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ÚVOD 

Řešení koncepce dálniční sítě Československé republiky včetně dálni-
ce D8 se datuje od roku 1963. Schválena a upřesněna českou vládou byla
v roce 1993.

Úsek D8 0805 Lovosice–Řehlovice je posledním dálničním úsekem,
který je součástí dálničního tahu Praha–Ústí nad Labem–státní hranice
ČR/SRN.

Koridor, jímž výsledná varianta dálnice prochází chráněnou krajinnou
oblast České středohoří, byl doporučen Ministerstvem životního prostře-
dí ČR na podkladě krajinářského vyhodnocení zpracovaného v roce 1994
podle tehdy platné metodiky. Řešení zahrnovalo 3 koridory s 5 varianta-
mi. Pro ministerstvem doporučený koridor bylo v roce 1996 vypracová-
no hodnocení vlivů na životní prostředí – tzv. EIA a následně vydáno sou-
hlasné stanovisko. Pro upřesněnou trasu, podle podmínek stanoviska,
byla v roce 2000 vydána výjimka pro průchod dálnice chráněnou krajin-
nou oblastí České středohoří a následně v roce 2002 bylo vydáno
i územní rozhodnutí. V současné době se postupně vydávají na jednotli-
vé úseky stavební povolení.

POPIS STAVBY DÁLNIČNÍHO ÚSEKU

Na začátku stavba navazuje v prostoru Lovosic na již provozovanou
dálnici D8 Praha–Lovosice. Na konci navazuje na rovněž provozovaný
úsek Řehlovice–st. hranice ČR/SRN. 

Celková délka stavby 0805 je 16,4 km. Její součástí jsou 3 mimoúrov-
ňové křižovatky, 2 dálniční tunely, 18 dálničních mostů a 9 nadjezdů, pře-
ložky silnic, polních cest a místních komunikací, přeložky všech druhů
inženýrských sítí, objekty vodohospodářské, rekultivace, vegetační úpra-
vy a potřebná protihluková opatření. 

Technický návrh obsahuje několik jedinečných řešení průchodu kraji-
nou – jako například dálniční most Vchynice zakrytý protihlukovým
tubusem, dálniční obloukový most přes Oparenské údolí budovaný bez
zásahu do údolí, ekomosty – krátké přesypané tunely pro přechod zvěře
s naváděcí výsadbou zeleně, dvě dvojice ražených dálničních tunelů
s názvem tunel Prackovice a tunel Radejčín pojmenovaných podle blíz-
kých obcí a řadu dalších zajímavých objektů.

PŘÍPRAVA STAVBY

Příprava stavby k územnímu rozhodnutí je složitý, ekonomicky,
odborně i časově náročný proces, který musí probíhat v souladu s dalšími
závaznými dokumenty, územními plány velkých územních celků a obcí.
Je třeba vyhovět požadavkům EIA, získat souhlas dotčených orgánů stát-
ní správy i samosprávy v území, kterým dálnice prochází, a zajistit hlad-
ké projednání s ekologickými organizacemi. Rozhodujícím hlediskem je
ochrana životního prostředí ve vztahu jak k obyvatelstvu, tak i přírodě
a krajině. Posláním chráněné krajinné oblasti totiž není úplné vyloučení
jakékoli lidské činnosti, ale její koordinace a usměrňování s cílem zacho-
vat základní hodnoty území. Proto v přípravě i realizaci této dálnice vstu-
pují do požadavků funkčních, technických a ekonomických i hlediska
ekologická a aspekty přírodní, kulturní a estetické. Je tedy samozřejmé,
že technické řešení a tím i celkové náklady na ochranu životního prostře-
dí, vyvolané podmínkami všech stanovisek a rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí ČR, jsou nadstandardní ve srovnání s běžnými nákla-
dy na výstavbu dálnic.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELŮ PRACKOVICE A RADEJČÍN

Vzhledem k tomu, že obě tunelové stavby tvoří jeden dopravní uzel,
jsou obě dvojice dálničních tunelů technicky řešeny stejně. Je navržen
stejný příčný profil a také technologické vybavení tunelů je navrženo
obdobně (s ohledem na délku tunelů). Za provozu budou tunely řízeny
ze stávajícího tunelového dispečinku umístěného v SSÚD Řehlovice, kde
je také dispečink Policie České republiky. Tento dispečink bude řídit cel-
kem 4 tunely.

Oba dálniční tunely jsou jednosměrné, dvoupruhové kategorie T 9,5.
Dvě samostatné tunelové trouby jsou v případě tunelu Prackovice  dlouhé

INTRODUCTION 

The concept of the motorway network in the Czech Republic, including
the D8 motorway, dates from 1963. It was approved and refined by the Czech
government in 1993.  

The D8 section 0805 between Lovosice and Řehlovice is the last motor-
way section which is part of the motorway route Prague – Ústí nad Labem –
the border with the FRG.  

The corridor through which the final variant of the motorway passes through
the Nature Reserve of České Středohoří was recommended by the Ministry of
the Environment of the Czech Republic on the basis of a landscape assessment,
which was carried out in 1994 in compliance with the methodology which was
in force at that time. The solution comprised 3 corridors with 5 variants. In
1996, the Environmental Impact Assessment (EIA) was carried out for the cor-
ridor which was recommended by the ministry. Subsequently, an approving
opinion was issued. In 2000, an exception for the passage of the motorway
through the Nature Reserve of České Středohoří was granted for the route
which was refined according to the requirements of the opinion. The planning
permission was issued subsequently, in 2002. Currently, building permits are
being issued step-by-step for individual sections.

DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTION 
OF THE MOTORWAY SECTION 

At the beginning, the route links the already operating D8 motorway
Prague – Lovosice in the area of the town of Lovosice. At the end, it conne-
cts the also operating section Řehlovice – the border with the FRG.     

The total length of the construction lot 0805 is 16.4km. It comprises 3
grade-separated intersections, 2 motorway tunnels, 18 motorway bridges and
9 flyovers, relocations of roads, cart-roads and local roads, relocations of all
kind of utility networks, water-related structures, land reclamation, horticul-
tural works and necessary noise suppression measures. 

The engineering design contains several unique solutions to the passage
through the landscape, for example the Vchynice motorway bridge, which is
encased in a noise attenuation tube, the arched motorway bridge over the
Oparenské valley, which will be constructed without intervention in the val-
ley, ecobridges (short false tunnels allowing the passage of game, with the
planting providing guidance for game), two pairs of mined motorway tunne-
ls, which are named Prackovice and Radejčín after villages found in their
vicinity, and numerous other interesting structures.    

CONSTRUCTION PREPARATION

The preparation of a project for the obtaining of a planning permission is
a complicated process, which is demanding in terms of economy, professional
skills and time. It has to proceed in compliance with other binding documents,
structure plans for large territories and municipalities. It is necessary to com-
ply with the requirements contained in the EIA, obtain approvals of state aut-
horities and municipalities in the area through which the motorway passes and
obtain approvals of environmental organisations. The crucial point of view is
the environmental protection in relation to both the population and the nature
and landscape. The reason is the fact that the purpose of the establishment of
a national reserve is the coordination and regulation, not the complete exclu-
sion of any human activity, with the aim of preserving the basic values of the
territory. This is why the aspects of ecology, nature, culture and aesthetics have
been mixed with the functional, technical and economic requirements during
the preparation and implementation of this motorway project. It is therefore
obvious that the engineering design and thus also the total costs of the envi-
ronmental protection induced by the conditions contained in all opinions and
decisions of the Ministry of the Environment of the Czech Republic are
above-standard compared with usual costs of construction of motorways. 

ENGINEERING DESIGN FOR THE PRACKOVICE AND RADEJČÍN TUNNELS

With respect to the fact that the two tunnel structures form one traffic node,
the engineering design for both pairs of the motorway tunnels is identical.
The cross section design is the same and the tunnel equipment design is simi-
lar (considering the lengths of the tunnels). During the operation, the tunnels

TUNELY PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
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270 m (LTT) a 260 m (PTT), v případě tunelu Radejčín 600 m (LTT)
a 620 m (PTT). Tunely jsou převážně ražené.

Tunel Prackovice prostupuje v oblasti Českého středohoří masiv hře-
bene kopce Debus ve vrcholové partii Prackovického lomu nad obcí
Prackovice.

Vrcholový tunel Radejčín prochází v oblasti Českého středohoří domi-
nantní plochý kopec východně od nádraží Radejčín. Mezi tunely je pouze
krátký most přes chráněnou lokalitu Uhelná strouha.

Situování tunelů je podřízeno směrovému a výškovému vedení přileh-
lých úseků trasy dálnice, které musí přihlédnout ke komplikovaným geo-
logickým poměrům zejména v sesuvné oblasti Prackovického lomu
a také k požadavkům ekologických organizací. Prostor Uhelné strouhy je
normálně nepřístupný. Nelze zde vybudovat přístupové komunikace.

Mezi sousedními tunelovými troubami jsou navrženy bezpečnostní
propojky pro únik osob do druhé tunelové trouby. V místě únikových
chodeb jsou na protější straně v tunelové troubě umístěny výklenky
pro SOS kabiny a výklenky s hydranty. Vzhledem k tomu, že tunelem
bude povolena doprava nebezpečných nákladů, bude zde prakticky popr-
vé u nás zavedeno automatické sledování vozidel s nebezpečným nákla-
dem. Dispečer bude průběžně vědět, kolik vozidel a s jakým nákladem se
momentálně nachází v tunelu.

Ostění dálničních tunelů Prackovice a Radejčín bude dvouplášťové
s mezilehlou fóliovou izolací deštníkového typu.

POPIS KONSTRUKCE OSTĚNÍ TUNELŮ

Primární ostění je navržené v kombinaci stříkaného betonu
s ocelovými sítěmi, s radiálními svorníky a ocelovými příhradovými
rámy. Přístropí výrubu bude zajištěno vrtanými jehlami, a to především
v příportálových částech a v prostředí nestabilních a tlačivých materiálů.
Vlastní portály budou v přístropí tunelů zajištěny mikropilotovými dešt-
níky. 

Podle geologického průzkumu a jeho vyhodnocení byly horniny zasti-
žené budoucí ražbou tunelů klasifikovány a zatříděny do technologic-
kých tříd NRTM 3, 4 a 5, u tunelu Prackovice převažuje třída 5a, 5b.

Sekundární ostění bude monolitické železobetonové z betonu C 25/30-
XF4, XD3 (horní klenba) a C 25/30-XA1 (spodní klenba). Tunely
Prackovice budou v sekundárním ostění se spodní klenbou v celé délce,
tunely Radejčín podle předpokladu se spodní klenbou pouze
v příportálových částech.

STRUČNÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území patří do Českého středohoří, které je tvořeno komple-
xem menších, někdy zcela izolovaných vulkanických těles různého slo-
žení a tvaru. Složitý reliéf vznikl za neogenní a kvartérní denudace

will be controlled from the existing tunnel management centre in the Řehlo-
vice Centre of Administration and Maintenance of Motorways (CAMM),
where there is also a management centre of the Police of the Czech Republic.
This management centre will control four tunnels in total.     

Both motorway tunnels are unidirectional, with two lanes, of the T 9.5 cate-
gory. The two tunnel tubes of the Prackovice tunnel are 270m (LTT) and 260m
(RTT) long. The LTT and RTT of the Radejčín tunnel are 600m and 620m
long respectively. The major part of the tunnels will be constructed by mining.

In the České Středohoří area, the Prackovice tunnel penetrates the massif
of the crest of Debus hill in the top part of the Prackovice quarry, above the
village of Prackovice.   

The Radejčín summit tunnel passes, in the České Středohoří highland area,
under a dominant flat hill east of the Radejčín railway station. There is only
a short bridge between the tunnels. The bridge crosses a protected locality,
the Uhelná Strouha gully.   

The locations of the tunnels are subjected to the horizontal and vertical
alignment of the adjacent motorway route sections, which must be designed
with respect to the complicated geological conditions, mainly in a slide area
of the Prackovice quarry, and to requirements of environmental organisati-
ons. The area of the Uhelná Strouha is normally inaccessible. No access roads
can be constructed in this location.       

Cross passages between neighbouring tunnel tubes are designed to allow
the escape of persons to the other tunnel tube. SOS niches and hydrant niches
are located in the side wall, opposite the cross passage entrances. Because of
the fact that the transport of dangerous goods through the tunnel will be per-
mitted, the tunnel will become virtually the first place in the Czech Republic
where the automatic monitoring of heavy goods vehicles with hazardous
goods will be installed. The tunnel operator will be continuously informed
about the actual number of vehicles which are in the tunnel, including the
goods they carry.         

The Prackovice and Radejčín tunnels will be provided with double-shell
linings with an intermediate membrane forming an umbrella-type waterpro-
ofing system.  

DESCRIPTION OF THE TUNNEL LINING STRUCTURE 

The primary lining design is a combination of sprayed concrete, welded
mesh, radial rock bolts and steel lattice girders. The top heading will be sup-
ported by spiles installed in boreholes. The spiles will be used, above all, in
the portal sections and in an environment consisting of instable and squee-
zing ground. The portals themselves will be supported in the tunnel crown by
canopy tube pre-support. 

According to the geological survey and its assessment, the rock which will
be encountered will be categorised as the NATM excavation support classes
3, 4 and 5; classes 5a and 5b will prevail at the Prackovice tunnel. 

The upper vault and invert of the secondary lining will be in C 25/30-XF4,
XD3 and C 25/30-XA1 cast in situ reinforced concrete, respectively. The
Prackovice tunnel tubes will have the secondary lining with the invert throug-
hout their lengths, whilst the Radejčín tunnels are assumed to have the invert
only in portal sections.   
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a eroze, přičemž se výrazně uplatnily rozdíly v odolnosti hornin. Údolí
a kotliny se vytvořily v tufech nebo měkkých podložních křídových sedi-
mentech a rozsáhlejší příkrovy podmínily vznik tabulových vrchů. Menší
tělesa dala vznik kuželovitým tvarům různého vzhledu podle charakteru
horniny, jako např. oblast čedičových lomů Prackovice a Dobkovičky.
Východní okraje vulkanického tělesa Kubačky postihují v zájmovém
území svahové pohyby blokového typu a zasahují až do prostoru dálnice
D8 – stavba 0805. Labe se zde zařezávalo pod bázi vulkanického 
příkrovu do měkkých křídových hornin a odnášelo zpod okrajů ker vytla-
čované turonské slínovce, takže se menšil sklon svahů a jednotlivé kry
vulkanitů se posouvaly do údolí Labe. Během vývoje údolí se okraj 
vulkanitů od řeky vzdaloval, rychlost pohybu se zmenšovala až dnes
zcela dozněla.

Horninový masiv, kterým bude procházet budoucí tunel Prackovice, je
výrazně poškozen od účinků komorových odstřelů prováděných dříve při
těžbě čediče v Prackovickém lomu.

TUNEL PRACKOVICE

Tunelové trouby tunelu Prackovice procházejí z hlediska geologické
stavby území a konfigurace terénu velmi komplikovaným prostředím.
Dle ČSN 73 1001 je stavba zařazena do III. geotechnické kategorie, tj.
náročná stavba ve složitých geotechnických podmínkách. Budou realizo-
vány v území s bazaltoidními tělesy (čedičová tělesa) a v úsecích
s mocnými tufickými polohami a s výskyty slínovců. V průběhu podrob-
ného geotechnického průzkumu byly v prostředí horninového masivu
zvětralých tufů zjištěny polohy s tendencí vysoké bobtnavosti, která byla
prokázána laboratorními zkouškami. Členitost terénu se projevuje 
svahovými uloženinami různého charakteru. Vzhledem ke všem těmto
skutečnostem je potřeba věnovat mimořádnou pozornost zajištění přileh-
lých svahů a svahů zářezů (definitivních i dočasných), aby nemohlo dojít
během stavby i po stavbě k aktivaci starých nebo nových místních 
sesuvů.

Z petrologického hlediska je zde zastoupena poměrně pestrá škála hor-
nin, z výlevných hornin budou převládat olivinické alkalické bazalty
a bazanity a olivinické foidity, které jsou většinou silně alterované (auto-
metamorfované). Pro výlevné horniny byl používán smluvní souhrnný
název „bazalt“ (rozložený, zvětralý, navětralý a zdravý), pro pyroklasti-
ka byl používán souhrnný název „tuf“ (rozložený, zvětralý a navětralý).

Ve skalních výchozech na lomové stěně a na okolních svazích nad
budoucí dálnicí jednoznačně převládají zvětralé až silně zvětralé (altero-
vané) bazalty a tufy. 

Z převážné části jsou u portálů svahy pokryté sutí. Sutě mají většinou
kamenitý a místy až balvanitý charakter, výplň je převážně hlinito-písči-
tá a celkově jsou kypré.

Byla zjištěna poměrně velká porušenost skalních výchozů, zejména ve
svahu nad spodní plošinou v místě raženého pražského portálu. Trhliny
jsou rozevřené, strmě ukloněné a jsou většinou orientovány šikmo k ose
dálnice. Masiv je význačně narušen starými komorovými odstřely.

BRIEF ENGINEERING GEOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE AREA OF OPERATIONS

The area of operations is found in the České Středohoří highland, which is
formed by a complex of smaller, sometime completely isolated volcanic bodi-
es of various composition and shape. The complicated topography originated
during Neogene denudation and erosion, where the differences in the hardness
of rocks played a significant role. Valleys and basins developed in tuff or weak
cretaceous sediments found in the sub-base; more extensive overthrust sheets
created conditions for the origination of table hills. Smaller bodies gave rise to
conical shapes of various appearances, depending on the character of the rock,
such as, for instance, the area of the Prackovice and Dobkovičky basalt quar-
ries. The eastern edges of the Kubačky volcanic body are, in the area of ope-
rations, affected by block type mass movements, which extend up to the space
of the D8 motorway construction lot 0805. In this area, the Elbe River cut
down under the base of the volcanic overthrust, into the weak cretaceous rock,
and carried away the Turonian marlstone which was forced out from under the
edges of the blocks. As a result, the gradient of slopes was reduced ad indivi-
dual vulcanite blocks slid to the Elbe River valley. During the evolution of the
valley, the edge of the vulcanites shifted away from the river; the velocity of
the movement declined and till now the movement has completely ceased.

The rock mass through which the future Prackovice tunnel will pass is sig-
nificantly broken as a result of the chamber blasting which was carried out in
the past during the production of basalt at the Prackovice quarry.   

THE PRACKOVICE TUNNEL

As far as the geological structure of the area and the terrain configuration
are concerned, the Prackovice tunnel tubes pass through a very complicated
environment. According to the ČSN 73 1001 standard, the construction
belongs to geotechnical category III, i.e. a difficult construction in complica-
ted geotechnical conditions. The tunnels will be constructed in an area where
basaltic bodies occur and in sections with thick tuff layers and occurrences of
marlstone. During the detailed geotechnical survey, layers of rock prone to
intense swelling were identified in the environment of the rock mass consis-
ting of weathered tuff. The swelling was confirmed by laboratory tests. The
roughness of the terrain manifests itself by colluvial deposits of varying cha-
racter. With respect to all of the above-mentioned facts, it is necessary to pay
extraordinary attention to the stabilisation of the adjacent slopes and slopes of
open cuts (both final and temporary) so that the activation of old or new local
landslides during the construction and after the construction is prevented. 

From the petrological point of view, a relatively wide range of rock types
is represented in the area of operations. Regarding vulcanites, the prevailing
types will be olivine alcalic basalts and basanites and olivine foidites, which
are mostly heavily altered (autometamorphosed). A collective name “basalt”
(decomposed, weathered, slightly weathered and fresh) was used for the vul-
canites, while a collective name “tuff” (decomposed, weathered and slightly
weathered) was used for pyroclastic rocks.   

Weathered to heavily weathered (altered) basalts and tuffs unambiguously
prevail in the outcrops existing on the quarry face and the surrounding slopes
above the future motorway.   

The major part of the slopes at the portals is covered with debris. The cha-
racter of the debris is mostly rocky and locally even bouldery; loamy-sandy
filling prevails. As the whole, the debris is loose.      
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V předstihu byla realizována průzkumná štola v pravé opěře levé
tunelové trouby, za účelem ověření konkrétních geologických
a hydrogeologických poměrů, k ověření vhodnosti a účinnosti kon-
strukčních prvků použitých k zajištění ražených tunelů a v neposlední
řadě k zajištění přístupu a k zahájení prací u severního ústeckého por-
tálu a plochy mezi tunely a mosty přes „Uhelnou strouhu“. Tato štola
byla s úpravami realizována v letech 2004 a 2005.

TUNEL RADEJČÍN

Tunely budou raženy v nehomogenním prostředí tvořeným rozlože-
nými zvětralými a navětralými tufy. Ve střední části raženého úseku se
vyskytují v těsném nadloží příp. v horní části profilu velmi pevné
nezvětralé bazalty.

Zvětrání má větší vliv na ražení pouze v příportálových částech. 
Horninový masiv byl rozdělen na kvazihomogenní celky, které

vycházejí z výsledků všech archivních a nových průzkumných prací
a geotechnických zkoušek. 

Z komplexního hodnocení zjištěných agresivních složek vyplývá, že
v dosahu kolísání hladiny podzemní vody byla zjištěna převážně slabá
agresivita na beton. Průzkumná štola nebyla realizována.

POPIS STÁVAJÍCÍ SITUACE

Pro stavbu tunelu Prackovice bylo již vydáno stavební povolení
a následně byly v letošním roce zahájeny předstihové práce zejména
v bývalém lomu Prackovice.

Lom Prackovice byl vytěžen před více než 15 lety. Pro rozrušování
horninového masivu (pro vlastní těžbu) zde byly prováděny zejména
komorové odstřely, které silně narušily stabilitu horninového prostře-
dí. Byla zde také v minulosti ložisková průzkumná štola, o které se
nezachovaly prakticky žádné informace.

Nová průzkumná štola pro budoucí dálniční tunely byla vybudová-
na již v letech 2004 až 2005 jako provizorní dílo s životností maxi-
málně 2 roky. Je vedena zhruba v ose levé tunelové trouby. Podrobným
způsobem ověřila složité geologické podmínky a stanovila vlastnosti
horninového masivu včetně reakce na ražbu podzemního díla.
Vzhledem na komplikované podmínky v počátku ražby, kdy
se nepodařilo štolu z plánovaného portálu zarazit, byl počátek štolové-
ho úseku posunut cca o 40 m směrem do hory. Bylo nutné nejdříve
vyhloubit startovací svislé dílo – šachta. Následně z této šachty bylo
směrem pod kopec Debus raženo průzkumné dílo. Průzkumná štola
tvoří část výrubu budoucího dálničního tunelu. Je zajištěna pouze
dočasným ostěním tvořeným stříkaným betonem se svařovanou pří-
hradovou výztuží a výztužnými KARI sítěmi ∅ 6/100 x 6/100 mm.
Svorníky jsou použity typu Boltex s omezenou životností. Použité
vyztužovací prvky mají pouze dočasný charakter (zejména svorníky).

Na stavbě bylo již provedeno vymýcení lesního porostu v místě
budované opěrné zdi a raženého portálu (stav ze srpna 2008). Porost

It was found out that the rock outcrops are relatively very intensely bro-
ken, above all on the slope above the lower platform at the mined Prague por-
tal. The fissures are open, steeply dipping and mostly crossing the centre line
of the motorway on a skew. The rock mass is significantly disturbed by pre-
vious chamber blasting.    

An exploration gallery was driven in advance, through the right side wall
area of the final left tunnel tube.  The gallery was designed with the aim of
verifying the actual geological and hydrogeological conditions, verifying the
suitability and effectiveness of the structural elements to be used for the exca-
vation support and, last but not least, providing access and allowing the start
of the work at the northern (Ústí) portal and at the area between the tunnels
and bridges over the Uhelná Strouha gully. It was driven, with modifications,
in 2004 and 2005.  

THE RADEJČÍN TUNNEL

The tunnels will be driven through an inhomogeneous environment con-
sisting of decomposed, weathered and slightly weathered tuffs. Very hard,
unweathered basalts are found in the central part of the mined section, in the
closest overburden or in the upper part of the cross section.  

The influence of the weathering on the excavation is more significant only
in portal sections.   

The rock massif was divided into quasi-homogeneous blocks on the basis
of the results of all archive surveys, new surveys and geotechnical tests.    

It follows from the comprehensive assessment of the identified aggressive com-
ponents that low-intensity concrete-aggressive action was found within the reach
of the water table fluctuation. There was no exploration gallery driven there.

DESCRIPTION OF THE ACTUAL SITUATION

The building permit for the Prackovice tunnel has already been issued.
Preliminary work started this year, after the issuance of the permit, first of all
at the former Prackovice quarry.

The Prackovice quarry was exhausted more than 15 years ago. The rock
mass was broken (for mining purposes) mainly by means of chamber blas-
ting, which significantly disturbed the stability of the rock environment. In
addition, there was a deposit exploration gallery in this location in the past,
about which virtually no information has been preserved.     

A new exploration gallery for the future motorway tunnels was driven in
2004 and 2005 as a temporary working with the maximum length of life
planned for 2 years. It runs roughly through the area on the axis of the left
tunnel tube. It verified in detail the complicated geological conditions and
determined properties of the rock mass, including the response to the exca-
vation. With respect to the complicated conditions at the beginning of the
excavation, when the attempt for the starting of the opening drift from the
planned portal failed, the beginning of the gallery was shifted by about 40m
inside the massif. It was necessary first to sink a starting shaft. The explora-
tion gallery was excavated subsequently from this shaft, in the direction
under Debus hill. The gallery excavation forms a part of the excavation of the
future motorway tunnel. The excavation is supported only by a temporary
lining, consisting of shotcrete, lattice girders and KARI mesh Ø 6/100 x
6/100 mm. Boltex rock bolts with limited length of life were used. The

Obr. 3 Část E a F – tunel Prackovice a Radejčín řezy
Fig. 3 Parts E and F – sections through the Prackovice and Radejčín tunnels
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zde plnil ochranou funkci nestabilního povrchu terénu, který je tvořen
kamenitými a balvanitými zeminami. Atmosférickými srážkami
a ostatními klimatickými vlivy trvale dochází k zřícení úlomků skal,
opadání kamenů a posouvání suťových kuželů z okolních svahů
nad budoucí dálnicí. 

Situaci komplikuje také staré důlní dílo (štoly ložiskového průzku-
mu), jehož pozůstatky byly objeveny u paty portálové stěny. 

Nepřiměřeně dlouhé solitérní působení provizorní výztuže prů-
zkumné štoly představuje významné bezpečnostní riziko plynoucí
z časových souvislostí výstavby, protože směřuje k možnému selhání
provizorní výztuže, následné ztrátě stability horninového masivu
a zavalení výrubu. Proto bylo nutné navrhnout další dodatečně rozsáh-
lé zpevňující sanace porušeného horninového masivu.

Vlastní obnovení ražeb lze předpokládat v září 2008. Stávající stav,
po dlouhém přerušení prací, vyžaduje nadměrný rozsah předstiho-
vých sanačních prací. Tyto práce se v současné době provádějí (srpen
2008). 

ZÁVĚR 

Jakékoli dlouhodobé přerušení prací přináší vždy další nepříjemné
zvýšení investičních nákladů a ohrožuje bezpečnost práce. Pouze
rychlé zabudování definitivních konstrukcí zárubních zdí a provedení
definitivního ostění tunelových trub je zásadním a trvalým stabili-
začním opatřením pro řešení stávající situace. Práce spojené se
zabezpečovacími pracemi, to je sanace nestabilních svahů, sanace
stávajících hornických děl a portálové stěny tunelu Prackovice, je
nutné dokončit co nejdříve. Bez vyražení alespoň jedné tunelové
trouby nelze zahájit práce na mostě přes Uhelnou strouhu, kam není
jiné přístupové cesty.
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 support elements which were used are only temporary (above all the rock
bolts).

The forest growth which was on site has already been cleared in the area
where a retaining wall is to be built and at the portal of the mined tunnel (the
condition as of August 2008). This growth protected the instable surface of
the terrain, which is formed by rocky and bouldery soils. Atmospheric preci-
pitation and other climatic effects cause continual loosening of rock chips,
falling of stones and shifting of debris cones from the surrounding slopes
above the future motorway.       

The situation is further complicated by an old mine working (a deposit
exploration gallery). Remains of the working were discovered at the toe of
the portal wall.   

The inadequately long time for which the temporary support of the explo-
ration gallery has been solitarily in function represents a significant safety risk
following from the time relationships existing during the construction. It may
result in a failure of the temporary support, subsequent loss of stability of the
rock massif and a collapse of the excavation. It was therefore necessary to
design other additional extensive measures stabilising the disturbed rock mass.

The resumption of the excavation itself can be expected in September
2008. The existing condition, after the long-term suspension of the operati-
ons, requires excessive extent of advanced stabilisation operations. These
operations are currently being carried out (August 2008).     

CONCLUSION 

Any long-term suspension of work always results in a further unpleasant
increase in the investment cost and jeopardises the safety of workers. The
only possible measure capable of definite and permanent  stabilisation of the
rock mass, thus solving the existing situation, is quick erection of final struc-
tures of the retaining walls and installation of the final lining of the tunnel
tubes. The operations associated with the stabilisation, i.e. the stabilisation of
instable slopes, stabilisation of existing mine workings and erection of the
Prackovice tunnel portal wall must be completed at the soonest. The work on
the bridge over the Uhelná Strouha gully, where there is no other access road,
cannot start without the completion of excavation of at least one tunnel tube.       
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