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NÁVRH A REALIZACE DOPLŇUJÍCÍCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

V RAŽENÉ ČÁSTI TUNELU Č. 0079 ŠPEJCHAR- PELC TYROLKA V 
ÚSEKU KRÁLOVSKÁ OBORA, SE ZAMĚŘENÍM NA PROVÁDĚNÍ 

CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ POLYURETANOVÝMI PRYSKYŘICEMI 
 

Annotation:  
Tunnel complex Blanka is part of Prague’s inner ring with overall length of 5,5 km. Excavated  
tunnel tubes including service tunnels have length of more than 6 km. First part of driven tunnels 
is realized from portal part Troja in direction Letná with length 2231 and 2224 m and is named 
Špelc. Article deals with description of technology and execution of some additional 
rehabilitation measures in area of Stromovka Park without which driving of mentioned tunnels 
would be very difficult or not possible at all. Complex of these improvement measures allowed 
continuous works with minimizing risk of further exceptional events.  
 
1. ÚVOD 

Tunelový komplex Blanka je součástí pražského městského okruhu v délce přes 5,5 km. 
Ražené tunelové trouby, včetně provozních, mají délku více jak 6 km. První úsek ražených tunelů 
byl zahájen v roce 2007 a je realizován z portálu Troja k portálu Letná v délce 2231 a 2224 metrů 
a má pracovní název Špelc. 

Jeho součástí je úsek tunelu Královská obora, který se v prostoru Stromovka nachází ve velmi 
komplikovaných geotechnických podmínkách. Z výsledků geotechnického průzkumu a na 
základě informací o technickém řešení ražených tunelů byly patrny tyto skutečnosti: 

- budou zastiženy velmi komplikované a proměnlivé geotechnické podmínky 
- bude podcházen vodní tok s nebezpečím průvalu vod a zvodnělých materiálů 
- ražba v některých úsecích bude probíhat s minimálním skalním nadložím 
- bude podcházeno ze společenského hlediska velmi cenné prostředí 
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Skalní podloží celého území tvoří horniny severovýchodní části ordovické barradienské 
synklinály. Horniny vznikly ukládáním psefitického, aleuritického a pelitického materiálu 
v sedimentační pánvi se značně mobilním dnem a pobřežní čárou. Změny sedimentačního 
prostředí se odrazily ve strukturním složení uloženin. Celý ordovický komplex představuje 
pestrou škálu střídajících se pelitických až psamitických hornin. Tato pestrost činí potíže při 
stratigrafickém hodnocení jednotlivých útvarů. Pro potřeby technické praxe je výhodnější 
hodnocení litostratigrafické. Jde o tyto litologické typy: 

- písčité břidlice s ojedinělými lavicemi jemnozrnných křemenců a křemenných pískovců – 
souvrství dobrotivské 

- křemenné pískovce až jemnozrnné křemence s vložkami písčitých břidlic – skalecké 
křemence – souvrství dobrotivské 

- písčité až drobové břidlice – souvrství dobrotivské 
- jílovité břidlice a jíloprachovité břidlice libeňského a dobrotivského souvrství 
- jemnozrnné křemence s vložkami jílovitých břidlic – křemence řevnické – souvrství 

libeňské 

Současně s pražským zlomem vznikaly i další směrné dislokace na styku jednotlivých vrstev 
např. na rozhraní břidlic a řevnických křemenců. Mocnost tektonických poruch s výplní jílu se 
střípky břidlic se obvykle pohybuje od 0,5 až do 3 m. V místech poruch se vyskytují břidlice 
značně rozpukané až rozdrcené, střípkovitě rozpadavé, s výplní jílovité hlíny. Stupeň 
tektonického porušení má na hodnoty geotechnických charakteristik podobný vliv jako stupeň 
narušení zvětrávacími procesy. 

Pokryvné útvary v zájmovém území jsou převážně tvořeny fluviálními sedimenty terasy 
Vltavy. Výsledkem erozivní činnosti Vltavy je hluboké koryto, tvořící tzv. přehloubenou brázdu 
ve Stromovce před Šlechtovou restaurací. Následující mohutnou sedimentací písčitých štěrků 
bylo celé údolí vyplněno. Její erozní báze báze je značně proměnlivá. Mocnost se pohybuje od 2 
do 5 metrů. Strukturně zde převažují ve svrchních partiích písky s příměsí jemnozrnné zeminy tř. 
S3/S-F s valouny velikosti 2 – 8 cm a hlouběji písčité štěrky vel 5 – 13 cm, při bázi i větší 
balvany tř. G3-G2. Celá tato terasa je překryta holocénními povodňovými náplavy (FL-H), 
charakteru hlíny, tř. F5/Ml a jemnozrnné písčité hlíny F3/MS, tuhé konzistence, s organickými 
zbytky a místy s valouny do 4 cm, o kolísavé mocnosti 1 až 3 metry. 

Hydrogeologicky lze zvodně podzemní vody v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 
- podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v pokryvných sedimentech 
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- podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách ordovického skalního 
podkladu 

 
2. ZKUŠEBNÍ INJEKTÁŽ 

V průběhu roku 2008 došlo v průběhu ražeb, které jsou prováděny, dle zásad nové rakouské 
tunelovací metody, v prostoru Královské obory ke dvěma mimořádným událostem, které 
potvrdily velmi komplikované a proměnlivé geotechnické podmínky ražby. Vzhledem k tomu, že 
ražby obou tunelových trub se na jaře roku 2009 přiblížily k úsekům, ve kterých je výška 
horninového nadloží tunelu nad kalotou minimální a to v rozsahu 1 až 4 metry, bylo nutno již 
provedená a prováděná sanační opatření před ražbou a v rámci ražby tunelu doplnit tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a provozu a minimalizován možný vznik další mimořádné události. 

Na základě dohody se  společností METROSTAV a.s. a ve spolupráci s projekční společností 
SATRA byly dne 14.5. 2009 provedeny zkoušky stabilizujících chemických injektáží dle 
Minovou Bohemia s.r.o. předloženého návrhu a technologického postupu. 
 

2.1. Sledovaný cíl zkoušek  

Cílem zkoušek bylo: 
1) Ověřit polohy nezpevněných hornin/zemin v nadloží,  zjištěné v rámci předvrtů  

Metrostavu a.s. 
2) Odzkoušet navrhovanou technologii stabilizujících injektáží pomocí 2-komponentních 

polyuretanových pryskyřic CarboPur přes dlouhé injekční vrty 
3) Odzkoušet efektivitu chemických injektáží v daném geologickém prostředí, dotčeném 

předešlými pracemi (injektáž z povrchu, injektáž z průzkumné štoly) 
4) Předvedení pracnosti a časové náročnosti provedení injekčních prací pro pracovníky 

společnosti METROSTAV a.s.       
 

2.2.  Použité materiály pro realizaci zkoušek 

Injektáž byla prováděna přes injekční vývrty průměru 45 mm, délky 6-8 m. Vývrty byly 
osazeny systémem prodlužovacích trubek a hydraulickým jednocestným pakrem BVS 40. 
Injekční směsí byla rychle reagující polyuretanová pryskyřice CarboPur WF, určená pro 
zpevňující a těsnící injektáže horninového prostředí. 



 19 

S ohledem na dlouhé vrty a předpoklad větší spotřeby injekční směsi a na potřebu vyššího 
injekčního tlaku, bylo využíváno chemické čerpadlo GX-45.   
 

2.3. Vrtné schéma injekčních vrtů pro zkoušku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejprve byly navrtány a injektovány vrty 1-4 (ozn. žlutě), následně vývrty 5-8 (ozn. modře). 

Vrt číslo 6 byl záměrně situován do čelby díla tak, aby při odtěžování bylo patrno, zda použitá 
injekční pryskyřice proniká dostatečně do struktury horniny. 
 

2.4. Dosažené spotřeby a komentář prací 

Vrt č. 1  injekční tlak do 50 bar spotřeba 20 l 
Vrt č. 2  injekční tlak do 80 bar spotřeba 50 l 
Vrt č. 3  injekční tlak do 130 bar spotřeba 160 l 
Vrt č. 4  injekční tlak do 80 bar spotřeba 120 l 
Vrt č. 5  injekční tlak do 100 bar spotřeba 60 l 
Vrt č. 6  injekční tlak do 60 bar spotřeba 30 l 
Vrt č. 7 injekční tlak do 130 bar spotřeba 160 l 
Vrt č. 8  injekční tlak do 60 bar spotřeba 30 l 

U vývrtu č. 3 byla zaznamenána komunikace injekčního vrtu s vyraženou průzkumnou štolou, 
kdy se injekční pryskyřice objevila ve vyústění manžetové trubky ve stropu štoly (místo A). U 
vývrtu č. 7 byla při injektáži zaznamenána komunikace s místem pod klenbou označeným 
písmenem B. U vývrtu č. 6 byla zaznamenána komunikace s místem v čelbě (místo C), pod 
vrstvou stříkaného betonu.   
 

A 

B 

C 

Obr. 1 
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2.5. Vyhodnocení zkoušek 

Na základě provedených injekčních zkoušek bylo možno konstatovat: 

Ad 1) Dle dosažených spotřeb, dosažených maximálních injekčních tlaků a samotného průběhu 
injektáže bylo potvrzeno, že i po v předstihu provedených sanačních pracech se v bezprostředním 
okolí výrubu nachází diskontinuity, které nejsou vyplněny injekční směsí a které při nevhodné 
kombinaci jejich křížení mohou přivádět do nevystrojeného výrubu podzemní vodu a způsobovat 
tak snížení parametrů smykové pevnosti podél jednotlivých ploch nespojitostí. 

 Ad 2) Průběh a výsledek zkoušky potvrdil, že navržená technologie a typ injekční hmoty je 
v daném prostředí vhodná a umožňuje tlakovou injektáž hornin s předpokládaným dosahem a 
vymezením (pakrem).  

Ad  3) Průběh, výsledek a vyhodnocení zkoušky potvrdil, že navržená technologie a typ injekční 
hmoty vede v daném prostředí k požadovanému efektu – dotěsnění a zpevnění horninového 
prostředí v cílové oblasti a je tedy možné v předmětném úseku s touto technologií uvažovat jako 
vhodným technickým opatření při ražení díla, které vede ke zvýšení bezpečnosti. 

Ad  4) Z fotografií je patrno, že pryskyřice vyplňuje plochy nespojitosti mezi vrstvami horniny a 
navzájem je spojuje ve výsledný kompaktní celek, což bylo potvrzeno při následné ražbě kaloty 
tunelu. 

V detailu vlevo je patrná pryskyřice vyplňující plochy odlučnosti vrstev 
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3. APLIKACE TECHNOLOGIE PŘI RAŽBĚ 

Na základě velmi pozitivního hodnocení průběhu a výsledků provedené zkušební injektáže 
polyuretanovými pryskyřicemi bylo rozhodnuto o dalším využití této technologie při ražbách  
v úsecích s minimálním horninovým nadložím tunelu. Stávající sanační opatření byla tedy 
v těchto vytypovaných úsecích a staničeních doplněna o chemickou injektáž polyuretanovými 
pryskyřicemi. 

Bylo nutné, aby společnost Minova Bohemia s.r.o. doložila, že její materiály disponují 
schváleními pro styk s pitnou vodou a životním prostředím. Vzhledem k tomu, že  již 
v předchozím období byly tyto materiály úspěšně použity, například při řešení následků 
mimořádných událostí v Královské oboře v roce 2008, byly  materiály pro injektáže schváleny 
zástupci objednatele. 
 

Při provádění  vlastních chemických injektáží byla použita ( mimo nutného příslušenství ) 
pístová injekční čerpadla GX – 45, pakry BVS – 40 a polyuretanové pryskyřice Carbopur WF. 

detail 

Obr. 3 

Obr. 2 
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Při provádění těsnících prací s polyuretanovými materiály a pro zajištění bezpečnosti práce a 
provozu bylo postupováno dle technologického postupu navrženého Minovou Bohemia s.r.o. a 
schváleného odpovědným zástupcem Metrostavu a.s. 

Do obvodu dělené kaloty tunelu bylo vrtáno 9 - 11  předvrtů v délkách 6 – 8 metrů, které byly  
injektovány polyuretanovou pryskyřicí Carbopur WF. Současně při těchto injektážích byli, po 
předchozím teoretickém a bezpečnostním školení, profesní zaměstnanci Metrostavu a.s. prakticky 
zaškolováni v rámci technické pomoci specialisty společnosti Minova Bohemia s.r.o. Vrtné 
schéma a injekční postupy bylo nutno vždy přizpůsobit, podle stavu geologického prostředí 
jednotlivého staničení a technických podmínek pro provádění chemických injektáží. 

O prováděných injektážích byly vedeny protokoly se zaznamenáním všech podstatných údajů 
o této činnosti. Celkem bylo provedeno cca 25 injekčních deštníků v časovém horizontu od 
června do září 2009. 

Spotřeby injekčních hmot byly závislé na zastižených geologických podmínkách a 
odpovídaly spotřebám, které byly zaznamenány při realizaci injekčních zkoušek. Problémy při 
provádění injektáží byly zaznamenány při zastižení  křemencových poloh, kdy docházelo 
k zavalování vývrtů již v průběhu vrtání. Z tohoto důvodu byly s  úspěchem využity v několika 
případech injekční zavrtávací svorníky. 
 
4. ZÁVĚR  

Velmi komplikované a proměnlivé geotechnické podmínky pro ražbu tunelových trub, včetně 
nízkého horninového nadloží, v prostoru Královské obory předurčovaly přijmout účinná sanační 
opatření. 

Zároveň bylo nutno minimalizovat riziko vzniku dalších mimořádných událostí a zajistit 
bezpečnost práce a provozu v obou tunelových troubách na úsecích dlouhých cca 80 metrů. 
S ohledem na výsledky, které byly dosaženy, lze konstatovat, že chemická injektáž 
polyuretanovými pryskyřicemi přispěla ke  splnění stanoveného cíle.    


