
P O D Z E M N Í  S T A V B Y  –  N E V Y H N U T E L N É  R O Z Š Í Ř E N Í  P R O S T O R U

2 B E T O N  •  T E C H N O L O G I E  •  K O N S T R U K C E  •  S A N A C E    6 / 2 0 0 6

Milé čtenářky a čtenáři,

Číslo, které jste právě otevřeli, je zaměřeno 
na podzemní stavby a převážně na tunely. 
Jde o přirozený vývoj. Není tomu tak dávno, 
co u nás existovaly železniční tunely, velmi 
málo silničních tunelů a dokonce žádný dál-
niční tunel. V letošním roce byly nebo budou 
dokončeny hned tři významné dálniční tune-
ly, a to Valík na obchvatu Plzně (D5) a dva 
tunely na dálnici D8 v Krušných horách – 
Panenská a Libouchec. Podrobnosti o nich 

se dozvíte uvnitř tohoto čísla. Další tunely na 
dálniční a železniční síti jsou ve výstavbě nebo v projektové pří-
pravě. Nelze nezmínit např. tunel Klimkovice nebo železniční 
tunely na Novém spojení v Praze. 

Co je důvodem takového nebývalého rozmachu tunelových 
staveb? Příčin je samozřejmě více. Jedním z hlavních důvodů 
výstavby tunelů v extravilánu je konfigurace terénu. Druhým 
důvodem je i větší ochrana přírody a životního prostředí. Tam, 
kde by se dříve dálnice či železnice vedla v zářezu, jsou dnes 
navrhovány a stavěny tunely. Typickým příkladem může být 
Lensedelský zářez na D1 poblíže Hvězdonic, který by v dnešní 
době byl jistě nahrazen tunelem. Dalším důvodem v městském 
prostředí je nedostatek místa pro dopravu. Tvrzení, že podze-
mí je čtvrtou dimenzí města, je zcela oprávněné. Příkladem je 
jeden z velkých projektů na městském okruhu v Praze známý 
pod názvem Blanka – podzemní propojení Strahovského tune-
lu přes Špejchar a Letnou až na Pelc Tyrolku. Vedení dopravy 
v podzemí má nesporné výhody a vede ke zrychlení provozu, 
který není rušen křížením s povrchovou dopravou.

Přestože podzemní stavby nepatří rozhodně k novým odvět-
vím stavebnictví, potýkají se s řadou technických problémů, 
které nejsou řešeny ani v legislativních podkladech. Nechci se 
zmiňovat o problémech ražby, které patří spíše do oblasti geo-
techniky. Z pohledu betonářského jsou tunely zdánlivě jedno-
duché stavby, avšak opak je pravdou. Interakce působení hor-
ninového masívu s betonovým tunelovým ostěním je takový 
problém, že dosud není v návrhových předpisech dostatečně 
pojednán a návrhy tunelů jsou řešeny značně subjektivně podle 
zkušenosti a dá se též říci i podle odvahy projektanta. Systém 
navrhování založený na mezních stavech, jak je známe z ostat-
ních konstrukcí, není pro nelineární analýzy tunelových staveb 
příliš vhodný.

Dalším z problémů je zajištění vodotěsnosti tunelů. Tradiční 
řešení s bariérovou izolací má své problémy, při výstavbě i v ko-
nečné funkci. Poněkud modernější zajištění vodonepropustnos-
ti ostění pouze vodotěsným betonovým ostěním, zatím neby-
lo u nás u raženého tunelu, pokud je mi známo, použito. K je-
ho prosazení bude třeba ještě mnoho jednání a možná i expe-
rimentálních projektů. 

Zajištění požární odolnosti představuje celou skupinu problé-
mů. Tunely dosud realizované nemívají zvláštní opatření k zajiš-
tění ochrany ostění před účinky požáru. Dokonce ani neexistuje 
jednoznačná definice, co je požární odolnost klenbového raže-

ného tunelu. Ve světě jsou navrhovány různé ochrany betono-
vých ostění, od ochranných obkladních vrstev různého typu až 
po zlepšení vlastností samotného betonu pomocí speciálních 
vláken. U nás se zatím optimální řešení teprve hledá.

Technologie ražby tunelů čeká též na projekty většího rozsa-
hu. Většina tunelů se v České republice staví moderní meto-
dou zvanou nová rakouská, která využívá spolupůsobení horni-
nového masivu a primárního ostění ze stříkaného betonu. Tato 
metoda se stala dominantní, protože tunely nebyly dostateč-
ně dlouhé pro aplikaci ve světě nejrozšířenější metody výstav-
by pomocí tunelovacího stroje (TBM). Náklady na jeho pořízení 
jsou velké a vyplatí se u dlouhých tunelů. Možná projekt želez-
ničního tunelu z Prahy do Berouna, jehož výstavba je pravděpo-
dobně podmínkou pro zvýšení rychlosti na trati Praha-Plzeň, by 
mohl být tou stavbou, kde i tato progresivní technologie bude 
uplatněna.

Je tedy vidět, že podzemní stavby (a to nebyla zmínka o jiných 
než tunelech) mají svojí budoucnost a též své problémy, které 
čekají na optimální řešení. Vlivem tlaku na ochranu životního 
prostředí se můžeme domnívat, že podzemních staveb bude 
přibývat. Již nyní máme zkušenosti z vyspělých evropských 
zemí, kde lze obdivovat krásné mosty, které, kdyby se měly sta-
vět dnes, by byly nahrazeny tunely (např. viadukt Chillon u Že-
nevského jezera aj.). Proto je nezbytné zabývat se existujícími 
problémy a najít vhodné metody k jejich překonání včas, aby 
budoucí podzemní stavby mohly bezpečně a spolehlivě slou-
žit svému účelu. 

Rozvoj podzemních staveb u nás neunikl ani zahraniční tech-
nické veřejnosti, a to je též jedním z důvodů, proč se právě 
v Praze bude konat Světový tunelářský kongres (WTC 2007). 
I v tomto čísle jistě najdete řadu staveb, které nás na kongresu 
budou důstojně reprezentovat. 

Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.


