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SANAČNÍ OPATŘENÍ NA TUNELU BLANKA V PRAZE 
 

Abstract 

Excavated tunnels of the Prague City ring (the Construction no. 0079 Špejchar – Pelc 

Tyrolka) cross through very complicated geotechnical conditions. At the excavation  from 

Troja portal it is 4-times underpassed watercourse (Vltava and Shipping cannal) and at 

proximity of the Šlechtova restaurant in natural park Královská obora (Stromovka) area will 

be underpassed fault zone with the minimal rock overburden and saturated sediment layer 

with the thickness 11 m. This article describe exipiriences from the rock grouting works for 

the South and North tunnel tube under Vltava river and describe technical solutions of 

injections works based on jet-grouting performance from the surface and rock grouting from 

the exploration gallery in the Stromovka nature park. 
 

 
Obr. 1 – Celková situace stavby 
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Inženýrsko geologické poměry 

Informace o inženýrsko-geologických poměrech byly získány na základě podrobného 

geotechnického průzkumu provedeného formou průzkumné štoly. Trasa tunelů prochází 

značně proměnlivým horninovým prostředím s různým stupněm tektonického porušení 

s vysokou mírou zvodnění a s minimálním skalním nadložím. 

K pokryvným útvarům zájmového území patří převážně holocenní a pleistocénní fluviální 

sedimenty a částečně navážky. 

§ antropogenní sedimenty (navážky) - převládají písčité hlíny se štěrkem, tj. kameny a 

valouny různé velikosti (převážně křemence, křemene, opuky), a stavební suť. 

Jejich mocnost je značně proměnlivá, od 0,20 do 3,0. Konzistence je tuhá až pevná. 

§ holocenní sedimenty  - mají charakter hlíny, tř. F5/MI a jemnozrnné písčité hlíny F3/MS, 

tuhé konzistence, s organickými zbytky a místy s valouny do 4 cm, o kolísavé mocnosti 

1 až 3 m.  

§ fluviální sedimenty terasy Vltavy - převažují ve svrchních partiích písky s příměsí 

jemnozrnné zeminy tř. S3/S–F s valouny vel. 2 – 8 cm a hlouběji písčité štěrky vel. 5 – 13 

cm, při bázi i větší balvany, tř. G3-G2. Mocnost se pohybuje od 2 do 5 m. 

Skalní podloží v trase tunelů tvoří horniny ordovického stáří. Od portálu Trója po úpatí svahu 

z Letné se jedná o písčité, písčito-prachovité a jílovito-prachovité břidlice a písčité (skalecké) 

křemence dobrotivského souvrství a písčité (řevnické) křemence a jílovito-prachovité břidlice 

libeňského souvrství s různým stupněm zvětrání a tektonického porušení. 

• Řevnické křemence - deskovité až lavicovité vrstvy masivních křemenců až křemitých 

pískovců, které se střídají s tence vrstevnatými polohami šedých jílovitých břidlic, jílovců 

až jílů. Mají mírně zvlněné plochy vrstevnatosti, jsou velmi tvrdé, křehké a nepravidelně 

rozpukané 

• Dobrotivské břidlice - jsou jílovité břidlice s jemně prachovitou příměsí a slídou. Jsou 

silně rozpukané, takže se snadno rozpadají. Vrstevnatost je tence až tlustě deskovitá. Dle 

tektonického porušení převládá hornina středně rozpukaná 

• Libeňské břidlice - jsou v navětralém stavu  šedočerné až černé, převážně prachovito - 

jílovité a jílovité břidlice, jemně slídnaté. Zřetelně vrstevnaté, s tlustě deskovitou 

odlučností, rozpad je střípkovitý, někdy i roubíkovitý a zvláště v místech se slabou 

mocností, nebo zcela chybějícími fluviálními sedimenty, je nutno počítat s poměrně 

hlubokým zvětráním 



Hydrogeologické poměry 

 Generelně lze zvodně  podzemní vody v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 

§ podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v pokryvných sedimentech vázaná 

především na hladinu Vltavy a plavebního kanálu 

§ podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách ordovického skalního 

podkladu částečně spojená s podzemní vodou vázanou na pokryvné útvary 

 

Sanační injektáže pod Vltavou 

Při realizaci průzkumné štoly byly pod Vltavou zastiženy velmi významné přítoky podzemní 

vody. Intenzita rozpukání písčitých až písčito-prachovitých břidlic a písčitých křemenců 

dobrotivského souvrství vedla k přítokům na čelbě až 4 l/s (plocha příčného řezu štoly 10m2). 

Důsledným sledováním přítoků podzemních vod byla prokázána komunikace podzemních 

vod s Vltavou. Podrobný přehled je patrný z následujícího grafu: 
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Graf č.1 - Přítoky podzemní vody do průzkumné štoly 

Na základě výše uvedených zkušeností byly pro následnou ražbu dvoupruhových tunelů 

(s plochou příčného řezu cca 125 m2) očekávány přítoky podzemní vody až 40 l/s. Ačkoli 

zkušenosti z prvních metrů ražeb ukazovaly na výrazně nižší zvodnění horninového prostředí 

(značnou roli zde sehrála právě průzkumná štola) bylo s ohledem na bezpečnost práce a 



rychlost postupu ražeb rozhodnuto o provedení sanačních opatření pod Vltavou. Pro obě 

tunelové trouby byl určen úsek o délce cca 100 m, kde přítoky do průzkumné štoly byly 

největší, a zde byly v předstihu před ražbou tunelů provedeny, z průzkumné štoly, sanační 

injektáže na bázi jílocementu. 

Byl navržen systém radiálních vějířů tvořených vrty délek 7,0 až 9,2 m o vzájemných 

vzdálenostech vějířů 1,5 m. Vrty průměru 75 mm byly prováděny rotačně-příklepovým 

způsobem pomocí strojní vrtačky HBM 12k/Ny-ZS. 

Po provedení vrtů ve vějíři byla prováděna jílocementová injektáž tvořící ochrannou obálku 

tl. 2,5 m po obvodu budoucího výrubu kaloty. Injektáž byla prováděna vzestupně, směsí 

s následujícími parametry : 

 
SLOŽENÍ 1 m3 

 
DEKANTACE 

PEVNOST 
V TLAKU 

C B V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

% obj./hod 7 28 

 
POMĚR 

C/V 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

1/1 750 15 750 1.51 32 - 35 2 - - - 10 
 

Nejvyšší přípustný injekční tlak 2 MPa 

Geometrické schéma a rozsah provádění sanačních injektáží v příčném řezu je patrný 

z následujícího obrázku: 
 

Po provedení sanačních 

opatření byla ověřena 

jejich účinnost skupinou 

presiometrických 

zkoušek. Kromě 

vizuálního zlepšení, kdy 

v sanovaném úseku došlo 

k zastavení přítoků do 

průzkumné štoly, tak 

bylo potvrzeno i zvýšení 

presiometrických modulů 

(oproti výsledkům ze 

štoly v tomtéž místě) o 

150 %.  

Obr.2 – Příčný řez, horninová injektáž pod Vltavou 

 



Dnes, po podchodu Vltavy Severní a Jižní tunelovou troubou (STT, JTT), je možné 

konstatovat, že provedení sanačních opatření bylo úspěšné. Ražba proběhla bez zvláštních 

komplikací s minimálními přítoky podzemní vody nepřesahující na čelbě 2 l/s. 

Celkem bylo provedeno 17.368 m vrtů a použito 3084 m3 injekční směsi. Čas potřebný pro 

provedení sanačních prací nepřekročil 10 týdnů (použita jedna strojní sestava). 

Sanační práce v přírodní památce Královská obora (Stromovka) 

Pravděpodobně nejkomplikovanějším místem celé stavby Špejchar – Pelc-Tyrolka je ražba 

dvoupruhových tunelů pod přírodní památkou Královská obora. V blízkosti Šlechtovy 

restaurace tunely prochází značně tektonicky porušeným přechodovým pásmem délky 160 m 

se skalním nadložím o mocnosti od 1,0 m. Ve směru ražby zde jílovito-prachovité břidlice 

dobrotivského souvrství přecházejí v písčité (řevnické) křemence a tyto dále v jílovito-

prachovité břidlice libeňského souvrství. Nad povrchem skalní báze se vyskytují saturované 

fluviální a holocénní sedimenty a navážky.  

Ražba bez doplňujících sanačních opatření je v tomto úseku nereálná. Již v době projektové 

přípravy stavby byla tomuto úseku věnována značná pozornost. V samostatné technicko-

ekonomické studii byly prověřovány následující varianty: 

§ sanační injektáže na bázi jílocementu 

§ sanační injektáže na bázi organických pryskyřic 

§ zmrazování 

§ použití mikrotunelování 

§ použití TBM (pro celou trasu Myslbekova – Pelc-Tyrolka) 

Na základě výsledků této studie byla pro další projektovou přípravu doporučena varianta se 

sanačními injektážemi na bázi jílocementu. 

Vzhledem k charakteru podcházeného území – přírodní památka, bylo v DUR, DSP a ZDS 

detailně zpracováno technické řešení sanačních prací prováděných z průzkumné štoly. Celý 

systém spočívající v kombinaci tlakové injektáže horninového prostředí a tryskové injektáže 

nadložních sedimentů však značně komplikovala přítomnost velkého množství podzemní 

vody. Byl navržen následující postup: 

1. tlaková injektáž horninového prostředí v rozsahu od 1,0 do 5 m od líce výrubu dle 

mocnosti skalního nadloží (dotěsnění a zpevnění horniny mezi výrubem a pokryvy) 

2. vyhloubení cca metrových vrtů a osazení preventrů 

3. trysková injektáž saturovaných sedimentů přes preventry 

4. tlaková injektáž horninového prostředí pro jeho dotěsnění v blízkosti výrubů 
 



Technické řešení je patrné na následujícím obrázku: 
 

Mimo tuto variantu byla 

rozpracována i další 

varianta zajištění nadloží 

z povrchu terénu, která při 

legislativním projednání 

nebyla považována za 

reálnou. Po získání 

stavebního povolení 

zahájil investor stavby na 

žádost zhotovitele jednání 

s OPP-MHMP a MŽP a 

kladně projednal možnost 

realizace sanačních prací 

z povrchu. 

Obr. 3 – Příčný řez, sanační práce prováděné z podzemí 

 

Zhotovitel požádal investora o projednání této varianty po technologickém a ekonomickém 

vyhodnocení všech nabízejících se možností. Při provádění všech sanačních opatření z  

podzemí (průzkumné štoly), vzhledem k aktuálnímu stavu rozpracovanosti a dosahovaným 

měsíčním postupům při ražbě dvoupruhových tunelů by hrozilo reálné nebezpečí přiblížení 

pracovišť ražeb s pracovištěm sanačních prací. To by vedlo k dlouhodobému přerušení prací 

na ražbách dvoupruhových tunelů. Náklady zhotovitele na dlouhodobé přerušení prací na 

ražbách velkoprofilových tunelů mnohonásobně převyšují předpokládané náklady na likvidaci 

neblahých projevů, případně škod, vzniklých při provádění sanačních injektáží z  povrchu a to 

i v  tak exponovaném území jakým je přírodní památka Královská obora. Hlavními výhodami 

této varianty byla však vyšší spolehlivost, nasazení ověřených technologií používaných při 

zakládání staveb a úspora finančních prostředků. Na základě návrhu technického řešení byl 

zpracován biologický posudek, který navržené řešení odsouhlasil a definoval podmínky 

realizace s ohledem na ochranu životního prostředí. Mezi nejzásadnější patří omezení 

realizace na období listopad až únor (vegetační klid). 

 

 



V rámci realizační dokumentace bylo navrženo technické řešení kombinující tři technologie: 

1. trysková injektáž prováděná z povrchu 

2. vějíře mikropilot prováděné z povrchu 

3. tlaková injektáž horninového prostředí 

Celý systém je patrný na následujícím obrázku: 

 
Obr. 4 – Příčný řez, sanační práce prováděné z povrchu 

Trysková injektáž z povrchu 

Princip navrženého technického řešení spočívá v provedení obálky z překrývajících se 

sloupů tryskové injektáže o minimálním průměru ø 1.800 mm, šířky 16,0 m a výšky 4,5 m 

v geologickém prostředí štěrkopísků zavázané do horninového prostředí. 

Vrty pro tryskovou injektáž jsou hloubeny rotačním způsobem plnočelbovým vrtným 

nástrojem  o průměru minimálně 140 mm až 150 mm na vodní výplach, v případě zavalování 

vrtů a jejich nestability je vodní výplach zaměněn za výplach cementovou suspenzí, která 

zajistí stabilitu vrtu.  

Pro tryskovou injektáž je použita stabilizovaná cementová injekční směs o následujících 

parametrech : 

 
SLOŽENÍ 1 m3 

 
DEKANTACE 

PEVNOST 
V TLAKU 

C B V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

% obj./hod 7 28 

 
POMĚR 

C/V 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

1.0 750 8 750 1.51 32-35 2 - - - 10 
 



Pro výrobu cementové injekční směsi je použit cement CEM I 42.5 R a aktivovaný 

bentonit Envigeo. Jednotlivé sloupy TI jsou realizovány vždy od středu (ve vrchlíku) do boků 

vždy ob jeden oscilačně. V první fázi injektáže jsou realizovány všechny sloupy primární, ve 

druhé fázi injektáže všechny sloupy sekundární. Sousední sloupy mohou být realizovány 

s minimální časovou prodlevou 6 hodin. 

ČERPANÉ 
MNOŽSTVÍ  

INJEKČNÍ 
TLAK 

TLAK 
VZDUCHU 

DÉLKA 
STEPU 

RYCHLOST 
ROTACE 

l/m´sloupu MPa MPa cm ot./step 
950 – 1.250 45 - 50 1.0 – 1.3 4 1.5 

 

Celkem bude nad oběma tunelovými troubami provedeno 226 vějířů tryskové injektáže a 

proinjektováno 16.219 m3 injekční směsi. 

Mikropiloty 

Princip navrženého technického řešení spočívá v provedení roznášecího mikropilotového 

roštu v bocích a nadloží tunelu z povrchu. Rošt je složen z dvojic ocelových výztužných 

trubek ve vzájemné rozteči 0.5 m. Jsou použity silnostěnné ocelové roury ø 114/10 mm 

jakosti N 80 upravené na délky 3.0, případně 1.5 m celkové délky. Jednotlivé díly výztužné 

trubky jsou spojeny pomocí závitových vnitřních spojníků. V celé délce kořenové části 

mikropilot LK jsou výztužné trubky perforovány injekčními reinjektabilními ventilky o osové 

vzdálenosti 50 cm. Pro cementovou zálivku vrtu je použita stabilizovaná cementová  směs o 

následujících parametrech :  

 
SLOŽENÍ 1m3 

PEVNOST   
 V TLAKU 

C V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

 
DEKANTACE 

MPa 

 
POMĚR 

C/V 
kg l kg/l s % obj./hod 7 dní 28 dní 

2.2/1 1.286 584 1.87 - 2 20 27 
 

Pro výrobu cementové směsi pro zálivku je použit cement CEM I 32.5 R. Určujícím kritériem 

injektáže je dosažení předepsaného injekčního tlaku, pokud nebude tohoto tlaku dosaženo, 

stanovuje se pro jednotlivé etáže kritérium spotřeby injekční směsi v jednotlivých fázích :  

Hloubková úroveň 
 

Koncový injekční 
tlak 

Spotřeba injekční 
směsi na etáž 

MPa l 

 
Typ mikropiloty 

 Dle zastižené 
geologické vrstvy I.fáze II. + III. 

fáze 
I.fáze II. + III. 

fáze 
všechny písky a štěrky 1.5 až 2.0 1.0 – 1.5 15 až 25 10 až 15 
všechny břidlice 2.5 až 3.0 2.0 až 2.5 10 až 15 5 až 10 

 

Celkem bude nad oběma tunelovými troubami instalováno 26.065 m mikropilot. 



Tlaková injektáž horninového prostředí 

Princip navrženého technického řešení spočívá v dotěsnění horninového prostředí v kalotě 

budoucího tunelu – vytvoření obálky o minimální tloušťce 2,0 m. V horninovém prostředí je 

obálka vytvořena klasickou, horninovou, vzestupnou injektáží. 

Jednotlivé vrty jsou realizovány rotačním plnočelbovým, případně rotačně příklepovým 

způsobem vrtání o průměru vrtu 75 mm na vodní, případně vzduchový výplach. Při 

případném průniku jednotlivých vrtů do silně propustných terasových sedimentů bude 

okamžitě vrtání ukončeno, vrtné nářadí bude vytaženo z vrtu a vrt bude v ústí utemován 

dřevěným klínem. Pokud při hloubení vrtu dojde k jeho zavalení a další postup vrtání bude 

velice obtížný, bude nezavalená část vrtu zainjektována sestupným způsobem rozpínacím 

obturátorem. Po 6 hodinách od ukončení injektáže této části vrtu bude ve vrtání pokračováno. 

Pro injektáž skalního prostředí je použita stabilizovaná injekční směs o následujících 

parametrech: 

 
SLOŽENÍ 1 m3 

 
DEKANTACE 

PEVNOST 
V TLAKU 

C B V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

% obj./hod 7 28 

 
POMĚR 

C/V 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

1/1 750 15 750 1.51 32 - 35 2 - - - 10 
 
 Pro výrobu cementové směsi pro injektáž je použit cement CEM Ι 42.5 R, bentonit 

Bentovet K. Tlaková injektáž je prováděna až po realizaci tryskové injektáže. Poloha a délky 

jednotlivých injekčních vrtů jsou operativně měněny v závislosti na skutečné poloze tryskové 

injektáže. Celkem bude z obou průzkumných štol provedeno 24.800 m vrtů a použito 1466 m3 

injekční směsi. 

Problémy vyvolané zvolenou metodou 

V souvislosti se sanačními injektážemi bylo nutno řešit i další záležitosti s touto 

problematikou zdánlivě nesouvisejícími. Zmíníme se zde o dvou konkrétních ale zásadních 

problémech. 

1. Samotná průzkumná štola vyražená v předstihu před ražbou definitivních profilů ještě 

neznamená bezproblémovou možnost zřízení jiných pracovišť v této štole než pro samotnou 

ražbu a to zvláště, když štola je ukončena v hoře bez napojení na povrch. Z důvodů zajištění 

pracoviště potřebnými médii ale hlavně bezpečnostních bylo třeba vytvořit únikové cesty 

z pracovišť sanačních injektáží prováděných z průzkumné štoly. V našem případě byly 



realizovány dva velkoprofilové vrty průměru 1500 mm opatřené ocelovou výpažnicí a lezným 

oddělením. Bez tohoto opatření by nebyly práce v průzkumné štole vůbec povoleny. 

2. Dalším problémem, který znesnadňuje provádění jakýchkoliv prací v podzemí je 

čerpání ale především vypouštění technologických vod. Při dnes platné legislativě a limitech 

pro vypouštěné vody hlavně v ukazateli obsahu jemných částic je nutno se touto 

problematikou zabývat a u podobných projektů ji nepodcenit. Komplexní popis řešení této 

problematiky přesahuje rámec našeho příspěvku a autoři zpracují příspěvek s popisem řešení 

čerpání a vypouštění balastních vod při ražbách tunelů Blanka pro některou z budoucích 

konferencí zabývající se realizací podzemních staveb. 

Závěr 

Dokončení sanačních prací musí být dle podmínek biologického posudku nejpozději 

k 29.2.2008. Současný stav (k 25.1.2008) nasvědčuje tomu, že tento termín bude splněn. 

Samotná ražba dvoupruhových tunelů zde bude probíhat v období května a června 2008 a 

nezbývá než doufat, že proběhne, stejně jako pod Vltavou, bez větších komplikací. 


