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PROBLEMATICKÉ SITUACE PŘI RAŽBĚ TUNELŮ SLIVENEC – 
SOKP 514 – A JEJICH  ŘEŠENÍ V RÁMCI GEOTECHNICKÉHO 

MONITORINGU 
 
Abstract  

Slivenec tunnels form part of newly constructed motorway ring around Prague. They form 

part of construction project No. 514. The investor of the project is the Road and Motorway 

Directorate of the Czech Republic (Prague branch), the tunnels are driven by Hochtief, a.s. 

SG-Geotechnika, a.s. in consortium with PUDIS, a.s. provide complete geo-monitoring of the 

tunnels during the construction.  

Slivenec tunnels consist of two parallel tunnels with the length of 1,300 m (rising three-lane 

tunnel, sloping two-lane tunnel) between Lochkov and Radotín. After completion of both 

driven and cut-and-cover tunnels at both portals, the total length of the tunnel tubes will reach 

up to 1,660 meters. The excavation cross-section is 125 sq.m. in the two-lane tunnel and 156 

sq.m. in the three-lane tunnel. Tunnel bore was done according to the guidelines of the New 

Austrian Tunneling Method (NATM). 

 
Úvod 
Tunely Slivenec jsou součástí stavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a tato část 

spadá pod označení Stavba 514. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 

(dále ŘSD), zhotovitelem razících prací je fa. Hochtief, a.s.. Generálním projektantem RDS je 

společnost Valbek. Naše společnost SG-Geotechnika, a.s. ve sdružení se společností PUDIS, 

a.s. společně zajišťuje během stavby tunelů kompletní geotechnický monitoring (dále GTM).  

Ražba tunelů Slivenec zahrnuje výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m 

(stoupající třípruh a klesající dvoupruh) mezi Lochkovem a Radotínem. Po zhotovení 

hloubených tunelů na obou portálech bude celková délka tunelových rour dosahovat až 1660 

m. Ražený profil v tunelech činil ve 2PT cca 125 m2 a ve 3PT  156 m2. Ražby probíhaly dle 

zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). Na popsané parametry stavby byl navržen 

i komplexní monitorovací systém (podrobně příspěvek v časopise TUNEL č. 4/2008).  
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Ve stručnosti zastižená geologie při ražbě tunelů 

Stavba 514 se nachází na JZ okraji Prahy. Ražené tunely stavby jsou situovány v  JV křídle 

pražského synklinoria středočeského paleozoika tradičně označovaného jako barrandien.  

Zastižené horniny patří do jižního segmentu sedimentačního prostoru pražského synklinoria  

(jižně od kodského zlomu). Horniny svrchního ordoviku (králodvorské a kosovské souvrství) 

a spodního až svrchního siluru (liteňské až kopaninské souvrství) mají generelně 

monoklinální uložení vrstev ve směru JZ – SV s úklonem 20° - 50° k SZ. Horniny jsou 

porušeny zlomovou tektonikou v nerovnoměrné intenzitě. V první polovině ražeb obou tunelů 

byly zastiženy především vápnité či jílovité břidlice, doplněnými četnými vložkami vápenců, 

křemenných pískovců či bazaltových tufů. Druhá polovina ražeb probíhala střídavě 

v břidlicích, pískovcích, případně tufech. 

 
Stručný postup a popis stavebních prací budovaných tunelů 

Na začátku prosince 2006 bylo vše připraveno pro ražbu kaloty dvoupruhového tunelu (dále 

2PT) z Lochkovského (severního) portálu. Před samotnými ražbami byla provedena na obou 

portálech instalace 20 m dlouhých Mikropilotových deštníků nad tunely. Nadloží 

v příportálových oblastech z obou stran dosahovalo necelých 5 m, a tak ražba pod ochranou 

deštníku byla logickým bezpečnostním opatřením. Od Lochkovského portálu nadloží 

postupně narůstalo od 5 m až po místy 60 m ve střední části.  

Následně byla v únoru 2007 zahájena i ražba kaloty třípruhového tunelu (3PT). V kalotě 

tohoto tunelu již byla vyražena v předstihu průzkumná štola, realizovaná v rámci podrobného 

průzkumu pro výstavbu tunelů - viz Obr. 1. Štola byla pro ražbu tunelu optimálně situována, 

horní klenba primárního ostění tunelu byla vyprojektována pod strop průzkumné štoly. 

 
 

Obr. 1 – situování průzkumné štoly v profilu kaloty 3PT 
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Zhotovitel ražby tunelu tak demontoval pouze boky a případné dno ostění štoly a její horní 

část zůstávala při výrubu kaloty jako ztužující prvek v nově zhotovovaném ostění horní 

klenby tunelu a zároveň účinkovala jako ztužující podélný nosník, který evidentně vylepšoval 

stabilitu čelby tunelu.  

S ohledem na stísněné poměry Radotínského (jižního) portálu, bylo navrženo razit oba tunely 

v celé délce z Lochovského portálu s horizontálním členěním výrubu na kalotu (přístropí), 

jádro (opěří) a případné dno (invert). Použití tříd NRTM v tunelech bylo vyprojektováno 

v rozmezí technologických tříd NRTM 3 až 5, přičemž nejhorší TT NRTM 5 byla ještě 

rozdělena na třídy 5a, 5b a 5c, jež byly i individuálně oceněny. Třída 5a umožňovala 

standardní postup v jednotlivých dílčích částech tunelu (kalota a opěří). Třída 5b obsahovala 

uzavření profilu tunelu spodní klenbou v primárním a posléze sekundárním ostění a třída 5c 

navíc obsahovala provizorní uzavírání klenby v kalotě. Uzavírání ostění spodní klenbou bylo 

provedeno pouze v obou příportálových úsecích a v místech zhoršených geologických 

podmínek a zvýšeného deformačního chování na primárním ostění. První tunelová prorážka 

na Lahovickém portále se uskutečnila zhruba za 1 rok po zahájení veškerých ražeb. Byla to 

slavnostní prorážka kaloty třípruhového tunelu, která se uskutečnila dne 13. 12. 2007. Ražba 

kaloty 3PT zde trvala pouze 9 měsíců, jelikož 7 úseků kaloty v úhrnné délce 193 m bylo 

vyraženo v etapě podrobného průzkumu jako pokusné výhybny štoly. Takže úsek kaloty 3PT 

dlouhý cca 1109 m byl vyražen se solidním průměrným měsíčním postupem 123,2 m.  

S pokračujícími ražbami v obou tunelech byl následně prováděn i výrub opěří, či v několika 

případech i výrub invertu. Součástí ražeb bylo také provedení 6 tunelových propojek.  

Prorážka kaloty 2PT byla provedena v tunelu cca 30m od Lahovického portálu dne 2.5. 2008. 

Následovalo dokončení ražeb spodní části tunelu (opěří) 3PT dne 24.5. 2008 a dokončení 

ražby opěří a invertu ve 2PT dne 7.6. 2008. Ražba na popisovaných tunelech byla ukončena 

dne 16.6. 2008 proražením Propojky č. 1. 

 
Geotechnický monitoring (GTM) a řešení sanačních opatření při ražbách 

Jelikož jedním z nejdůležitějších cílů GTM, dle zásad observační metody při použití ražeb 

NRTM, je průběžné ověřování shody předpokladů projektu stavby se skutečností a získávání 

podkladů pro zatřiďování výrubů do technologických tříd NRTM, tak vůbec největší 

pozornost byla věnována perfektně propracovanému geologickému sledování ražeb 

v součinnosti s konvergenčním měřením primárního ostění tunelů. Nepřetržitý GTM podával 

všem zúčastněným stranám hodnověrné informace o geotechnických vlastnostech 

horninového masivu a o jeho deformačním chování na budovaném primárním ostění a to i 
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prostřednictvím inovovaného informačního systému BARAB®. Dalším nepostradatelným 

monitorovacím prvkem na popisované stavbě, který především v oblastech s nižším nadložím 

částečně predikoval chování zastiženého horninového masivu, bylo extenzometrické a 

inklinometrické měření ve svislých vrtech doplněné o nivelační měření povrchu (sedání) či 

trigonometrická měření obou portálů. 

Cílem činností souboru kontrolního sledování bylo dosažení maximálních kvalitativních a 

dobrých ekonomických parametrů stavby za minimálních negativních dopadů na životní 

prostředí a na dotčené objekty. 

Na převážné většině monitorovacích prvků bylo zaznamenáno příznivé deformační chování 

zařazené do nejpříznivějšího varovného stavu bezpečnosti. Ovšem během výstavby tunelů 

probíhala ražba i ve složitých geotechnických podmínkách, a tak se v několika případech 

musel odborný tým, zodpovědný za vedení ražeb, zaměřit na vyřešení problematických úkolů. 

Níže bychom rádi popsali a zhodnotili ty nejzávažnější z těchto případů. 

První tato situace nastala nedlouho po zaražení 3PT, když ve staničení 30 TM po opuštění 

ražby pod MP deštníkem, deformační chování na profilu 22.04 zaznamenalo nepříznivý trend 

s poměrně strmým nárůstem rychlosti deformace, především v levém boku kaloty (Obr. č. 2).  

 

Porovnání vývoje vertikální složky deformace primárního ostění kaloty 3PT
 s hodnotami varovných deformací - staničení 30,00 tm / km 13,04000 hl.trasy
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Obr. 2 – vývoj deformací na profile 22.04 i s teoretickou křivkou varovných stavů 
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Na návrh KD GTM bylo velmi rychle provedeno cílené dokotvení 11 injekčními zavrtávacími 

kotevními tyčemi 9 m  typu R32 N. 

I když se vliv dodatečných opatření projevil se zpožděním (časová prodleva na aktivaci 

směsi), tak z uvedeného grafu je zřejmé, že opatření mělo pozitivní vliv na ustálenou hodnotu 

deformace po ražbě kaloty ve srovnání s namodelovanou výpočtovou křivkou varovných 

stavů. Z důvodů získání podrobných informací o deformačním chování primárního ostění 

tunelu, byly v této příportálové oblasti KVG profily zahuštěny. Z naměřených výsledků jsme 

se nakonec ujistili, že žádné profily zde nepřekročily hodnotu 50 mm po dokončení všech 

ražeb v této oblasti (limitní teoretická hodnota byla projektem nastavena na 60 mm). 

Ještě problematičtější situace nastala při ražbě kaloty 2PT těsně za povrchovou zástavbou. Ve 

staničení od 740 TM (tunelmetrů) byly geologickou službou zaznamenány zhoršené IG 

podmínky způsobené tektonickými poruchami na čelbě, a tak byl kontrolním orgánem 

odsouhlasen vložený profil 21.60 (741,5 TM), i když předchozí profil nevykazoval zvýšené 

deformační chování. Dnes je již zřejmé, že tento profil zaznamenal vůbec největší absolutní 

deformace v celém dvoupruhovém tunelu. V průběhu ražby kaloty byl totiž zaznamenán 

prudký nárůst deformací již v prvních dnech po osazení KVG bodů, takže bylo rozhodnuto o 

dodatečném navrtání 6 m dlouhých radiálních IBO kotev na 8 postupech (2 dvojice kotev do 

každého záběru). Jelikož nebylo dosaženo potřebného efektu, tak byly tyto dodatečné 

vystrojovací prvky ještě doplněny do stejných záběrů (737 až 746 TM) 8m dlouhými 

vodorovnými či mírně ukloněnými kotvami u patek kaloty. Až po aktivaci těchto opatření, 

došlo k ustálení deformací na profilu, ale deformační hodnoty se po ražbě kaloty již 

pohybovaly ve II. stupni varovného stavu – maximum činilo 62 mm ve vertikálním směru. 

Z výše uvedených skutečností bylo velmi pravděpodobné, že při následné ražbě opěří v této 

oblasti dojde k uzavření spodní klenby v postiženém úseku ražeb. Předpoklad se naplnil, další 

přírůstek při ražbě opěří a uzavírání profilu tunelu činil ještě více jak 20 mm, čímž se konečná 

max. hodnota bodu 21.60.02 ustálila na 87 mm. Jelikož oba sousední profily dosáhly max. 

deformačních hodnot do 40 mm, bylo logické, že v popisované oblasti byly zaznamenány 

trhliny, které ohraničovaly tuto oblast a byly zařazeny do sledování v rámci GTM. Po 

uzavření profilu tunelu spodní klenbou došlo k definitivnímu ustálení deformací v této oblasti. 

Poslední problematický případ se stal pouze necelé dva měsíce před ukončením všech ražeb. 

Jednalo se o propagaci nadměrného nadvýlomu při ražbě kaloty 2PT. Tato situace se přihodila 

necelých 30 m od Radotínského portálu. Horninový masiv v králodvorském souvrství byl 

tektonicky narušen dvěma systémy tektonických poruch, šířky do 10 cm, vyplněných drcenou 
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horninou a jílem. Při strojním dočišťování nezajištěné části čela výrubu ve staničení 1223,2 

TM (večer dne 16.4.2008) došlo k náhlé nestabilitě čela výrubu s následným zavalováním a 

s rychlým vyjížděním horninových bloků do výrubu až se vytvořil zmíněný nadměrný 

nadvýlom nad klenbou tunelu. Jelikož špatné IG podmínky byly predikovány ještě v 

předstihu, tak se v tomto staničení již postupovalo v nejhorší technologické třídě NRTM 5 b 

se záběrem 1m. Z geotechnického hlediska se jednalo o silně porušený masiv a vzhledem 

k minimálnímu horninovému nadloží (3 – 10 m) šlo o nejobtížnější úsek ražeb. Zajímavé 

bylo, že KVG měření v týž den dopoledne nesignalizovalo na nejbližším profilu (9 m od 

místa závalu) žádné nepříznivé přírůstky deformace. Při následném mimořádném KD GTM 

bylo rozhodnuto o dokončení ražeb kaloty z Lahovického portálu a o sanování vytvořené 

kaverny z povrchu dvěma vrty. Prostor vysoký přes 6 m nad profil tunelu o objemu více než 

180 m3 byl úspěšně zaplněn na dvě etapy popílkocementem v době, kdy již probíhala ražba 

z Radotínského portálu. Nejprve došlo v sobotu 19.4.´08 k navrtání dvou ukloněných vrtů 

dlouhých 5,5 m (jeden plnící vrt a jeden odvzdušňovací), jež sloužily k zaplnění nadvýlomu 

(viz. Obr. č. 3). V prostoru nadvýlomu v tunelu byla před plněním kaverny zpětně doplněna 

rubanina, tak aby řídká směs popílkocementu nepronikala ve větší míře do profilu tunelu. Z 

povrchu byla posléze směs načerpána ve 2 etapách (technologická přestávka na tuhnutí 1. 

části) z celkovým objemem 184 m3. První část směsi byla načerpána do prostoru nad profil 

tunelu 2PT dne 20.4. ´08. a druhá část byla plněna po jednodenní pause (tj. dne 22.4.´08). Od 

18.4. zhotovitel, nezávisle na těchto pracích, razil v obou tunelech od Lahovického portálu, 

přičemž ve 3PT musel zanechat dopravní obslužnost, přičemž opěří prováděl se střídavým 

postupem s ponecháním sjízdné rampy (levá a pravá část opěří). 

 
Obr. 3 – Plnící a odvzdušňovací vrt na Lahovickém portále pro účely sanace nadvýlomu 
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U dvoupruhového tunelu provedla osádka zhotovitele dne 19.4. zarážku z Lahovického 

portálu a pak postupovala s  krátkým záběrem (do 1,0 m) nejprve pod ochrannou MP deštníku 

(délka 20 m) a posléze dle dodatku RDS. Dodatek RDS představoval ražbu od portálu do 

1241,4 TM ve třídě NRTM 5b, posléze ražbu ve třídě NRTM 5c s prováděním spodní klenby 

v kalotě až k nadvýlomu, jenž byl vzdálen cca 30 m od portálu. Zhruba 3m od projektovaného 

konce MP deštníku (1233,4 TM) prováděl zhotovitel každý druhý záběr zajištění horní klenby 

tunelu pomocí hustého provizorního deštníku z IBO kotev typu R 32 N délky 6m (cca 40 ks).  

Po stabilizaci popílkocementové směsi zhotovitel ražby úspěšně prošel v noční směně z 1. na 

2. 5. 2008 problematickým místem sanovaného nadvýlomu, a tak byla provedena prorážka 

dvoupruhového tunelu v oblasti kaloty. Celá příportálová oblast až do staničení 1209 TM byla 

následně uzavřena spodní klenbou tunelu. Po vyhodnocení této mimořádné situace jsme 

dospěli ke skutečnosti, že se nakonec jednalo o nepatrné prodloužení ražeb v délce zhruba 4 

dnů. Po úspěšně zvládnuté poslední situaci jsme se ujistili, že ani pravidelná KVG měření na 

hustě situovaných profilech (každých 10 m) na primárním ostění tunelu nemusí vždy zjevně 

předvídat mimořádnou situaci popř. havarijní situaci. I přesto, že zhotovitel postupoval v té 

nejpřísnější technologické třídě s malým záběrem, došlo k nadvýlomu, který musel být 

neprodleně řešen jako mimořádná událost dle vyhlášky OBÚ. Z této a podobných skutečností 

na podzemních stavbách bychom si měli všichni, kdo se aktivně podílí na projektování a 

výstavbě tunelů v ČR, vzít ponaučení a snažit se, aby takovýchto nepříznivých situací bylo co 

nejméně. 

 
Závěr 

Již dnes, ještě před definitivním dokončení stavby, můžeme hodnotit skutečnost, že ražby 

tunelů byly provedeny ve velmi slušné kvalitě a po dobu budování primárního ostění se týmu 

odborníků podařilo zvládnout všechny problematické situace včetně té mimořádné. Na této 

situaci jsme si ověřili, že pokud je na stavbě zkušený a profesionální tým složený z několika 

subjektů, je možné společnými silami překonat veškerá úskalí spojená s náročnými 

tunelovými stavbami zařazenými do 3. geotechnické kategorie.  
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