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Délky a zprovoznění úseků na D8DDéélky a zprovoznlky a zprovozněěnníí úúseksekůů na D8na D8

1.1. ŘŘehlovice ehlovice –– Trmice : 4,1 km, rok 1990Trmice : 4,1 km, rok 1990

2.2. Praha Praha –– Lovosice: 48 km, rok 2001                 Lovosice: 48 km, rok 2001                 
(4 (4 úúseky, prvnseky, prvníí otevotevřřen v r. 1993)en v r. 1993)

3.3. Trmice Trmice –– st. hr. st. hr. ČČR/SRN: 23,3 km, rok 2006R/SRN: 23,3 km, rok 2006

4.4. LOVOSICE LOVOSICE –– ŘŘEHLOVICE: 16,4 kmEHLOVICE: 16,4 km
�� VlVláádou schvdou schváálený termlený termíín zahn zaháájenjeníí -- rok 2004rok 2004

�� PPůůvodnvodníí termtermíín dokonn dokonččeneníí -- 20072007

�� Posunutý termPosunutý termíín zahn zaháájenjeníí –– 9/20079/2007

�� SmluvnSmluvníí termtermíín dokonn dokonččeneníí –– 11/201011/2010

�� Posunutý termPosunutý termíín dokonn dokonččeneníí –– 11/201111/2011

�� PPřředpokledpokláádaný termdaný termíín dokonn dokonččeneníí –– 2012 (?)2012 (?)



Proces výběru optimální varianty stavby 0805Proces výbProces výběěru optimru optimáálnlníí varianty stavby 0805varianty stavby 0805

�� EkologickEkologickéé a dopravna dopravněě--ekonomickekonomickéé vyhodnocenvyhodnoceníí ddáálnice lnice 
D8 v hraniD8 v hraniččnníí oblasti (1993).oblasti (1993).

�� KrajinKrajináářřskskéé hodnocenhodnoceníí ppřři vyhledi vyhledáávváánníí prprůůchodu trasy chodu trasy 
ČČeským Steským Střředohoedohořříím (1994).m (1994).

�� VyhledVyhledáávacvacíí studie dstudie dáálnice D8 lnice D8 –– stavba 0805 stavba 0805 úúsek sek 
Lovosice Lovosice –– ŘŘehlovice (1994).ehlovice (1994).

PosuzovPosuzováány 3 koridory s  5ny 3 koridory s  5--ti variantami vedenti variantami vedeníí trasy.trasy.



Posuzované koridory pro stavbu 0805PosuzovanPosuzovanéé koridory pro stavbu 0805koridory pro stavbu 0805

Varianta 2Varianta 2



Vybraná varianta C2 („stabilizovaná“)VybranVybranáá varianta C2 (varianta C2 („„stabilizovanstabilizovaná“á“))

�� Odsouhlasena CHKO i MOdsouhlasena CHKO i MŽŽPP –– vede z 96% vede z 96% úúzemzemíím m 
zasazasažženým lidskou eným lidskou ččinnostinnostíí –– poukpoukáázzááno na no na výjimevýjimeččnněě
ššetrnetrnéé vedenvedeníí trasy z hlediska ochrany trasy z hlediska ochrany žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí..

�� Na zNa záákladkladěě dokumentace SEA i EIA dokumentace SEA i EIA vydalo vydalo 
Ministerstvo Ministerstvo žživotnivotníího prostho prostřřededíí v 11/1996v 11/1996
souhlas s povrchovým vedensouhlas s povrchovým vedeníí trasy dtrasy dáálnice D8 stavba lnice D8 stavba 
0805 v koridoru 0805 v koridoru „„C2C2““..

�� Byla zapoByla započčata investorskata investorskáá ppřřííprava.prava.

�� Do roku 2005 bylo podDo roku 2005 bylo podááno obno obččanským sdruanským sdružženeníím  m  
„„DDěěti Zemti Zeměě““ 15 15 žžalobalob proti stavbproti stavběě D805.D805.



�� V roce 2005V roce 2005 navrhujnavrhujíí „„DDěěti Zemti Zeměě““ pozoruhodnou pozoruhodnou 
mimosoudnmimosoudníí dohodu dohodu –– stastažženeníí vvššech ech žžalob výmalob výměěnou nou 
za vedenza vedeníí trasy 0805 dlouhým tunelem Kubatrasy 0805 dlouhým tunelem Kubaččka (!?)ka (!?)



�� NNáávrh nebyl Zastupitelstvem vrh nebyl Zastupitelstvem ÚÚstecksteckéého kraje ho kraje 
zzáásadnsadněě akceptovakceptováán n –– ke zmke změěnněě ÚÚP VP VÚÚC C 
nedonedoššlo !lo !

�� PrvnPrvníí stavebnstavebníí povolenpovoleníí se podase podařřilo zilo zíískat skat 
investorovi ainvestorovi ažž po 11 letech! (1996 apo 11 letech! (1996 ažž 2007).2007).



Tunel RadejTunel RadejTunel RadejTunel RadejTunel RadejTunel RadejTunel RadejTunel Radejččíííííííín,n,n,n,n,n,n,n, 620 m620 m620 m620 m620 m620 m620 m620 m

StabilizovanStabilizovanáá varianta (varianta („„ povrchovpovrchová“á“ ))

DobkoviDobkoviččkyky

OpOpáárnorno

EstakadaEstakada



Základní údaje o lokalitěZZáákladnkladníí úúdaje o lokalitdaje o lokalitěě

� Lokalita: vytvytěžěžený a uzavený a uzavřřený lom Prackovice                ený lom Prackovice                
ve svahu východnve svahu východníího ho úúboboččíí vrchu Debus na vrchu Debus na 
levlevéém bm břřehu Labe (cca 400 m n.m.)ehu Labe (cca 400 m n.m.)

�� PPřředbedběžěžný IG prný IG průůzkum:zkum:
- hlinitokamenité sutě

- silně zvětralý bazalt s kvalitnějšími polohami

- tufy zvětralé až silně zvětralé

- tufy rozložené s možnou tendencí k bobtnání



Prostor praProstor pražžskskéého portho portáálulu (5/2008)(5/2008)

Severní závěrný svah uzavřeného lomu Prackovice



PPřřed zahed zaháájenjeníím ram ražžby prby průůzkumnzkumnéé šštolytoly

Horní lomová etáž
(prosinec 2004)



PPřříístupovstupováá ššachta do prachta do průůzkumnzkumnéé šštolytoly



InInžženýrskogeologickenýrskogeologickéé pompoměěryry

�� Podrobný IG prPodrobný IG průůzkum zkum (pr(průůzkumnzkumnáá šštola)tola)

-- zvzvěětraltraléé a nava navěětraltraléé tufytufy –– pyroklastickpyroklastickáá úúlomkovitlomkovitěě aažž
kusovitkusovitěě odluodluččnnáá porporééznzníí horninahornina

-- rozlorozložženenéé tufytufy –– zeminy charakteru pzeminy charakteru pííssččitých hlitých hlíín a jn a jííllůů s s 
polohami bazaltových konglomerpolohami bazaltových konglomerááttůů

-- zvzvěětraltraléé bazaltybazalty –– úúlomkovitlomkovitěě aažž kusovitkusovitěě rozpadavrozpadaváá horninahornina

-- rozlorozložženenéé bazaltybazalty –– eluvieluviáálnlníí reziduum charakteru hlinitreziduum charakteru hlinitéého ho 
ppíísku s drobnými sku s drobnými úúlomky bazaltulomky bazaltu

�� DoplDoplňňujujííccíí IG prIG průůzkum zkum (2008 (2008 -- pro prapro pražžský portský portáál):l):

-- silnsilněě zvzvěětraltraléé tufy, rozlotufy, rozložženenéé tufy , zvtufy , zvěětraltraléé silnsilněě rozpukanrozpukanéé
ččediedičče e -- pukliny s plastickou jpukliny s plastickou jíílovitou výplnlovitou výplníí, mo, možžnost nost 
loklokáálnlníího zvodnho zvodněěnníí



PodPodéélný geologický profil portlný geologický profil portáálovou lovou 
oblastoblastíí LTTLTT



Schema zajiSchema zajiššttěěnníí prapražžskskéého portho portáálulu



ZajiZajiššttěěnníí 1. a 2. et1. a 2. etáážže porte portáálovlovéé ststěěnyny
Realizace předpjatých třípramencových                

kotev v patě 2. etáže

(červenec 2008) 



Horniny zastiHorniny zastižženenéé ppřři hloubeni hloubeníí
portportáálu lu (6,7/2008)(6,7/2008)

Rozvolněné zvětralé tufy a 
čediče

Rozvolněné zvětralé čediče s 
dutinami



Horniny zastiHorniny zastižženenéé ppřři hloubeni hloubeníí
portportáálu lu (8/2008)(8/2008)

Kusovitě zvětralý čedič

Zvětralý tuf (zemina F3) a 
úlomkovitě rozpadavý čedič

tufy

čediče



Horniny zastiHorniny zastižženenéé ppřři hloubeni hloubeníí
portportáálu lu (9/2008)(9/2008)

Kusovitě zvětralý čedič

Rozložený čedičový tuf 
(zemina F7)



Celkový pohled na portCelkový pohled na portáálovou stlovou stěěnu nu 
(9/2008)(9/2008)

LTT PTT

I.etáž

II.etáž

III.etáž

1.kot.úroveň

2.kot.úroveň



MikropilotovMikropilotovéé dedešštntnííky raky ražženenéého ho 
prapražžskskéého portho portáálulu



PortPortáálovlováá ststěěna s dvojitým na s dvojitým 
mikropilotovým demikropilotovým dešštntnííkem PTT kem PTT (9/2008)(9/2008)

Úroveň nivelety tunelu -1,0 m     
315,35 m n.m.

339,25 m n.m.

cca 25 m



ZZáákladnkladníí parametry odtparametry odtěžěžovováánníí
a zajia zajiššťťovováánníí portportáálovlovéé ststěěnyny

�� PPřři vytvi vytváářřeneníí portportáálovlovéé ststěěny bylo ny bylo 
odtodtěžěženo  eno  

cca 45.000 t horninycca 45.000 t horniny
�� PPřři injekti injektáážži mikropilot i mikropilot ččinila spotinila spotřřeba eba 

injektinjektáážžnníích hmot mch hmot míísto osto oččekekáávaných vaných 
8000 l 8000 l 

cca 50.000 lcca 50.000 l



SvislSvisláá deformace 1.etdeformace 1.etáážžee

-25 mm
-25 mm



PodPodéélnlnéé deformace 1.etdeformace 1.etáážžee



SvislSvisléé deformace 2.etdeformace 2.etáážžee



PodPodéélnlnéé posuny 2.etposuny 2.etáážžee



VarovnVarovnéé stavy deformacstavy deformacíí
portportáálovlovéé ststěěnyny

�� Varovný stav Varovný stav ppřříípustných zmpustných změěnn portportáálovlovéé ststěěny v ny v 
horizonthorizontáálnlníím smm směěru ru -- 4040 mmmm

�� Varovný stav Varovný stav meznmezníí ppřřijatelnostiijatelnosti deformace deformace 
portportáálovlovéé ststěěny v horizontny v horizontáálnlníím smm směěruru -- 50 mm50 mm

-- v 2. etv 2. etáážži dosazeno 54 %i dosazeno 54 % (27 mm) (27 mm) --

vývoj bez ustalovvývoj bez ustalováánníí!!



ProtideformaProtideformaččnníí opatopatřřeneníí na portna portáálulu

3. řada kotev3. řada kotev

přísyp



StabilizaStabilizaččnníí opatopatřřeneníí II

Navezení zemního opěrného 
klínu (cca 500 m2)

Provedení 3. kotevní řady v 
úrovni počvy kaloty tunelů



ZarZaráážžkaka LTT (4/10/2008)LTT (4/10/2008)



RaRažžba LTT a zarba LTT a zaráážžka PTT                  ka PTT                  
(20.10 2008)(20.10 2008)



RaRažžba prvnba prvníích 40 m LTTch 40 m LTT

Schema pobírání v prvních 
40 m ražby

Prorážka „kapličky“ do 
přístupové šachty a 

průzkumné štoly (tkm 115,0)

1
2



RaRažžba prvnba prvníích 40 m LTTch 40 m LTT

Dílčí výrub 3 kaloty LTT - tkm 110,0 
(zvětralé tufy)

2

3

Dílčí výrub 4 - opěří pravé
tkm 105,0                             

(zvětralý tuf a bazalt s  
kalcitem)

4



SvislSvisláá deformace 1.etdeformace 1.etáážžee

-25-25
-25-25-25-25-25p - 25

ZaZaZaZaččččáááátek listopadu 2008tek listopadu 2008tek listopadu 2008tek listopadu 2008



PodPodéélnlnáá deformace 1.etdeformace 1.etáážžee

-19-19-19-19 -19

ZaZaZaZaččččáááátek listopadu 2008tek listopadu 2008tek listopadu 2008tek listopadu 2008



PodPodéélnlnáá 2.et2.etáážže deformacee deformace

+27



PodPodéélnlnáá deformace 3.etdeformace 3.etáážžee

ZaZaZaZaččččáááátek listopadu 2008tek listopadu 2008tek listopadu 2008tek listopadu 2008



ExtenzometrExtenzometr 2 2 (nad PTT)(nad PTT)

ZaZaZaZaččččáááátek prosince 2008tek prosince 2008tek prosince 2008tek prosince 2008

Náhlý pokles cca 30 mm 



SvislSvisláá deformacedeformace 1. 1. etetáážžee

ZaZaZaZaččččáááátek prosince 2008tek prosince 2008tek prosince 2008tek prosince 2008



PPřřetretržženeníí kotev 12/2008kotev 12/2008

?



Kotvy 2 .Kotvy 2 .řřady v profilu PTTady v profilu PTT

PozPozPozPozůůůůstalstalstalstaláááá kotvakotvakotvakotva

PPPPřřřřetretretretržžžženenenenáááá kotvakotvakotvakotva



PPřřetretržženeníí kotev (12/2008)kotev (12/2008)



StabilizaStabilizaččnníí opatopatřřeneníí IIII

BetonBetonBetonBetonáááážžžž stabilizastabilizastabilizastabilizaččččnnnníííího bloku s ho bloku s ho bloku s ho bloku s mikropilotamimikropilotamimikropilotamimikropilotami



StabilizaStabilizaččnníí opatopatřřeneníí IIII

PPPPřřřříííísypsypsypsyp + betonový blok s + betonový blok s + betonový blok s + betonový blok s ššššikmými ikmými ikmými ikmými mikropilotamimikropilotamimikropilotamimikropilotami



NumerickNumerickáá analýza stabilityanalýza stability

Doc. Hilar – D2 Consult

Posuzováno 6 výpočetních modelů



NumerickNumerickáá analýza stabilityanalýza stability

Doc. Hillar - D2 Consult

Vypočtená smyková plocha



StupnStupněě stability pro jednotlivstability pro jednotlivéé
modelymodely

Doc. Hilar – D2 Consult



ObnovenObnoveníí raražžby v PTT by v PTT (p(přřetretržženeníí 5. kotvy)5. kotvy)

PPPPřřřřededededěěěěl leden l leden l leden l leden –––– úúúúnor 2009nor 2009nor 2009nor 2009



Extenzometr 2 (nad PTT)Extenzometr 2 (nad PTT)

Pokles cca 30 mm (zač.12/2008)

Pokles cca 30 mmPokles cca 30 mm 
(zač. 2/2009)

SvislSvislSvislSvisléééé posuny nadloposuny nadloposuny nadloposuny nadložžžžíííí (za(za(za(začččč. 2/2009). 2/2009). 2/2009). 2/2009)

(zač. 12/2008)



NivelaNivelaččnníí profil na 1.etprofil na 1.etáážžii

28 mm

SvislSvislSvislSvisláááá deformace terdeformace terdeformace terdeformace teréééénu nad nu nad nu nad nu nad ččččelbou PTT (2/2009)elbou PTT (2/2009)elbou PTT (2/2009)elbou PTT (2/2009)



SvislSvisláá deformace na 1. etdeformace na 1. etáážžii

1.etáž

10 mm

Stav – začátek února 2009



VodorovnVodorovnáá deformace na 3. etdeformace na 3. etáážžii

Stav Stav Stav Stav –––– zazazazaččččáááátek tek tek tek úúúúnora 2009nora 2009nora 2009nora 2009

3.etáž



Vývoj svislých deformacVývoj svislých deformacíí portportáálulu

PrPrPrPrůůůůbbbběěěěh od h od h od h od ččččervna 2008 do zaervna 2008 do zaervna 2008 do zaervna 2008 do začčččáááátku btku btku btku břřřřezna 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009

Limitní deformace
50 mm50 mm

20 mm20 mm

1. etáž



RaRažžba v 5/2009ba v 5/2009

LevLevLevLeváááá tunelovtunelovtunelovtunelováááá
troubatroubatroubatrouba

PravPravPravPraváááá tunelovtunelovtunelovtunelováááá
troubatroubatroubatrouba



VodorovnVodorovnáá deformace na 3. etdeformace na 3. etáážžii

5/2009

50 mm

68 mm

Lim.



VodorovnVodorovnáá deformace na 2. etdeformace na 2. etáážžii

Lim. 50 mm

5/2009



SvislSvisláá deformace na 1. etdeformace na 1. etáážžii

Lim. 50 mm

5/2009



Extenzometr 2 (nad PTT)Extenzometr 2 (nad PTT)

5/2009



ShrnutShrnutíí prprůůbběěhu výstavby porthu výstavby portáálulu

� Příčiny náhlého nárůstu deformací
� Odlehčení počvy před portálem při odtěžování

(45.000 t)

� Vnitřní přitížení masivu injektážními hmotami

� Přetržení nesprávně navrtaných kotev při ražbě PTT

� Obnovení ražby PTT a uvolnění pozůstalé kotvy

� Navržená opatření
� Stabilizační přísyp k portálu

� Provedení 3. řady kotev

� Opakovaný stabilizační přísyp k portálu

� Opěrný betonový blok se šikmými mikropilotami 
před mezitunelovým pilířem

�� PPřřííččiny niny nááhlhléého nho náárrůůstu deformacstu deformacíí
�� OdlehOdlehččeneníí popoččvy pvy přřed ported portáálem plem přři odti odtěžěžovováánníí

(45.000 t)(45.000 t)

�� VnitVnitřřnníí ppřřititíížženeníí masivu injektmasivu injektáážžnníími hmotamimi hmotami

�� PPřřetretržženeníí nesprnespráávnvněě navrtaných kotev pnavrtaných kotev přři rai ražžbběě PTTPTT

�� ObnovenObnoveníí raražžby PTT a uvolnby PTT a uvolněěnníí pozpozůůstalstaléé kotvykotvy

�� NavrNavržženenáá opatopatřřeneníí
�� StabilizaStabilizaččnníí ppřříísyp k portsyp k portáálulu

�� ProvedenProvedeníí 3. 3. řřady kotevady kotev

�� Opakovaný stabilizaOpakovaný stabilizaččnníí ppřříísyp k portsyp k portáálulu

�� OpOpěěrný betonový blok se rný betonový blok se ššikmými mikropilotami ikmými mikropilotami 
ppřřed mezitunelovým piled mezitunelovým pilíířřemem



ZZÁÁVVĚĚRR

�� PPřři nepi nepřřííznivznivéém vývoji deformacm vývoji deformacíí
geotechnickgeotechnickéé konstrukce (skokový nkonstrukce (skokový náárrůůst, st, 
akcelerace) je zakcelerace) je záásadnsadníím pom požžadavkem adavkem 
„„zbrzditzbrzdit““ jejich vývoj dopljejich vývoj doplňňujujííccíími mi 
stabilizastabilizaččnníími zmi záásahy.sahy.

�� LimitnLimitníí hodnoty deformachodnoty deformacíí, ur, urččenenéé
statickým výpostatickým výpoččtem, nemustem, nemusíí být pbýt přři i 
observaobservaččnníí metodmetoděě absolutnabsolutníí dogma. dogma. 
PodstatnýPodstatný je trend deformacje trend deformacíí a jejich a jejich 
ustalovustalováánníí. . 



DDíík za pozornostk za pozornost



ProrProráážžka PTT 26. 5. 2009ka PTT 26. 5. 2009

1. 1. 1. 1. „„„„ddddíííírararara““““ zevnitzevnitzevnitzevnitřřřř tunelutunelutunelutunelu



ProrProráážžka PTT 26. 5. 2009ka PTT 26. 5. 2009

„„„„ŠŠŠŠramovramovramovramováááánnnníííí““““ portportportportáááálovlovlovlovéééého krytu ze SB ho krytu ze SB ho krytu ze SB ho krytu ze SB 



ProrProráážžka PTT 26. 5. 2009ka PTT 26. 5. 2009

ZajiZajiZajiZajiššššťťťťovovovováááánnnníííí poslednposlednposlednposledníííího zho zho zho záááábbbběěěěrurururu



ProrProráážžka PTT 26. 5. 2009ka PTT 26. 5. 2009



ÚÚstecký portstecký portáál po prorl po proráážžkkááchch

26. 5 2009 26. 5 2009 26. 5 2009 26. 5 2009 ---- PTT          9.6.2009 PTT          9.6.2009 PTT          9.6.2009 PTT          9.6.2009 ---- LTTLTTLTTLTT



Prostor jiProstor jižžnníího portho portáálu tunelu lu tunelu 
RadejRadejččíínn



ZmZměěna trasy na trasy –– tunel tunel KubaKubaččkaka



Foto J.Svoboda



DDíík za pozornostk za pozornost


