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Summary 

 

The thesis deals with construction of entrance to Anděl station on the line B 

of subway in Prague for handiccaped persons. The stations which were constructed before 

1990 weren´t accessible for handiccaped persons. This issue is solved retrospectively. 

Access to Anděl station will be allowed by new elevators from surface. Part 

of the construction is shaft excavation as well as tunneling and primary ensure 

of underground construction. This operations are under the control of State Mining 

Administration. The thesis propose technological procedures and choose suitable 

mechanisms. Further the thesis define actions for ensuring of safety and processes 

the construction documentation based on requests of mining legislation. 

 

Keywords: new austrian tunnelling method, tunelling, technological process, subway, 

wheelchair access 

 

 

 

Anotace 

 

Práce se zabývá  výstavbou vstupu pro invalidy do stanice Anděl na trase pražského 

metra B. Stanice budované před rokem 1990 nebyly bezbariérově přístupné, a tato 

problematika je dnes dodatečně řešena. Zpřístupnění stanice Anděl umožní nové výtahy 

z povrchu. Součástí výstavby je hloubení šachet, ražby tunelů a primární zajištění 

podzemních děl. Tato činnost spadá pod dozor státní báňské zprávy. Práce navrhuje 

technologické postupy, volí vhodné mechanismy, definuje opatření pro zajištění 

bezpečnosti provozu a zpracovává podklady pro dokumentaci stavby na základě 

požadavků báňské legislativy. 

Klíčová slova: nová rakouská tunelovací metoda, ražba tunelu, technologický postup, 

metro, bezbariérový přístup 
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ÚVOD 
Práce se zabývá bezbariérovým zpřístupněním stanice metra Anděl. Pražské metro 

bylo budované od šedesátých let 20. století. Během výstavby nebyly až do počátku 

devadesátých let řešeny bezbariérové přístupy do stanic, které by umožnily přepravu 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době je tento nedostatek 

minulé doby napravován. Dodatečné řešení musí respektovat původní konstrukci stanic a 

souvisejících objektů i zastavěné území na povrchu. Každá stanice je přitom unikátní a 

rozhodně nelze najít jednotné řešení. Výstavba proto stojí nemalé finanční prostředky. 

Koncepce projektu bezbariérového zpřístupnění stanice Anděl na trase metra B 

předpokládá dvoustupňovou kaskádu osobních výtahů, z nichž jeden stupeň je instalován 

v hloubené šachtě hloubky cca 30 m, ze které následuje 80 m dlouhá ražená přestupní 

chodba nad prostor nástupiště, kde je druhý stupeň výtahů 

Na základě projektu zpracovatele METROPROJEKT  Praha a.s. práce navrhuje 

technologické postupy provedení při činnostech, které spadají dle usnesení zákona 

č.61/1988 Sb. jako činnosti prováděné hornickým způsobem pod dozor státní báňské 

správy, tedy při pracích na hloubení šachet, ražbách tunelů a primárním zajištění 

podzemních děl. Rovněž práce navrhuje vhodné mechanismy, opatření pro zajištění 

bezpečnosti provozu a zpracovává podklady pro dokumentaci stavby požadovanou 

vyhláškou ČBÚ č. 55/1996 Sb. 
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1 Problematika podzemních děl v městském zastavěném území 

Rozvoj městských aglomerací s sebou nese vysoké nároky na technickou 

infrastrukturu. V centrech měst jsou soustředěny instituce státní i obecní správy, řízení či 

zastoupení středních a větších společností a vznikají zde obchodní centra. Centralizování a 

tím i vysoké dopravní potřeby osob i materiálů způsobuje vysoké požadavky 

na individuální i hromadnou dopravu a zásobování.  

Prostory zejména v centrech měst jsou již zcela zaplněny. Další výstavba je zde 

také limitována historickou hodnotou výstavby stávající. 

Pro nutný rozvoj infrastruktury je k  dispozici umístění do podzemních prostor, 

které jsou často označovány jako čtvrtá dimenze velkoměst [2] ,[3]  

1.1 Porovnání podzemního řešení městské infrastruktury 

Výhody podzemního řešení městské infrastruktury [2]  

 Urbanistické: 

 podzemní řešení umožňuje zachovat kulturní hodnoty (např. historická jádra měst, ale 

též chráněné solitérní objekty), umožňuje na povrchu návrh celistvějších městských 

struktur;  

 minimalizace bariér, které vytvářejí v městském prostředí povrchové dopravní 

koridory; 

 úspora pozemků pro jiné použití (rekreace, zelené plochy) či pro budoucí využití; 

 Technické:  

 výstavba podzemních děl bez porušení nadloží je technicky velmi dobře zvládnutá i 

s ohledem na deformace nadloží a povrchové zástavby; 

  Funkční:  

 spolehlivé vedení dopravy bez převážné většiny negativních povrchových vlivů; 

 Ekologické: 

  umístění dopravy do tunelů výrazně zlepšuje kvalitu života v městských centrech; 

  podzemní stavby přispívají k ochraně i tvorbě životního prostředí, nepříznivé funkční 

projevy staveb na vnější životní prostředí (hluk, prach) jsou u podzemních konstrukcí 

značně sníženy. 

Nevýhody podzemního řešení městské infrastruktury: 

 spojení s povrchem (portály a šachty) jsou technicky náročnou a pohledově 

exponovanou součástí podzemního díla s výrazným dopadem na jeho cenu; 

 propojení s dopravní sítí na povrchu může být velmi komplikovaně uspořádané; 

existuje značná možnost dezorientace uživatelů; 

 podzemní konstrukce mohou negativně ovlivnit režim podzemní vody. 
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Minimalizaci těchto vlivů je třeba zajistit náročnými technickými opatřeními. 

1.2 Rozdělení podzemních staveb 

Podzemní stavby je možné dělit dle široké škály kritérií. 

Rozdělení podle dispozičního uspořádání [3]  

 Stavby liniové – u těchto staveb je délkový rozměr výrazně větší oproti výšce a šířce 

díla. Podle obsahu plochy příčného průřezu se dělí liniové stavby na: 

 štoly – obsah příčného profilu je menší než 16 m
2
, podélný sklon je max. 10° 

od vodorovné, 

 tunely – obsah příčného profilu je větší než 16 m
2
, podélný sklon je  max. 10° 

od vodorovné, 

 úklonové štoly a tunely – jejich podélné sklony jsou od 10° do 60° od vodorovné, 

 šachty – velikost příčného řezu je bez omezení, osa díla je svislá, 

 úklonné šachty – odklon do 30° od svislice. 

 Stavby plošné, dva přibližně stejné vodorovné rozměry převládají nad výškou. 

K podzemním stavbám tohoto typu patří garáže, parkoviště, sklady. 

 Stavby halové, tzv. kaverny, mají velkou půdorysnou plochu i výšku, všechny tři 

rozměry jsou řádově stejné. Umisťují se do nich např. podzemní hydrocentrály (Dlouhé 

stráně), energetické zásobníky, čistírny odpadních vod (Pec pod Sněžkou). 

 

Rozdělení podle způsobu provádění: [3]  

 Ražená podzemní díla, u nichž celá výstavba probíhá v podzemí bez zásahu 

do nadloží. Tento typ se uplatňuje především při uložení podzemního díla ve větší 

hloubce (nadloží díla má mocnost větší než cca dvojnásobná šířka výrubu). Za cenu 

vyšších nákladů a provedení náročných technických opatření lze však tímto způsobem 

realizovat i mělce uložené tunely, čímž se značně sníží negativní ovlivnění životního 

prostředí. 

 Podzemní díla prováděná z povrchu, u nichž se nejčastěji výstavba díla provádí 

v otevřené jámě a po vybudování se hotové dílo zasype (tzv. hloubené tunely). Jedná se 

zpravidla objekty s nízkým nadložím nebo budované bezprostředně pod povrchem 

území. Narušení životního prostředí při tomto způsobu provádění je zpravidla během 

výstavby značné.  

Rozdělení podle účelu použití: [3]  

 Podzemní stavby dopravní – železniční a silniční tunely, podzemní městské dráhy, 

podchody pro pěší; 

 Podzemní stavby vodohospodářské – vodovodní přivaděče, kanalizační sběrače a 

stoky a objekty kanalizačních sítí, přívodní, obtokové a odpadní tunely u přehrad a 

hydrocentrál; 
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 Podzemní stavby komunální – kabelovody (slaboproud i silnoproud), parovody, 

horkovody, teplovody, kolektory pro společné vedení inženýrských sítí; 

 Halové a plošné podzemní stavby – hydrocentrály, vyrovnávací komory, uzávěrové 

komory, trafostanice, energetické zásobníky (ropa, zemní plyn), skladiště, výrobny, 

garáže, parkoviště, halové podchody, objekty zdravotní techniky (nádrže, vodojemy, 

čistírny odpadních vod; 

 Stavby vojenské a civilní ochrany - úkryty pro civilní obyvatelstvo, státní správu, 

skladiště, objekty krizového využití. 

Rozdělení podle hloubkového umístění podzemních děl: [2]  

 Minimální úroveň 1 až 2 m pod povrchem terénu (podzemní vedení sítí těsně pod 

chodníky a ulicemi, halové podchody, vestibuly metra, výjimečně i sekundární 

kolektory a dopravní tunely); 

 Mělké nadloží 2 až 5 m (podchody pro pěší, objekty v úrovni suterénů obytných 

budov, kanalizační stoky, sekundární kolektory, krátké silniční tunely, ale též 

podzemní dráhy – tzv. berlínský typ); 

 Nízké nadloží 5 až 20 m (např. objekty s více podzemními podlažími pro pěší, 

obchodní centra, parkoviště, garáže, primární kolektory, dopravní stavby – metro, 

silniční tunely); 

 Vysoké nadloží 20 až 50 m (kabelové tunely, silniční tunely, metro – nadloží 

umožňuje vzájemné mimoúrovňové křížení různých typů dopravních staveb); 

 Velmi vysoké nadloží > 50 m (výjimečné trasy metra – dáno geologickými 

podmínkami či druhotným využitím pro civilní ochranu, objekty zvláštního účelu). 

1.3 Metro -  dopravní systémy podzemních drah 

V rámci hromadné dopravy je nejvýkonnějším dopravním prostředkem metro. 

První na světě, téměř šestikilometrový úsek metra byl zprovozněn v roce 1863 v Londýně 

mezi nádražími Victoria Station a Paddington Station. Dnes má londýnská síť metra 

270 stanic a přes 400 km tratí. Jako druhé na světě a první v kontinentální Evropě bylo 

v roce 1896 otevřeno metro v Budapešti. V současnosti je dopravní systém metra zaveden 

ve více než 100 velkoměstech po celém světě. Nejrozsáhlejší síť mají metra v New Yorku 

(420 km linek), v Londýně (409 km) a v Moskvě (270 km). Největší počet přepravených 

osob má metro v New Yorku a v Moskvě (přes 1,5 miliardy ročně). [3]  

1.4 Historie pražského metra 

Na počátku šedesátých let 20. století tehdejší stávající pražská MHD přestávala 

kapacitně postačovat potřebám rozrůstajícího se města. Proto v  roce 1965 schválila 

československá vláda základní koncepční materiál pro rozvoj pražské MHD, jejímž 

základem byl systém podpovrchové tramvaje, se třemi tunelovými úseky v centru města. 

Systém měl být pouze mezistupněm a ve vzdálenější  budoucnosti měl být přebudován 
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na metro. Stavba začala v úseku Hlavní nádraží - Muzeum výstavbou přeložek a v roce 

1967 se naplno rozběhla i výstavbou obou stanic a hloubeného tunelu mezi oběma těmito 

stanicemi.  

Části odborníků se však koncepce podpovrchové tramvaje zdála pro centrum 

historické Prahy nevhodná, zejména pro nutnost velkých zásahů do historické zástavby. 

Během této doby probíhaly odborné polemiky a spory o vhodnosti podzemní tramvaje a 

část projektantů navrhuje výstavbu metra. Vše vyvrcholilo 9. srpna 1967, kdy vláda 

změnila své původní rozhodnutí a rozhodla, že v Praze bude vybudován systém metra bez 

etapy podpovrchové tramvaje. Tím přestala platit veškerá koncepce MHD a hlavně veškerá 

projektová dokumentace, přesto se stavba nesměla zastavit. Velmi rychle se současně 

začala připravovat projektová dokumentace první tratě metra, která zčásti využívá 

rozestavěný koridor podpovrchové tramvaje. V letech 1967–1974 probíhá stavba prvního 

úseku tratě C Sokolovská (dnes Florenc) – Kačerov s 9 stanicemi a depem na Kačerově 

včetně výstavby metrem projížděného Nuselského mostu. Provoz byl zahájen 9. května 

1974. [8]  

 V době zahájení provozu na prvním úseku tratě C, už začaly první práce na stavbě 

prvního úseku tratě A, která se od tratě C zásadním způsobem lišila hlubokým založením a 

raženými stanicemi. První sedmistanicový úsek metra tratě A mezi stanicemi Náměstí míru 

a Leninova (dnes Dejvická) byl uveden do provozu v srpnu 1978. S trasou C byl propojen 

přestupní stanicí Muzeum. Na konci roku 1980 už metro po otevření dalších dvou úseků 

dosáhlo délky sítě 20 km. V roce 1985 byl zahájen provoz také na prvním provozním 

úseku tratě B od Smíchovského nádraží na Florenc. 

Počátkem roku 2015 má síť pražského metra tři radiální linky A, B, C s celkovou 

provozní délku 59,155 km (tj. cca 59 km) a obsahuje 57 stanic. [8]  Další cca 

šestikilometrový úsek trasy A s 4 stanicemi mezi Bořislavkou a Nemocnicí Motol je těsně 

před dokončením s plánovaným otevřením na jaře 2015. [7]  Pražské metro přepravuje 

každý den více než 1 milion cestujících. [3]   
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2 Popis projektu, důvody provádění stavby 

2.1  Problematika bezbariérového přístupu pražského metra 

Po rozšíření sítě v roce 2015 má pražské metro 61 stanic. Z tohoto počtu 

má 38 stanic plnohodnotný bezbariérový přístup, v dalších dvou stanicích (Opatov, 

Roztyly) mohou osoby na invalidním vozíku s proškoleným doprovodem používat 

upravené nákladní výtahy. Seznam stanic s vyznačením bezbariérového přístupu a 

přestupu na jinou linku obsahuje Tabulka 1.  

Ve stanicích, které nemají bezbariérový vstup, je přeprava osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, zejména vozíčkářů problematická, ne-li nemožná. 

Pohyblivé schody nejsou konstruovány na přepravu osob na invalidních vozících, 

nemožnost jejich stabilizace na šikmé schodišťové dráze je ohrožením přepravované osoby 

na invalidním vozíku i ostatních osob v úrovni pod přepravovaným vozíkem. 

Problém přístupnosti metra se přitom netýká jenom osob s tělesným postižením, ale 

také například seniorů a rodičů s kočárky a malými dětmi. Celá situace je neblahým 

dědictvím z minulých let, kdy podle tehdejší koncepce výstavby nebyly až do roku 1990 

možnosti bezbariérového přístupu součástí stavebního řešení.[7]  V těchto stanicích musí 

být bezbariérový přístup řešen dodatečně. Jedná se přitom vždy o technicky složitá a 

investičně náročná řešení. Většinou se jedná o velmi hluboko uložené stanice metra 

situované v husté zástavbě pražského centra.  Dodatečné řešení musí respektovat původní 

konstrukci stanic a souvisejících objektů i zastavěné území na povrchu. Každá stanice je 

přitom unikátní a rozhodně nelze najít jednotné řešení. Některé stanice (např. Flora, 

Malostranská) však bude velmi náročné, ne-li nemožné, vzhledem k jejich technické 

koncepci bezbariérově zpřístupnit. [15] 

Díky současnému koncepčnímu přístupu a snaze Hlavního města Prahy, 

Dopravního podniku a činnosti mnoha občanských iniciativ je v plánu kompletně do roku 

2025 metro bezbariérově zpřístupnit. Nyní se hledají technická řešení a finanční 

prostředky. 

Bezbariérová zařízení jsou určena pro všechny cestující, přednostně však pro 

imobilní osoby a osoby s dětskými kočárky. 

V současné době dopravní podnik chystá další bezbariérové zpřístupnění stanic 

metra. V aktuální přípravě či výstavbě jsou tři stanice: Anděl (které se týká tato práce), 

Můstek A/B a I. P. Pavlova. 
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Tabulka 1. Stanice pražského metra s vyznačením bezbariérovosti 

Trasa A Trasa B Trasa C 

                  

Nemocnice Motol 
 

  Zličín 
 

  Letňany 
 

  

Petřiny 
 

  Stodůlky 
 

  Prosek 
 

  

Nádraží Veleslavín 
 

  Luka 
 

  Střížkov 
 

  

Bořislavka 
 

  Lužiny 
 

  Ládví 
 

  

Dejvická 
 

  Hůrka 
 

  Kobylisy 
 

  

Hradčanská     Nové Butovice 
 

  Nádraží Holešovice 
 

  

Malostranská     Jinonice     Vltavská 
 

  

Staroměstská     Radlická     Florenc 
 

B 

Můstek    B Smíchovské nádraží 
 

  Hlavní nádraží 
 

  

Muzeum 
 

C Anděl     Muzeum 
 

A 

Náměstí Míru     Karlovo náměstí     I. P. Pavlova     

Jiřího z Poděbrad     Národní třída     Vyšehrad 
 

  

Flora     Můstek   A Pražského povstání     

Želivského     Náměstí Republiky     Pankrác 
 

  

Strašnická 
 

  Florenc   C Budějovická     

Skalka 
 

  Křižíkova     Kačerov     

Depo Hostivař 
 

  Invalidovna     Roztyly *   

      Palmovka     Chodov 
 

  

      Českomoravská     Opatov *   

      Vysočanská 
 

  Háje 
 

  

      Kolbenova 
 

        

      Hloubětín 
 

        

      Rajská zahrada 
 

        

      Černý Most 
 

        

                  

počet stanic 

celkem 
17 

počet stanic 

celkem 
24 

počet stanic 

celkem 
20 

počet stanic  9 počet stanic  14 počet stanic  15 

% stanic  53 % % stanic  58 % % stanic  75 % 

metro Praha 

počet stanic 

celkem 
61 

počet stanic  38 

stav duben 2015 % stanic  62 % 
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2.2 Popis projektu 

  

Popisovaná stavba řeší bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl.  Stanice 

Anděl (v době svého vzniku Moskevská), která se nachází v městské části Praha Smíchov, 

je jedna z nejvyužívanějších stanic. Je velmi důležitým dopravním uzlem s přestupem na 

povrchovou městskou i meziměstskou dopravu s využitím 101 000 cestujících denně. [7]  

V lokalitě Anděl i v širším prostoru čtvrtě Smíchov je soustředěno množství zařízení 

občanské vybavenosti. Samotný Anděl je významným obchodním a kancelářským 

centrem, je zde řada vzdělávacích institucí a je přestupním bodem při cestě do mnoha 

zdravotnických zařízení (např. do nemocnic Motol, Homolka a Malvazinky) 

Bezbariérovým zpřístupněním stanice Anděl bude změněn stávající nevyhovující stav 

a budou vytvořeny podmínky pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace do pracovních, společenských, kulturních, vzdělávacích a obchodních aktivit 

v dané lokalitě. 

Využití bezbariérového zpřístupnění by se mělo dotýkat cca 5 % všech cestujících 

této stanice. Při celkovém obratu 101 000 cestujících denně  se jedná o 5 050 cestujících, 

kterým se nejen zlepší, ale primárně i zajistí kvalitní a bezpečná dostupnost dané lokality 

veřejnou dopravou. [7]  

2.3 Technické řešení 

Bezbariérové zpřístupnění je navrženo pomocí kaskády dvou dvojic osobních 

výtahů spojených přestupní chodbou. 

Z povrchu bude vstup do objektu umožněn proskleným kioskem v nároží Nádražní 

ulice a ulice Bozděchova. Odtud  budou cestující dopravováni dvojicí osobních výtahů 

s výškou zdvihu 27,56 m do úrovně přestupní chodby. Výtahy umožňují vzájemnou 

evakuaci a mají nosnost 1000 kg.  Přestupní chodba směřuje nad nástupiště v délce 68 m, 

půdorysně je dvakrát zalomená. V přestupní chodbě za výtahovou šachtou z povrchu 

budou turnikety odbavovacího systému metra a tlakový uzávěr.  Z této chodby vede další 

dvojice osobních výtahů o výšce zdvihu 6,3 m přímo na nástupiště stanice metra trasy B. 

Zde jsou výtahy doplněny o bezpečnostní a únikové tříramenné schodiště. 

Stavební část obsahuje vytvoření podzemních prostor pro instalaci technologií 

hloubením a ražením. 

Dvojice výtahů z povrchu bude zabudována do výtahové šachty hloubené z úrovně 

povrchu. Celková hloubka jámy bude cca 30,26 m pod povrchem. 

Jáma bude do hloubky 20 m hloubena pod ochranou převrtávaných pilot. Pod patou 

pilot bude jáma hloubena po záběrech.  

Ze dna jámy bude probíhat kompletní ražba přestupní chodby. 

Ražená přestupní chodba bude mít podkovovitý tvar se spodní klenbou a bude 

provedena ve čtyřech velikostech příčného profilu podle polohy a účelu části chodby. 

Vlastní ražba přístupové chodby bude prováděna modifikací NRTM. 
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3 Použité technologie, alternativní možnosti řešení 

3.1  Obecný popis metody NRTM 

 

Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM) je moderní konvenční tunelovací 

technologií. Poprvé byla použita v šedesátých letech 20. století v rakouském Štýrsku při 

výstavbě silničního tunelu Messenberg [2] . V České republice byla aplikována až 

v devadesátých létech a za první velkou plnohodnotnou výstavbou lze pokládat silniční 

tunely Hřebeč (Metrostav) a Pisárecký (Subterra) (oba v provozu 1997). [2]  

Metoda NRTM cíleně využívá nosných vlastností horninového masivu. Stabilita 

výrubu je zpravidla zajištěna primárním ostěním a definitivní konstrukce tunelové trouby 

(sekundární ostění) je budována teprve po ustálení napěťově-deformačního stavu v okolí 

výrubu. [1]   

Základním atributem této metody je monitorování a vyhodnocování (observace) 

vybraných monitorovaných veličin a úprava návrhů konstrukce na základě jejich 

vyhodnocení. 

Při správném použití umožňuje snížit náklady při zajištění požadované bezpečnosti 

a kvality optimalizuje proces ražení a zabezpečování výrubu s cílem  minimalizovat s tím 

spojené ekonomické náklady 

NRTM  je univerzální metodou vhodnou do široké škály geologických podmínek. 

Horninový masiv v raženém úseku tunelu je po délce tunelu rozdělen do 

kvazihomogenních celků, které jsou charakterizovány technologickou třídou výrubu 

(TTV ).  Na základě geotechnického průzkumu je provedena prognóza očekávaného 

zastoupení jednotlivých TTV. TTV určuje pro každý celek způsob zajištění výrubu a má 

zásadní význam pro stanovení ceny díla (viz Tabulka 2. 

Rozpojování horniny může být strojní, pomocí trhacích prací nebo kombinované. 

Při mechanickém rozpojování se podle konkrétních podmínek mohou uplatnit frézy 

na výložníku, tunelové bagry a hydraulická kladiva (impaktory).  

Trhací práce se aplikují ve skalních horninách, buď pro rozpojení plných profilů, 

nebo pro částečné rozpojení s následným mechanickým doprofilováním. Vyztužování je 

zpravidla dvouplášťové. Primární ostění je provedeno v krátkém časovém odstupu po 

výrubu, sekundární s odstupem po ustálení napětodeformačních tlaků. Hlavními 

konstrukčními prvky primárního ostění jsou stříkaný beton, ocelová výztuž a kotevní 

systém. Stříkaný beton je dle potřeby vyztužován ocelovou výztuží a sítěmi s různou 

velikostí ok a průměrem drátů, nebo rozptýlenou výztuží, tzv. drátkobeton. Pro NRTM se 

zpravidla používají příhradové oblouky svařované z betonářské oceli, které umožňují 

dobré prostříkání a tím spolupůsobení s betonem.  

V podmínkách vyžadujících větší okamžitou únosnost se používají oblouky z důlní 

TH výztuže, které umožňují deformace, anebo oblouky z válcovaných ocelových profilů. 

[1]   
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Tabulka 2. Technologické třídy výrubu NRTM   [3] 

Třída NRTM 
horniny zeminy 

1 velmi dobré podmínky ražení, 

stabilita > 2 týdny 

 

- 

2 dobré podmínky ražení,  

stabilita  2 dny až 2 týdny 

 

- 

3 zhoršené podmínky ražení, 

stabilita  2 hod až 2 dny 

zeminy konzistence tvrdé 

4 nepříznivé podmínky ražení, 

stabilita  <  2 hod 

zeminy s konzistencí pevnou,  

pevnost ve smyku je vyčerpána 

5a velmi nepříznivé podmínky ražení 

 

zeminy s konzistencí tuhou 

5b velmi nepříznivé podmínky ražení, 

nestabilní hornina 

zeminy s konzistencí měkkou 

Nevhodné 

pro ražení 

 

- 

Nevhodné zeminy 

F kašovitá konzistence 

S a G pod HPV 

 

Kotevní systém nabízí širokou škálu typů kotev a svorníků, z těch nejběžnějších se 

jedná o: 

 SN kotvy – kotvy z hřebínkové oceli aktivované ve vrtu cementovou maltou; 

 HUS – hydraulicky upínané svorníky – speciálně tvarovaný průřez ocelové trubky,  

 který se pomocí vysokého tlaku vody zvětší, a tím dojde k aktivaci kotvy ve vrtu; 

 IBO kotvy – vrtná tyč opatřená ztracenou vrtnou korunkou je ze speciální válcované 

oceli s otvorem uprostřed průřezu, umožňujícím výplach během vrtání a následnou 

injektáží kotvy. [12]  

3.2 Výstavba Anděl 

Výstavba bude probíhat v exponovaném a frekventovaném prostoru s hustou 

městskou zástavbou,  s velkým množstvím inženýrských sítí a v přímé blízkosti tunelu 

metra. Zařízení staveniště se bude nacházet na zpevněné ploše chodníku v místě bývalé 

restaurační předzahrádky. Lze předpokládat vysoký pohyb osob i vysokou frekvenci 

dopravy. Z uvedených důvodů je nutné dodržovat vysoké požadavky na bezpečnost 

provozu výstavby. 

3.3 Geologie oblasti 

Oblast se nachází v exponované části centra Smíchova a je proto předchozí 

výstavbou poměrně dobře zmapována. Hlavním zdrojem informací o geologické stavbě 

staveniště, hydrogeologických poměrech a geotechnických i technologických vlastnostech 

horninového prostředí jsou zejména výsledky z průzkumů pro stanici metra B – Anděl a 

výsledky geologického sledování ražeb metra. Zdrojem informací o charakteru pokryvných 

útvarů a hydrogeologických poměrů po dostavbě metra B posloužil inženýrsko-geologický 
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průzkum z roku 1988 pro obchodní dům Prior - Anděl na rohu Nádražní a Bozděchovy 

ulice. [17]  

Při hloubení jámy budou zastiženy pokryvné útvary (antropogenní sedimenty) 

navážky a fluviální sedimenty údolní terasy Vltavy. 

Antropogenní sedimenty – navážky jsou převážně kamenitopísčité a hlinitopísčité s 

úlomky a kusy různých hornin až 30-50 cm. Často se vyskytuje stavební suť, překopaný 

místní materiál a písčité hlíny. [17]  

Fluviální sedimenty vznikaly v pleistocénu (starší části kvartéru), kdy se střídaly 

doby ledové s meziledovými, řeka Vltava měnila své koryto, ale postupně se i zahlubovala, 

čímž tvořila terasové stupně, na kterých následně ukládala převážně písčité a štěrkovité 

fluviální sedimenty ve formě terasových akumulací. Tím vytvořila v zájmové oblasti 

Smíchova akumulaci údolní maninské terasy. [17]  

Skalní prostředí je tvořeno v oblasti ražby tunelu a hloubení jámy  souvrstvím 

libeňským ordovického stáří. Jsou to černošedé jílovité až prachovité slídnaté břidlice. 

Vrstevnatost je tence až tlustě (5-25 cm) deskovitá, jen ojediněle lavicovitá (více než 

25 cm). [17]  

Výstavba objektu bude tedy probíhat ve složitých geologických poměrech, 

ovlivněných zejména přítomností nesoudržných zvodnělých fluviálních sedimentů a 

tektonicky významně porušeným horninový m prostředím v oblasti stanice Anděl. 

Podrobně jsou zhodnoceny rovněž podmínky ražby. Směrné zatřídění horninového 

masívu pro ražbu přestupní chodby a hloubení jámy výtahu podle tříd NRTM uvažuje 

zpráva Pudis  následovně [17]  : 

 třída 5b – nesoudržná zvodnělá tektonická brekcie, střípkovitě rozpadavá břidlice 

s výplní jílu – tektonická porucha nad stanicí metra Anděl . 

 třída 5a – zvětráním postižené skalní podloží břidlice libeňské a tektonicky porušené 

horniny – v těsné blízkosti rozhraní mezi navětralou a zdravou břidlicí,  

 třída 4 – nezvětralé skalní podloží souvrství libeňské. 

3.4 Jáma Š1 

Výtahy z povrchu jsou umístěny v nově vybudované šachtě Š1, která bude 

elipsovitého tvaru. Jáma je hloubená z povrchu do úrovně dna v hloubce 30,26 m.  Jáma 

bude po celou dobu výstavby sloužit jako jáma těžní pro veškerou ražbu podzemních 

konstrukcí a odtěžování rubaniny, čerpání vody z podzemí, pro dopravu materiálu 

do podzemí a dopravu technologie. Plocha teoretického výrubu je 33,47 m
2
.  Tloušťka 

primárního ostění plyne ze statického výpočtu a je navržena 270 mm.  

Úroveň ohlubně jámy je cca 194,80 m n. m. na zpevněné ploše chodníku.  

Úroveň dna přestupní chodby v podzemí na kótě 167,19 m n. m.  

Dno šachty bude oproti úrovni přestupu zahloubeno na kótu 164,54 m n. m. 

z důvodu potřebné hloubky pro dojezd výtahů a pro zřízení malé čerpací jímky. 
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Půdorysný elipsovitý profil bude vymezen palisádou vzájemně převrtávaných pilot 

profilu 90 cm. Piloty mají délku 20 m a budou procházet pokryvnými útvary navážek a 

zvodnělých sedimentů.  Paty pilot jsou vetknuty do zvětralých břidlic tak, aby tvořily 

pažení jámy a zároveň minimalizovaly průnik podzemní vody do díla. Pod patou pilot 

v hloubce, kde lze očekávat, že bude horninové prostředí břidlic prakticky nepropustné, 

bude jáma hloubena po záběrech. Zajištění této zbývající části od pat pilot na dno jámy 

bude provedeno ocelovými příhradovými rámy v kombinaci se stříkaným betonem a KARI 

sítěmi. [5] 

3.5 Přestupní chodba 

Ze dna jámy bude ražena přestupní chodba, včetně části vedené příčně nad středním 

staničním tunelem stanice. Půjde o ražbu v exponovaném prostoru s celkovým nadložím 

23-24 m, z toho skalním nadložím 6-9 m. V okolí na povrchu je vysoká zástavba, v nadloží 

kanalizace, inženýrské sítě a na povrchu provoz. V avizovaných exponovaných polohách 

ražby přestupní chodby s rozsáhlými tektonickými poruchami bude nutno v předstihu a 

z upravené čelby provádět sanaci prostředí injektážemi. 

Ražená přestupní chodba bude mít celkovou délku 78 m. Vlastní ražba přístupové 

chodby bude prováděna modifikací NRTM v technologických třídách 4, 5a a 5b. 

Tvar bude podkovovitý se spodní klenbou a bude proveden ve třech velikostech 

příčného profilu.  

Úsek chodby ihned za šachtou bude ražen ve zvětšeném profilu pro umístění 

tlakového uzávěru. Bude dlouhý cca 13,2 m. Plocha výrubu je 33,5 m
2
. 

Nejdelší rovná část s menším profilem bude dlouhá cca 54,5 m. Plocha výrubu je 

30,2 m
2
. 

Na konci se tato chodba napojí na třetí úsek, který bude převýšený a dlouhý 10,3 m. 

Tento profil bude vyražen s přesahem za střední staniční tunel z důvodu křížení 

s rozrážkami a je již celý nad pravým a středním staničním tunelem. Plocha výrubu je 

40,5 m
2
. [5] 

3.5.1 Primární ostění 

Primární ostění bude provedeno ze stříkaného betonu, příhradovými rámy, 

ocelovými sítěmi a kotvami/svorníky a jehlováním.  

Základními vyztužovacími prvky jednoho záběru jsou [5] : 

 stříkaný beton SB 25 (C20/25) tl.270  mm; 

 výztužné příhradové oblouky; 

 svařované výztužné sítě; 

 svorníky různých typů ( samozávrtné - IBO, SN, hydraulicky upínané). 

Příhradové výztužné oblouky budou provedeny v každém záběru výrubu. 
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Poloha příhradových oblouků se zajisti připevněnými táhly z pásoviny, tzv. 

rozpínkami. Rozměry jsou oproti konečnému rozměru zvětšeny o 70 mm z důvodu 

vyrovnání technologických nepřesností a konvergencí. 

Profily betonářské výztuže pro příhradové oblouky jsou navrženy z betonářské 

oceli B500B. 

Pro primární ostění jsou navrženy svařované sítě 8/150-8/150 ; velikost přesahů je 

1 oko sítě ve svislém směru a 2 oka sítě v nosném vodorovném směru. Sítě budou 

stabilizovány k sítím předchozího postupu a výztužným rámům armovacími dráty. 

Svorníky jsou navrženy hydraulicky upínané délky 3,0 m s požadovanou únosnosti 

min 120 kN. Alternativně mohou být libovolně nahrazeny svorníky SN nebo 

samozávrtnými (např. IBO), zvláště v měkčích porušených horninách. 

Roznášecí kotevní desky svorníků min. (150x150) mm se těsně upnou na betonový 

podklad primárního ostění bez předpínání. Kotevní desky budou typu doporučeného nebo 

schváleného výrobcem svorníků. 

3.5.2 Členění čelby 

Provizorní horizontální členění přístupové štoly a pracovní úroveň je technologicky 

vhodné volit ve spodní části v úrovni spodní klenby profilů. 

Přístupová štola se musí razit s maximální možnou eliminací a minimalizací 

deformací, proto bude profil štoly uzavírán brzy za čelbou dle třídy NRTM. Tato 

vzdálenost musí být stanovena v realizační dokumentaci. 

3.5.3 Sekundární ostění 

Sekundární ostění bude železobetonové monolitické tloušťky 300 mm, resp. 

400 mm vyztužené sítěmi betonářské výztuže R8/150/150. [5]  

 Definitivní ostění chodby bude prováděné do posuvného bednění. Ochranou proti 

podzemní vodě bude stříkaná hydroizolační membrána sevřená mezi primární a sekundární 

ostění. Výstavba sekundárního ostění je již mimo činnost ČPHZ. 

3.6 Geotechnický monitoring 

Pro sledování napěťodeformačního chování horninového masivu, nosného systému 

primárního ostění a deformací na povrchu terénu, na zástavbě či jiných objektech a 

samozřejmě i na stanici metra Anděl je nutné realizovat geotechnický monitoring. 

Při konkrétní výstavbě lze předpokládat zejména: 

 pasportizace objektů nadzemní zástavby i podzemních objektů; 

 geologická dokumentace ražených i hloubených částí stavby a monitorování hladiny 

podzemní vody; 

 měření tvarových změn výrubu (konvergence); 

 měření deformací na povrchu zájmového území, stavebních a podzemních objektech a 

inženýrských sítích; 
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 měření napětí na kontaktu výztuže a horninového masivu; 

 průkazná měření únosnosti svorníků. 

Upřesnění rozsahu bude zpracováno v projektu monitoringu. 

3.7 Větrání 

Při stanovení potřebného množství větrů se vychází z požadovaného složení 

důlních větrů dle požadavku vyhlášky č. 55/1996 Sb., § 50 odst. 1: 

 kyslík O2 min. 20 % obj. v důl. ovzduší; 

 oxid uhelnatý CO nesmí překročit 0,003 %; 

 oxid uhličitý CO2 nesmí překročit 1,0 %; 

 oxidy dusíku NO + NO2 nesmí překročit 0,00076 %; 

 sirovodík H2S nesmí překročit 0,00072 %. 

Škodliviny budou pravidelně měřeny na určených místech. 

Navrženo je větrání separátní sací s ventilátorem APXE 630 a lutnovým tahem 

o průměru 500 mm. [16]  

3.8 Předpokládané technologie a nasazená mechanizace 

Pro hloubení i ražbu bude přednostně využita strojní technologie rozpojování 

hornin. Volba strojní mechanizace musí splňovat technické požadavky pro práci v podzemí 

a odpovídat rozměrovým dispozicím prováděného díla. Ekonomicky výhodná je volba 

mechanizace z vlastního strojového parku.  

3.8.1 Rozpojování strojní 

Při ražbě technologií NRTM se využívá strojů s dílčím pracovním záběrem čelby - 

výložníkových tunelových fréz, tunelbagrů nebo impaktorů. 

Pracovní orgán fréz tvoří příčně nebo podélně otočná razicí hlava vybavená 

tvrdokovovými zuby, osazená na hydraulicky výsuvném výložníku. Výložník je kloubově 

upevněn na podvozku, což umožňuje velmi dobrou manipulovatelnost stroje. Tunelovými 

bagry  je hornina z čelby vylamována a seškrabávána pohyblivou a všesměrně 

manipulovatelnou lžící s tvrdokovovými zuby. Tunelbagry lze efektivně používat 

do pevnosti horniny cca 10 až 30 MPa, při větších pevnostech se zuby lžíce nadměrně 

obrušují i vylamují a výkon stroje klesá. [1]   

Pro tvrdší horniny pevnosti větší než 60 MPa se obvykle v omezeném rozsahu 

(zejména při dočišťování obrysu výrubu nebo pro nepříliš mocné polohy pevných hornin 

v měkčím masivu) mohou použít impaktory (sbíjecí kladiva). Bývají osazeny výměnou za 

lžíci na pracovním rameni tunelbagru.  

Pro hloubení i ražbu navrhuji pásové rypadlo typu TAKEUCHI TB 180 FR. 

Uvedený stroj je kompaktní hydraulické rypadlo ve standardní výbavě 

s hloubkovou lopatou  určené k rozrušování snadno rozpojitelných hornin a zemin, 
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dobírání profilu a počvy  tunelu. S použitím hydraulického kladiva (impaktoru) je určeno 

k rozrušování hůře rozpojitelných hornin. 

Rypadlo má zesílenou konstrukci kabiny, samozhášecí systém v motorovém 

prostoru a je určeno pro práce v podzemí i na povrchu. Pracovním  dosahem (viz Obrázek 

1) plně vyhovuje rozměrům tunelu a požadavkům technologie ražby. Hmotnost stroje je  

8350 kg. Maximální rychlost pojezdu 5,4 km/h. 

Alternativním strojem je jiný stroj podobných parametrů (např. TEREX TC 75.) 

Obrázek 1. TAKEUCHI TB 180 FR [21] 

 

3.8.2 Rozpojování trhacími pracemi 

Rozpojování hornin se provádí pomocí průmyslových trhavin, kde do jednotlivých 

vrtů jsou ukládány nálože a následně iniciovány roznětem. Roznět je zpravidla elektrický 

nebo bleskovicový. Odpal je prováděn osobou s oprávněním střelmistra podle příslušného 

schématu stanoveného v projektu trhacích prací. Projekt trhacích prací a povolení trhacích 

prací schvaluje příslušný OBÚ a musí být provedeno v dostatečném předstihu před 

zahájením ražby tunelu. Parametry náloží musí být stanoveny tak, aby byly respektovány 
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přípustné hodnoty dynamického zatížení všech objektů, ostatních zařízení a inženýrských 

sítí. 

Nálože trhavin jsou ukládány do vrtů a časově odstupňovány, aby byl účinek trhací 

práce co nejpřesnější s minimem negativních jevů. 

Nejdříve je zpravidla proveden zálom v centru čelby s maximální výbušnou 

kapacitou, čímž se uvolní prostor pro přibírání dalších částí výrubu do místa zálomu. Pak 

následuje postupné přibírání dalších řad vrtů časově oddělených, až v závěru jdou tzv. 

obrysové vrty na vnějším obvodu, s nejnižší výbušnou kapacitou, které zajišťují přesnost 

výrubu, a nakonec vrty patní (tzv. spodky) ve spodní části výrubu.  

3.8.3 Porovnání variant rozpojování strojními a trhacími pracemi 

Při rozpojování horniny pomocí trhacích prací je pracovní cyklus tvořen 

následujícími činnostmi [3] : 

 Vrtání; 

 nabíjení a odpal; 

 větrání a čekací doba po odpalu; 

 nakládání a odvoz rubaniny; 

 vyztužení a případné prodlužování instalací (lutny, potrubí tlakového vzduchu a vody). 

Při strojním rozpojování horniny pomocí tunelbagru nejsou obsaženy první tři 

operace, které jsou nahrazeny činností stroje. Nakládání a odkliz rubaniny zůstává, je však 

prováděn současně s činností razicího mechanismu: 

 strojní rozpojování, současné nakládání a odvoz rubaniny; 

 vyztužení a případné prodlužování instalací (lutny, potrubí tlakového vzduchu a vody). 

Nevýhodou trhacích prací jsou ztrátové časy vyvolané manipulací s vrtací 

technikou, nabíjením náloží, odpalem a větráním po odpalu.  

Trhací práce je však nutné použít při zastižení pevných skalních hornin, kdy 

rozpojení strojní mechanizací bude neúčinné. Parametry trhacích prací budou limitovány 

blízkými objekty a jinými zařízeními, zejména podzemními objekty metra. Možnost 

trhacích prací je možno předpokládat cca 178 m.n.m., tj. od předpokládané úrovně 

zastižení pevného skalního podloží. 

Povolení trhacích prací vydává OBÚ konkrétnímu zhotoviteli, proto je nutné 

zpracovat technologický postup trhacích prací malého rozsahu. 

Vzhledem k husté zástavbě a podzemním objektům metra bude nutné stanovit a 

následně respektovat seismická omezení a mocnosti zůstávajícího horninového celíku od 

stávajících podzemních objektů stanice metra. 

Předpokládané rozšíření měření geotechnického monitoringu: 

 měření bludných proudů na podzemních pracovištích ražby -  bude provedeno jen 

v případě potřeby provádění elektrického roznětu v předstihu před zkušebním 

odstřelem; 



 Bc. Ondřej Zoc: Výstavba vstupu pro invalidy – metro Anděl 

____________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________ 

2015  17 

 

 sledování účinků trhacích prací - musí být stanoveno měření seismických a akustických 

účinků, pokrývající měřením nejbližší zástavbu. 

3.8.4 Vodorovná doprava 

Maximální dopravní vzdálenost rubaniny a materiálu v podzemí bude cca 75 m od 

náraží jámy. Navrhuji kolovou vodorovnou přepravu materiálu i odvoz rubaniny. 

Vhodným strojem je čelním nakladač typu KOMATSU WA-65. Stroj je poháněn 

 dieselovým motorem. Hydraulický okruh je vybaven rychloupínacím zařízením a 

disponuje nakládací lžící s břitem o  objemu 0,7 m
3
. Alternativní standardní výbavou jsou 

paletové vidle. 

Stroj je schválen pro práci v podzemí. 

 

 
Obrázek 2. KOMATSU WA-65[21] 

3.8.5 Svislá doprava 

V rozšířeném prostoru náraziště jámy bude rubanina sypána do přistavených 

kontejnerů objemu 7,5 m
3
 typu  MULDA MLD-88K  výrobce MULTITEC Bohemia, a.s.  

Kontejnery typu MULDA jsou určeny pro ramenové mechanismy (řetězové) a po 

vyzdvižení na povrch budou odváženy ramenovými nosiči MAN nebo TATRA 815. 

Zdvihacím zařízením bude pásový otočný jeřáb s příhradovým výložníkem 

TAKRAF RDK 300 výrobce Zemag-Zeitz z produkce bývalé NDR. I přes dobu svého 

vzniku jsou tyto stroje ve stavebním a hornickém (zejména kamenotěžebném) průmyslu 

dosud využívány. Stroj má dieselelektrický pohon a pasový podvozek. Nosnost jeřábu je až 

30 t. Vlastní hmotnost stroje je 42 t.  

Předpokládanými břemeny budou nevedené dopravní nádobou zavěšené na laně - 

těžní kontejnery s rubaninou a materiály pro hloubení a ražbu. Jako volně zavěšena 
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břemena budou dopravována veškerá technická zařízení a mechanizace pro ražbu, hloubení 

a vystrojování. Maximální zatížení je předpokládáno 15 t. 

Předpokládá se doprava osob v kleci typu UNIMAN. 

Jízdu nevedené těžní nádoby nebo břemene sleduje obsluha na ohlubni po celou 

délku dráhy a podle potřeby ji usměrňuje [19] . 

 Sestava pro svislou dopravu musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou ČBÚ 

č.55/1996 Sb., zejména musí být stanoveny a dodržovány pokyny pro obsluhu, údržbu a 

prohlídky a veškeré další požadavky vyhlášky v hlavě třetí - Svislá doprava. 

3.8.6 Dopravní řád 

Dle ustanovení § 135 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. musí být pro stavbu 

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl vypracován dopravní řád pro strojní 

dopravu. Dopravní řád platí pro veškerou vodorovnou strojní dopravu v podzemí včetně 

náraziště tj. pro důlní bezkolejové stroje. S tímto provozním řádem musí být seznámeni 

všichni zaměstnanci.  

Řád musí být viditelně vyvěšen před portálem tunelu. 

Dopravní řád určuje: [19]  

a) „dopravní cesty, stroje a zařízení, 

b) značení dopravních cest, 

c) místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot, seřazování, couvání a 

odstavování vozidel, tažení a tlačení vozidel, 

d) dobu dopravy a dobu vymezenou pro chůzi, 

e) dovolenou zátěž jednotlivých dopravních zařízení, 

f) pokyny pro připojování a odpojování vozidel a způsob zajištění vozidel proti 

nežádoucímu pohybu, 

g) způsob a použití návěští, jejich význam a způsob dorozumívání obsluh, 

h) bezpečnostní a provozní pokyny pro dopravu výbušnin, břemene nadměrné hmotnosti 

nebo rozměrů, nářadí, předmětů a materiálu, pro současnou dopravu a chůzi a pro 

práci na dopravní cestě s trolejovým vedením, 

i) způsob označení místa nehody, 

j) způsob a prostředky k nakolejení vykolejených vozidel, 

k) lhůty, způsob a rozsah prohlídky dopravních cest a jejich vybavení, 

l) rozsah prohlídky dopravního zařízení před zahájením dopravy.“ 

 

Předpokládané hlavní zásady organizace dopravy v tunelu: 

 Dopravními cestami jsou veškeré komunikace v tunelu; 

 Strojní doprava osob je zakázána; 

 Maximální rychlost všech mechanizmů v tunelu je stanovena na 5 km/h;  

 Jízda všech mechanizmů v tunelu je povolena pouze s rozsvícenými světly. 

Před ústím do tunelu bude umístěna světelná signalizace (semafor), která bude 

upozorňovat na dopravu ve štole. V případě rozsvíceného zeleného světla je možno 
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vstupovat do tunelu, není v tunelu provozována doprava. V případě červeného světla není 

možno vstupovat do tunelu z důvodu dopravy rubaniny.  

Před ústím do tunelu bude umístěna světelná signalizace (semafor), která bude 

upozorňovat na dopravu ve štole. V případě rozsvíceného zeleného světla je možno 

vstupovat do tunelu, není v tunelu provozována doprava. V případě červeného světla není 

možno vstupovat do tunelu z důvodu dopravy rubaniny.  

3.8.7 Vrtací technika 

S ohledem k rozměrovým dispozicím v tunelu po předpokládaném členění ražby 

navrhuji pro vrtací práce na svorníkování a vývrty v případě trhacích prací použít vrtací 

sloup VS-1 (Obrázek 3). 

Vrtací souprava (vrtací sloup) VS-1 je určena k provádění krátkých vrtů o průměru 

do 50 mm a maximální délce 12 m. Souprava se skládá z rozpěrného sloupu, na němž je 

napříč upevněna lafeta pro vedení vrtacího kladiva. Pro usnadnění manipulace je vybavena 

dvoukolovým podvozkem. V zadní části lafety je umístěn ovladač, do něhož je soustředěna 

převážná část ovládacích prvků. Obsluha je předpokládána jedním pracovníkem. 

Osazeným  typem vrtacího kladiva je kladivo VKS-29 výrobce Permon Roztoky. 

Obrázek 3. Vrtací sloup VS-1[21] 

3.8.8 Technologie suchého stříkaného betonu 

Betonová směs pro suchý způsob stříkání betonu se dopravuje stlačeným vzduchem 

hadicí od stříkacího stroje k trysce, kde se mísí s vodou. Promísená směs se nanáší 

stříkáním na požadovanou plochu. K přenosu materiálu slouží hadice nebo potrubí, které se 

mají vést přímo, nebo oblouky co možno největších poloměrů a nemají na trase měnit 

průřez. 

U této technologie je při nesprávném použití vysoký vývin prachu, při provozu je 

třeba dbát na bezvadnou těsnost strojního zařízení.  

Nespotřebované zbytky směsi (tzv. spad) a rozptýlené hmoty se musí průběžně 

odstraňovat. Stroj se musí řádně udržovat a čistit. 

Tryska s přívodem vody musí být uspořádána tak, aby bylo zajištěno dobré 

promíchání vody se směsí a podle potřeby rovněž i urychlovače či jiných přísad. 

Dávkovací zařízení pro urychlující přísadu musí zajišťovat rovnoměrné přidávání 

stanoveného množství urychlovače, vztaženého k výkonu stříkacího stroje. Tekutý 

urychlovač se přidává kontinuálně do vody přiváděné k trysce dávkovacím čerpadlem. 

Alternativně může být sypký urychlovač rozptýlený v suché směsi. 

Navržená mechanizace technologie: 



 Bc. Ondřej Zoc: Výstavba vstupu pro invalidy – metro Anděl 

____________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________ 

2015  20 

 

 sila na beton;  

 dopravní zařízení na torkret betonu DRAGON; 

 alternativně lze využít stroj pro nástřik suchého betonu řady SSB, výrobce Filamos 

Příbram. 

3.8.9 Varianta použití mokrého stříkaného betonu 

Mokrý způsob nástřiku se provádí buď hutným čerpaným proudem  s pomocí 

upravených čerpadel na beton, nebo řídkým provzdušněným proudem  ze stříkacího stroje, 

kde dopravním médiem je vzduch. Při použití čerpadla odpovídají materiálové přívody 

strojním potrubím používaným pro normální čerpaný beton. Přívody se vedou pokud 

možno přímo, počet spojů se minimalizuje. Při dopravě řídkým proudem v hadicích se smí 

používat pouze spojky silově přitlačené. Stříkací tryska musí být pro mokrý způsob 

nástřiku upravena. V případě použití čerpadel se v trysce přidává s urychlující přísadou 

také stlačený vzduch. Pro dávkování urychlující přísady (zpravidla ve formě suspenze) se 

užívají dávkovací čerpadla [9]  . 

Navržená mechanizace technologie: 

 Betonpumpa MEYCO Altera;  

 Manipulátor MEYCO Oruga.  

3.8.10 Porovnání variant provedení stříkaného betonu 

Výhody nástřiku mokrou cestou jsou následující: 

 Konstantní poměr vody a cementu a rovnoměrného namíchání ocelových či 

syntetických vláken na betonárce, snadnější dávkování přísad, vyšší kvalita betonové 

směsi; 

 lepší přilnavost k povrchu u suchých podkladů; 

 podstatně vyšší výkon nástřiku;  

 lepší pracovní podmínky (viditelnost, dýchatelnost) vzhledem k nižší prašnosti; 

 možnost nástřiku silnějších vrstev (vzhledem k působení přísad); 

 nižší spad (ztráta je v rozmezí 5–15 %, u suché cesty v rozmezí 20-30 %); 

 vyšší pevnost v tlaku s velmi malým rozptylem výsledných hodnot. 

Výhody nástřiku suchou cestou jsou následující: 

 Větší technologické dopravní vzdálenosti; 

 lepší přilnavost k povrchu u mokrých podkladů; 

 menší nároky na přípravu, čištění a údržbu zařízení; 

 nezávislost na dovozu jednotlivými domíchávači, suchou směs lze skladovat na stavbě; 

 vyšší mobilita; 

 větší variabilita možností přerušení nástřiku. 
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Pro konkrétní stavbu navrhuji přednostní využití suchého způsobu nástřiku. Suchý 

beton bude skladován v silech na stavbě a dopravován na místo nástřiku pomocí 

dopravního zařízení DRAGON. 

Důvody jsou zejména: 

 Dopravní vzdálenost z povrchu do hloubky 30 m a následně až 75 m horizontálně; 

 omezený prostor ZS v hustě zastavěné oblasti s komplikovaným příjezdem 

domíchávačů v době dopravní špičky a v nočních hodinách; 

 předpokládané je variabilní využité množství směsi a občasné přerušení nástřiků. 

3.9 Obsazení dělnických profesí 

Předpokládán je  nepřetržitý provoz na hloubení a ražbě díla. Osádku navrhuji 

v počtu 6 členů pracovního týmu. Všichni členové musí být zkušenými kvalifikovanými 

zaměstnanci s platnými osvědčeními dle svého pracovního zařazení. Skupinu zaměstnanců 

řídí předák.  Předák dbá na bezpečnost jemu svěřené skupiny a zajišťuje bezpečný stav 

pracoviště, dodržování provozní dokumentace a plnění příkazů nadřízených. Výkonem 

činnosti předáka pro ražení nebo hloubení podzemních děl pověřuje zaměstnance závodní. 

[19]  

Tabulka 3. Obsazení dělnických profesí 

Profese 
Poznámka ke kvalifikaci 

Předák 

podzemí -    strojník 

Podpovrchové pracoviště, předácké zkoušky, strojnický průkaz na pásová 

rýpadla a čelní nakladače, stříkané betony suchý a mokrý způsob, vrtací 

kladiva 

Tunelář - 

Strojník podzemí 

Podpovrchové pracoviště, strojnický průkaz na pásová rýpadla a čelní 

nakladače, stříkané betony suchý a mokrý způsob, vrtací kladiva 

Stavební 

dělník podzemí, povrch 

Podpovrchové i povrchové pracoviště, vazačské zkoušky, vrtací kladiva 

Elektrikář Kvalifikovaný elektrikář 

Zámečník Kvalifikovaný zámečník 

Jeřábník Jeřábník s platným jeřábnickým průkazem třídy D a osvědčením o odborné 

způsobilosti jeřábník a obsluha dopravního zařízení dle § 14 odst. 6 vyhlášky. 

ČBÚ č. 392/2003 Sb. 
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4 Aplikace báňské legislativy v předmětné oblasti  

Výstavba celého objektu je vedena jako svisle hloubené a vodorovné ražené dílo. 

Dle platné legislativy výstavby spadá pod činnost prováděnou hornickým způsobem a 

spadá pod dozor státní báňské správy. Dozor nad bezpečnosti a ochranou zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu je zabezpečován prostřednictvím erudovaných  báňských odborníků. 

4.1 Dotčené legislativní předpisy 

4.1.1  Zákon č. 44/1988 Sb.  

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství stanoví zásady 

ochrany  a  hospodárného využívání  nerostného  bohatství,  zejména  při vyhledávání a 

průzkumu, otvírce,  přípravě  a  dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů   

prováděných   v  souvislosti  s  jejich  dobýváním,  jakož  i bezpečnosti   provozu   a   

ochrany   životního  prostředí  při  těchto činnostech. [20]  

4.1.2  Zákon č. 61/1988 Sb.  

Tento zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě podrobně definuje činnost prováděnou hornickým způsobem včetně podmínek pro 

jejich provádění a stanovuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost 

provozu a ochranu pracovního prostředí při těchto činnostech. Dále zákon stanoví 

organizaci a působnost orgánů státní báňské správy. 

Samotná činnost prováděná hornickým způsobem je definována § 3 tohoto zákona. 

Definice stavby bezbariérového zpřístupnění stanice Anděl vzhledem ke znění tohoto 

zákona je v odstavci i). 

  Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí 

podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i 

ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m
3
 horniny. 

Podmínky pro provádění ČPHZ jsou dále upřesněny v § 5. Zde jsou definovány 

podmínky pro podnikatelský subjekt (organizaci) pro provádění ČPHZ: 

 „Hornickou  činnost  a  činnost  prováděnou hornickým způsobem může vykonávat 

pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto  činnosti vydáno 

oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým  způsobem  může  

organizace  provádět jen na základě povolení vydaného  podle  tohoto  zákona,  horního  

zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, nebo na základě ohlášení, pokud to tyto 

předpisy připouštějí.  Před  vydáním  povolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm.  a)  

musí  organizace  doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu 

odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního  zákona.  Předpoklady  k získání  

oprávnění  k hornické činnosti   a   činnosti   prováděné  hornickým  způsobem,  dále  pak  

k projektování  a  navrhování  objektů  a  zařízení,  které jsou součástí hornické činnosti 
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nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících   prací,   pokud   

nejsou   upraveny   zvláštním  právním předpisem  stanoví Český báňský úřad vyhláškou.“ 

Při výstavbě bude zajištěna spolupráce s báňskou záchrannou službou. Povinnost 

zajistit báňskou záchrannou službu při ražení děl v podzemí stanoví § 7: 

„ Organizace vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem je povinna 

zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo dobývá-li ložisko 

nevyhrazeného nerostu v podzemí.“  

 Báňskou záchrannou službu pro činnost prováděnou hornickým způsobem 

zajišťuje HBZS Praha. 

4.1.3  Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb.  

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí definuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Nevztahuje 

se však na dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí. Rozsah platnosti tedy pokrývá 

rozsah činnosti podzemního stavitelství při podzemních pracích spočívající v hloubení 

důlních jam a studní  a v ražení štol a tunelů, ale i další činnosti (např. zpřístupňování 

jeskyní). 

V § 2 je ve výkladu pojmů pro účel této vyhlášky zatříděno prováděné dílo 

bezbariérového zpřístupnění Anděl dle vyprojektovaných parametrů. 

Hloubenou šachtu Š1 definujeme jako jámu – „dílo v podzemí svislé nebo 

s úklonem od vodorovné roviny větším než 45
o
, jehož délka přesahuje 50 m; kratší než 

uvedená délka, nejméně však 3 m, je-li průřez větší než 3,75 m
2“

, 

Ražená přestupní chodba je definována jako tunel –„podzemní dílo vodorovné 

nebo úklonné až do úklonu 45
o
 od vodorovné roviny s hrubým  průřezem 16 m

2
 a větší.“ 

Provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou 

způsobilostí [20] , kterou je závodní. Závodní  je jako  fyzická osoba odpovědný za 

bezpečné a odborné řízení hornické   činnosti  nebo  činnosti  prováděné  hornickým  

způsobem  na provozech,  kde  není  stanovena  funkce  závodního dolu nebo závodního 

lomu  (15).  Závodní se při výkonu své činnosti považuje za vedoucího zaměstnance. 

Ve vztahu k prováděné stavbě je nutné se řídit požadavky této vyhlášky, ze kterých 

bych vyzdvihl zejména: 

 Zajištění vstupů do podzemních objektů výstavby a zajištění požadovaných 

bezpečnostních parametrů dle § 3, §5 a §5a; 

 Zajištění prohlídek v rozsahu min. 1x denně technickým dozorem, 2x týdně závodním 

dle §6; 

 Zpracování plánu zdolávání závažné provozní nehody (havarijního plánu) a zajištění 

báňské záchranné služby dle §12. Seznámení zaměstnance s havarijním plánem je 

podmínkou jeho zařazení na pracoviště;  
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 Zpracování a vedení provozní dokumentace stavby kam patří: zejména technologický 

postup, pracovní postup, dopravní řád, provozní řád nebo pokyny pro obsluhu a údržbu 

§17; 

 Vedení záznamů v podzemí, kam patří kniha směnového hlášení, kniha příkazů a kniha 

kontrol dle §18. 

4.2 Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb.  

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb. vyžaduje vedení provozní dokumentace v přesně 

vymezeném rozsahu  dle § 16 

Provozní dokumentace musí být vypracována před započetím prací nebo činností a 

obsahuje „zejména technologický postup, pracovní postup, dopravní řád, provozní řád 

nebo pokyny pro obsluhu a údržbu. Provozní dokumentaci schvaluje závodní. 

Zaměstnanci musí být před započetím práce seznámeni s provozní dokumentací v 

rozsahu, který se jich týká. 

Provozní dokumentace musí být uložena na určeném místě přístupném  

pro zaměstnance, kteří jsou povinni ji dodržovat.“ [19]  

4.2.1  Technologický postup a provozní řád 

 Jedním z požadavků vyhlášky č.55/1996 Sb. je provádění výstavby. Podzemní dílo 

smí být vedeno a podzemní sanační práce prováděny jen podle  technologického  postupu 

zajišťujícího bezpečný pracovní postup. Technologický postup musí být v souladu 

s projektem. 

„Technologický postup určí 

a) směr a úklon ražení nebo hloubení a průřez podzemního díla, 

b) maximálně přípustnou délku  záběru,  způsob  a postup rozpojování hornin a 

členění čelby, 

c) bezpečnostní opatření při ražení nebo hloubení podzemního díla nutná    z  důvodů  

blízkosti  jiných  podzemních  prostor,  inženýrských  sítí,   kabelových vedení a pro 

bezpečnost povrchových objektů v nadloží včetně    návrhu preventivních 

stabilizačních opatření, 

d) předpokládané inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry, 

e) druh,  způsob a lhůty budování výztuže, její vzájemnou vzdálenost a    nejvýše  

dovolenou  vzdálenost  od  čelby,  požadované  náběhy pevností betonu,  způsob  

zakládání  a vyplnění volných prostor za výztuží, druh    prozatímní  výztuže  a  

záměnu prozatímní výztuže, pravidla pro bourání prozatímní  výztuže,  zásobu  

hmot pro výztuž, lhůtu pro zřízení trvalé   výztuže, 

f) způsob větrání pracoviště, 

g) způsob zneškodňování prachu, 

h) způsob odvodňování, 
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i) zvláštní opatření proti průvalu vod a zvodněných materiálů, porušení stability 

horninového masivu v okolí výrubu, případně jiným nebezpečím, 

j) strojní  a  elektrická  zařízení pro ražení, větrání, vyztužování a dopravu, 

k) rozsah a organizaci dopravy na pracovišti, 

l) postup a návaznost jednotlivých technologických operací, 

m) rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti, 

n) osobní ochranné pracovní prostředky, 

o) další  opatření,  vyžadují-li  je  zvláštní  podmínky,  zejména při očekávání  

zvýšených  deformací  výrubu,  tvorby  nadvýrubů,  vyjíždění hornin z čelby a 

podobně, 

p) prostředky  pro  nouzový  výstup  z  jámy  nebo  šachtice  a jejich umístění, 

q) postup při dosažení varovných a havarijních stavů zjištěných v rámci 

geotechnického monitoringu,  

r) vzdálenost  čeleb  dílčích  výrubů,  nebo  čeleb paralelně ražených podzemních 

děl“ 

4.2.2 Technologický postup vypracovaný pro hloubení  

a)  směr a úklon hloubení a průřez podzemního díla: 

Šachta 1 – výtahy na povrch. Objekt je jáma ve smyslu § 2 vyhlášky ČBÚ 

č. 55/1996 Sb.  

 hloubka díla: 30,26 m,  

 úroveň terénu 194, 80 m n. m., dna  164,54 m n.m.,                

 směr postupu díla: z úrovně terénu svisle na dno šachty, 

 profil (dělka x šířka): oválný (7,64 x 5,66)  m, plocha teoretického výrubu:  30,47   m
2
. 

b)  maximálně  přípustnou  délku  záběru,  způsob  a postup rozpojování    hornin a 

členění čelby: 

 délka nevystrojeného výrubu:  dáno projektem, max. 1,2 m, 

 rozteč rámů: max. 1,0 m, 

 členění výrubu: plný profil, 

 způsob rozpojování hornin: 

 mechanické, otočný bagr s drapákem (do 10,0 m hloubky), 

 mechanické minibarem JCB 801- v prostředí fluviálních sedimentů,   

 mechanické, rypadlem TAKEUCHI TB 180 FR s lopatou a impaktorem. 

c) bezpečnostní opatření při hloubení podzemního díla:  

Sítě budou před začátkem stavebních prací vytyčeny správci a kolizní budou 

přeloženy. Pokud se zjistí během hloubení neavizované sítě, práce se zastaví do provedení 

potřebných opatření. 
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V průběhu výstavby bude veden geotechnický monitoring na všech dotčených 

objektech. 

d) předpokládané inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry: 

Výstavba objektu bude probíhat ve složitých geologických poměrech, ovlivněných 

zejména přítomností nesoudržných zvodnělých fluviálních sedimentů a tektonicky 

významně porušeným horninovým prostředím v oblasti stanice Anděl. 

e)  druh,  způsob a lhůty budování výztuže:  

Úroveň (0-20) m 

Do hloubky 20,0 m bude hloubení probíhat pod ochranou pilot profilu 90 cm. 

Každá druhá pilota bude s výztuží. Hloubení bude probíhat  po záběrech 1 m. V každém 

záběru budou piloty doplněny o vyrovnávací vrstvu SB s jednou ocelovou sítí. 

Úroveň  (20–30,26) m 

Zajištění zbývající části šachty od paty pilot v úrovni od 20 m až na dno bude 

provedeno ocelovými příhradovými rámy v kombinaci se stříkaným betonem SB 20/25 

v tl. 300 mm, dvěma KARI sítěmi. Vzdálenost výztuže bude 1 m. Maximální délka 

nevystrojeného výrubu je 1,2 m. 

 f) způsob větrání pracoviště:  

Separátní větrání sací s ventilátorem APXE 630  s lutnovým tahem. Před vstupem 

osádky do šachty pustit ventilátor, pro odvětrání mdlých větrů je povolen vstup posádky po 

min. 15 minutách. 

 Způsob a místa kontroly ovzduší: dno hloubené jámy před započetím každé směny 

a po každém přerušení separátního větrání. Měřením je pověřen technický dozor, 

v nepřítomnosti předák. 

Měřené škodliviny: O2, CO, CO2,  NOx,  digitálním detektorem OLDHAM.  

g) způsob zneškodňování prachu: 

V případě potřeby se provádí zkrápěním a úklidem. 

 h) způsob odvodňování: 

Na dně jámy bude zřízena v každém záběru sběrná jímka, odkud bude čerpadly 

KDMU 80 a FLYGHT voda odčerpávána do kanalizační sítě přes indukční vodoměr a 

odkalovací jímku 

i) zvláštní opatření proti průvalu vod a zvodněných materiálů, porušení stability 

horninového masivu v okolí výrubu, případně jiným nebezpečím:  

Není předpokládáno, více havarijní plán. 

 j)  strojní  a  elektrická  zařízení:  
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 otočný bagr CAT 313 s drapákem pracující z povrchu, 

 minibagr CAT 801, 

 tunelbagr TAKEUCHI TB 180 FR, 

 kompresor ATMOS 1000, 

 sila na beton a dopravní zařízení na torkret betonu DRAGON, 

 jeřáb RDK 300, 

 nákladní automobil MAN Bikram (alt. T815) pro odvoz kontejnerů, 

 ventilátor APXE. 

Obsluhou zařízení se pověřují proškolení pracovníci. 

k) rozsah a organizaci dopravy na pracovišti: 

 Při hloubení se v podzemí předpokládá pouze horizontální doprava: 

 Zdvihací zařízení: jeřáb RDK 300,  

 těžní nádoby  UNIMAN ENGLIŠ, objem cca 2 m
3
, 

 pro dopravu osob dopravní klec UNIMAN.  

Vertikální doprava bude probíhat dle zpracovaného Provozního řádu pro svislou 

dopravu 

Na  povrchu budou nádoby UNIMAN  ENGLIŠ přesypávány do kontejnerů objemu 

7,5 m
3
 typu  MULDA MLD-88K, které budou odváženy kontejnerovým nosičem 

MAN (alt. T815) na skládku.  

l) postup a návaznost jednotlivých technologických operací: 

Před zahájením prací musí být vytyčeny všechny známé inženýrské sítě a 

provedeny jejich přeložky, poloha bude ověřena ručně kopanými sondami.   

Dodavatelem budou provedeny vodící zídky a převrtávané piloty. Po provedení 

převrtávaných pilot se přistoupí k vysbíjení vodících zídek, které jsou umístěné vně šachty 

po celém obvodu, dále se provede očištění hlav pilot, zaarmování ohlubňového věnce a 

bednění..  

 Hloubení do úrovně 20,0 m.  

Od ohlubně se bude provádět hloubení pomocí bagru CAT 312 s drapákem 

z povrchu na úroveň cca 10m. Po dohloubení dosahu drapáku bude hloubení probíhat 

pomocí minibaru CAT 801 a rubanina nakládána do nádob UNIMAN ENGLIŠ. Tvar 

hloubené jámy je vymezen sloupy pilot. Povrch obnažených pilot bude očištěn 

od rubaniny, následně bude  na sloupy převrtávaných pilot instalována síť KARI. Sítě 

budou kotveny pomocí trnů z žebírkové oceli o průměru 10 mm v počtu 5 kusů na 1 síť. 

Po instalaci první sítě se provede nástřik betonu o tloušťce cca 10,0 cm tak, aby se sítě dále 

překryly betonem o tl. 5,0 cm. Při instalaci jednotlivých sítí musí být dodrženo pravidlo 

překrývání sítí o 2 oka. Hloubení touto technologií bude pokračovat do obnažení pat pilot 

v hloubce 20 m. 



 Bc. Ondřej Zoc: Výstavba vstupu pro invalidy – metro Anděl 

____________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________ 

2015  28 

 

 Hloubení od úrovně 20 m do 30,26 m 

Hloubení bude probíhat pomocí minibaru CAT 801, v případě dosažení tvrdších 

poloh bude nasazen bagr TAKEUCHI TB 180 FR vybavený impaktorem. 

Po vyhloubení záběru 1,2 m se provede instalace první vrstvy kari sítě a osazení  

ocelového příhradového rámu s roztečí rámů po 1,0 m a provede se nástřik betonu. Poté se 

naistaluje na zastříkaný rám na vnitřní stranu druhá vrstva sítí a provede se zástřik SSB.  

m) rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti: 

Pracovištěm je hloubená jáma a prostor vymezený oplocením ZS. Technologický 

postup musí dodržovat všichni pracovníci.  Za dodržování odpovídá technický dozor a 

předák pracoviště. 

n) osobní ochranné pracovní prostředky: 

 Osobní ochranné prostředky: pracovní oděv, obuv, rukavice, přilba, reflexní vesta,  

 pro vstup do podzemí: důlní lampa, sebezáchranný přístroj W 65-2 BL,  

 v případě potřeby: Štít, ochranné brýle, respirátor, sluchátka. 

o) další  opatření:  

V případě nižší stability horniny bude krok vyztužování snížen na 0,7 m, max. 

délka nevystrojeného výrubu bude 0,9 m. 

p) prostředky pro  nouzový  výstup  z  jámy  nebo  šachtice:   

Dopravní klec UNIMAN, umístěna na ohlubni. 

q) postup při dosažení varovných a havarijních stavů:  

 stabilizace výrubu a vyplnění vzniklých prostor, 

 odvodnění případné spodní vody,  

 zpevnění okolní horniny doplněním svorníky, 

 zesílení tloušťky primárního ostění SB s přidáním výztuže, 

 doplnění zajištění čelby / čeleb výrubu kotvami při zpevnění předchozím opatřením.                                              

r)  vzdálenost  čeleb:   

Neuvažuje se 

4.2.3 Technologický postup vypracovaný pro ražbu  

a) směr a úklon ražení a průřez podzemního díla: 

Přestupní chodba – část s tlakovým uzávěrem:  

 délka úseku: 13,2 m, 

 úklon ražby:   úpadně 0,5 %/, 

 tvar profilu: podkovovitý se spodní klenbou,  

 profil (š x v): (6,44 x 5,85)   m, 
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 plocha teoretického výrubu: 33,5  m
2
. 

Přestupní chodba - rovná část: 

 délka úseku: 54,5 m, 

 úklon ražby: úpadně 0,5 %,/ 

 tvar profilu: podkovovitý se spodní klenbou,  

 profil (š x v): (6,44 x 5,35) m, 

 plocha teoretického výrubu: 30,2 m
2
. 

Přestupní chodba – převýšený úsek nad stanicí: 

 délka úseku: 10,3 m, 

 podélný sklon:  0,5 %, 

 tvar profilu:  podkovovitý se spodní klenbou, 

 profil (š x v): (6,44 x 7,28) m, 

 plocha teoretického výrubu: 40,5m
2
. 

b)  maximálně  přípustná  délku  záběru,  způsob  a postup rozpojování    hornin a 

členění čelby, 

 Délka nevystrojeného výrubu: max. 1,2 m, 

 rozteč rámů: max. 1,0 m, 

 členění výrubu: horizontální ,pracovní úroveň (provizorní horizontální členění 

přístupové štoly) bude ve spodní části profilů ocelových výztužných profilů s ohledem 

na vhodnost následného napojení spodní klenby profilů. 

 Způsob rozpojování hornin: 

 pásové rýpadlo TAKEUCHI TB 180 FR vybavené lžicí, alternativně impaktorem, 

 ruční sbíjecími kladivy (vhodné pouze pro dočíštění profilu), 

 trhací práce  (pouze při zastižení pevných skalních hornin, kdy strojní způsoby 

rozpojování již nebudou účinné). 

c) bezpečnostní opatření při ražení podzemního díla:  

Ražba bude sledována geodeticky důlním měřičem. Dotčené objekty budou 

monitorovány. 

Geotechnický monitoring: 

 geologické a geotechnické sledování čelby, 

 hydrologické sledování, 

 sledování povrchové zástavby v zóně ovlivnění, 

 sledování deformací povrchu (geodetické body na terénu), 

 sledování inženýrských sítí, 

 sledování deformací primárního ostění a provizorních podpůrných konstrukcí,  

 rozšíření o seismická a akustická měření při použití TP. 

d) předpokládané inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry: 
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Geologické poměry: Výstavba objektu bude probíhat ve složitých geologických 

poměrech, ve třídách NRTM 4, 5a, 5b, ovlivněných zejména přítomností nesoudržných 

zvodnělých fluviálních sedimentů a tektonicky významně porušených horninovým 

prostředím v oblasti stanice Anděl.  

Hydrogeologické poměry Při ražbě lze očekávat výskyt podzemní vody. Dle 

hydrogeologických poměrů bude ražba probíhat z (10-20)  % v mokru.  

e)  druh,  způsob a lhůty budování výztuže: 

Primární ostění bude ze stříkaného betonu třídy C20/25-XO.  

Výztuž tvoří  KARI sítě 8/150/8/150 a 6/150/6/150 s  výztužnými ocelovými 

příhradovými tříprvkovými rámy.  

Zajištění výrubu doplňují kotvy (svorníky), které radiálně spínají primární ostění 

s horninou za rubem ostění, jehly pro podélné zajištění přístropí a kotvy pro stabilizaci 

čelby. 

Rozteč příhradových rámů bude max. 1,0 m. 

Délka nevystrojeného výrubu je max. 1,2 m.  

V kritických místech, jako jsou rozrážky, místa s výskytem méně kvalitní 

rozpadavé horniny, se délky nevystrojeného výrubu sníží na 0,7 m. 

Osazení příhradového nosníku včetně kari sítí bude provedeno neprodleně po 

vyražení jednoho záběru a aktivováno stříkaným betonem první vrstvy.  

Svorníky budou osazovány max. ve druhém záběru a stříkaný beton druhá vrstva ve 

třetím. záběru od čelby.  

f) způsob větrání pracoviště: 

Bude zřízeno separátní větrání sací s ventilátorem APXE 630  s lutnovým tahem. 

Max. vzdálenost lutnového tahu od čelby je stanovena na 5 m. Lutny budou upevněny 

řetězy na vysazené závěsy z armatury ostění. Veškeré spoje budou těsné. 

 Před vstupem osádky do šachty pustit ventilátor, pro odvětrání mdlých větrů je 

povolen vstup posádky po min. 15 minutách. 

 Způsob a místa kontroly ovzduší: pracoviště na čelbě ražby před započetím každé 

směny a po každém přerušení separátního větrání. V případě provádění trhacích prací, 

bude provedena kontrola ovzduší po uplynutí čekací doby. Měřením je pověřen technický 

dozor, v nepřítomnosti předák. 

Měřené škodliviny: O2, CO, CO2,  NOx,  digitálním detektorem OLDHAM . 

g) způsob zneškodňování prachu: 

V případě potřeby zkrápěním a úklidem. 

h) způsob odvodňování: 
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Ražba je vedena úpadně. Po trase budou zřízeny čerpací jímky, odkud čerpadla 

KDMU 80 a FLYGHT vodu odčerpají do kanalizační sítě přes indukční vodoměr a 

odkalovací jímku, 

Na čelbě bude v případě potřeby zřízeno čerpací místo do nejbližší jímky. 

i) zvláštní opatření proti průvalu vod a zvodněných materiálů, porušení stability 

horninového masivu v okolí výrubu, případně jiným nebezpečím: 

V avizovaných exponovaných polohách ražby bude nutné v předstihu a z upravené 

čelby provádět sanaci prostředí injektážemi.  

V případě nižší stability horniny bude krok vyztužování snížen na 0,7 m, max. 

délka nevystrojeného výrubu bude 0,9 m. 

j)  strojní  a  elektrická  zařízení: 

 pásové rýpadlo TAKEUCHI TB 180 FR, 

 jeřáb RDK 300, 

 čelní nakladač KOMATSU WA-65, 

 sila na beton a dopravní zařízení na torkret betonu DRAGON,  

 ventilátor APXE 630, 

 kompresor např. ATLAS-COPCO, ATMOS. 

 nákladní automobil MAN Bikram (alt. T815) pro odvoz kontejnerů, 

Obsluhou zařízení se pověřují proškolení pracovníci 

 k) rozsah a organizaci dopravy na pracovišti: 

Horizontální: 

Ve štole kloubový čelní nakladač typ KOMATSU WA-65., V rozšířeném prostoru 

náraziště jámy bude rubanina sypána do přistavených kontejnerů objemu 7,5 m
3
 typu  

MULDA MLD-88K  po vyzdvižení na povrch budou odváženy ramenovými nosiči MAN 

nebo TATRA 815. 

Na povrchu pro odvoz kontejnerů na skládku MAN Bikram. Horizontální doprava 

bude probíhat dle zpracovaného dopravního řádu pro vodorovnou dopravu ve štole. 

Vertikální: 

 jeřáb RDK 300,  

 nevedené těžní nádoby budou kontejnery typ MLD – 88KSO6/4-7,5.PES,  

 pro dopravu osob dopravní klec UNIMAN.  

Vertikální doprava bude probíhat dle  zpracovaného Provozního řádu pro svislou 

dopravu. 

 

l) postup a návaznost jednotlivých technologických operací: 
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Pracovní postup jednotlivého záběru (kroku) bude započat ražbou první lávky 

strojním výlomem od stropní části celé čelby a ručním dosbíjením obrysů čelby. V případě 

tvrdé horniny bude použit impaktor. 

Odtěžení rubaniny bude pomocí čelního nakladače do kontejnerů umístěných 

v těžní jámě. Během těžby je chůze v tunelu zakázána. 

Po vysbíjení celého profilu bude provedeno osazení první vrstvy KARI sítí na 

vnější ostění. Poté se instaluje ocelový příhradový nosník a provede se nástřik první vrstvy 

betonu, osazení první vrstvy kari sítí do předposledního záběru a následný nástřik druhé 

vrstvy betonu. U obou vrstev sítí je předpoklad přeložení sítí horizontálně o 2 oka, 

vertikálně o 1 oko. Tato část sítí nebude zastříkána. 

Dalším krokem bude provedení svorníků a  jehel. Kotevní desky budou pevně 

dotaženy na líc betonu. 

Druhá lávka - spodní klenba se bude provádět dle aktuálního hodnocení 

geotechnických podmínek. Předpoklad uzavírání spodní části je 5 m. Tato úroveň bude 

provedena strojním rozpojením, příp. vysbíjením daného prostoru a instalací kari sítí a 

výztuže a následným nástřikem betonem. 

m) rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti: 

Pracovištěm je ražený tunel a hloubená jáma, Na povrchu celý prostor vymezený 

oplocením ZS. Technologický postup musí dodržovat všichni pracovníci.  Za dodržování 

odpovídá technický dozor a předák pracoviště. 

n) osobní ochranné pracovní prostředky: 

 Osobní ochranné prostředky: pracovní oděv, obuv, rukavice, přilba, reflexní vesta,  

 pro vstup do podzemí: důlní lampa, sebezáchranný přístroj W 65-2 BL,  

 v případě potřeby: Štít, ochranné brýle, respirátor, sluchátka. 

o)  další  opatření: 

V kritických místech, jako jsou rozrážka z šachty, nebo štol se délky 

nevystrojeného výrubu sníží na 0,7 m.  Stejné opatření bude  při zhoršené stabilitě horniny. 

p)  prostředky  pro  nouzový  výstup  z  jámy  nebo  šachtice: 

Dopravní klec UNIMAN, umístěna na ohlubni. 

q) postup při dosažení varovných a havarijních stavů:  

 stabilizace výrubu a vyplnění vzniklých prostor, 

 odvodnění případné spodní vody,  

 zpevnění okolní horniny doplněním svorníky, 

 zesílení tloušťky primárního ostění SB s přidáním výztuže, 

 doplnění zajištění čelby / čeleb výrubu kotvami při zpevnění předchozím opatřením.                                              
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5 Technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

5.1 Financování výstavby  

Předpokládaná celková částka za přípravu a realizaci této stavby byla v době 

zadávání zakázky odhadnuta na  přibližně 100 milionů Kč. Investorem výstavby je 

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s..  

Na tento projekt byla v květnu 2014 podána žádost o jeho podporu z fondů EU 

v rámci 11. výzvy OPPK. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který 

je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, má za cíl prostřednictvím investic 

do dopravní infrastruktury,  životního prostředí, vědy, výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit 

a zkvalitnit život Pražanů. Cílem  je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních 

služeb a veřejné dopravy. Podporují se rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek, 

bezbariérové přístupy do metra a  výstavba cyklostezek. Dopravní podnik získal na projekt 

podporu ve výši  84,235 mil. Kč.  [13]   

5.2 Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Metoda NRTM při správném použití umožňuje výrazně snížit stavební náklady při 

zajištění požadované bezpečnosti a kvality. V Rakousku se podařilo díky použití NRTM 

snížit stavební náklady tunelů řádově o desítky procent [1]  .  

Dílo je prováděno na základě projektové dokumentace. Prvním stupněm je zadávací 

dokumentace.  Dokumentace pro zadání stavby definuje jednoznačně rozměrové dispozice 

a  technické řešení výstavby včetně jeho zásadních aspektů, jako  technologické třídy 

výrubu, členění a vystrojení výrubu, řešení hydroizolací, základní rozměry budoucího 

sekundárního ostění. Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr. Výkaz výměr je 

uchazečem o zakázku oceněn a v případě kontraktu je podkladem k fakturaci provedených 

prací.  

Rozhodujícím kritériem  při výběru vítěze tendru – zhotovitele,  je nejnižší 

nabídnutá cena.   

5.3 Skladba nákladů zhotovitele  

Zhotovitel zodpovídá za provedení díla v požadované kvalitě a v souladu 

s projektovou dokumentací, dodržovaní bezpečnostních standardů a zásad NRTM, 

za včasnou aplikaci nutných modifikací projektu a za dodržování technologické kázně. 

Ekonomickým přáním každého zhotovitele je udržet náklady nižší, než je nabídnutá 

odbytová cena.  

 Náklady zhotovitelem neovlivnitelné jsou např.  

Nepředpokládané geologické podmínky a chování horninového masívu, geologicky 

podmíněné nadvýroby by měly být investorem akceptovány a finančně kompenzovány. 

Ocenění těchto odchylek by mělo již být zaneseno v zadávací dokumentaci  
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 Náklady zhotovitelem ovlivnitelné jsou např.  

Vhodné volby technologií, hospodárné využívání prostředků, dodržování 

technologické kázně, využití plně kvalifikovaných pracovníků  

 Náklady za časové jednotky tvoří např.  

Zařízení staveniště- nájmy veřejného prostranství, stavebních kontejnerů, spotřeba 

medií  

Nájmy strojů – razící stroj (bagr, impaktor), nakladač , kompresor, technologie 

stříkaného betonu  

Mzdy – dělnické profese, THP, ostraha  

 Náklady časově nezávislé tvoří např.  

 Zajištění výrubu – výztuž, stříkaný beton, svorníky,  

 technologické vedení- větrací lutny, potrubí na vodu, vzduch, elektrickou energii, 

 skládkovné rubaniny  

Z uvedeného vyplývá, že náklady na časové jednotky tvoří rozhodující část nákladů 

při výstavbě.  Proto je v zájmu zhotovitele provést dílo v co nejkratším čase. Dobu 

provádění lze opatřeními a volbou vhodné technologie významně ovlivnit. 

Navrženými opatřeními na výstavbě Anděl jsou: 

 Nepřetržitý provoz stavby s důrazem na dodržení hygienických hlukových limitů 

v nočních hodinách ( vhodné časování hlučných operací). 

 Volba vhodné technologie ražby, která bude operativně volena dle zastižených 

geologických podmínek. 

 

Tabulka 4. Porovnání alternativ ražby 

Strojní ražba 

+ možnost provádět současné odtěžení během rozpojování  

+ přesné provedení výrubu    
 

- limitováno geologickými podmínkami (pevnost, porušenost) hornin 

Ražba trhacími pracemi 

+ použití v pevných skalních horninách   
 

- 
ztrátové časy vyvolané manipulací s vrtací technikou, nabíjením náloží, 

odpalem a větráním po odpalu 

- dodržení hlukových a seismických limitů   
 

 

 Provádění suchého způsobu nástřiku s ruční aplikací, zejména z důvodů 

omezeného prostoru pro mechanismy v díle. 
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 Důsledné dodržování technologické kázně (omezení nadvýlomů, směrová a výšková 

kontrola vedení díla a osazení rámů) 

 

Tabulka 5. Navržená strojní sestava 

Hloubení jámy 

Rozpojování horniny - sedimenty JCB 801 

Rozpojování horniny-skalní TAKEUCHI TB 180 FR 

Ražba-alternativa strojní 

Rozpojování horniny TAKEUCHI TB 180 FR 

Odtěžení rubaniny KOMATSU WA-65 

Svislá doprava RDK 300 

Ražba- alternativa trhacími pracemi 

Vrtání čelby vrtací sloup VS-1 

Odtěžení rubaniny KOMATSU WA-65 

Dočištění profilu TAKEUCHI TB 180 FR 

Svislá doprava RDK 300 

Zajištění díla 

Svorníky vrtací sloup VS-1 

Tlakové silo na SB  na povrchu DRAGON 
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6 Závěr  

Práce se zabývá bezbariérovým zpřístupněním stanice metra Anděl na trase B. 

V první kapitole popisuje problematiku podzemní výstavby v hustě osídlené městské 

aglomeraci s důrazem na pražské metro. Druhá kapitola se již věnuje problematice 

přístupnosti metra pro osoby s  omezenou schopností pohybu a orientace. Ve stanicích 

stavěných do 90. let minulého století nebyla tato problematika řešena. Tento problém je v 

současné době postupně odstraňován. Jedná se o technicky náročná, pro každou stanici 

unikátní řešení. Zpřístupnění stanice Anděl je řešeno dvojúrovňovou kaskádou výtahů s 

rozdílem nástupní a výstupní výšky cca 36 m.  

Součástí výstavby je hloubení šachty hluboké cca 30 m., ze které bude provedena 

technologií NRTM  ražba cca 75 m dlouhé přestupní chodby. Výstavba hloubením a 

ražením  je činností prováděnou hornickým způsobem a dle usnesení zákona č.61/1988 Sb. 

spadá pod dozor státní báňské zprávy.  

Na základě zadávací dokumentace stavby zpracovatele METROPROJEKT Praha 

a.s. práce zpracovává technologické postupy provedení díla. Rovněž práce navrhuje 

vhodné mechanismy, opatření pro zajištění bezpečnosti provozu a zpracovává podklady 

pro dokumentaci stavby požadovanou vyhláškou ČBÚ č. 55/1996 Sb. o požadavcích k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti 

prováděné hornickým způsobem v podzemí. 
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