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ANOTACE 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem na zajištění stability Pražského 

portálu tunelu Radejčín. První část této práce je věnována vyhodnocení podrobných           

a doplňkových geotechnických průzkumů v zájmovém území stavby, následují návrhy 

možností alternativního zajištění stability portálu a jejich posouzení. 

Další část práce je věnována vlastnímu návrhu řešení na zajištění stability portálu    

a popisuje technologií jeho provedení, zohledňující jednotlivé požadavky na pracovní 

postupy při neustálém geologickém monitoringu celého portálu.  

Závěrem jsou vlastní návrhy opatření pro dodatečnou sanaci portálu při překročení 

limitních stavů deformací a shrnutí poznatků získaných při zpracování bakalářské práce. 
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ANNOTATION 

 

The subject matter of the bachelor thesis is to suggest the provision of the Prague 

portal of tunnel Radejčín stability. The first part of the work appraises detailed                

and supplementary geotechnical researches having been done in the building-site area, 

followed by the proposals of some alternative ways of how to manage the portal stability, 

and their subsequent evaluation. 

The next part of the thesis deals with the author’s own portal stability draft          

and describes the technology of its implementation, taking different work requirements 

during the on-going geological monitoring of the portal into consideration. 

The work conclusion presents author’s ideas for the supplementary portal 

rehabilitation in the case of breaking the limit deformation levels, and summarizes the 

knowledge gained while writing the bachelor thesis. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá technickým řešením zajištění výkopu pro Pražský 

portál tunelu Radejčín, zejména potom návrhem samotné sanace na základě zjištěných 

geotechnických poměrů a samotnou technologií provádění prací se zohledněním 

problematiky vzniklé při samotné realizaci. 

Zajištění výkopu Pražského portálu je součástí stavby tunelového objektu Radejčín 

v rámci nové výstavby dálnice D8 Lovosice – Řehlovice, která je součástí uceleného 

dálničního tahu dálnice D8 Praha – státní hranice ČR / SRN a současně IV. panevropského 

dopravního koridoru a evropské silnice E55. 

Celková délka stavby je 16.413 km. Hlavní trasa je navržena v kategorii D 27,5/120 

a jeho celá výstavba bude stát ŘSD ČR okolo 10 miliard Kč. Součástí stavby jsou tři 

mimoúrovňové křižovatky v Lovosicích, Bílince a Řehlovicích, nadále pak tunely 

Prackovice, Radejčín a dalších 19 dálničních mostů. [5] 

Přestože před začátkem výstavby bylo prověřeno několik variant vedení trasy 

dálnice, byl zvolen přímý průjezd CHKO České středohoří, jakožto nejefektivnější             

a nejrychlejší způsob dostavby dálnice D8. Za podmínky dodržení nadstandardních 

ekologických opatření dosahujících celkové hodnoty 1 miliardy Kč byla udělena potřebná 

výjimka ze zákona č. 114/92 Sb. vydaná MŽP ČR. Dálnice D8 tímto získala prvenství      

za jedinou českou dálnici vedoucí přes CHKO. [5] 

 

 

 

 

 

           

 

 

Obr č.: 1   Přehledná mapa dálniční sítě a rychlostních komunikaci (ceskedalnice.cz, 1/2012) 
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2 VŠEOBECNÁ ČÁST 

Podkladem k vypracování této části práce byly využity získané informace               

z podrobných geotechnických průzkumů firmy PÚDIS z let 1997 a 2001 [4]                         

a doplňkového inženýrskogeologického průzkumu od firmy SG GEOTECHNIKA z roku 

2009 [6], které byly provedeny v zájmovém území stavby. 

2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmové území je součástí CHKO České středohoří, které je tvořeno komplexem 

terciérních vulkanických těles různého složení a tvaru. Složitý reliéf vznikl za neogenní     

a kvartérní denudace a eroze, přičemž se uplatnily rozdíly v odolnosti hornin. Údolí byla 

vytvořena v tufech, nebo měkkých podložních křídových sedimentech, rozsáhlejší příkrovy 

podnítily vznik tabulových vrchů. Menší tělesa dala vznik kuželovitým útvarům různého 

tvaru a velikosti v závislosti na charakteru horniny. Vzhled současného reliéfu byl 

v kvartéru modelován také eolickou a deluviální sedimentací. Hloubená část obou 

tunelových trub je tak vedena v morfologicky členitém území, které lze z hlediska 

geologické stavby a morfologie terénu charakterizovat jako velmi komplikované prostředí.  

Na jejich geologické stavbě se podílí několik výrazně odlišných typů zemin a hornin 

s rozdílným rozšířením, různou hloubkou zvětrání a se značně proměnlivou mocností. 

Nadmořská výška zájmové oblasti je v rozmezí od cca 328 m. n. m do cca 358 m. n. m. [6] 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.: 2   Přehledná mapa zájmového území  (mapy.cz, 1/2012) 
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2.2 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY STAVBY 

Zájmové území se nachází v úseku Lovosice – Řehlovice budované dálnice D8,    

ve staničení osy dálnice km 58,550 – 58,850. Území spadá do katastru obce Prackovice 

nad Labem a nachází se cca 500 metrů východně od železniční zastávky Radejčín. 

Předmětný úsek dálnice D8 začíná ve strmém svahu v místě přechodu z dálničního 

mostu vedeného přes údolí Uhelné strouhy k samotnému jižnímu Pražskému portálu tunelu 

Radejčín, jehož trasa je v krátkém úseku vedena zářezem a v km 58,804 pak přechází       

do samotného raženého tunelu. Zájmová část území byla před zahájením prací tvořena 

vzrostlým lesem. Území je odvodňováno Uhelnou strouhou, která je levostranným 

přítokem Labe. 

Z hlediska samotného morfologického členění ČR náleží zájmové území k celku 

Českého středohoří, který je součástí Podkrušnohorské oblasti. Z pohledu nižšího stupně 

členění je území součástí ploché strukturní hornatiny okrsku Kostomlatské středohoří, 

který tvoří východní část podcelku Milešovské středohoří. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.: 3   Přehledná geologická mapa zájmového území  (www.geologicke-mapy.cz, 1.4.2012) 



Jiří Koranda: Návrh na zajištění stability Pražského portálu tunelu Radejčín 

2012  Str. 4 

2.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY STAVBY 

Před zahájením veškerých prováděcích prací byla v prostoru Pražského portálu 

tunelu Radejčín provedena průzkumná vrtná díla pro ověření místních geotechnických 

poměrů. V rámci podrobného geotechnického průzkumu se jednalo o vrty PJ 663, HG 664, 

J 772, J 773 (PÚDIS, 1997 a 2001). Ty však přímo nezasahovaly do zóny ovlivněné tímto 

dílem. Před samotným započetím prací došlo tedy k provedení doplňujícího průzkumu 

v rámci kterého byly v prostoru stavební jámy provedeny 2 vrty JVD-1 a JVD-2            

(SG GEOTECHNIKA, 2009). Tyto průzkumné vrty byly dále doplněny o geofyzikální 

měření. Přesná geologická dokumentace jednotlivých průzkumných vrtů je pak detailně 

obsažena v příloze č.1, která je součástí této práce. Zatřídění jednotlivých zemin probíhalo 

dle již neplatné, ale stále velmi uznávané, normy ČSN 73 1001. Jednotlivé výsledky 

zastižených zemin, které jsou potřebné pro provedení stabilitních výpočtů návrhu jsou 

uvedeny v tabulkách č.2 a 3. 

V průběhu výstavby tunelu Radejčín byly provedeny v rámci monitoringu další vrty 

pro extenzometrická a inklinometrická měření. Vzorky získané z těchto vrtů 

korespondovaly s předešlým doplňujícím geotechnickým průzkumem.  

Zastižené geologické poměry jsou zde převzaty a citovány z posledního 

doplňkového inženýrskogeologického průzkumu. [6] 

 PŘEDKVARTÉRNÍ PODKLAD: 

„Předkvartérní podklad zájmového území představují neogenní alkalické vulkanity  

v podobě olivinických bazaltů a tufů různého stupně zvětrání. Dle chemismu a tektonické 

pozice se jedná o vulkanity platformního typu. 

Bazalty v nezvětralém stavu - jsou jemnozrnné bazické horniny černé a šedočerné 

barvy. Textura je masivní, někdy pórovitá. Struktura je porfyrická, základní hmota ofitická. 

Mineralogické složení: ve vyrostlicích augit, amfibol, olivín, v základní hmotě augit          

a bazický plagioklas, sklo, magnetit atd. Jedná se o horniny s velmi vysokou pevností třídy 

R1. 

Bazalty v navětralém stavu - jsou většinou až šedohnědé, převážně kusovitě       

až blokovitě rozpadavé s třídou pevnosti R3-R2, na puklinách místy s povlaky Fe oxidů         
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a hydroxidů. Navětralé až zdravé bazalty byly ověřeny pouze archivními odkryvnými 

pracemi v jižní části zájmového území. 

Bazalty ve zvětralém stavu - jsou zpravidla šedohnědé až rezavě hnědé, kusovitě 

až úlomkovitě rozpadavé, pevnostní třídy R3-R4. Na puklinách s častými povlaky Fe oxidů 

a hydroxidů, místy jsou slabě limonitizované. Jejich výskyt je omezen na jižní část území, 

v omezených polohách byly dokumentovány také v prostoru budoucího portálu 

Radejčínského tunelu. 

Bazalty v rozloženém stavu (eluvium) - mají charakter hnědé až rezavě hnědé 

zeminy, dle zrnitostního složení odpovídající jílovité a jílovitopísčité hlíně s drobnými 

úlomky zvětralé horniny. Lokálně se mohou vyskytovat také autometamorfované 

alterované bazalty charakteru pevného hnědočerveného jílu. 

Tufy v nezvětralém stavu - jsou šedé pyrokrastické horniny odpovídající zrnitostí 

písku a lapilám s příměsí sopečných pum až balvanů bazaltu. Z petrografického hlediska 

převládá litoklastický (částice krystalizované horniny) a krystaloklastický (krystaly 

minerálů) materiál. Na vzorcích horniny jsou často makroskopicky patrné krystaly biotitu, 

augitu, amfibolu a olivínu. Místy se objevují i dutinky s povlaky sekundárních minerálů 

(opál, aragonit). Téměř v celém prostoru zájmového území má předkvartérní podklad 

variabilní hloubku povrchu. 

Tufy v navětralém a zvětralém stavu - jsou zpravidla šedé až šedohnědé, místy 

rezavě až bělavě skvrnité, často s povlaky Fe a Mn oxidů a hydroxidů na puklinách. Místy 

jsou silně limonitizované a alterované. Hornina je nepravidelně kusovitě až úlomkovitě 

rozpadavá, s pevností třídy R4 -R5. 

Tufy v rozloženém stavu (eluvium) - mají podobu pestře zbarvené zeminy 

charakteru pevné jílovitopísčité hlíny až hlinitého písku, alterované tufy mají charakter 

hnědočerveného jílu. Dokumentovaná mocnost eluvií tufů je v zájmovém území značně 

variabilní, místy činí až 13m. 

Svrchnokřídlé sedimentární horniny - tvoří v zájmovém území podloží 

neogenních vulkanitů v podobě jílovců, slínovců a pískovců. Tyto horniny nebyly v užším 

zájmovém území průzkumnými pracemi zastiženy a z hlediska své pozice zde nejsou      

pro stavbu důležité. 
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 KVARTERNÍ POKRYVNÉ ÚTVARY: 

Komplex neogenních vulkanických hornin je v celém prostoru zájmového území 

překryt různě mocnou vrstvou kvartérních uloženin eolického deluviálního původu.  

Humózní horizont - je v celém zájmovém území vyvinut při povrchu v podobě 

šedohnědé jílovitopísčité hlíny s organickou příměsí. Její mocnost se průzkumných 

sondách pohybuje převážně v rozmezí 0,2 – 0,5 m, ojediněle je 0,9 m. 

Spraše a sprašové hlíny – jsou v zájmovém území tvořeny eolickými sedimenty. 

Mají charakter převážně světle hnědé hlíny a jílu s variabilním podílem písčité složky         

s ojedinělými úlomky bazaltů o průměru 2 – 3 cm. Konzistence je převážně pevná, místy 

až tuhá. Lokálně byly zastižené také v tmavě hnědé polohy se zvýšeným obsahem humózní 

příměsi (fosilní sprašové půdy – vrt JVD-1) na základě provedených laboratorních rozborů                         

a makroskopického popisu byly zatříděny převážně jako F5/MI, výraznější písčité polohy 

pak jako F4/CS a F3/MS. Výskyt eolických sedimentů je omezen na severní část území     

v prostoru předportálového úseku, kde tvoří mohutnou sprašovou závěj strmého jižního 

svahu. V průzkumných sondách zde byly zastiženy v mocnostech až 9 m. 

Hlinitokamenité sutě - tvoří v zájmovém území zastoupení jednoho ze dvou 

základních typů deluviálních sedimentů odlišného zrnitostního složení. Byly zachyceny    

na úpatí strmějších svahů za pomoci průzkumných prací. Jsou tvořeny úlomky až kameny 

bazaltických hornin, velikost úlomků a kamenů je převážně 5 -15 cm, podíl se pohybuje    

v rozmezí 60 – 80%. Mezerní výplň je zpravidla tvořena hnědošedou jílovitou a písčitou 

hlínou pevné konzistence. Z hlediska zrnitosti odpovídají sutě hlinitému a jílovitému 

štěrku, při vyšším podílu jemnozrnné složky až štěrkovitému jílu. Výskyt je v rozsahu 

zájmového území omezen na úpatí strmějších svahů ve variabilní mocnosti 0,7 – 4,5 m.    

V prostoru předportálového úseku jsou ale překryty sprašovou závějí a jejich výskyt tak   

na terénu není morfologicky zřetelný. 

Písčité jíly a jílovitopísčité hlíny - tvoří v zájmovém území zastoupení druhého 

základního typu deluviálního sedimentu, se světle šedou až hnědošedou barvou                      

s  variabilním podílem úlomků podložních hornin. Konzistence zemin je převážně pevná, 

místy tuhá. Jejich výskyt byl průzkumnými pracemi potvrzen v převážné části zájmového 

území s variabilní mocností 0,4 – 6,9 m. V těchto zeminách se mohou vyskytovat také 

polohy s vyšším obsahem úlomků až kamenů, s přechody do hlinitokamenitých sutí.“ 
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Tab č.: 1   Výpočtové hodnoty geotechnických parametrů zastižených GT typů [6] 
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Tab č.: 2   Výsledky laboratorních zkoušek fyzikálně mechanických vlastností zemin [6] 
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2.4 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY STAVBY 

Zájmové území se nachází v příznivých a jednoduchých hydrogeologických 

poměrech. Hlavní zvodnělé prostředí představují rozpukané zóny horninového masívu. 

Volná hladina podzemní vody je v prostoru portálového úseku hluboce zakleslá a při jejím 

mapování nebyl zjištěn výskyt žádných pramenů. Podzemní voda se nevyskytovala ani      

v provedených ověřovacích vrtech. 

Zjištěná hladina podzemní vody v zájmovém území byla naražena v úrovních mezi 

kótami 315 m. n. m až 320 m. n. m. To odpovídá umístění volné hladiny vody zhruba 

okolo 10 m pod niveletou dálnice. Ojediněle se však mohly objevit zanedbatelné výrony 

nahromaděné vody z puklin, kde voda byla zadržena k postupu další neprůchodností 

puklin. 

Generální směr proudění podzemní vody je v zájmovém území směrem k Uhelné 

strouze, která odvodňuje celou oblast a její údolí zde tvoří erozní bázi. 

Zastižené polohy různě zvětralých tufů i kvartérních sedimentů jsou obecně         

pro svou jílovitou povahu slabě propustné a z hydrogeologického hlediska se chovají 

převážně jako izolátory. Podle hydrologické bilance se v těchto polohách neočekává,                        

že do uvedeného části portálu bude soustavně přitékat větší množství vody, které by bylo 

obtížné běžnými technickými způsoby neškodně odvést. [6] 

2.5 SEISMICKÉ POMĚRY STAVBY 

Celý úsek dálnice D8 Lovosice - Řehlovice zařazujeme dle ČSN 73 1001              

do III. geotechnické kategorie. Jedná se tedy o náročnou stavbu ve složitých 

geotechnických podmínkách. 

V oblasti tunelu Radejčín se nalézá zakrytý geologický zlom. Podle mapy 

seismických zón v ČSN 73 0036 i dle novější normy ČSN EN 1998-1, jejich obecných 

zásad, seismického zatížení a obecných požadavků na konstrukce se jedná o oblast 

seismicky zatíženou v zóně "G" seismického ohrožení. [4] 
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3 MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORTÁLU 

Zájmové území stavby se nachází v celkově složitých geologických, 

majetkoprávních a státem chráněných přírodních podmínkách. Tyto aspekty pak bylo třeba 

zohlednit i při samotném navrhování sanace samotného portálu.  

Zastižené geologické podmínky vycházejí z podrobných geologických průzkumů, 

které jsou detailně popsány v předešlé části práce. Z jejich výsledků vyplývá, že více       

jak polovina profilu řezu samotného portálu je tvořena nestabilními kvartérními sedimenty 

pokryvných útvarů. I když se nepředpokládaly do samotného řezu žádné značné přítoky 

podzemní vody, tudíž se při samotném navrhování zajištění nemusely zohledňovat 

požadavky na těsnost, byly celkové geologické podmínky hodnoceny jako velmi 

komplikované. To mělo samozřejmě spolu s předešlými ovlivňujícími faktory neblahý vliv 

na ekonomickou náročnost při zabezpečení stability stavební jámy portálu, při které pak 

bylo zapotřebí využití nákladných metod speciálního zakládání, nebo metod pro speciální 

zajištěný stavebních jam.    

Stavba se nachází v rozsáhlém území CHKO České středohoří, a proto z podmínek 

nevládních neziskových organizaci pro ochranu životního prostředí vyplývalo, že muselo 

dojít k eliminaci negativních dopadů stavebních činností na místní krajinu, faunu a životní 

prostředí obecně. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k dočasnému zajištění stavební 

jámy, které bude po celkovém dokončení odstraněno a dočasně využité pozemky budou 

s co největší pečlivostí vráceny do původní podoby. Možnosti jednotlivých alternativních 

způsobů zajištění jsou pak nadále popsány v dalších kapitolách této práce. 

3.1 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORTÁLU ZA POMOCI OTEVŘENÉHO 

SVAHOVÁNÍ VÝKOPU 

Stěny výkopu by musely být upraveny tak, aby pracovníci v jámě nebyli ohroženi 

sesuvem zeminy. Při svahování by sklon svahu za žádných okolností nesměl překročit úhel 

vnitřního tření zastižené zeminy. Nadále by muselo dojít k zohlednění samotné hloubky 

výkopu, požadavkům na bezpečnost lidí, strojů a čas, ve kterém by byla stavební jáma 

otevřená. Při příznivých geologických podmínkách by se jednalo o jednu z ekonomicky 

výhodných metod zajištění stability jámy portálu. 
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V našem případě však byly v zájmovém území zachyceny zeminy a horniny 

s úhlem vnitřního tření okolo 20°, což by znamenalo značné rozšíření případných zemních 

prací spolu s požadavkem na rozšíření potřebné plochy, pro otevření stavební jámy.  

Striktní použití této metody by mělo za následek razantní nárůst objemů vytěžené    

a přemístěné zeminy a s tím i úzce spojenou finanční a energetickou stránku náročnosti. 

Další problém by se vyskytl při odkoupení, nebo pronájmu okolních pozemků potřebných 

pro dostatečné otevření výkopu od soukromých vlastníků.  

3.2 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORTÁLU ZA POMOCI 

MIKROZÁPOROVÉHO PAŽENÍ  

 Mikrozáporové pažení patří mezi nejflexibilnější metody pro pažení stavebních 

jam. Skládá se z mikrozápor nebo válcovaných profilů HEB a samotných pažin. Obvykle 

se používají ocelové plechy nebo stříkaný beton, vyztužený ocelovými sítěmi dle potřeby 

doplněný o stabilizační opatření za pomoci zemních kotev a ocelových roznášecích 

převázek. Převázky jsou z pravidla ocelové profily, které je možno zapustit do mikrozápor 

a docílit tak nečleněného povrchu kotvící stěny. [7] 

Mikrozáporové pažení není v našem případě z důvodu malých dimenzí jednotlivých 

prvků s poměrně malou tuhostí a velkou mírou deformovatelnosti zcela vhodné.              

Při realizaci by znamenalo při takovéto hloubce výkopu pro samotný portál rozdělení 

mikrozáporového pažení do několika výškových úrovní. To by také vedlo k nutnosti 

vícenásobného kotvení stěny po celé její výšce. Všechny tyto skutečnosti by pak měly 

neblahý vliv na ekonomickou stránku zajištění výkopu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.: 4  Schéma mikrozáporového pažení, pohled a řez [7] 
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3.3 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORTÁLU ZA POMOCI ZÁPOROVÉHO 

PAŽENÍ 

Jedná se o nejčastěji využívaný stabilizační systém pro stavební jámy středního      

a většího rozsahu. Hlavními nosnými prvky tohoto typu pažení jsou zápory, pro které       

se nejčastěji používá profil I, IPE, HEB. Samotné umístění profilů může probíhat 

zaberaněním, nebo častěji uložením do zhotovených předvrtů. Dalším prvkem záporového 

pažení jsou pažiny, které přenášejí napětí od zemního tlaku pod klenbou, která se vytvoří 

mezi záporami. Při provádění hlubších stavebních jam je nutno tento systém doplnit           

o stabilizační prvky kotev, převázek, nebo případně rozpěr. Ke stabilizaci paty samotných 

zápor se využívá zpětný zásyp, či v případě většího namáhání pak stabilizace paty 

betonovou směsí. [7] 

V případě využití této technologie pro zajištění stabilizace našeho tunelového 

portálu by muselo být záporové pažení navrženo tak, aby dokonale přeneslo veškeré zemní 

tlaky a deformace vzniklé za rubem pažení v nestabilních částech zářezu. V našem případě 

by se muselo jednat o vícenásobně kotvené, nebo jiným způsobem stabilizované, pažení. 

V místě největšího zářezu pro samotný portál by pak muselo být rozděleno do několika 

výškových úrovní. K problémům by pak mohlo také dojít při umísťování zápor                

ve spodních pevnějších částech předkvartérního podkladu. 

 

 

 

 

 

 

 

1a) vrtání a osazování zápor 

1b) těžba pro 1. kotevní úroveň; osazování pažin; odvrtání, osazení a napnutí kotev 

1c) těžba pro 2. kotevní úroveň; osazování pažin; dotěžení na základovou spáru 
 

Obr č.: 5  Postup při realizaci záporového pažení stavební jámy [7] 
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3.4  ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORTÁLU ZA POMOCI PILOTOVÉ 

STĚNY 

Pilotové stěny se vytvářejí z vrtů, které jsou obyčejně pažené ocelovými 

spojovatelnými pažnicemi s následným vystrojením a vyplněním betonovou směsí. 

Výhodou oproti podzemním stěnám je, že odpadá nutnost použití ekologicky náročné 

jílové suspenze na zajištění vrtu, nevýhodou zase je, že ocelové výpažnice jsou prostorově 

náročnější než jílová suspenze. [7] 

 Z ekonomického hlediska začínají být pilotové podzemní stěny výhodnější až při 

velkých stavebných jamách. Nevýhodou je, že kruhový průřez železobetonové piloty není 

na ohybové namáhání tak vhodný jako obdélníkový průřez podzemních stěn. [7] 

Při využití této technologie pro stabilizaci portálu by se dalo využít hned několik 

možných technologií stabilizačních pilotových stěn. Tím, že není požadována těsnost       

na pažící pilotové stěně, můžeme tedy vyloučit technologii prořezávaných pilotových stěn. 

Tento návrh by totiž z ekonomického hlediska nebyl výhodný. 

     Lze využít pažení pomocí pilotové stěny s velkou osovou vzdáleností,            

kde vzdálenost stěn pilot je větší než dvojnásobek průměru piloty. V našem případě         

by se muselo zamezit vypadávání materiálu z prostoru mezi jednotlivými pilotami, proto 

by bylo vhodné prostor ošetřit například stříkaným betonem spolu s doplněnou síťovou 

výztuží.  

 

 

Obr č.: 6   Schéma pilotové stěny s velkou osovou vzdáleností [7] 

  

Dále lze použít variantu pilotové tangenciální stěny, kde se jednotlivé piloty buď 

dotýkají, nebo jejich vzdálenost nepřesahuje desetinu průměru piloty. V tomto případě     

by se vzniklý prostor v mezikruží pilot nemusel jiným způsobem zajišťovat proti 

vypadávání materiálu. 
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Obr č.: 7   Schéma tangenciální pilotové stěny [7] 

Stěnu by pak při každém z návrhů bylo nutné doplnit o kotvení s provedením 

železobetonových převázek. Pomocí nichž by se zajistil roznos zatížení mezi jednotlivými 

pilotami. 

3.5 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORTÁLU ZA POMOCI HŘEBÍKOVÁNÍ 
SVAHŮ 

Hřebíkování svahů představuje ekonomicky výhodný postup, kterým se vyztužují 

zeminy v jejich přirozeném uložení. Podstata metody spočívá ve vytvoření poměrně husté 

sítě krátkých tahových prvků v rostlé zemině, tvořených ocelovou výztuží s cementovou 

zálivkou a zaústěných do krycí vrstvy ze stříkaného betonu vyztuženého síťovinou 

tloušťky cca 100–250 mm. Propojení hřebíku s krycí vrstvou je zajištěno jeho hlavou, 

tvořenou většinou ohybem táhla hřebíku. Vznikne tak těleso z vyztužené zeminy, které 

může vzdorovat působícímu zemnímu tlaku, případně i povrchovému zatížení. [7] 

 Hlavní rozdíl popsané konstrukce, oproti pažicí konstrukci, spočívá v absenci 

svislých nosných prvků, v odlišném přenosu zatížení do zeminy. Odpadá nutnost 

předepínání hřebíků. Hřebíky přenášejí zatížení po celé svojí délce a v celkově hustší síti. 

Průměr vrtů pro hřebíky se pohybuje v závislosti na geologických poměrech většinou mezi 

50 a 150 mm. Důležitou součást takto zajištěných svahů či stěn představuje způsob 

jejich odvodnění. [7] 

V našem návrhu by pak nejvyšší části zářezu bylo nutné doplnit o kotvení               

s provedením železobetonových spřahujících trámců, které by zajistilo dokonalý roznos 

zatížení svahu. 
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Obr č.: 8   Řez ukloněným zahřebíkovaným svahem [7] 

 

4 VLASTNÍ NÁVRH STABILIZACE PORTÁLU, VČETNĚ 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ 

Samotnou odsouhlasenou RDS (PRAGOPROJEKT RDS, 12/2009) byl stanoven 

postup na stabilizaci Pražského portálu tunelu Radejčín za pomoci hřebíkování, síťování    

a zástřiku svahů stříkaným betonem s rovnoměrným etapovitým odtěžováním zeminy. 

Samotný TP (METROSTAV TP, 7/2011) návrhu z hlediska jeho provádění, použité 

mechanizace a materiálů je popsán níže v této práci a vychází z požadavků                      

TZ (PRAGOPROJEKT TZ RDS, 12/2009). Všechny tyto podklady jsou hlavním zdrojem 

informací pro tuto část práce. 

Rozsah výkopů a zajišťovacích prací probíhal zhruba od km 58,710 do km 58,804 

staničení trasy dálnice D8. Hloubený pravý tunel je zde dlouhý cca 44,0 m a levý hloubený 

tunel cca 24,0 m a to včetně hloubených portálů. 

Před zahájením samotných zemních prací bylo území pro stavbu uvolněno.          

Na  lesních  pozemcích  byly  vykáceny stromy,  keře a  vymýcen   mimoletní   zeleň            

se zlikvidováním vzniklých pařezů. 

Vlastní zemní práce pak byly zahájeny sejmutím ornice v tloušťce cca 0,2 m. 
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4.1 ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU 

Plocha budoucí čelby obou tunelových trub byla zajištěna pomocí armovaného 

svahu se sklonem 2,5:1 od paty svahu do výšky cca 11 m v pravé tunelové rouře a 11,50 m 

v levé tunelové rouře, kde byl svah přerušen lavicí č. II šířky 1,5 m. Dále pak navazoval 

svah o sklonu 1,75:1 a to až po průnik s terénem. V části pravého tunelu pak byl svah ještě 

rozdělen lavicí č. I šířky rovněž 1,5 m. Celý svah byl v rámci zajištění bezpečnosti 

sledován v rámci GTM. 

Zvolená technologie přispívala k zajištění stability zemního nebo horninového 

tělesa dvěma základními faktory. Zálivka kromě propojení táhla s okolím současně 

vyplnila i systém puklin a dutin v okolí vrtu a zpevnila tak okolí vrtu. Vlastní táhla 

umožňovala přenos sil od povrchových oblastí do vnitřních oblastí zajištěného svahu,       

tj. do oblastí s příznivější napjatostí. Silové namáhání táhel plynulo ze změn napjatosti 

vlivem odtěžení horniny. Účinek odtěžení byl silově ekvivalentní původnímu napětí, takže 

odtěžením docházelo ke kladným relativním deformacím, tedy protažení v oblasti kolem 

líce. Výztužná táhla pak byla v této části namáhána tahem, přičemž se zmenšovaly 

deformace a docházelo k poklesu napjatosti kolem líce. Tahy pak byly přenášeny do hlubší 

části masivu, kde byl vliv odtěžení malý. 

Konstrukce pro zajištění se skládala z ocelových prutů Ø V25 mm z oceli třídy 10 

425 délky 8 m osazených do vrtů Ø 160 mm a to jak při sklonu svahu 2,5:1, tak i 1,75:1. 

Ocelové pruty byly do vrtu vkládány ve dvojici. Aktivace táhla se prováděla cementovou 

zálivkou. Povrch armovaného svahu se zajišťoval stříkaným betonem tloušťky 250 mm    

ve spodní části svahu se sklonen 2,5:1 a v horní části tloušťce 150 mm u sklonů 1,75:1. 

Zajištění se provádělo z betonu třídy C 20/25, XO MSB J2 vyztuženého dvěma vrstvami 

ocelových sítí KARI Ø 6/150 x Ø 6/150 mm. Jmenovité krytí muselo být při obou stranách 

minimálně 20 mm. Spolupůsobení stříkaného betonu a hřebů se zajistilo jednak pomocí 

vyložení přesahů ocelových hřebů přes sítě, ale také pomocí roznášecích podložek. 

Provádění hřebů probíhalo z dílčích pracovních úrovní ve sledu, v jakém probíhalo 

odtěžování výkopu. Opatření líce stříkaným betonem pak následovalo vzápětí.  

Rastr hřebíkování byl 2000 x 1500 mm. Postup armování pak probíhal shora 

směrem k úrovni dna stavební jámy. V těžních úrovních byl odkop členěn na dílčí etáže   

po cca 3 m, hřebíkování cca po 0,5 m nad patou dílčího svahu.  
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V koordinaci s hloubením stavební jámy se prováděl mikropilotový deštník nad 

samotnými tunelovými troubami. Konstrukce byla prováděna za pomoci mikropilot           

ø 114/12,5 mm délky 12 m. Mikropiloty se prováděly ve sklonu nivelety dálničního pasu   

a injektovaly se cementovou směsí v rastru 0,5 – 0,55 m ve dvou řadách, které                  

se šachovnicově střídaly. Mikropilotový deštník musel dle projektové dokumentace 

kopírovat tvar tubusu samotného tunelu. 

Mezi tunelovými rourami byl pak ponechán horninový pilíř, který slouží                

ke zvyšování stability portálové stěny. Boky pilíře pak byly navrženy ve sklonu 1,5:1              

s výškou pilíře okolo 5 m. [3] 

 

4.2 LANOVÉ TŘÍPRAMENCOVÉ KOTVY 

V lavici č. II bylo zajištění doplněno třípramenovými kotvami, které byly v osové 

vzdálenosti 3000 mm. Kotvy byly navrženy v délce 25 m a sklonu 20° jako třípramenové 

pro předpětí 300 kN s kořenovou částí délky 9 m. Detail fixace kotvy v ocelové převázce 

byl standardní a byl řešen v projektové dokumentaci. Převázky byly navrženy ze štětovnic 

typu Larsen III-n délky 4 m. Kontakt převázek se zajištěnou portálovou stěnou byl řešen 

z části stříkaným betonem v tloušťce 200 mm s následným osazením samotných převázek  

a následným celkovým zmonolitněním.  

Kotvy K15, K22 a K23 situované nad samotnými tunely byly pak směrově 

odkloněny od svislé roviny o 5° respektive 3° tak, aby nezasahovaly do profilu tunelů. 

Po dohloubení vrtů na projektem požadovanou délku a po dokonalém pročištění 

vrtů, se do vrtů osazovaly jednotlivé kotevní prvky. Pro zajištění spolupůsobení okolní 

horniny s kořenem kotvy při přenosu zatížení od kotvené konstrukce či zemního tlaku, byla 

kořenová část kotvy zainjektována cementovou injekční směsí. Pro injektáž v dané 

geologii se používala usměrněná injektáž po etážích. Injektáž se prováděla pomocí 

manžetových trubek osazených podél kotevního svazku. Osová vzdálenost manžet           

na trubce byla 500 mm. Injektovaná manžeta se při injektáži vymezovala pomocí dvojitého 

necirkulačního obturátoru, zapuštěného na injekčních trubkách, nebo na vysokotlakých 

hadičkách do manžetové trubky. Kořen kotvy se injektoval výhradně vzestupným 

způsobem po jednotlivých etážích od spodu kořene k jeho hornímu konci.  
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Pro injektáž byla určena injekční kritéria s maximálním injekčním tlakem 2.0 MPa 

a spotřebou směsi ve vydatnosti 15 až 20 l na jednu etáž. Injektáž v jedné etáži se lze dala 

opakovat až 3x. 

Napínání kotev začalo min. po 10 dnech od ukončení poslední fáze injektáže. 

Jednalo se o způsob přezkoušení jejich únosnosti a jejich uvedení do funkce s předpětím, 

které stanovoval projekt. Každá kotva tak byla zatížena projektem určeným způsobem      

na zkušební sílu, která činila minimálně 1,25 násobkem zaručené síly kotvy. Za pomoci 

napínacího zařízení, které se skládá z napínacího lisu, manometrů a hydraulického 

agregátu, pak docházelo k jejich postupné aktivaci. Tato sestava musí být minimálně 

jednou za rok po celou dobu funkčnosti dočasného zajištění úředně ověřena i se samotným 

stanovením jejich převodních vztahů tlak x síla.                                                                                                    

Napínací práce na kotvách mohly být zahájeny po provedení 3 kusů ověřovacích 

zkoušek na prvních třech systémových kotvách, které prokazovaly únosnost horninové 

kotvy při zkušebním zatížení v daném geotechnickém prostředí.  

Kotva se tak zatěžovala následnými zatěžovacími cykly po stanovených stupních  

až do hodnoty zkušební síly. Celkově se u ověřovací zkoušky kotva zatěžovala pěti 

zatěžovacími cykly. Na každém zatěžovacím stupni se sledoval ve stanovených časových 

intervalech posun hlavy kotvy při konstantní předepínací síle. 

Při nejvyšší zatěžovací síle každého zatěžovacího cyklu se provádělo měření         

na kotvě v časových intervalech 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 minut a dále        

ve dvojnásobku předminulého času. Kritériem pro ukončení měření bylo, že rozdíly dvou 

po sobě následujících měření byly ve třech následných případech nulové nebo s výrazně 

klesající tendencí hodnot. 

Na všech ostatních kotvách se pak prováděla kontrolní zkouška, která prokazovala 

únosnost každé kotvy při zkušebním zatížení a sloužila k výpočtu volné délky kotevního 

táhla. Zkušební síla pak musela být minimálně 1,25 násobkem zaručené síly. Postupové 

schéma zátěžových stupňů bylo při kontrolní zkoušce oproti zkoušce typové omezeno      

jen na určité cykly. Zbývající postup provádění byl shodný. Po ukončení napínání kotvy 

probíhalo jejich ukotvení na hodnotě zaručené síly. Po této činnosti se pak případné 

přečnívající pramence odřezávaly. [3] 
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4.3 ZAJIŠTĚNÍ BOČNÍCH SVAHŮ 

Boční svahy na portálovém zářezu jsou ukloněny ve stejném sklonu jako stěna 

čelní. Na pravé straně je ve staničení 58,785 – 58,804 v zajištění stejné jako na stěně čelní, 

jen tloušťka stříkaného betonu v části pod lavicí č. II je zredukována na tloušťku 200 mm. 

Ve staničení 58,725 – 58,785 již neprobíhá lavice č. II. Svah je nadále členěn na část 

spodní, ukloněnou ve sklonu 2,5:1 a v horní části 1:1,75. 

Ve spodní části konstrukce bylo zajištění navrženo z ocelových prutů Ø V25 mm   

z oceli třídy 10 425. Délky prutů byly navrženy 8, 6, nebo 4 m s osazením do vrtů  Ø 160  

a Ø 50 mm. Ocelové pruty byly do vrtu vkládány ve dvojici. Aktivace táhla se pak 

prováděla cementovou zálivkou. Povrch armovaného svahu je zajištěn stříkaným betonem 

v tloušťce 150 mm. Třída betonu je obdobná jako u stabilizace samotného portálu              

a to C 20/25, XO MSB J2 vyztuženého dvěma vrstvami ocelové sítě KARI 6/150 x 6/150 

mm. Jmenovité krytí je při obou površích 20 mm. Spolupůsobení stříkaného betonu           

a hřebů bylo zajištěno jednak vyložením přesahu hřebů přes sítě, ale také pomocí 

roznášecích podložek. Hřeby se prováděly z dílčích pracovních úrovní ve sledu, v jakém 

probíhalo odtěžování výkopu. Opatření líce stříkaným betonem následovalo vzápětí. Rastr 

hřebíkování byl zde použit 2000 x 1500 mm. Levá strana svahu je po staničení 58,765 

zajištěna stejně jako strana pravá. Dále je svah zajištěn sklonem 1:2, který byl určen jako 

definitivní. [3] 

4.4 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění je za horní korunou zajištěného portálového svahu zajištěno 

prostřednictvím odvodňovacího žlabu, který byl po stranách napojen na odvodnění         

nad bočními svahy. Vodorovná lavice zajištění portálu je nadále skloněna cca 2 %            

do výkopu. Případné místní lokální identifikované nebo potencionální výrony vody          

do stěny portálu byly opatřeny perforovanou a flexibilní hadici DN cca 150 mm svedenou 

po svahu dolů do odvodnění dna výkopu. Tato hadice byla ochráněna geotextilií                 

a s postupným zajišťováním svahu se překrývala vrstvou stříkaného betonu. 

Druhou možností odvodnění lokálních výtoků bylo osazení perforované ocelové 

trubky do krátkého vrtu, která vyčnívala po zastříkání okolí výronu vody ze stříkaného 

betonu. Průsaková voda pak v tomto případě volně odtéká po zastříkaném svahu              

do odvodňovacího systému ve dně výkopů nebo odvodnění příslušné etáže výkopů. 
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Rozhodnutí o počtu, poloze a detailní úpravě tohoto lokálního odvodnění se provádělo 

přímo na stavbě za účasti partnerů výstavby a hydrogeologa, dle samotné povahy výronu. 

Dešťová voda a tající sníh pak stékají po vlastní ploše zastříkaného portálu na dno 

výkopu do odvodňovacího žlabu vlastního odvodnění dna výkopů. Odvodnění je svedeno 

do akumulační a sedimentační jímky. [3] 

4.5 ZEMNÍ PRÁCE A DOPRAVA 

Odtěžování zeminy bylo zajištěno pomocí dieselhydraulických rýpadel střední 

třídy, jako jsou například stroje CAT 330, Komatsu PC 240, 340. Těžená zemina byla před 

samotným zahájením zemních prací zatříděná dle níže uvedené tabulky č.3 do jednotlivých 

tříd těžitelnosti. Samotná těžba probíhala vždy po lavicích vysokých 2,0 m. Na přední 

postupové straně musela být těžba uzpůsobena tak, aby nevznikala svislá hrana, ale svah   

o sklonu maximálně 3:1. Vrchní strana výkopu se musela zajistit pomocí pevného oplocení 

o výšce 1,8 m. Prováděné práce byly koordinovány tak, aby nedocházelo k situaci 

nezajištěných svahů.   

Vytěžená zemina se pak nakládala na přistavená nákladní silniční vozidla                

a docházelo k ukládání na určenou skládku, případně mezideponii. Při postupu těžby jámy 

bylo určeno odpovědnou osobou stavby umístění a parametry ponechávané přístupové 

cesty. Výjezd ze staveniště a přístupová komunikace musely být průběžně očišťovány      

od nečistot pomocí kropících, nebo samosběrných vozů, případně manuálním čištěním 

samotnými zaměstnanci. [1] 
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Tab. č.: 3   Zatřídění zemin a hornin podle těžitelnosti a vrtatelnosti [6] 

4.6 POŽADAVKY NA MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY 

Jednotlivé požadavky na materiály a pracovní postupy vyplynuly z požadavků RDS 

[2] na jejich funkci a trvanlivost, tak aby splňovaly podmínky TKP a ZTK a příslušných 

norem. 

 

Stříkaný beton 

Realizace stříkaného betonu pro zajištění svahů portálu se řídí požadavky 

realizačního projektu. Stříkaný beton se nanáší na svah upravený takovým způsobem,     

aby při stříkání nedocházelo k odlamování nebo odpadávání kusů zeminy ze zajišťovaného 

svahu. Z tohoto důvodu je nutno před vlastním zajištěním, ze svahů odstranit nesoudržné 

části nebo kusy zeminy, které by se mohly při následném zajišťování uvolnit. Na vyčištěný 

svah se položí 1. vrstva ocelové sítě KARI Ø6/150 x Ø6/150 mm, a provede se nástřik 

betonovou směsí. V další fázi se provedou vrty pro hřebíkování, pak se upevnění pomocí 

vázacího drátu druhá síť a provede osazení hřebíků. V poslední fázi se provede druhý 

nástřik betonovou směsí tak, aby krytí druhé sítě byl cca 20mm.  Spolupůsobení stříkaného 

betonu a hřebíků je zajištěno vloženými pruty 2x Ø25. Vzhledem k tomu, že se jedná 

pouze o dočasnou konstrukci, bylo rozhodnuto o použití mokré betonové směsi. Vrstva 
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stříkaného betonu je stanovena na 250 mm a ve vrchní části pak 150 mm. Pro nástřik 

betonové směsi bude použit stroj na stříkané betony typu MEYCO ORUGA. Doprava 

betonové směsi k tomuto stroji je řešena pomocí autodomíchávače Tatra 815 z betonárny 

TBG Chabařovice. Pro zastříkání svahů se používá betonové směsi MSB C 20/25, XO J2 

dle schválené receptury číslo receptury 914 a 915. 

 

Receptura MSB beton MSB C 20/25, XO J2:            914                        915 

cement CEM II/ B-M(S-LL)42,5 N Radotín              ---                            430 kg 

cement CEM I/ 42,5 R Radotín    430 kg    ---        

štěrkopísek frakce 4-8 mm  Dobříň              620 kg             620 kg     

kamenivo frakce 0-4 mm Nučičky              965 kg             965 kg              

záměsová voda                     190 l             195 l   

BASF  Glenium SKY 508                                          4,3 kg                        4,3 kg 

Pro správné nanášení betonové stříkané směsi je třeba dodržovat několik zásad. 

Samotný nástřik je třeba vést kolmo ke stříkané stěně, u částí s hustší výztuží se vzdálenost 

od podkladu a sklon trysky mění tak, aby se výztuž betonovou směsí dobře obalila a tím   

se vyloučil vznik dutých míst. Nanášení betonové směsi na podklad se provádí stříkací 

tryskou ze vzdálenosti 0,8 až 1,2 m. Výjimečně pak až 1,5 m, pokud by nedocházelo          

k nadměrnému odrazu a navýšení hodnoty povoleného spadu stříkaného betonu od líce 

podkladu, jenž činí maximálně 10%. Nanášení stříkaného betonu je třeba provádět 

rovnoměrně, nepřerušovaně po vrstvách v tloušťkách od 5 do 15 cm. Před vlastním 

nástřikem se musí provádět zkušební nástřik a případně musí dojít k úpravám tlaku 

vzduchu, nebo množství přidávané vody. Přebytek vody ve směsi totiž zpomaluje 

počáteční náběhy tuhnutí a snižuje konečné pevnosti. Vrstvy musí být nastříkané na těsno, 

bez volných prostor a povrch musí být uzavřený, aby se dosáhla rovnoměrná a rovinná 

struktura. Zásadní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nevznikaly prázdné, nevyplněné 

dutiny na kontaktu s výrubem. Při větších tloušťkách stříkaného betonu se směs nanáší    

ve dvou případně i více vrstvách, přičemž mezi nanášením jednotlivých vrstev musí 

uplynout dostatek času, alespoň 30min, tak aby nedocházelo k opadávání vrstev. Je nutno 

sledovat, aby při dně jámy nebyl přibetonovaný i opadaný beton. Dno jámy je nutno před 
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stříkáním očistit od opadaného betonu. Stříkaný beton, který se ve fázi tuhnutí případně 

oddělí od horniny a zůstane viset na síti, je třeba před dalším stříkáním odstranit.             

Při delších časových přestávkách mezi nanášením jednotlivých vrstev či jednotlivých ploch 

z důvodů dosáhnutí plné tloušťky nebo při dodatečném nanášení betonu musí být stará 

vrstva opláchnutá a navlhčená pomocí stříkací pistole. Při poškození ostění se nejprve 

odstraní a očistí okraje poškozeného místa a až poté se nanese vrstva stříkaného betonu. 

 

Výztuž do stříkaného betonu 

Použitá výztuž je z oceli třídy 10 505 (R). Navrženy jsou zde KARI sítě s profilem 

drátu 6 mm a velikostí ok 150 x 150 mm. Ocelová armovací síť se pak v přesahových 

částech a mezi sebou spojuje vázacím drátem a ukládána přímo na odhalenou stěnu výkopu 

s distančními podložkami pro zajištění minimálního krytí. Sítě jsou pak mezi sebou 

přesazovány na šíři 2 ok. V případě osazování více vrstev sítí může být další síť osazena  

až po zastříkání předchozí. Přesahy sítí se provádí tak, aby se jednotlivé pruty pokud 

možno kryly a nezmenšoval se prostor mezi nimi. Krytí výztuže je stanoveno na 2,0 cm. 

  

 

Kotvy ocelové tyčové SN - zemní hřebíky 

Ve smyslu požadavků na trvanlivost mají kotvy jen dočasný charakter. Z hlediska 

antikorozní ochrany jsou pak uloženy požadavky také pouze na dočasný charakter,           

to znamená se životností do 2 let. Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů 

nejsou kladeny žádné požadavky. Kotvu jako tahový prvek pro zajištění stěn portálu tvoří 

dva pruty z betonářské oceli BSt 500S, profilu 25 mm. Jsou navrženy tři typy délek a to 8, 

6 a 4 m. Kotva tvořená dvojicí prutů bude uložena do vrtů průměru 160 mm a aktivována 

zálivkou injektážní směsi. 

 

Mikropiloty 

Ve smyslu požadavků na trvanlivost jde o prvky dočasného charakteru. Pro 

mikropiloty jsou pak navrženy silnostěnné ocelové trubky profilu 114/12,5 délky 12 m.   

Ty pak vytvářejí samotný mikropilotový deštník nad obrysem ražených tunelů v portálové 

části. Jejich přesné rozmístění je pak řešeno samostatnou realizační dokumentací. 
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Předepjaté pramencové kotvy 

Ve smyslu požadavků  na  trvanlivost kotev se jedná o prvky s dočasným 

charakterem. Projektem jsou pak navrženy jako třípramencové délky 25 m s délkou 

kořenové části 9 m a s dodatečně vneseným předpětím 300 kN. Všechny ocelové součásti 

napínaných kotev, musí být chráněny proti korozi po dobu jejich uvažované životnosti        

a ta je u dočasných kotev do 2 let. 

 

Výplňové a injektážní hmoty vrtů a mikropilot 

Cementové, zálivkové a injektážní směsi a přísady musely odpovídat požadavkům 

projektanta. Složení jednotlivých přísad zálivkových a injektážních směsí pak podléhalo 

odsouhlasení objednateli. 

Pro injektáž lanových  kotev a ocelových hřebů je tedy odsouhlasena cementová 

zálivka dle této receptury. Její výroba se pak provádí přímo na stavbě pomocí aktivačních 

mlýnů. 

 

Receptura – Cementová zálivka: 

Cement SPC tř. 325 ( CEM II/B – S 32,5) 

Poměr složek : c/v = 2.5 (vodní součinitel w= 0,4) 

Spotřeba na 1 m3: 1380 kg SPC 325, 550 l vody 

Objemová hmotnost: 1.930 kg/m3 

Viskozita: 45-47 s Marsh 

Dekantace: 1,5 % za 1 hod. 

Pevnost v tlaku po 28 dnech: 25 MPa 

 

Roznášecí štětovnice 

Pro roznášení předepínacích sil do portálové stěny se stříkanými betony jsou 

navrženy ocelové štětovnice typu IIIn z oceli třídy 11 373. Přesný detail rozmístění            

a provedení samotného detailu roznášecích prvků je řešen realizační projektovou 

dokumentací. 
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4.7 POŽADAVKY NA GEOTECHNICKÝ MONITORING 

Mimo sledování deformací a tendence vývoje  deformací  portálové  stěny              

a  bočních  stěn Pražského portálu bylo s ohledem na výsledky doplňujícího geologického 

průzkumu a v souvislosti s možností zahájení zajišťovacích prací nutno provést zkušební 

pole kotevních prvků. 

Úkolem GTM bylo při zemních pracích pro pracovní úroveň výkopů vytipovat  tři  

místa odkryté plochy se třemi odlišnými charakteristickými  geotechnickými vlastnostmi 

struktur vulkano-klastického komplexu v oblasti portálu. To znamená prostředí s pevnými 

polohami bloků horniny tvořené hrubozrnnými aglomerátovými tufy.  Nadále pak méně 

zvětralé alterované bazální žíly a prostředí s nejnestabilnějšími polohami hlinitoúlomkovitě 

rozloženého tufu. 

Účelem zkušebního pole bylo ověření navržené technologie vrtání, možné kontroly 

zálivkových a injekčních hmot, kontrolu deformací a prokázání shody s předpoklady 

účinků kotevního systému. 

 

Měření deformací svahů Pražského portálu 

Projektant požadoval provádění geodetického měření deformaci svahů portálu           

i bočních svahů, za pomoci měření absolutních změn prostorové polohy bodů, osazených 

na svazích, které slouží k ověření jejich stability. Jednotlivé pevné body upnuté do líce 

stříkaného betonu s osazením do 0,5 m hlubokých vrtů tak, aby bylo zajištěno pevné 

spojení horniny s konstrukcí měřeného pevného bodu. Body se osazovaly postupně            

v závislosti na odtěžování. 

Počet a umístění bodů určoval zpracovatel měření. Samotná četnost měření musela 

být v souladu s postupujícími pracemi. Návrh na četnost měření ze strany projektanta byl  

2 až 3 měření týdně do ustálení deformací. Dále pak první dva měsíce alespoň lx týdně         

a následně až do konce stavby alespoň lx měsíčně. To znamená do chvíle provedení 

definitivního zpětného zásypu. 

Měření musí probíhat v prostoru pohybu mechanizace, jejíž provoz je nutné v době 

měření krátkodobě operativně přizpůsobit samotným potřebám měření. 
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Návrh četnosti měření, způsob a metodika geodetického sledování portálové stěny, 

zpracování a předávání výsledků měření účastníkům stavby musí být rovněž v souladu        

s GTM celé tunelové stavby. [3] 

4.8 VAROVNÉ A LIMITNÍ STAVY DEFORMACÍ SVAHŮ PORTÁLU 

Při dosažení hodnot varovných a limitních stavů vzniklých deformací svahu         

by bylo nutné s okamžitou platností přijmout nápravná opatření dle závažnosti stavů 

deformací. 

Návrh základních opatření je uveden níže v textu a je řešen samotnou RDS. Každé 

překročení limitního stavu by ve všech případech muselo být projednáváno individuálně 

dle konkrétních podmínek a zjištěných hodnot deformací. V součinnosti by pak zhotovitel 

s odpovědným projektantem stavby museli provést optimalizaci samotného návrhu, spolu 

se statickým posouzením. Jednotlivé varovné stavy deformací svahů jsou pak popsány 

v tabulce č.4 

 

     
Varovný stav 

 
Chování konstrukce 

Kritérium 
varovného stavu 

(vztaženo k 

celkové absolutní 
deformaci) 

 
měření 

 
činnost 

Bezpečný Klid, nárůst deformací < 
60

% 

Podle projektu žádná 

    Přípustných 

změn 
Deformace odpovídají projektu   (60 % – 100 %) X Podle projektu žádná 

 
 Mezní přijatelnosti 

Deformace 
odpovídají projektu, 

riziko vývoje 

kritického stavu 

 
 (100 % - 125 %) X 

 
Rozhodne statik 

+ TDI 

Technická 
opatření 

dle 

projektu  
 

Kritický 

 
 Zamezení vzniku havarijního                                                     
                     stavu                 

 
 
     > 125 % X 

 
 

Rozhodne statik 

+ TDI 

Technická 
opatření 

neuvažována 

v projektu 
 

Havarijní 
 

Destrukce tunelového ostění 
 Ve smyslu schváleného 

havarijního plánu 
Tab č.: 4  Varovné a limitní stavy deformací svahů portálu [3] 

 

Stavební jáma bude z hlediska varovných stavů rozdělena na dvě části: 
 

terén až lavice č. II    platí hodnota X = ±30 mm 

lavice č. II až dno stavební jámy    platí hodnota X = ±50 mm 
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V současné době došlo k nárůstu hodnot deformací v koruně pravého svahu 

Pražského portálu. Z pravidelných měření prováděných v rámci GTM vyplývá, že v koruně 

pravého portálového svahu došlo v km cca 58,775 k podélnému posunu ve směru do jámy. 

Tato deformace má pouze varovný charakter z důvodu nepřekročení mezní hodnoty, která 

je stanovena původním statickým výpočtem 30 mm. V souvislosti s vývojem deformací, 

kdy se hodnota blíží k překročení varovného stavu, je třeba navrhnout taková technická 

opatření, která by případnému dalšímu vývoji deformací zabránila. V rámci navrhování 

těchto opatření je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že současná stavební jáma bude           

z důvodu založení hloubených částí tunelu ještě dále zahloubena. Z důvodu zastižení 

nekvalitní geologie v základové spáře dojde k prohloubení cca 1,0 m oproti původnímu 

projektu, neboť bude nutno provést výměnu geologického podloží. 

Svahy Pražského portálu budou nadále po dobu probíhajících stavebních prací 

důsledně monitorovány. V případě, že by došlo k dalšímu nárůstu deformací nad varovnou 

hodnotu, muselo by se okamžitě přistoupit k jednomu z níže uvedených způsobů             

pro dozajištění stability svahu. [2] 

 

 

Opatření následující po překročení varovných stavů: 

Doplnění kotevního systému 

Odebrání vrchních částí svahu 

Provedení přitěžovací lavice u paty svahu 

Provedení výplňových injektáží horniny v patě svahu 
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5 ZÁVĚR 

Cílem předkládané bakalářské práce byla ukázka a zhodnocení jednotlivých metod 

pro zajištění stavební jámy Pražského portálu tunelu Radejčín, ve kterém bylo třeba 

zohlednit složité geologické podmínky zastižené v zájmovém území stavby. Pro přesnější 

porovnání předložených alternativních návrhů na zajištění stavební jámy by muselo dojít 

k doplnění návrhů o stabilitní výpočty pro všechny pracovní fáze výstavby.  

Na základě všech získaných poznatků během zpracovávání této bakalářské práce 

považuji zvolenou technologii pro stabilizaci výkopů stavební jámy z hlediska její 

účinnosti, ale i z pohledu uplatnění v konkrétních zastižených podmínkách                           

a to  i s přihlédnutím na aktuální vývoj deformací části pravého svahu portálu za vhodnou.  

Velkou mírou se na vhodnosti návrhu sanace portálu podílel dobře zpracovaný 

inženýrsko-geologický průzkum spolu s přesnými geofyzikálními údaji o zastižených 

horninách a zeminách. To vše bylo výborným podkladem pro technicky zdatnou projekční 

kancelář s dlouholetou praxí a odbornou způsobilostí pro návrh zajištění portálu. 

Důležitým faktorem kvality provedeného zajištění stavební jámy byl také vhodný 

výběr odborných zhotovitelů, kteří se při provádění zajištění portálové stěny a bočních 

svahů stavební jámy tunelu Radejčín řídili platnými normami, zákonnými ustanoveními      

a kvalitativními předpisy. 

Návrh na zajištění stability Pražského portálu Tunelu Radejčín za pomoci 

hřebíkování, síťování a zástřiku svahů stříkaným betonem se i ve velmi komplikovaných 

geologických podmínkách osvědčil. Tento způsob navrhování zajištění svahů tak lze          

s úspěchem využít i u dalších staveb v obdobných lokalitách. 
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