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SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OKOLÍ STŘEDNÍ 

OPĚRY TUNELU VALÍK 
 

The tunnel Valík is part of the construction lot 510/1B of the D5 highway from Prague 

to Rozvadov, built in the framework of its route bypassing the city of Plzeň. The two tunnel 

tubes are situated close to each other, without a rock pillar in between. They are separated by 

a central concrete pillar built in advance. Prior to the excavation, in February 2004, pre-

construction testing of the results of strengthening of the base of the central pillar was carried 

out in the rock massif, immediately before the portal. The tests proved explicitly that the 

originally proposed improvement method by grouting was improper with respect to extensive 

faulting and filling of fissures with clay. For that reason the general designer changed the 

central pillar’s base strengthening system to fans of 6m-long micropiles installed 1m apart in 

the longitudinal direction.  

1. ÚVOD 

Tunel Valík je navržen jako dvojice tunelových trub stýkajících se ve středním 

železobetonovém pilíři, což je řešení, které výrazně snižuje šířku tunelového komplexu. 

Tunelové trouby jsou umístěny těsně vedle sebe, což přináší významnou úsporu v celkovém 

rozsahu trvalých záborů pozemků, zejména v oblasti obou příportálových zářezů. 

Kategorie tunelu je T11,5, světlá průjezdná výška je 4,8+0,15m, maximální výška 

nadloží je 16m, teoretická plocha výrubu je 2x150m2. Výstavba byla prováděna dle zásad 

NRTM převážně s vertikálním členěním výrubu. Délka tunelu je 390m (380m), šířka vozovky 

11,5m, příčný sklon vozovky je 2,5%, podélný sklon nivelety je 4%, poloměr směrového 

oblouku je 2280m. Délka raženého úseku je 330m. 

 

 

 

 

 

 

mailto:svobodaj@pragoprojekt.cz
mailto:svarc@metrostav.cz


  

2. GEOLOGIE 

Ražba tunelu byla prováděna v porušených proterozoických břidlicích, jejichž kvalita 

byla hodnocena technologickou třídou 5a. Břidlice jsou zvětralé až silně zvětralé, 

na puklinách převážně limonitizované. Tektonické porušení je silné, břidlice jsou rozpukané, 

místy intenzivně. Z hydrologického hlediska, na základě výsledků průzkumu a také 

na základě skutečnosti, ražba tunelu probíhala převážně v suchém horninovém prostředí. Byly 

dokumentovány pouze místy slabé průsaky podzemních vod ve spodní klenbě jednotlivých 

částí tunelu. Tektonické poruchy ani žilné struktury nejsou zdrojem podzemní vody. 

3. ZDŮVODNĚNÍ SANACÍ 

Technicky a staticky nejsložitější konstrukcí je železobetonový střední pilíř mezi tunely, 

který přenáší celé zatížení horninového masivu. Pro jeho realizaci se využívá středový tunel, 

který byl vyražen jako první. Horninové prostředí v oblasti nad i pod středním pilířem bylo 

nutné zesílit kotvami a mikropilotami. 

Statický výpočet byl proveden metodou konečných prvků s využitím programu 

PLAXIS. Konstrukce středního pilíře mezi budoucími tunely byla výpočtově modelována 

jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu C20/25. Pilíř vyhovuje statickému 

zatížení od celé výšky nadloží. Vzniklé napětí při šířce pilíře 1,236m je 11,6MPa. Svislý 

pokles byl vypočten max 8-10mm při aplikaci mikropilotových kotev v podzákladí. 

Statický výpočet provedený v rámci zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele 

ukázal nutnost zpevnění horninového prostoru nad i pod středním pilířem také pomocí 

injektáží. 

4. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK SANACE 

POD STŘEDNÍM PILÍŘEM 

Na základě doporučení projektanta a po projednání v technické radě stavby bylo 

rozhodnuto provést a vyhodnotit průkazní zkoušky injektovatelnosti horninového masivu. 

Cílem bylo ověření geomechanických vlastností horninového prostředí před a po provedení 

sanačních injektáží vzhledem k mimořádnému namáhání horninového prostředí v podzákladí 

střední opěry obou tunelových trub. Ze statického výpočtu vyplývá, že horninový masiv 

v okolí opěry bude namáhán nejprve tahem, následně tlakem. Proto byl zvolen způsob 

průkazních zkoušek vycházející z výsledků statického výpočtu. Zkoušky byly provedeny 

v předstihu na nedotěžených etážích zářezu před portálem Rozvadov na přelomu roků 



  

2003/2004. Vyhodnocení proběhlo v 1.Q r.2004 a výsledky byly ihned zapracovány 

do realizačního projektu. 

5. ZÁDÁNÍ ZKOUŠEK 

Na základě geologické dokumentace prováděné při odtěžování zářezu před portálem 

byly určeny tři geotechnické kvazihomogenní oblasti pro provádění průkazních zkoušek. 

V každé oblasti byly situovány presiometrické vrty pro ověření geomechanických vlastností 

jednotlivých prostředí před a po sanaci. V každém prostředí byly provedeny čtyři injektážní 

zkoušky různými firmami a různými materiály (cement, mikrocement, chem.látky). V centru 

tří navržených injektážních vrtů (trojúhelník o hraně 1m) byla realizována mikropilota. 

Po ukončení injektáží a projektované technologické pauze byla provedena tahová 

zkouška mikropilot a v odvrtaných jádrových vrtech byly provedeny presiometrické zkoušky. 

Následně byly etáže odtěženy s tím, že při postupném odtěžování jednotlivých 

sanovaných prostředí byla kontrolována a dokumentována kvalita a dosah injekčních směsí 

od jednotlivých injektážních vrtů. 

6. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PROVEDENÝCH ZKOUŠEK 

Byly provedeny následující zkoušky: 

- Presiometrické zkoušky v původním nesanovaném prostředí ve dvou hloubkových 

úrovní a následně po provedení injekčních prací 

- Laboratorní zkoušky pevnosti v tlaku - na vzorcích z jádrových vrtů byly zjišťovány 

pevnosti v prostém tlaku 

- Tahové zkoušky mikropilot na předem požadovanou sílu 150kN 

- Dokumentace při odtěžování etáží – jednotlivé etáže byly odtěžovány pod dohledem 

geologa a ten dokumentoval zpevnění horninového prostředí. 

7. ZÁVĚR PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK 

Provedený komplex průkazních zkoušek potvrdil značnou nehomogenitu horninového 

masivu (tektonická postižení, různá intenzita zvětrání). Výsledky provedených zkoušek a 

následné odtěžování horninového masivu v místech pokusné injektáže jednoznačně prokázaly 

nepoužitelnost této metody pro zpevňování masivu pod střední opěrou. Tuto skutečnost 

projektant v rámci pravidel observační metody ihned zapracoval do realizačního projektu 

středního pilíře a upravil technické řešení. 



  

8. VÝSLEDNÁ SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V PODLOŽÍ I NADLOŽÍ 

STŘEDNÍHO PILÍŘE 

8.1 Podloží středního pilíře 

Bylo provedeno zesílení podloží pouze ve vybraných úsecích středního tunelu, zejména 

v místech geologických poruch na základě určení geotechnického monitoringu. Sanace 

proběhla pomocí mikropilot vložených do vrtů ø123mm, délky 6m, vyztužených dvěma 

betonářskými profily ø32mm, délky 7m. Konec je přizpůsoben pro zakotvení v pilíři. Zálivka 

byla provedena z cementové směsi CEMII/A-S32,5, vodní součinitel max 0,4. Mikropiloty 

byly ve dně rozmístěny šachovnicově à 1m. 

8.2 Nadloží středního pilíře 

Sanace proběhla v celé délce raženého díla a byla tvořena mikropilotovým deštníkem 

pouze pomocí injektované svorníkové výztuže z IBO R25, délky 6m. 

9. ZÁVĚR 

Předvídavost a určitá odvaha objednatele uskutečnit průkazní zkoušky v insitu přímo 

na stavbě přispěly významnou měrou ke zrychlení postupu výstavby. Ve smyslu ustanovení 

norem EUROCODE (č.7 geotechnika) lze ověření návrhu geotechnické konstrukce provádět 

vedle statického řešení také pomocí experimentálního vyšetřování, přičemž návrh konstrukce 

se může měnit i v průběhu výstavby. 
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