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I VA N  H R D I N A

Podzemní stavby se realizují v horninovém masivu, jehož 
vlastnosti jsou předem jen částečně poznatelné. Současné 
technologie provádění, především metody konvenční, se snaží 
maximálně využít horninové prostředí jako svůj „konstrukční 
prvek“. Převažující metodou v České republice je Nová rakous-
ká tunelovací metoda, ale v dohledné době se opět uplatní 
i ražba štíty (TBM). Využití betonu v podzemním stavitelství 
má výrazná specifika, což se týká nejen masivního využití stří-
kaného betonu. Zmíněny jsou také důležité podzemní stavby 
realizované po roce 2000. V květnu roku 2007 se koná v Praze 
světový tunelářský kongres (ITA/AITES World Tunnel Congress 
WTC 2007).
Underground structures are built in rock massif, the characteris-
tics of which can be identified only partially in advance. Current 
construction technologies, conventional methods in particular, 
are aimed to make use of the rock environment as a “struc-
tural element“.  The method prevailing in the Czech Republic 
is a New Austrian Tunnelling Method, but the tunnel boring 
machine (TBM) will be employed in a foreseeable future again. 
The usage of concrete in underground construction has distinct 
specifics, which concerns not only massive utilization of sprayed 
concrete.  This article also introduces major underground 
structures built after 2000. In May 2007, Prague will host the 
international ITA/AITES World Tunnel Congress WTC 2007.

Lidská společnost se bez podzemních staveb neobejde a jejich 
podíl na řešení problémů moderní společnosti stále roste. To 
platí i pro Českou republiku, která navíc musí dohánět určitá 
zpoždění způsobená v období před rokem 1990. Nárůst pod-
zemních staveb je způsoben také pokrokem v řešení problé-
mů geotechnických, geomechanických, stabilitních i technolo-
gických.

Z hlediska počtu a objemu realizovaných podzemních staveb 
je jejich pořadí ve světě i u nás stejné: 
1. dopravní podzemní stavby (automobilové, železniční a pod-

zemní stavby pro městskou hromadnou dopravu)
2. podzemní stavby liniové pro ostatní infrastrukturu (vodovod-

ní přivaděče, kanalizační sběrače, kolektory)
3. podzemní stavby ostatní (většinou velkoprostorové – pod-

zemní garáže, kaverny podzemních hydrocentrál a čistíren 
odpadních vod; halové prostory např. pro sportovní nebo 
kulturní využití; skladovací prostory včetně úložišť nebezpeč-
ných odpadů).

C O  D Ě L Á  S TAV B U  S K U T E Č N Ě  „ P O D Z E M N Í “?
Je to prostředí, ve kterém se podzemní stavba realizuje, a tím 
prostředím je horninový masiv. Jiné stavby se s ním potkávají 
většinou jen v první fázi výstavby, tj. během jejich zakládání. Ale 
podzemní stavba je s horninovým prostředím spjatá ve všech 
svých fázích – od studie přes projekt, výběr dodavatele, realiza-

ci a určitým způsobem i při provozu. Navíc horninové prostře-
dí je různorodé a před prováděním stavby jen omezeně pozna-
telné. To jsou skutečně základní a hlavní odlišnosti podzemních 
staveb od ostatních. Ale tím to nekončí – podzemní stavby vyu-
žívají horninové prostředí, tedy horninový masiv, jako svůj kon-
strukční prvek, pokud ovšem má alespoň minimum vlastností, 
které takové využití umožňují.

Hlavním specifikem podzemních staveb je tedy naprostá spja-
tost s horninovým masivem a jeho využití jako konstrukční-
ho prvku stavby. Tato specifičnost se odráží i ve využití betonu 
v podzemním stavitelství, o čemž se zmíníme později.

T E C H N O LO G I E  P R O VÁ D Ě N Í  P O D Z E M N Í C H  S TAV E B

Všeobecně dnes dominují dvě skupiny způsobů provádění pod-
zemních staveb:
• konvenční (cyklické)
• plně mechanizované (kontinuální) tunelování.

Uvedené dělení je trochu zavádějící, protože konvenční tune-
lování dnes samozřejmě využívá skoro pro všechny dílčí činnosti 
výkonnou mechanizaci. Lépe to možná charakterizují slova v zá-
vorkách, protože např. u plně mechanizovaného tunelová-
ní se kontinuálně tunel razí pomocí řezné hlavy a současně se 
za ní buduje nosná konstrukce tunelu. Tento způsob je charak-
terizován nasazením plnoprofilových razicích strojů – buď stroj-
ních komplexů typu TBM (Tunnel Boring Machine), které pracu-
jí ve stabilnějších skalních horninách, nebo různých druhů plně 
mechanizovaných štítů pro horší geotechnické podmínky (méně 
stabilní nebo nestabilní poloskalní nebo zeminové prostředí). 
Nasazení štítů charakterizuje vysoká investiční náročnost, avšak 
jejich efektivita stoupá s délkou raženého tunelu.

V České republice se tato technologie v minulosti již použila – 
vyrazilo se jí přes 60 km tunelů menších profilů pro vodovodní 
přivaděče, kanalizační sběrače a kolektory; větší profily byly raže-
ny štíty v menším rozsahu na pražském metru.

Se značnou pravděpodobností bude tato metoda použita na 
připravované stavbě železničního tunelu z Prahy do Berouna, 
který by měl být součástí západní části III. tranzitního železniční-
ho koridoru v úseku Praha–Plzeň–státní hranice. 

Z variant ve zpracované studii jednoznačně vyplývá, že pro 
splnění parametrů vysokorychlostní železnice bude nutné zvolit 
trasu zahrnující výstavbu dlouhých tunelů. Trasa ražených tune-
lů by měla mít celkovou délku asi 24 km. Z ekonomických roz-
borů a ze zahraničních zkušeností jasně vyplývá, že pro navrho-
vané délky tunelů je nejvhodnější uvažovat ražbu plnoprofilo-
vým razicím strojem (TBM), i když není možné opomenout rizi-
ko případných krasových jevů, zejména v úseku mezi Loděnice-
mi a Berounem. 

Konvenční (cyklické) metody jsou rozhodně nejrozšířenější 
metodou tunelování v Evropě a v současnosti také u nás. Hlav-
ním představitelem konvenčních metod je Nová rakouská tune-
lovací metoda (NRTM), která se nazývá např. v Německu „meto-
da stříkaného betonu“ a v Anglii „metoda stříkaného ostění“.

T O P I C
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NRTM vědomě a cíleně využívá nosných vlastností horninové-
ho masivu s cílem optimalizovat proces ražení i zabezpečování 
výrubu a minimalizovat s tím spojené náklady. Působení horni-
nového masivu v okolí výrubu jako nosného prvku je dosaho-
váno jeho co nejmenším porušením při rozpojování horniny, co 
nejrychlejším zpevněním povrchu výrubu stříkaným betonem 
a použitím zpravidla radiálních kotev. Spolupůsobením horni-
nového masivu s primárním (vnějším) ostěním vzniká nosný 
systém přenášející zatížení/napětí vzniklá v masivu provede-
ním výrubu. 

Nedílnou součástí NRTM je geotechnický monitoring opírající 
se hlavně o měření deformací tunelového výrubu. NRTM se tak 
z hlediska geotechnického řadí do skupiny observačních metod, 
u kterých je průběh výstavby průběžně sledován a způsob ražby 
a zajištění výrubu primárním ostěním jsou upravovány podle 

skutečného chování výrubu a horninového masivu.
Z uvedeného vyplývá, že u podzemních staveb musíme počí-

tat se značnou nejistotou ve znalosti geotechnických vlastnos-
tí horninového masivu, na jehož skutečné vlastnosti zastižené 
při ražbě je nutné reagovat zvýšením nebo zmenšením zajišťo-
vacích prvků primárního a někdy následně i definitivního ostě-
ní. Proto, aby bylo možné využít všech výhod NRTM, je nutné 
vytvořit odpovídající organizační a smluvní podmínky. 

O S T Ě N Í  T U N E L Ů 
Beton je dnes až na určité výjimky dominantním materiálem pro 
ostění tunelů. Není proto vhodné používat termín „obezdívka“, 
který vyvolává představu, že konstrukce tunelu se vyzdívá, což 
při ostění z monolitického i stříkaného betonu je přinejmenším 
zavádějící. O obezdívce bychom mohli mluvit např. u podchodu 

pro pěší pod valem Prašného mostu v Jelením příkopu na Praž-
ském hradě, kde je definitivní ostění vyzděno z architektonických 
důvodů z pálených cihel (obr. 1).

Pro primární ostění, které zajišťuje stabilitu výrubu nejméně 
do doby vybetonování definitivního ostění, se používá většinou 
stříkaný beton doplněný zpravidla kotvami, příhradovými nebo 
plnostěnnými obloukovými nosníky a výztužnými sítěmi nebo 
dalšími doplňkovými opatřeními (jehly, mikropiloty, injektáže). 
Uplatňuje se také stříkaný drátkobeton. V případě jeho použití 
zpravidla odpadá zčásti či plně osazování tradičních ocelových 
výztužných prvků. 

Spolupůsobení primárního ostění s horninovým masivem 
je zajištěno soudržností líce výrubu s kontaktně nanášeným stří-
kaným betonem doplněným o systémově či místně účelově 
rozmístěné svorníky či kotvy. Spojení stříkaného betonu s hor-
ninou spolu s jeho rychlým náběhem tuhnutí a tvrdnutí zabra-
ňuje rozvolnění líce výrubu. V brzké době po nástřiku je ostě-
ní schopno přenášet prvotní zatěžovací stavy při současně pro-
bíhající redistribuci (zrovnoměrnění) napjatosti, kterou umožňu-
jí plastické deformace neztvrdlého stříkaného betonu na jeho 
kontaktu s horninou.

Technologie stříkaného betonu našla své největší uplatně-
ní právě v podzemním stavitelství. K jeho výhodám patří zejmé-
na nepotřebnost vnějšího bednění, neboť doléhá těsně na líc 
výrubu, a tím zabraňuje zvětrávání a rozvolnění horniny, lze 
jej stříkat i na mokrý povrch či povrch s menšími výrony vody 
a svým rychlým nárůstem tuhnutí a pevnosti zajišťuje stabilitu 
výrubu pro podmínky ražeb i v krátkodobě stabilním hornino-
vém masivu. 

Nevýhody stříkaného betonu vyplývají z technologie nanáše-
ní, která je závislá na celé řadě faktorů. Na jejím konci je to pak 
„lidský činitel“, který způsobem provádění nezastupitelně rozho-
duje o finální kvalitě nastříkané vrstvy. Nevýhodou oproti stan-
dardnímu monolitickému betonu jsou spad sestávající z odra-
žených částic betonové směsi, prašnost (především u suchého 
způsobu) a vyšší cena. 

T O P I C

Obr. 2  Oblast křivky J2 dle „Směrnice pro stříkaný beton“ Rakouského 
betonářského spolku (1998)

Fig. 2  J2 curve section according to the “Guideline for Sprayed 
Concrete“ of the Austrian Concrete Association

Obr. 1  Průchod pro pěší valem Prašného mostu na Pražském hradě
Fig. 1  Passage for pedestrians through the embankment of the 

Powder Bridge at the Prague Castle
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Stříkaný beton lze aplikovat suchým a mokrým způsobem. 
Výhody a nevýhody obou způsobů determinují jejich volbu pro 
konkrétní případ aplikace. Zjednodušeně lze říci, že mokrý způ-
sob by měl mít přednost pro své hygienicky vhodnější podmín-
ky provádění a dále tam, kde je možno najednou stříkat větší 
množství směsi. Suchý způsob, který vykazuje větší procen-
to spadu, je výhodnější při malých množstvích zpracovávané 
betonové směsi na jeden záběrový krok (malé ražené profily), 
při nutnosti rychle reagovat na nestabilní podmínky na líci a ze-
jména čelbě výrubu či při hojných průsacích podzemní vody do 
výrubu v průběhu ražby.

Z hlediska vlastností, technologie provádění a použití v pod-
zemním stavitelství je nutné respektovat jeho určité odlišnosti 
od monolitického betonu. 

Je to především větší vliv tzv. „lidského činitele“. Pracovník, 
který stříkaný beton nanáší (operátor trysky nebo nastříkávač), 
musí být pečlivě vybrán, důkladně proškolen a zacvičen. Postup 
a způsob nanášení je pro dosažení požadovaných vlastností 
stříkaného betonu podstatný. Jedná se např. o dodržování kol-
mosti dopadu proudu stříkaného betonu na podklad, dodržová-
ní stanovené vzdálenosti trysky od podkladu v závislosti na dal-
ších parametrech provádění (např. podle výkonu stříkacího stro-
je a množství přidávaného vzduchu do trysky), dodržování odliš-
ností postupu nanášení po ploše boků či kaloty výrubu, optimál-
ní dávkování urychlující přísady apod. Současné tendence smě-
řují k zabezpečování co nejvyšší kvality zejména u definitivních 
konstrukcí ze stříkaného betonu formou vyšší kvalifikace nastří-
kávače na základě úspěšného teoretického a praktického pře-
zkoušení (získání certifikátu).

Projektem požadované vlastnosti stříkaného betonu musí 
odpovídat účelu budované konstrukce. Jiné budou pro stříka-
ný beton bez statické funkce (např. vyrovnání povrchu či úprava 
podkladu pod mezilehlou izolaci) nebo pro konstrukce s dočas-
ně uvažovanou statickou funkcí (případ primárního ostění). Nej-
přísnější kritéria budou pro konstrukci trvalého charakteru, kde 
se vyžaduje dlouhodobá trvanlivost, odolnost vůči mrazovým 
cyklům, zvýšená vodonepropustnost apod. 

Vlastnosti stříkaného betonu požadované projektem se pro-
kazují na základě průkazních a kontrolních zkoušek. Průkaz-
ní zkoušky před zahájením stavby by měla provádět jen akre-
ditovaná laboratoř se zkušenostmi v oblasti stříkaného betonu. 
Navržená směs musí při zkoušce stříkáním (nutno použít stejné 
zařízení, jaké bude později na stavbě užíváno) prokázat požado-
vané vlastnosti mladého a ztvrdlého stříkaného betonu i tech-
nologické vlastnosti potřebné pro provádění. 

Důležité je sledování vývoje pevnosti mladého stříkané-
ho betonu, tj. do stáří 24 h od nástřiku. V prvních minutách po 
nástřiku musí probíhat tuhnutí v předem vymezených mezích, 
které zaručují relativně co nejnižší spad (ne příliš rychlé tuhnu-
tí) a současně umožňují nástřik větších vrstev stříkaného betonu 
při nástřiku klenby výrubu (dostatečně rychlé tuhnutí). Nárůst 
pevnosti do hodnoty 1 N/mm2 se zjišťuje penetrační jehlou, 
pro vyšší pevnosti pak přístrojem Hilti–Tester 4. Nárůst pevnos-
ti mladého stříkaného betonu pro konstrukce se statickou funk-
cí by měl odpovídat křivce J2 (obr. 2). 

Z hlediska statické funkce je zpravidla ve statickém výpočtu 
uvažováno s reologickým chováním stříkaného betonu. Pro 
náročnější geologické podmínky jsou proto kromě pevnosti stří-
kaného betonu v tlaku vyhodnocovány kromě dvacetičtyřhodi-

nové a dvacetiosmidenní pevnosti také pevnosti např. po 48 
nebo 72 h.

Kontrolní zkoušky jsou prováděny na odvrtaných jádrech zís-
kaných in situ z hotové konstrukce nebo jsou zkušební tělesa 
získávána odvrtáním či vyřezáním ze zkušebních forem (vystří-
kají se dřevěné formy rozměrů 500 x 500 x 150 mm bez spod-
ního čela). Kromě standardní pevnosti po 28 dnech je zpravi-
dla kontrolován také vývoj pevnosti mladého betonu stejně jako 
u průkazní zkoušky. 

Podobně jako u monolitického betonu jsou důležité teplotní 
podmínky určované okolním ovzduším, namíchanou betono-
vou směsí i teplotou podkladu. Teplota nanášené směsi by se 
měla v optimálním případě pohybovat mezi 13 až 25 °C. Nižší 
teplota zpomaluje náběh pevnosti a prodražuje aplikaci vyšší 
spotřebou urychlující přísady, vyšší teplota urychluje hydrataci 

T O P I C

Obr. 3  Pohled na bednící vůz pro betonáž definitivního ostění tunelu
Fig. 3  View of a formwork carriage for concreting of the final tunnel 

lining

Obr. 4  Tunel Mrázovka – montáž výztuže definitivního ostění
Fig. 4  Mrázovka Tunnel – assembly of the reinforcement of the final 

lining
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a zkracuje zpracovatelnost směsi. Teplota směsi by nikdy nemě-
la klesnout pod 5 °C stejně jako u monolitických betonů, neboť 
hydratační proces se prakticky zastaví podobně jako funkčnost 
urychlující přísady. 

Důležitý je také stav podkladu, tj. povrch výrubu. Je nutné 
např. organizovaně odvést větší průsaky vody pomocí drenáž-
ních kanálků nebo osadit na líci výrubu nopované fólie.

V tomto článku bylo možné se pouze heslovitě zmínit o pro-
blematice použití stříkaného betonu v podzemních stavbách. 
Zájemce o podrobnější informace odkazujeme např. na „Zása-
dy pro používání stříkaného betonu“, které zpracovala pra-
covní skupina pro stříkaný beton Českého tunelářského komi-
tétu ITA/AITES (jejich text lze nalézt na webových stránkách: 
www.ita-aites.cz).

Novým trendem při použití stříkaného betonu v podzemních 
stavbách je ostění, které v určitých geotechnických podmínkách 
slučuje funkce primárního i definitivního ostění (jednoplášťové 
ostění). Stříkaný beton pak musí mít vlastnosti požadované pro 
definitivní ostění (trvanlivost, mrazuvzdornost, odolnost proti 
působení posypových solí apod.).

Definitivní ostění ražených úseků tunelů se obvykle prová-
dí z monolitického betonu. Pokud ostění tunelu plní kromě 
nosné funkce i funkci hydroizolační, je nutno konstrukci dimenzo-
vat s ohledem na přípustnou šířku trhlin a maximální přípustnou 
hloubku průsaku. V tomto případě je ostění zpravidla vyztuženo. 

Použití vodonepropustných ostění je stále více preferová-
no u konstrukcí zatížených hydrostatickým tlakem, kde by sana-
ce netěsností v případě použití hydroizolační fólie představova-
la obtížně řešitelný problém. K průsaku vody ostěním dochází 
zpravidla v místě oslabení betonu, nikoli v místě poškození izo-
lační fólie. Při sanování průsaku dochází pouze k přesunu pro-
blému na jiné obdobně oslabené místo ostění. Proto je v těchto 
případech prosazováno použití pojistných hydroizolačních sys-
témů s možností doinjektování celého sektoru ostění. Napro-
ti tomu k průsaku vody v případě použití vodonepropustného 

ostění bez izolačního pláště dochází v místě skutečné poruchy 
ostění, kterou lze snadno lokalizovat a následně sanovat. 

Při použití vodonepropustných ostění je třeba konstrukci řešit 
komplexně, tj. včetně těsnění pracovních a dilatačních spár, 
technologického postupu betonáže apod. Pokud je mezi primár-
ní a definitivní ostění instalována mezilehlá izolace, není nutno 
posuzovat jeho vodonepropustnost. 

V závislosti na skutečně zastižených geotechnických podmín-
kách a z nich vyplývajícím reálném zatížení konstrukce lze ostění 
v mnoha případech navrhnout z nevyztuženého betonu. 

V souvislosti s betonáží definitivního monolitického ostění pro-
bíhá řada činností, které jsou prováděny proudovou metodou. 
Před betonáží horní klenby tunelu jsou vybetonovány patky, 
nebo spodní klenba definitivního ostění. Na připravenou kole-
jovou dráhu jsou nasazeny vozy na profilování primárního ostě-
ní a přípravu podkladní vrstvy izolace, vůz na instalaci mezilehlé 
izolační nebo separační fólie, vlastní bednicí vůz a případně vozy 
na ošetřování betonu po odbednění. 

Zatímco většinu popsaných vozů představují lehké montáž-
ní plošiny, v případě bednicího vozu se jedná o ocelový „most“ 
délky 7 až 12,5 m a tvaru odpovídajícímu vnitřnímu líci defi-
nitivního ostění. Hydraulicky ovládaná forma se zařízením na 
postupné betonování (rozdělovač betonu) a se soustavou pří-
ložných vibrátorů rozmístěných po obvodu formy (obr. 3) umož-
ňuje betonáž ostění tunelu v požadované kvalitě. Rychlost beto-
náže se pohybuje okolo jedné sekce za den. Při nepřetržitém 
provozu a za dobrých podmínek prostředí lze vybetonovat až 
80 m tunelu za týden. K odbednění sekce dochází zpravidla po 
24 h a okamžik odbednění závisí zejména na dimenzích ostění, 
tvaru tunelu a náběhu pevnosti betonu v čase. 

Objem betonu v sekci se u dopravních tunelů pohybuje nad 
hodnotou 90 m3. Značný objem betonu a krátká doba odbed-
nění způsobují, že u odbedněné sekce dochází ke značnému 
vývinu hydratačního tepla. S tím souvisí nutnost ošetřování 
betonu nejen z důvodu vysychání, ale zejména nerovnoměr-
ného ochlazování, které může být příčinou vzniku trhlin. Ošet-
řovací vůz, jedoucí ihned za bednícím vozem, vytváří pro čers-
tvě odbedněný beton potřebné mikroklima. Délka ošetřovacího 
vozu dosahuje zhruba trojnásobku délky bednícího vozu. 

Při betonáži ostění je nutno dbát zvýšené pozornosti při dobe-
tonovávání vrchlíku tunelu. Vhánění betonové směsi pod tla-
kem by mohlo způsobit deformaci konstrukce bednicího vozu, 
nebo posun formy. Proto jsou ve vrcholu ostění ponechány 
injektážní otvory a k nízkotlakému doinjektování vrchlíku dochá-
zí s odstupem zpravidla 28 dnů po betonáži. 

Provádění definitivního monolitického ostění má v porovná-
ní s pozemními konstrukcemi i některé další aspekty. V případě 
vyztužených ostění s mezilehlou izolací je nutno dbát při mon-
táži výztuže zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu poškoze-
ní. V souvislosti s nevyztuženým ostěním je třeba řešit proble-
matiku vzniku trhlin. Ta souvisí i s požadavky na zajištění mrazu-
vzdornosti a odolnosti proti agresivitě prostředí. 

Vznik trhlin je přirozenou vlastností tunelových ostění. Podstat-
ná je jejich šířka, hloubka, směr a četnost. V zadávacích pod-
mínkách je nutno definovat požadavky na kvalitu líce ostění, při-
čemž jiná kritéria jsou použita pro vyztužený, resp. nevyztužený 
beton. V některých konstrukcích je vhodné zvážit použití samo-
zhutnitelného betonu. 

Významnou roli při navrhování tunelových ostění hraje i po-
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Obr. 5  Dálniční tunely – montáž bednícího vozu před severním 
portálem

Fig. 5  Panenská motorway tunnels – assembly of the formwork 
carriage in front of the north portal
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žární odolnost konstrukce, a to zejména v souvislosti s požáry 
v alpských tunelech. Kritéria je nutné volit podle konkrétní pod-
zemní stavby. Větší pozornost jistě vyžadují tunely, kde by pří-
padný kolaps konstrukce ostění vyvolal následné škody na povr-
chu území. 

P O D Z E M N Í  S TAV BY  V  Č E S K É  R E P U B L I C E  P O  R O C E  2000
Z automobilových tunelů byl zatím technicky nejnáročnějším 
dílem tunel Mrázovka dokončený v roce 2004 (obr. 4). Tento 
tunel délky 1 300 m je významnou částí severozápadního sek-
toru městského okruhu v Praze. Tunel byl ražen ve dvou paralel-
ních třípruhových troubách se dvěma náročnými rozplety (max. 
plocha 340 m2) do odbočovacích tunelových větví. Podstat-
ným problémem pro návrh definitivního ostění byly vedle hor-
ninových tlaků též tlakové účinky podzemní vody, nacházející se 
v horninovém masivu. Nakonec bylo nutné staticky i konstrukč-
ně zakomponovat desku, která nese vozovku, jako táhlo ztužují-
cí definitivní ostění tunelu. 

Z dalších automobilových tunelů je vhodné připomenout 
tunely Panenská v Krušných horách na dálnici D5, které svojí 
délkou cca 2 000 m asi budou dlouho nejdelšími dálničními 
tunely na území ČR (obr. 5).

Technicky zajímavý je podstatně kratší dálniční tunel Valík 
na obchvatu dálnice D5 kolem Plzně. Tunel má dvě tunelové 
trouby délky 390 a 380 m se dvěma jízdními a jedním odstav-
ným pruhem. Zvláštností je, že obě tunelové trouby jsou ulože-
ny těsně vedle sebe bez horninového mezipilíře a mají společ-
ný středový železobetonový pilíř (obr. 6). Toto řešení bylo zvole-
no s ohledem na požadavek ekologů minimalizovat trvalé zábo-
ry pozemků v příportálových úsecích dálnice a je mnohem slo-
žitější než u dvojice samostatných tunelových trub s mezilehlým 
horninovým pilířem. 

Staticky a technologicky nejsložitější konstrukcí byl železobeto-
nový středový pilíř mezi oběma tunely. Ten přenáší celé zatížení 
horninového masivu, neboť s ohledem na nízké nadloží a šířku 
obou tunelů se nevytvořila přirozená horninová klenba. Pilíř byl 
proveden ze samozhutnitelného betonu C20/25-XF1. 

Další velké automobilové tunely, které na zahájení provozu 
nebudou dlouho čekat, jsou např. tunely na rychlostním okruhu 
kolem Prahy Lochkov a Komořany; tunel Dobrovského v Brně 
a výjimečný projekt Blanka na pražském městském okruhu.

Stavbu nových železničních tunelů vyvolala modernizace 
tratí ČD, zahájená v 90. letech. Jako první byl v roce 2002 zpro-
vozněn 390 m dlouhý dvoukolejný tunel Vepřek nedaleko Kra-
lup nad Vltavou, který byl také prvním železničním tunelem 
u nás raženým pomocí NRTM. V letech 2004 a 2005 dokon-
čená soustava tunelů ražená NRTM na optimalizovaném úseku 
trati Česká Třebová–Přerov. Jedná se celkem o pět tunelů – 
Krasíkovský, Tatenický, Hněvkovský I a II a Malá Huba v dél-
kách podle pořadí 1 099 m, 141 m, 324 m, 180 m a 462 m. 

V současnosti je největší železniční stavbou v České repub-
lice stavba Nového spojení, která kapacitně propojí pražské 
Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží se stanicemi Praha–Libeň, 
Praha–Vysočany a Praha–Holešovice. Její součástí je mimořád-
ná čtyřkolejná železniční estakáda navazující na východní zhlaví 
Hlavního nádraží a dva dvoukolejné tunely procházející vrchem 
Vítkov v délce přes 1 km. Technicky náročné bylo vybudová-
ní obou portálů, a to z důvodu stísněných poměrů v prudkém 
svahu (obr. 7).
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Rozšiřování pražského metra pokračuje prodloužením tra-
sy C, kde byl dokončen a uveden do provozu provozní úsek 
IVC1. Ten zahrnul dva unikátní objekty. Především i světově 
oceněný přechod metra přes řeku Vltavu pomocí vysouvaných 
tunelů vybetonovaných v suché jímce na pravém břehu řeky. 
Z tunelářského hlediska byla mimořádná první jednolodní sta-
nice na pražském metru, která vyžadovala vytvoření podzemní 
kaverny o příčném profilu 228 m2 (obr. 8). V současné době se 
stavebně dokončují tunely provozního úseku IVC2, kde bylo pro-
vedeno přes 2,3 km ražených tunelů.

Pokračuje také rozvoj dalších komunálních podzemních sta-

veb, především kolektorů v Praze, Brně a Ostravě, ale i výstav-
ba nových ražených kanalizačních sběračů. Naopak útlum je 
v oblasti hydrotechnických staveb a staveb ostatních, kam patří 
pozoruhodná stavba podzemního zásobníku zemního plynu 
Příbram s kapacitou 80 mil. m3 při tlaku 12,5 MPa, která byla 
dokončená v roce 1998.

Z ÁV Ě R

Téma tohoto čísla časopisu Beton TKS dobře koresponduje se 
skutečností, že v roce 2007 se bude v Praze konat shromáždění 
odborníků z oblasti podzemních staveb z celého světa. Od 5. do 
10. května 2007 se uskuteční v Pražském kongresovém cent-

ru Světový tunelářský kongres WTC 2007 a současně proběh-
ne 33. Valné shromáždění mezinárodní tunelářské asociace ITA/
AITES. Pořadatelem této prestižní akce je Český tunelářský komi-
tét ITA/AITES. Jedna ze sekcí jednání kongresu bude věnována 
použití betonu v podzemních stavbách. Doufáme, že mnoho 
čtenářů tohoto časopisu se kongresu zúčastní. Více informací lze 
nalézt na webových stránkách: www.wtc2007.org. 

Ing. Ivan Hrdina

předseda Českého tunelářského komitétu ITA/AITES

výrobně-technický ředitel Metrostav, a. s.
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Obr. 7 Západní portálová jáma připravená 
pro ražbu vítkovských tunelů Nového spojení

Fig. 7 West portal pit prepared for drilling Vítkov tunnels 
as part of the New Connection

Obr. 8  Jednolodní stanice Kobylisy na trase C pražského metra.
Fig. 8  Single-bay station Kobylisy on line C of the Prague metro

Obr. 6  Pohled na vybetonovaný středový pilíř primárního ostění 
tunelu Valík

Fig. 6  View of the concreted central pillar of the primary lining of the 
Valík Tunnel


