována po pracovních sekcích dle RDS, s tím, ţe 

přes pracovní spáru musí přesahovat podélná výztuţ a vloţí se do ní těsnící spárový plech. 

Dotěsnění podzemních stěn proti průsaku podzemní vody pomocí chemické injektáţe přes 

vrty do spár jednotlivých lamel, v rozsahu cca 1,0 m nad spodní desku. Tyto práce se 

prováděly dle skutečně zastiţeného stavu. Dále byl systémově srovnán vnitřní líc 

podzemních stěn odfrézováním o max. 50 mm, za podmínky dodrţení krytí vnitřní výztuţe 

min. 50 mm. 

9. fáze – vnitřní konstrukce, dokončující práce, keramický obklad tubusu, zřízení 

vozovky vč. VDZ , provozní soubory, vybavení technických chodeb. 
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2.2.2 Hloubení pod stropní deskou 
 

 

Tunely byly čelně odtěţovány z prostoru stavební jámy výjezdové rampy         

(rampa č.1) - z úrovně předvýkopu rampy (viz. obr.č.: 7). Statický výpočet předpokládal 

umoţnění nezávislého odtěţování jak severního tak jiţního tunelu bez ohledu na postup 

prací v druhém tubusu. Při odtěţování v prostoru základové spáry bylo třeba dbát zvýšené 

opatrnosti proti narušení vetknutí podzemních stěn do podloţí. Dále bylo třeba dbát 

opatrnosti proti poškození povrchů definitivních konstrukcí stavební mechanizací při 

odtěţování, zejména u stropu.  

Termín na samotné odtěţení profilu tunelové trouby byl stanoven v harmonogramu 

stavby na 5 měsíců v období jara 2009, dále z důvodu zpoţdění předcházejících a 

přípravných prací posunut na prosinec 2009 aţ duben 2010. Celková kubatura vytěţené 

zeminy je 145 000 m
3
, z toho přibliţně 110 000 m

3
 tvoří základní obdélníkový profil 

tunelu a zbytek objemu činí výkop konstrukce profilu technické chodby.  

 

 

 

Obr. č. : 7    Schematická situace hloubeného tunelu rozdělena na dilatační díly 

 

Pro splnění harmonogramu stavby byl předpoklad postupovat na 3 čelby 

s následnými termíny zahájení prací: 

Čelba A- nástup 12/2009, s postupem těţby od rampy č.1 k dilatačnímu dílu E/6 (viz. 

obr.č.: 7) severní tunelové trouby a následně ve stejném rozsahu jiţní tunelovou troubu. 
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Čelba B- nástup 1/2010, s postupem od jiţ vytěţené dilatace A/2 na druhou stranu od čelby 

A, směrem k dilatačnímu dílu G1 a následně ve stejném rozsahu jiţní tunelovou troubu. 

Čelba C- nástup 2/2010, s úkolem vyhloubení výkopu pro technickou chodbu v celé délce 

obou tunelů. 

Pouţití a typ strojního vybavení v tomto původním návrhu předpokládal- rypadlo 

na čelbě zajišťující jak samotnou těţbu, tak nakládku. Odvoz na meziskládku, popř. rovnou 

na určenou skládku měly zajišťovat klasická NA s max. nosností 20 t a objemem naloţené 

rubaniny 11 m
3
. Pro splnění termínu s tímto návrhem byl vypočten průměrný denní výkon 

jedné čelby na 600 – 650 m
3
 vytěţené a odvezené zeminy. 

Při posouzení všech ekonomických hledisek a výpočtem nákladů tohoto postupu 

byla navrţena varianta č. 2.  Pouţití menšího mnoţství strojů s většími výkony, menší 

počet pracovníků a zmenšení pohybu NA v tunelu. 

Na čelbu bylo navrţeno velké pásové rypadlo s teoretickým hodinovým výkonem 

samotné těţby aţ 180 m
3
. Nakládku zajišťoval pásový nakladač s objemem lopaty 3,2 m

3
 a 

pro odvoz byl navrţen kloubový dampr s nosností 36 t objemem naloţené rubaniny 19 m
3
. 

Výhodou této varianty byly také náklady ušetřené při zřizování větrání a omezení 

rizikovosti práce sníţeným počtem pracovníků a mechanizace pohybující se v prostoru 

tunelu. Denní výkon těţby pro tento postup byl spočten na 1100 aţ 1200 m
3
 na jednu 

čelbu, coţ plně postačovalo splnění termínu dokončení výkopů pod stropem v tomto 

strojním obsazení. 

Samotná těţba probíhala následujícím způsobem. Rypadlo pohybující se na čelbě 

provádělo pouze samotné odtěţování horniny pod stropní konstrukcí. Pro nakládku dampru 

slouţil pásový nakladač pohybující se za ním. Po naloţení dampr odjíţdí na mezideponii. 

Nakladač mezitím odebírá zeminu z prostoru čelby, uvolňuje manipulační prostor rypadlu, 

popř, srovnává podloţí a čeká na další nakládku, rypadlo pokračuje kontinuálně. Dampr po 

vyloţení couvá, popř. s moţností vytočení se v prostoru cesty najíţdí zpět k nakladači, 

který provede nakládku a celý cyklus se opakuje. Při uvaţovaném výkonu 1200 m
3
 za 

směnu má rypadlo i nakladač na manipulaci s 1 m
3
 cca 2,5 minuty, dampr při 60 cyklech, 

průměrné přepravní vzdálenosti čelba- mezideponie 600 m a odečtení prostojů při nakládce 

a vykládce se musí pohybovat průměrnou rychlostí 10 km/h. Při postupu těţby směrem od 

výjezdové rampy se postupně prodluţovaly vzdálenosti trasy odvozů, bylo tedy 
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efektivnější pro omezení případných prostojů mechanizace na čelbě pouţití dvou damprů. 

Při pouţití dvou vozidel se v tunelu nachází vţdy jen jedno, druhé čeká připraveno na 

vjezdu a začíná najíţdět aţ po vyjetí prvního.  

Výkopové práce z hlediska příčného profilu byly prováděny na dvě etapy. V první 

etapě byl odtěţen výkopek v celé délce v obdélníkovém průřezu na výšku cca 6 m a při 

zpáteční cestě byl částečně odtěţen materiál z profilu technologické chodby (viz.       

Příloha č.: 2 Vzorové příčné řezy). Následně byl profil tunelu začištěn menším rypadlem 

(viz. kapitola 3.1 Mechanizace pro provádění těţby, nakládky a odvozu), zhutněn podklad 

a vysvahovány boky konstrukce technologické chodby. Základová spára byla vyspádována 

v příčném sklonu 1,5% a v podélném rovnoběţně s podélným sklonem tunelové trouby. 

Vyspádování v příčném směru je k drenáţi umístěné pode dnem technické chodby. 

Drenáţní potrubí je z PVC  200 mm a slouţí pro odvod povrchových vod při realizaci 

(viz. kapitola 3.2.3 Odvodnění). Vlastní odtěţování probíhalo po etáţích, nejprve byla 

odtěţena severní tunelová trouba od výjezdové rampy č.1  směrem k Prašnému mostu, poté 

druhá polovina. Následně byla vytěţena hornina z  jiţní tunelové trouby stejným postupem 

těţby (viz. Obr. č: 7). 

 V profilu tunelu se z části nacházely pokryvné vrstvy fluviálních sedimentů - 

písčitých hlín. Zatřídění této horniny podle třídy těţitelnosti je hornina tř. 3 - kopné 

horniny, rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem [2]. Vytěţený materiál, byl uloţen na 

mezideponii v prostoru zařízení staveniště, odkud byl průběţně odváţen přímo na skládky, 

z části dále pouţit do zásypů na základě jeho posouzení o vhodnosti geologem stavby. 

Spolu s odtěţováním zemního materiálu byl odebírán i podkladní ŠP, vnitřní vodící zídky a 

podkladní beton se separační fólií pod stropem. Tento vybouraný materiál musel být tříděn 

od zbytku výkopu a dopravován zvlášť na skládku. Pro výkopové práce byla vymezena 

8000 m
3
 mezideponie v prostoru CZS ve vzdálenosti 200 m od výjezdové rampy. Figura 

mezideponie byla udrţována pomocí pásového rypadla, které zároveň slouţilo pro 

nakládku NA při odvozu vytěţeného materiálu na skládku popř. k jinému vyuţití. 

Vzhledem k poloze mezideponie (centrum Prahy) bylo zapotřebí odvozy na skládky 

plánovat v časných ranních a v pozdních večerních hodinách nájezdem většího počtu 

návěsů a souprav. Při objemu mezideponie stačilo odvozy uskutečňovat jeden krát za 

týden. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (období těţby a odvozů prosinec – 
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duben) se v prostoru výjezdu u CZS zřídil prostor na očistu NA opouštějící staveniště a 

provizorní panelová vnitrostaveništní komunikace byla průběţně udrţována a čištěna.  

 

 
 

3. Strojní vybavení jednotlivých operací 
 

 

3.1. Mechanizace pro provádění těžby, nakládky, odvozu 

 
 

Těžba 
 

1 x velké rypadlo 

pouţitý typ: Caterpillar 323D 

 

Velké pásové rypadlo s moţností výměny lţíce za kladivo, slouţí pro hrubou těţbu, 

proráţku milánských stěn, odstranění podkladních vrstev stropní konstrukce tunelu. Hlavní 

stroj pro odtěţování zeminy pod stropem. 

 

 

Caterpillar 323D 

Výkon motoru: 110 kW 

Max. dosah ramene: 10,2 m 

Objem pouţité lţíce: 1,2 m3 

Provozní hmotnost: 22 t 
 

 

    Tab. č. : 3    Technické parametry pásového rypadla  Caterpillar 323D [16] 
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Obr. č. : 8    Pásové rypadlo CAT 323D při zahájení těžby (24. 11. 09) pod stropní deskou u výjezdové rampy 

 
 

1 x malé pásové rypadlo 

pouţitý typ: Caterpillar 312C 

 

Malé pásové rypadlo s moţností pouţití kladiva a svahové lţíce pro úpravu svahů 

konstrukce rýhy technické chodby pod komunikací tunelu. Dále slouţilo pro začisťovací 

práce povrchu stropní konstrukce, výkop odvodňovacích rýh a jímek, dokončovací a 

drobné zemní práce. 

 

 

Caterpillar 312C 

Výkon motoru: 67 kW 

Max. dosah ramene: 10,2 m 

Objem pouţité lţíce: 0,4 m3 

Provozní hmotnost: 13 t 
     

Tab. č. : 4    Technické parametry pásového rypadla  Caterpillar 312C [16] 
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Nakládka 
 
1 x nakladač 

pouţitý typ: Caterpillar 973C 

 

Velký pásový nakladač slouţí pro nakládku vytěţené zeminy na dopravní 

prostředek. V určitých momentech byl také pouţit jako prostředek pro samotnou těţbu. 

Pouţití pásového nakladače má oproti kolovému velkou výhodu v jeho manipulačním 

prostoru, který je jen o něco málo větší neţ je on sám, coţ maximálně vyhovuje stísněným 

podmínkám při zemních pracích v prostoru pod stropní deskou. Pouţitý typ je v 

současnosti největší vyráběný stroj svého druhu. Nakladač pohání šestiválec o objemu 8,8 

litru s výkonem 196 kW a spotřebou mezi 25 - 35 litry nafty za hodinu. S objemem nádrţe 

621 litrů tak můţe pracovat téměř dva dny na jedno natankování. Hydraulický systém, 

který je spojen s elektronikou motoru, si dokáţe pomocí čidel dodávat tlak do 

nejzatěţovanějších částí a celému stroji dává velkou vylamovací sílu aţ 250 kN. Hmotnost 

naloţeného materiálu si díky váţícímu zařízení dokáţe změřit sám strojník, coţ 

zefektivňuje jeho práci. 

 

 
Caterpillar 973C 

Výkon motoru: 196 kW 

Max. rychlost: 11 km/h 

Objem lopaty: 3,2 m3 

Max.zdvih lopaty: 3,2 m 

Provozní hmotnost: 28 t 

 
Tab. č. : 5    Technické parametry pásového nakladače  Caterpillar 973C [16] 
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Obr. č. : 9    Pásový nakladač CAT 973C 

 
Odvoz 
 
1-2 x dampr: 

pouţitý typ: Caterpillar 735 

 

K odvozu vytěţené zeminy z čelby byl navrţen dampr oproti klasickým tří případně 

čtyřosým NA z důvodu jeho větší, aţ dvojnásobné nosnosti, a z toho plynoucí větší 

efektivnosti. Kloubový dampr byl zvolen pro snaţší otáčení ve stísněných podmínkách 

tunelu. Při postupu odtěţování zeminy byly postupně prodluţovány trasy odvozu zeminy 

na meziskládku vně tunelu, bylo tedy zapotřebí nasazení ještě jednoho dampru pro 

omezení případných prostojů nakladače a hromadění zeminy v prostoru čelby. 

 
Caterpillar 735 

Výkon motoru: 313 kW 

Max. rychlost: 55 km/h 

Max. nosnost: 36 t 

Provozní hmotnost: 31 t 
     

Tab. č. : 6    Technické parametry kloubového dampru  Caterpillar 735 [16] 
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Pro další odvozy zeminy na trase meziskládka- skládka byly pouţity klasické NA.  

 
 

 
 

Obr. č. : 10  Kloubový dampr CAT 735 u stěny mezi STT a výjezdovou rampou 

 
 
Ostatní zařízení 
 
Zemní válec, pojízdná plošina, teleskopický manipulátor, malá mechanizace 
 

 

3.2. Pomocné vybavení při těžbě 

                
  3.2.1. Větrání 

 

Jelikoţ odtěţování zeminy v profilech hloubených tunelů tohoto úseku bylo 

prováděno pod jiţ vybetonovanou stropní deskou, bylo třeba prostor tunelů při odtěţování 

odvětrávat. Bylo navrţeno větrání separátní. Pomocí lutnového tahu a lutnového 

ventilátoru jsou dodávány potřebné čerstvé větry z průchodního větrního proudu na čelbu 
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dlouhého důlního díla. Můţe být pouţito způsobu sacího, foukacího, případně 

kombinovaného. V tomto případě bylo pouţito větrání separátní foukací. 

Při foukacím separátním větrání jsou vtaţné větry vedeny v lutnách do čelby, 

kdeţto otevřeným profilem chodby postupují větry obohacené obsahem škodlivin. 

Výhodou je intenzivnější pohyb větrů v čelbě, coţ má za následek lepší ředění škodlivých 

plynů, vynášení prachu z čelby a chladicího účinku [3]. 

Pro odvětrání byl pouţit ventilátor Korfmann AL 14–900 umístěný v předportálí u 

výjezdové rampy. Uvedený ventilátor zajistil jak poţadované mnoţství čerstvých větrů – 

28,3 m
3
. s

-1
 tak potřebný tlak 2162 Pa, hodnot spočítaných dle profilu a délky tunelových 

trub a mechanizace pohybující se uvnitř tunelu. Rozhodujícím kritériem pro výpočet 

potřebného mnoţství čerstvých větrů byla délka tunelu, příčný profil tunelové trouby a její 

podélný sklon. Dále také koncentrace pohybu a typ mechanizace v tunelu. Vedení větrů 

bylo na straně výtlaku realizováno pomocí lutnového tahu flexibilního nevyztuţeného o 

průměru 1200 mm a na straně sání pomocí lutnového tahu flexibilního vyztuţeného o 

průměru 1200 mm. Vzdálenost luten od čelby je při foukacím způsobu separátního větrání 

u třípruhového tunelu spočítána a stanovena na 24 m a u dvoupruhového tunelu 30 m. 

Vyústění lutnového tahu od zaústění sjezdové rampy do hloubených tunelů muselo být 

v dostatečné vzdálenosti, aby nemohlo dojít k přisávání mdlých větrů zpět na pracoviště a 

sání lutnového tahu muselo být situováno tak, aby nedošlo k přisávání prašných částic 

případně výfukových zplodin z aut. Prodluţování, zavěšování, spojování a těsnění 

lutnového tahu bylo prováděno proškolenými pracovníky s dodrţováním podmínek 

stanovených samostatným technologickým postupem. Hlavní důraz byl především kladen 

na montáţ lutnového tahu, která musí být plynulá, bez přesahů ve spojích mezi 

jednotlivými lutnami a bez zbytečných netěsností. Veškerá kolena a odbočení musí být téţ 

plynulá bez ostrých hran, aby nedocházelo k neúměrným ztrátám a větším odporům. 

 
  3.2.2 Osvětlení  

 

Svítidla byla navrţena zářivková typ TCW 216 vzdálena od sebe 9 m (od osy 

svítidla) a osazena v jedné řadě ve středu stropní konstrukce kaţdého tubusu a rampy. Byla 

umístěna po celé délce a upevněna na ocelové konstrukci kotvené do stropu tunelu. 

Osazována byla postupně dle postupu čelby. Potřebná el. energie byla odebírána 

z trafostanic zbudovaných v rámci CZS. Přímé osvětlení čelby bylo zajištěno pomocí 
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přídavných svítidel osazených na rypadle provádějící těţbu. Pracovníci byli vybaveni 

kapesními svítilnami. 

 
 

  3.2.3 Odvodnění  
 

Odvodnění prostoru tunelu (pod stropem) při čelním odtěţování bylo zajištěno 

odvodňovacím drenáţním potrubím  200 mm umístěným pode dnem tunelu. Perforované 

potrubí bylo zasypáno štěrkopískem a svedeno do jímek umístěných v nejniţším místě, 

odkud se čerpala prosáklá voda. Potrubí bylo napojeno na odvodňovací potrubí navazující 

dilatace. Pro potřeby organizovaného svedení průsaků pod stropem do střední tunelové 

drenáţe byla vyuţita drenáţ  100 mm, v potřebném rozsahu. Pro čerpání bude opět 

vyuţito jímek vytvořených ve dně kanálů. Umístění bude vţdy v sousední sekci před 

armovanou a betonovanou částí. Odvodňovací dreny byly upraveny pro přejezd těţké 

mechanizace a po ukončení prací zrušeny pro neţádoucí svod vody. 

 

3.3. Nasazení pracovníků 

 

Zemní práce - odtěţování materiálu ze základního profilu tunelové trouby pod stropní 

deskou: 

 
2 x mechanizátor (rypadlo, nakladač) 

2 x pomocný dělník 

2 x pracovník údrţby (větrání, osvětlení) 

2 x řidič 

 

Celkem 8 pracovníků 

 
 

 

4. Bezpečnostní opatření 

 

4.1. Bezpečnostní předpisy 
 

Projekt byl navrţen v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami a 

českými státními normami. Rovněţ tak všechny práce musely být podle těchto předpisů, 

vyhlášek a ČSN prováděny. Je to především vyhláška č. 55 Českého báňského úřadu ze 

dne 7. února 1996 o poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
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bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, mimo jiné 

týkající se i poţárního zajištění při dopravě a skladování hořlavých hmot a poţadavků na 

osvětlení pracovišť. Další právní předpisy a vyhlášky: 

 

 Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce, novela č.585/2006 Sb. - ve znění pozdějších 

předpis  

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky (ve znění pozdějších 

předpisů) vč. nařízení vlády č. 170/1997 Sb. (strojní zařízení) a č. 178/1997 Sb. 

(stavební výrobky) – vše ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

 Zákon 20/1966 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu  - ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých předpisů – ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva dopravy 104/1993 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích – ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády 178/2001 Sb. Nařízení vlády, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci -  ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády 494/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a 

hlášení pracovních úrazů 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bliţších poţadavcích  na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  

 Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní poţadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ 415/2003 Sb. Vyhláška kterou se stanoví podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a 

chůzi – ve znění pozdějších předpisů 
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4.2. Ekologie 
 

Hlavní rizika rušení či poškozování ţivotního prostředí stanovená před započetím 

stavebních prací: 

 

a) hluk 

b) vibrace podloţí 

c) znečištění podloţí 

d) znečištění povrchových vod 

e) znečištění podzemních vod 

f) znečištění ovzduší 

 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na ţivotní 

prostředí upravují právní předpisy, které vymezují základní pojmy a stanoví zásady 

ochrany ţivotního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a 

zlepšování stavu ţivotního prostředí a při vyuţívání přírodních zdrojů. 

Jedná se především o:  

 Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí 

 Zákon č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Zákon  č. 254/2001 Sb. o vodách   

 

Díky dodrţování navrţených stavebních postupů a při zachování technologické a 

provozní kázně nedošlo během stavby u ţádného z uvedených rizik k poškození ţivotního 

prostředí. 

 

 
Závěr 

 
Cílem této bakalářské práce je popis konstrukčního řešení hloubeného silničního 

tunelu, typu modifikované milánské metody, zejména samotného hloubení pod stropní 

deskou. Jde se o netradiční metodu, v posledních letech však stále více pouţívanou. 

V podstatě se jedná o kombinaci hloubeného a raţeného systému realizace tunelové 
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stavby, kdy hlavním důvodem jejího pouţití je minimální narušení infrastruktury na 

povrchu. V tomto případě to bylo období srpen 2008, kdy byly zahájeny povrchové 

demoliční práce, aţ květen 2011, kdy byla obnovena veškerá infrastruktura na povrchu a 

stavební práce pokračovaly jiţ jen pod ochranou stropní desky tunelu. To při stavbě tak 

velkého rozsahu je velmi dobrý výsledek. 

V průběhu realizace došlo, ale hlavně ve výsledném efektu dojde, po spuštění 

celého tunelového komplexu VMO Blanka, k ovlivnění dopravního ţivota převáţné části 

hlavního města, ke značnému zlepšení ţivotního prostředí v oblasti na hranicích 

historického centra Prahy, zapsaného na seznam kulturního a historického dědictví 

UNESCO. Dnes je tento prostor naprosto neúnosně zatěţován průjezdnou dopravou se 

všemi kapacitními, ale i ekologickými důsledky. 

Na základě všech získaných poznatků během zpracovávání této bakalářské práce 

povaţuji vybranou technologii výstavby této části tunelu VMO Blanka za vhodně zvolenou 

a navrţenou s ohledem na lokalitu stavby a koncentraci dopravy na povrchu. 

Toto téma je pro mě zajímavé z důvodu své vlastní účasti, kdy jsem se jako 

zástupce zhotovitele podílel na přípravných pracích této stavby. Především kalkulací 

nákladů k realizaci tohoto stavebního díla, vyhodnocení jednotlivých variant strojního 

obsazení, vyhledávání moţného úloţiště výkopového materiálu, výběrem dodavatelů apod. 

Dále jsem měl na starost, při zahájení vlastní stavby, jako jeden ze stavbyvedoucích, 

realizaci souvisejících a přípravných stavebních objektů, zejména přeloţky inţenýrských 

sítí (plynovod, VO), demolici objektů, kácení a ochranu zeleně, úpravy stávajících 

komunikací aj. Stavební objekt samotné těţby pod stropní deskou měl na starost můj 

konzultant této bakalářské práce pan Ing. Martin Foltýn.  
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