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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU 

PRACKOVICE NA DÁLNICI D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
 

Abstract 

Constant application of the observation method rules for the design and construction of 

support to portal walls of bored tunnels in the difficult geological conditions of a disused 

quarry. 

1. ÚVOD 

Nově budovaný úsek dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice je posledním nedokončeným 

dálničním úsekem dálnice Praha-Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN, který dále 

pokračuje do Drážďan. Tento poslední úsek prochází chráněnou krajinnou oblastí České 

středohoří, trasa byla doporučena Ministerstvem životního prostředí ČR na podkladě 

krajinářského vyhodnocení zpracovaného již v roce 1994 podle tehdy platné metodiky. 

Pro upřesněnou trasu byla, podle podmínek stanoviska v roce 2000, vydána výjimka 

pro průchod dálnice chráněnou krajinnou oblastí České středohoří a následně v roce 2002 

bylo vydáno i územní rozhodnutí. V loňském roce bylo vydáno stavební povolení pro tunel 

Prackovice a v letošním roce, v 1.Q, se předpokládá vydání stavebního povolení pro tunel 

Radejčín. 

V daném úseku jsou dvě dvojice ražených dálničních tunelů s názvem tunel Prackovice 

a tunel Radejčín. Oba dálniční tunely jsou jednosměrné, dvoupruhové kategorie T 9,5 m. 

Tunel Prackovice je dlouhý cca 270 m, tunel Radejčín je dlouhý cca 600 m. 

V současné době se buduje pouze tunel Prackovice ve velmi složité geologii, masivu 

hřebene kopce Debus, ve vrcholové partii bývalého Prackovického lomu nad obcí Prackovice. 

2. DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUM 

V předstihu byla v budoucí levé tunelové troubě vybudována průzkumná štola. Tuto 

štolu se nepodařilo vybudovat v celé ražené délce budoucí tunelové trouby, neboť 

na portálové stěně tunelů nebylo možné vybudovat portál průzkumné štoly ani ji zarazit jiným 
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způsobem. Bylo operativně rozhodnuto o jejím zkrácení a zahájení ražby bylo provedeno 

přes těžní šachtu.  

Dále bylo pak rozhodnuto provést před zahájením realizačních prací ještě doplňující 

průzkum pro ověření druhu a kvality tunelového prostředí v prostoru chybějící části 

průzkumné štoly pražského portálu dálničního tunelu Prackovice. 

Vrtný průzkum byl doplněn geofyzikální nepřímou průzkumnou metodou – mělkou 

refrakční seismitou. Průzkum upozornil na možnost zastižení starého důlního díla (štoly 

ložiskového průzkumu) a zastižení nehomogenního prostředí ve formě hlinitoúlomkovitě 

rozložených tufů s výskytem pevnějších bloků horniny bazaltových žil.  

Území bývalého lomu na čedič vytváří mimořádně komplikované podmínky jak 

pro zajištění vlastního portálu tak i pro ražbu dálničních tunelů. Přípravné práce k zahájení 

ražby průzkumné štoly z pražského portálu odhalily výraznou nestabilitu masivu, který byl 

způsoben „natřesením“ seizmickými účinky někdejších hromadných komorových odstřelů 

ve starém prackovickém lomu. 

 
obr.1 Horninové prostředí, které bylo nutné dopředu sanovat TI (trysková injektáž) 

3. ZÁKLADNÍ NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU 

Geologická stavba masivu Pražského portálu je mimořádně komplikovaná a to jednak 

z titulu pyroklastického charakteru hornin a také z titulu ovlivnění masivu těžbou lomu 

v těchto místech. 
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Hlavní statické schéma zajištění portálu je tížná zeď vytvořená soustavou kotevních trnů 

(hřebů) v kombinaci s plošnou skořepinou stříkaných betonů se sítěmi na svahu portálové 

stěny. Povrchová napětí, vzniklá postupným odtěžováním části svahů se prostřednictvím 

hřebíků (ukotvených do skořepiny stříkaných betonů) přenáší do hlubších partií masivu. 

 Tak dojde postupně k vytvoření stabilního bloku kvazigravitační zdi. Pramencové 

kotvy, umístěné ve třech úrovních, zajišťují celkovou stabilitu tohoto bloku z hlediska 

možného sesuvu. 

 
obr.2 Postupná výstavba po etážích na přitěžující lavici 

4. SANAČNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PORTÁLU 

Pro zajištění čelní stěny a bočních svahů portálu bylo nutné zajistit spolehlivou funkcí 

ocelových tyčových kotev – kotevních trnů (hřebíků), které jako ocelová táhla armují podloží. 

Tyto prvky musí svými vlastnostmi a prostřednictvím cementové zálivky (injektáže) přenášet 

tahová napětí od povrchu do vnitřních oblastí zajišťovaných svahů. Toto nebylo možné 

zajistit spolehlivě a všude (na základě vyhodnocení zkušebního pole a výsledků průkazních 
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zkoušek tahových účinků hřebíků). Proto byla dodatečně navržena předstihová sanace 

horninového prostředí v oblasti 1. a 2.pracovní úrovně. Teprve do sanovaného prostředí bylo 

možné osadit tyčové kotvy a aktivovat je cementovou zálivkou. 

Po celou dobu bylo prováděno geodetické měření deformace svahů portálu, tzn. měření 

absolutních změn prostorové polohy bodů, osazených na stěnách portálu, které slouží 

k ověření jejich stability. Na základě vyhodnocení výsledků měření, velikostí a tendencí 

deformací byla přidána další, spodní 3.řada lanových kotev.  

5. STŘEDOVÝ BETONOVÝ STABILIZAČNÍ BLOK 

Stabilita středního opěrového klínu (ponechaná neodtěžená část horniny před portálem) 

se ukázala ve spojitosti s porušením některých kotev v pravé části pražského portálu jako 

nedostatečná. Na základě výsledků GTM a po projednání na zasedání RAMO za účasti 

soudního znalce, bylo rozhodnuto doplnit středový klín o nový monolitický blok založený 

na šikmých mikropilotách. Toto dodatečné zesílení je schopno klást odpor potenciálním 

pohybům či silám pocházejícím z horninových tlaků na portál. Dále bylo rozhodnuto provést 

co nejdříve uzavření primárního ostění obou ražených tunelových trub v oblasti přiléhající 

k portálové stěně. Tyto práce proběhly velmi rychle a umožnily pracovní přestávku v době 

vánočních prázdnin. 

 
obr. 3 Středový opěrný klín zesílený betonovým stabilizačním blokem založeným 

na mikropilotách 
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6. ZÁVĚR 

I v nepříznivém geologickém prostředí se dá stavět dle zásad observační metody. 

V průběhu realizace díla se provádí geotechnická měření, pravidelně se vyhodnocují a 

operativně přijímají doplňující technické opatření. V našem případě došlo k úpravě realizace 

základních nosných prvků díla, tj. hřebíků a doplnění zajištění o další 3.kotevní úroveň.  

Následně byla nejslabší část zajištění středový opěrný klín (dle vyhodnocení výsledků 

GTM) doplněna o středový betonový  blok založený na mikropilotách. Měření realizovaná 

v době vánočních svátků v rámci GTM ukázala, že konstrukce Pražského portálu je stabilní. 
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