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1. TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 

Tunelový komplex Blanka nebo přesněji soubor staveb městského okruhu v Praze  
Myslbekova – Pelc Tyrolka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v 
České republice. Stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského 
okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m. Doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 
17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je 
předpokládáno v roce 2012, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský 
tunel v Evropě, současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 
2,23 km.  
Ve fázi přípravy a realizace je úsek rozdělen na čtyři stavby: 

• Stavba ev.č. 0065 Strahovský automobilový tunel, 2A a 2B etapa  
• Stavba ev.č. 9515 Myslbekova - Prašný most (MYPRA)  
• Stavba ev.č. 0080 Prašný most - Špejchar (PRAŠ)  
• Stavba ev.č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka (ŠPELC)  
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Obr. 1 – situace tunelového komplexu Blanka 

 
2. RAŽENÝ TUNEL ŠPELC 

Stavba ev.č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka (ŠPELC) je nejdelším raženým úsekem 
komplexu Blanka a nejdelším souvislým raženýn tunelem na našem území. Jeho dvě tunelové 
trouby, jejichž délka 2230m, složená z 1660m dvoupruhového profilu o ploše 120m2 a 
z 570m třípruhového profilu o ploše 168m2 (délky platí pro severní tunelovou troubu), 
prochází pod korytem řeky Vltavy a pod plavebním kanálem u Holešovic. Minimální nadloží 
14,5m pod korytem Vltavy neznamenalo vážné zvýšení průsaků a tedy ani komplikace ražeb.  

Obě tunelové trouby byly raženy novou rakouskou tunelovací metodou s využitím 
stříkaných betonů a trhacích prací. Průměrný měsíční výkon při ražbě kaloty byl do dosažení 
horninového prostředí nacházejícího se pod parkem Stromovka cca 110 – 140m.  Následná 
ražba pod parkem Stromovka byla komplikována zejména snížením kvality horninového 
masivu dobrotivského a libeňského souvrství. Poruchy rozpukaných skaleckých křemenců v 
silně tektonicky porušené jílopísčité břidlici vedly ke zvýšení přítoků podzemní vody ze 
sedimentárních vrstev nadloží, přičemž minimální výška horninového nadloží byla 1,0 – 3,0 
m. Tyto komplikace vyvrcholily dvěma mimořádnými událostmi na severní tunelové troubě, o 
ve staničeních 1145m a 1270m. Na základě šetření obou mimořádných situací vydalo OBÚ 
Kladno dokumenty: „Závěrečná zpráva ze šetření mimořádné události organizace Metrostav 
a.s. ze dne 17.6.2008, č.j. VTŘ/ÚBOZ/78/08/Slz“ a „Rozhodnutí OBÚ v Kladně č.j. 
05378/2008/02/005“, ve kterých byla nařízena nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. V důsledku toho byla do realizační a provozní 
dokumentace stavby zapracována opatření popsaná v kapitole 3 a dále byly stanoveny 
odborně technické postupy nařízené ředitelem divize 5 Metrostavu a.s. 
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Obr.2 – příčný řez dvoupruhového profilu v TT 5a 
 
 

3. NAVRŽENÁ OPATŘENÍ PO MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

V obou případech po mimořádných událostech byla revidována realizační dokumentace 
stavby, přičemž byla navržena tato opatření, zajišťující průchod pod kritickou částí parku 
Stromovka:  
- svislé členění kaloty 
- pevně určený krok při budování ocelové příhradové výztuže – 0,8 resp.1,0m 
- systematické provádění ochranných deštníků 
- doplňující chemická horninová injektáž prováděná z průzkumné štoly a z čelby tunelů 
- trysková injektáž  sedimentárních vrstev prováděná z povrchu 
 
4. DRUHY A PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH DEŠTNÍKŮ 

Jedním z navržených opatření revize projektové dokumentace bylo systémové provádění 
ochranných deštníků.  Byly navrženy následující typy: 
- OD ze samozávrtných tyčí IBO R51L 
- OD ze samozávrtných tyčí IBO R51L  a laminátových tyčí SPINMAX R32 
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- OD z ocelových trubek 114/6,3mm – SYMETRIC 

Z hlediska časové a ekonomické výhodnosti byly v největší míře realizovány ochranné 
deštníky z IBO R 51L dodavatele Minova Bohemia s.r.o. Jejich provádění spočívalo v osazení 
39ks tyčí délky 9 – 12m v přístropí kaloty dvoupruhového profilu vrtané do předpolí jako 
jehly. Těchto 39ks bylo vrtáno v jednom záběru najednou přes jeden výztužný příhradový rám 
to v případě ražby celého profilu kaloty nebo16 resp. 23ks při svislém členění kaloty. Toto 
osazování se cyklicky opakovalo každé tři postupy, což znamenalo, že v horninovém nadloží 
byly vždy  tři ochranné deštníky nad sebou viz. obr. 3. Když pomineme těžkosti při 
rozpojování vrtného soutyčí při prodlužování na celkovou délku 9m (3x3m) jednoho prvku 
ochranného deštníku, dalším problémem při provádění byla nutnost ořezávání částí tyčí 
zasahujících do profilu tunelu. To způsoboval fakt, že systém IBO nabízí pouze vnější závit, a 
tedy spojování jednotlivých tyčí pouze vnějšími spojníky. Mezi samotnou závitovou tyčí a 
adaptérem vycházejícím z hydraulického kladiva na lafetě bylo nutno použít spojovací 
mezikus zvětšující průměr kotvy z 51mm na 110mm. To způsobovalo, že tyč nebylo možné 
zavrtat celou délkou přes výztužný příhradový rám a proto bylo nutné ponechat výše zmíněné 
části tyčí zasahující do profilu. Ty byly následně odřezávány, což prodloužilo celou dobu 
provádění deštníku v průměru o 90min. Při snahách eliminovat tento ztrátový čas byly  
pokusně použity samozávrtné tyče IBI dodavatele Alwag, které nabízí kromě závitu vnějšího i 
závit vnitřní a tedy i vnitřní spojníky. Spojení s hydraulickým kladivem bylo přímé bez 
muzikusu a tedy bez nutnosti ořezávání. 

V místech se svislým členěním kaloty byly kromě obvodově osazovaných tyčí R51L dále 
používány samozávrtné laminátové tyče SPINMAX R32. Tyto byly osazovány do pomocné 
stěny členěného profilu v délce 6,0m (2x3m). Laminátové tyče byly vybrány zejména proto, 
že při postupu ražby na kalotě č. 2 byla tato pomocná stěna bourána a takto dokončován celý 
profil kaloty. Geologické poměry a tuhost laminátových tyčí, zvláště výskyt poruch tvrdých 
skaleckých křemenců, způsobovaly těžkosti při samotném zavrtávání zvláště ve směrové 
nepřesnosti. Po prvních pokusech o zavrtání bylo přistoupeno k předvrtávání vývrtů, do nichž 
se laminátové tyče vkládaly.  

Časová náročnost provedení jednoho kompletního ochranného deštníku z 39ks tyčí IBO 
R51L délky 9,0m a 16ks tyčí SPINMAX R32 délky 6,0m včetně injektáže a ořezání byla 
průměrně 12-14hodin. 
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Obr. 3 – ochranný deštník z R51L - podélný řez osou tunelu 

 

V místech s minimálním skalním nadložím a v dalších kritických úsecích bylo navrženo 
použití těžkých ochranných deštníků z ocelových trubek 114/6,3mm. Jejich provádění také 
spočívalo ve vrtání do předpolí, avšak přímo do připravené čelby kaloty. Celkový počet prvků 
ochranného deštníku byl nad celým profilem kaloty 33ks délky 12,0m (4x3m), a to v každém 
čtvrtém záběru délky 0,8m. Technologie vrtání nedovolovala zavrtávat celou délku prvku nad 
primární ostění. Proto se poslední třímetrová část neosazovala ocelovou výpažnicí (trubkou 
114/6,3mm), ale novodurovou trubkou nebo se neosazovala vůbec. Injektáž pak probíhala 
přes hydraulický obturátor umístěný na konci ocelové trubky.  

V místech, kde byla prováděna chemická injektáž prostředí těsně nad horninovou bází 
pomocí radiálních vrtů z průzkumné štoly, docházelo vlivem osazených ocelových roxorů do 
těchto vývrtů k nemožnosti navrtání těžkých ochranných deštníků na celou požadovanou 
délku. V těchto případech byla na základě počtu nedovrtaných mikropilot určena pravidla 
dovolující nahrazení ocelových trubek 114/6,3mm samozávrtnými tyčemi IBO R51L, jejichž 
tuhost dovolovala se překážce vyhnout. V praxi byla většinou jedna ocelová trubka nahrazena 
2-3 IBO R51L stejné délky, přičemž RDS nedovolovala takto nahradit více než dvě ocelové 
trubky vedle sebe. 

Časová náročnost provedení jednoho kompletního ochranného deštníku z 33ks ocelových 
trubek 114/6,3mm délky 12,0m včetně injektáže byla průměrně 2-3dny v závislosti na 
množství radiálních roxorů z průzkumné štoly. 
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Obr. 4 – ochranný deštník z ocelových trubek 114/6,3mm - podélný řez osou tunelu 

 

Na injektáž všech typů ochranných deštníků byl použit materiál na bázi cementu, kotevní 
směs EKOMENT RT. Výplňová injektáž byla prováděna šnekovým čerpadlem IBOREP, 
pomocí něhož lze dosáhnout injekčních tlaků do 25 barů. V případě samozávrtných injekčních 
tyčí IBO R51L probíhala tato výplňová injektáž přes soutyčí směrem k vrtné korunce a 
následně vývrtem o průměru 75mm zpět k závrtnému bodu.  Mezikruží bylo utěsněno 
polyuretanovou pěnou. V případě ochranných deštníků z ocelových trubek 114/6,3mm 
probíhala injektáž  přes hydraulický obturátor umístěný na konci ocelové trubky nebo přes 
ventil. 

Omezením vyplývajícím z realizační dokumentace byl požadavek přídržnosti injekční 
směsi k podkladu min. 0,4MPa. Provedené tahové zkoušky ukázaly, že tato hodnota odpovídá 
osmi hodinám náběhu směsi od injektáže. Po tuto dobu RDS dovolovala provést ražbu pouze 
jediného postupu od místa injektáže a to proto, že tento jeden potup byl stále pod ochranou 
třech minulých ochranných deštníků. Dodavatel injekční směsi, Minova Bohemia s.r.o., proto 
na požadavek stavby vyvinul směs s rychlejším počátečním náběhem pevnosti EKOMENT 
RT RAPID. Praxe však ukázala, že použití rychle hydratujícího materiálu není v provozu 
možné, a to zejména pro nemožnost následného rychlého čištění injekčního čerpadla a hadic. 
Problém byl vyřešen jinou organizací práce, kdy se při ražbě svisle dělené kaloty přecházelo 
po injektáži na ražbu druhé části kaloty.  
 
5. PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCOVÁNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH 

DEŠTNÍKŮ 

V souvislosti s vrtáním ochranných deštníků až 12m do předpolí tunelů realizační 
dokumentace využívala tohoto faktu jako dílčí geologický a geotechnický průzkum. Bylo 
předepsáno sledovat a zaznamenávat do vrtného a injekčního protokolu fakta o průběhu 
provádění celého ochranného deštníku, a to jak z IBO R51L, tak i z ocelových trubek 
114/6,3mm. Byly sledovány tyto parametry: 
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- doba čistého vrtání dílčí části svorníku délky 3,0m, tato doba nesměla být kratší než 2 
minuty 

- ustálený přítok podzemní vody po realizaci vrtu, tento přítok nesměl překročit 0,5 l/s a 
nesměl obsahovat terasové sedimenty 

- výplach při vrtání, který nesměl obsahovat terasové sedimenty 

Toto sledování mělo jediný úkol, včas objevit případné anomálie v horninovém prostředí, 
jako například náhlé snížení horninového nadloží, a tudíž přiblížení terasových vrstev do 
blízkosti profilu tunelu. V případě dodržení těchto parametrů bylo možné automaticky 
pokračovat v ražbě. Jestliže však byl porušen jediný parametr sledování, byla ražba možná 
pouze v dalších třech záběrech. Následně byla svolána mimořádná rada monitoringu ražeb a 
rozhodnutím projektanta bylo obvykle rozhodnuto o dalším pokračování. Situace byla 
většinou řešena použitím chemických injektáží PUR pryskyřicemi z čelby. 

 
6. OBJEM PROVEDENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ POMOCÍ OCHRANNÝCH 

DEŠTNÍKŮ 

Od znovuzahájení ražeb po první mimořádné situaci v červenci 2008 bylo na jižní i 
severní tunelové troubě do doby ukončení provádění těchto opatření v září 2009 instalováno 
celkem 198 ks ochranných deštníků z IBO R51L a 15 ks z ocelových trubek 114/6,3mm. 
Bližší objem realizovaných prací vyplývá z tabulky 1. 

 Celková osazená délka [m] Množství injekční směsi [kg] 
 STT JTT STT JTT 

Ocelové trubky 114/6,3mm 3 900 1 650 46 900 21 400 
IBO R51L 28 200 34 750 
SPINMAX 7 700 6 450 

185 000 227 000 

CELKEM 82 650m 480 300kg 
Tabulka 1 – celkové délky ochranných deštníků a injekční směsi na JTT a STT tunelu Špelc 
 
7. ZÁVĚR 

Soubor přijatých sanačních opatření při ražbě obou tunelových trub v úsecích s nízkým 
nadložím byly v průběhu měsíců dubna až září 2009 provedeny bez vzniku dalších 
mimořádných událostí a pracovních úrazů. 

Opatření vedla ke zvýšení bezpečnosti práce a provozu a společnost Metrostav a.s. 
prokázala, že velmi nepříznivé geologické a geotechnické podmínky ražby je schopna řešit a 
v termínu dokončit celý tunelový komplex Blanka.  


