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TUNEL BLANKA, ZKUŠENOSTI S PROVÁDĚNÍM INJEKČNÍCH 
PRACÍ V PARKU STROMOVKA 

 
During the 13th international seminar on “Reinforcement, Sealing and Anchoring of Rock 
Massive and Building Structures 2008”, we had the opportunity to hear a contribution to the 
topic of “Reconstruction Measures in the Blanka Tunnel in Prague”. It included a presentation 
of a proposal of technical solution of reconstruction measures carried out under the Vltava 
river and in the premises of the Stromovka park. At the moment of the presentation, the 
measures were shortly before their completion and the tunnelling of double-line tunnels was 
slowly approaching the reconstruction areas. 
3 months later, on May 20, 2008, and subsequently on October 12, 2008, we witnessed 
incidents that utterly changed the point of view of the requested extent of additional 
reconstruction measures carried out above ground as well as in the underground. The article 
describes technical solutions of additional measures, a complex method of verification of their 
quality and experience with the tunnelling of an underground construction work in extreme 
conditions in the reconstructed area.  
 
Geotechnické podmínky v místě sanací 

Geotechnické podmínky v sanovaném úseku jsou velmi složité. V krátkém úseku délky 
cca 70 m se několikrát významně mění geologické poměry. Velmi nekvalitní 
jílovitoprachovité břidlice dobrotivského souvrství přecházejí v rozpukané křemence a 
následně jílovité břidlice souvrství libeňského. 

Vzhledem k prostorovým možnostem na Letné a maximálnímu možnému podélnému 
sklonu komunikace (5 %) je nad dvoupruhovými tunely v jižní části parku Stromovka 
v extrémním případě až pouhý 1 m horniny (rozložené a zvětralé vrstvy). Nad povrchem 
skalní báze jsou zvodnělé kvartérní sedimenty představující zejména různorodé písky a 
štěrkopísky. Při povrchu se nacházejí humózní hlíny o mocnosti do 2 m. Bližší popis 
geotechnických podmínek je uvedený v příspěvku z roku 2008. 
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Obr. 1 Přehledná situace 

 
Popis technického řešení sanačních opatření 

Z archivních map je patrné, že v blízkosti dnešního podchodu pro pěší u Šlechtovy 
restaurace bylo v minulosti přehloubené koryto Vltavy. Z tohoto důvodu se zde výrazně mění 
nadmořská výška povrchu skalní báze. Tyto informace potvrdily již výsledky podrobného 
geotechnického průzkumu pro průzkumnou štolu. V úseku, kde výška skalního nadloží nad 
tunelem klesá pod 6 m, byla navržena a v zimním období 2007/2008 i zrealizována tato 
doplňující sanační opatření: 

1. tryskové injektáže prováděné z povrchu terénu 
2. vějíře mikropilot prováděné z povrchu terénu 
3. tlakové injektáže horninového prostředí 

Návrh sanačních opatření byl proveden na základě matematického modelování ražby 
dvoupruhových tunelů, resp. nouzových zálivů v prostředí jílovito-prachovitých břidlic 
libeňského souvrství (nejhorší geologické podmínky) a rozpukaných řevnických křemenců 
libeňského souvrství (nejnižší skalní nadloží). 

Na základě těchto výpočtů bylo navrženo technické řešení tlakových injektáží: 
1. vytvoření obálky o minimálním průměru 2 m 
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2. dotěsnění a zlepšení horninového prostředí (zvýšení soudržnosti o cca 50 %) 
a tryskových injektáží: 

1. minimální tloušťka „desky“ 3,0 m  
2. minimální pevnost vytvořeného geokompozitu 3 MPa 
3. minimální přesah tryskových injektáží o 1 m za obrys tunelu 
4. maximální vzdálenost tryskových injektáží od výrubu 5 m (pro větší vzdálenosti se 

v matematických modelech stávala trysková injektáž málo účinnou) 
Celý systém je patrný na následujícím obrázku: 
 

 
Obr. 2 Příčný řez v místě sanací 

 

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 byly hloubeny rotačním způsobem plnočelbovým vrtným 
nástrojem o průměru minimálně 140 mm až 150 mm na vodní výplach, v případě zavalování 
vrtů a jejich nestability byl vodní výplach zaměněn za výplach cementovou suspenzí, která 
zajistila stabilitu vrtu. Celkem bylo nad oběma tunelovými troubami provedeno 226 vějířů 
tryskové injektáže a proinjektováno 16 219 m3 injekční směsi. 
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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. Byly použity silnostěnné ocelové roury ø 114/10 mm 
jakosti N 80 upravené na délky 3,0 m, případně 1,5 m. Jednotlivé díly výztužné trubky byly 
spojeny pomocí závitových vnitřních spojníků. V celé délce kořenové části mikropilot byly 
výztužné trubky perforovány injekčními reinjektabilními ventilky o osové vzdálenosti 50 cm.  
Celkem bylo 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 
byla obálka vytvořena klasickou horninovou vzestupnou injektáží. 

Jednotlivé vrty byly realizovány rotačním plnočelbovým, případně rotačně příklepovým 
způsobem vrtání o průměru vrtu 75 mm na vodní, případně vzduchový výplach. Celkem bylo 
z obou průzkumných štol provedeno 24 800 m vrtů a použito 1 466 m3 injekční směsi. 
 
Mimořádné události 

Dne 20. 5. 2008 a 12. 10. 2008 se v prostoru parku Stromovka udály 2 mimořádné 
události. V obou případech došlo při ražbě tunelu k nadvýlomu, který se nepodařilo 
z podzemí zajistit a došlo k jeho propagaci až k povrchu terénu, kde vznikl kráter o průměru 
20, resp. 30 m. Při vyšetřování nebylo zjištěno zavinění nikoho z účastníků výstavby a nikdo 
nebyl zraněn. Podrobný rozbor příčin mimořádných událostí bude předmětem samostatného 
příspěvku s názvem „Příčiny a způsob likvidace mimořádných událostí při realizaci tunelu 
Královská obora“ na konferenci Podzemní stavby Praha 2010, která se koná v červnu tohoto 
roku. 

Obě mimořádné události se staly v prostředí nekvalitních jílovito-prachovitých břidlic 
dobrotivského souvrství. Ve druhém případě v místě, které bylo zlepšeno tlakovými 
injektážemi. 

Zejména druhá mimořádná událost vedla k zásadní změně přístupu ze strany orgánů státní 
báňské správy. Rozhodnutím OBU v Kladně z 9. 1. 2009 bylo organizaci uloženo, aby 
provedla taková opatření, která by vyloučila opakování takové nebo podobné mimořádné 
události. Realizace podzemního díla s absolutní jistotou, zejména v tak kritických 
podmínkách na hranici realizovatelnosti NRTM, však není možná. Z tohoto důvodu bylo 
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navrženo a provedeno mnoho doplňujících opatření v podzemí a přehodnocen rozsah 
sanačních prací provedených v zimním období 2007/2008. 
 
Kontrola provedených sanačních opatření 

Při ražbě dvoupruhových tunelů v oblasti provedených tlakových injektáží byly podrobně 
sledovány velikosti přítoků do podzemního díla. Na níže uvedeném grafu je vidět zásadní 
rozdíl v přítocích podzemní vody do výrubu v přirozeném horninovém prostředí a v místech 
provedených tlakových injektáží.  
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Graf 1 Graf přítoků podzemní vody na čelbách při ražbě kaloty 1 a 2 dvoup. tunelu STT 

 
Na základě těchto výsledků bylo možné konstatovat, že požadavek na dotěsnění horninového 
prostředí byl splněn. 
 

Pro ověření pozitivního účinku tlakových injektáží na zlepšení kvality horninového 
prostředí byly provedeny série presiometrických měření, částečně ve staničeních, kde byla 
tato měření prováděna i v rámci podrobného geotechnického průzkumu (z průzkumné štoly). 
Na jejich základě je možné konstatovat, že nedošlo k významnému zlepšení kvality 
horninového prostředí (zvýšení přetvárných parametrů masivu) 
 
 
 



 6 

Staničení Ep mimo injektáž Ep proinjektovaná oblast Nárůst 

[ km ] [ Mpa ]   * [ Mpa ]   * [ % ] 

STT 5,835 572** 707 23 

STT 5,877 410 534 30 

STT 5,930 894 1079 20 

STT 5,960 383 586 53 

STT 6,005 326 328 0 

JTT 5,862 610** 446 -27 

JTT 5,990 396 557 40 

Tab.1 Graf přítoků podzemní vody na čelbách při ražbě kaloty 1 a 2 dvoupr. tunelu STT 
Poznámka: 
*   hodnoty presiometrických modulů odpovídají průměrům z celého presiometrického vějíře 
** hodnoty z presiometrického vějíře provedeného v rámci PGP 

Největší komplikace vznikly při kontrole kvality a rozsahu tryskových injektáží. V prvním 
kroku byl proveden dodatečný geotechnický průzkum založený na vrtném průzkumu 
z povrchu terénu a průzkumné štoly a geofyzikálních měření. Obě metody potvrdily rozsah 
provedených tryskových injektáží dle požadavků projektové dokumentace. Problém však 
nastal s prokázáním požadované kvality. Navrhovaná minimální pevnost vytvořeného 
geokompozitu 3 MPa neumožňovala odebrání reprezentativních vzorků. Nejlepší výsledky 
byly získány při použití dvojité jádrovnice, i tak však docházelo k poškození vrtného jádra. 
(při otáčení vrtného nářadí byly drobné valouny posunovány po obvodu vrtu a rozpojovaly 
jádro samotné). Po mnoha pokusech s různými metodami bylo nakonec přistoupeno 
k vizuální kontrole tryskových injektáží ve velkoprofilových vrtech.  

 

 
Obr. 3 Jádro velkoprofilového vrtu 
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V místech styků jednotlivých sloupů byly navrženy kontrolní velkoprofilové vrty průměru 
1 200 mm ukončené minimálně 500 mm ve skalním podloží. Vrty byly paženy ocelovou 
výpažnicí ve které byly vynechány na různých místech otvory. Po provedení vrtu byla 
geologem provedena vizuální kontrola kvality tryskové injektáže. Na základě laboratorních 
zkoušek odebraných vzorků byly odvozeny empirické vztahy mezi zastiženým stavem 
tryskové injektáže (vypadávání valounů, hloubka vrypu, drolení materiálu rukou, apod.) 
a skutečnou pevností geokompozitu. Z každé kontroly byl pořízen protokol zaznamenávající 
kvalitu tryskové injektáže.  
Pro potřeby hodnocení byly stanoveny 4 kategorie kvality: 

1. skupina A – velmi dobře proinjektovaná zemina – trysková injektáž svou kvalitou 
výrazně převyšuje požadavky projektové dokumentace (více než 8 MPa) 

2. skupina B – dobře proinjektovaná zemina – trysková injektáž splňuje požadavky 
projektové dokumentace (více než 3 MPa) 

3. skupina C – uspokojivě proinjektovaná zemina – trysková injektáž splňuje požadavky 
projektové dokumentace, lokální nehomogenity nepřesahují 15 % vzorku 

4. skupina D – špatně proinjektovaná zemina – trysková injektáž nesplňuje požadavky 
projektové dokumentace 

Po důsledné kontrole sanačních prací bylo možné konstatovat, že: 
- mikropiloty jsou provedeny dle předpokladů RDS  
- tlakové injektáže horninového prostředí zajišťují požadovanou těsnost 

horninového prostředí v okolí výrubu a přiměřeně zlepšují jeho kvalitu 
- tryskové injektáže vykazují lokální nehomogenity, které ne zcela splňují 

požadavky realizační dokumentace na „homogenní“ geokompozit s tím, že 
nejhorší stav byl zastižen na kontaktu s horninovým prostředím 

Na základě výše uvedeného rozhodnutí OBU v Kladně a nejistoty o kvalitě tryskových 
injektáží bylo rozhodnuto o doplnění těchto sanačních opatření: 

1. doplnění mezilehlých vějířů tlakové injektáže (jen ve vybraných úsecích) 
2. doplnění mezilehlých sloupů tryskové injektáže (s použitím technologie M2, vyšším 

tlakem tryskané směsi, vyšší třídou cementu, atd.) 
3. doplnění chemických injektáží kontaktní spáry mezi tryskovou injektáží a horninovým 

prostředím (pomocí radiálních vějířů provedených z průzkumné štoly, první fáze 
jílocementem, druhá fáze materiálem Webac) 

4. doplnění chemických injektáží z čelby do předpolí ražeb (injektované vějíře, materiál 
Carbopur) 
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Ražba dvoupruhových tunelů 

Pro bezpečnou ražbu tunelů byla navržena zejména tato opatření: 
1. ražba se záběrem délky maximálně 0,8 m 
2. vertikální členění výrubu kaloty dvoupruhového tunelu (předstih prvního výrubu 

kaloty max. 12 m) 
3. v každém 4. záběru realizován ochranný deštník z ocelových svorníků R 51 L 

Při ražbě kalot dvoupruhových tunelů byly kritické části trasy rozděleny na dílčí úseky 
délky 10 m, ve kterých byly navrženy kontrolní vrty realizované z průzkumné štoly a povrchu 
terénu. Na základě jejich výsledků byla v každém z těchto úseků ražba povolována 
samostatně. Největší váha byla přisuzována výsledkům vrtných prací z průzkumné štoly.  
Byla sledována zejména následující kriteria: 

- vrtné jádro nesmělo vykazovat nezpevněné části ve větším rozsahu než 30 % 
- ustálený přítok podzemní vody po provedení vrtu nesměl překročit 0,05 l/s 

V případě, že některý z vrtů nevyhověl výše uvedeným kriteriím byla v určeném rozsahu 
opakována chemická injektáž, proveden nový kontrolní vrt a teprve následně povolena ražba 
kaloty v předmětném úseku. 

Vyjma několika málo krátkých výjimek se dařilo sanační opatření provádět, kontrolovat a 
případně i „opravovat“ v dostatečném předstihu před ražbou tunelu. 

Při posuzování kvality sanačních prací byl kladen maximální důraz na vyloučení, 
resp. minimalizaci přítoku podzemní vody do nevystrojeného výrubu. V tak extrémních 
podmínkách by i malý přítok podzemní vody do nevystrojeného výrubu mohl vést ke ztrátě 
jeho stability a vytvoření nadvýlomu, který by se opět mohl propagovat až k povrchu terénu. 
 
Závěr 

Ražba dvoupruhových tunelů v sanovaném úseku probíhala od března do září 2009. 
Během této doby bylo nutné vyřešit mnoho komplikací, které znesnadňovaly samotnou 
realizaci. Ani při řádném provedení všech doplňujících opatření, splňujících všechna 
nastavená kriteria však nebylo možné považovat ražbu tunelu za absolutně bezpečnou (to není 
možné nikdy). 

Dnes je již možné konstatovat, že navržená sanační opatření spolu s opatřeními při 
samotné ražbě umožnila bezpečný průchod i tak komplikovaným úsekem jako bylo 
poruchové pásmo s minimálním skalním nadložím v blízkosti Šlechtovy restaurace v parku 
Stromovka. 


