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Anotace 

 

Bakalářská práce se věnuje problematice Nové rakouské tunelovací metody v České 

republice. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na historii, významné podzemní stavby 

budované touto metodou, principy a zásady používání NRTM a geotechnický monitoring 

prováděný při ražbě pomocí NRTM. Nová rakouská tunelovací metoda je celosvětově 

rozšířená tunelovací metoda s dlouholetou tradicí, která je však v ČR používána teprve od 

roku 1989. Z důvodů nepříliš dlouhé historie aplikace této metody v ČR nedosahují 

zkušenosti české tunelářské veřejnosti světové úrovně.  

Annotation 

 

 Bachelor thesis deals with the issue of the New Austrian Tunnelling Method in the 

Czech Republic. Individual chapters focus on history, significant underground structures built 

using this method, principles and rules of using NATM and geotechnical monitoring 

conducted during the excavation using the NATM. New Austrian Tunnelling Method is a 

worldwide tunneling method with a long tradition, but in the Czech Republic is used since 

1989. Due to the short history of this method in the Czech Republic do not reach the 

experience of Czech Tunnelling public a world-class. 
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1 Úvod 

 

V roce 1980 vyšla z iniciativy Rakouského národního komitétu pro podzemní stavby 

ITA/AITES ve Vídni oficiální definice NRTM, která byla přeložena do deseti jazyků a zní: 

„Nová rakouská tunelovací metoda představuje koncepci, která z horninového masivu 

(skalní hornina nebo zemina), obklopujícího podzemní prostor, aktivováním nosného prstence 

vytváří nosný prvek.“ [1] 

 

Nová rakouská tunelovací metoda je považována za hlavní metodu moderních 

konvenčních tunelovacích metod, tj. metod, které v rámci technologického postupu 

nevyužívají plnoprofilové razící stroje (TBM) nebo štíty, a je pro ně charakteristická cyklická 

organizace prací. Při ražbě pomocí NRTM může být hornina rozpojována jak trhavinovým, 

tak i beztrhavinovým způsobem. Hlavním kritériem pro volbu technologie rozpojování je 

tvrdost rozpojované horniny. Tvrdé horniny jsou rozpojovány pomocí trhacích prací, měkčí 

pak mechanicky pomocí výložníkových fréz, sbíjecích kladiv a rýpadel.  

 

NRTM vědomě a cíleně využívá nosné vlastnosti horninového masivu a jejím cílem je 

optimalizace procesu ražení a zabezpečování výrubu s přihlédnutím k minimalizaci 

ekonomických nákladů s tím spojenými. Výstavba tunelů prostřednictvím NRTM je 

charakteristická zajištěním stability výrubu pomocí primárního ostění a definitivní konstrukcí 

tunelové trouby (tj. sekundárním ostěním), které se aplikuje po ustálení napěťově-

deformačního stavu v okolí výrubu. Primární ostění je konstrukčně tvořeno stříkaným 

betonem a kotevním systémem. Sekundární (definitivní) ostění je obvykle budováno 

z monolitického betonu. Nedílnou součástí NRTM je geotechnický monitoring opírající se 

především o měření deformací tunelového výrubu. Z geotechnického hlediska se tak NRTM 

řadí mezi observační metody, kde je průběh výstavby sledován průběžně, a způsob ražby a 

zajištění výrubu primárním ostěním jsou upravovány dle skutečného chování výrubu a 

horninového masivu. [2] 

 

Ve své práci se věnuji historii, principům a praktickému využití Nové rakouské 

tunelovací metody při výstavbě tunelů a podzemních děl v České republice.  
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2 Historie používání NRTM při výstavbě podzemních děl 

v ČR 

 

Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM, v angličtině NATM, v němčině NÖTM) se 

postupně vyvíjela na základě formulace zásad moderního konvenčního ražení Leopolda von 

Rabcewicze z roku 1944 a následně jeho patentu z roku 1948, který se týkal dvojitého ostění 

s definovanými funkcemi obou částí a dal základ pro pojmenování NRTM. Až poté byl 

k primární vrstvě ostění přidružen stříkaný beton (patent A. Brunnera z roku 1951) a kotvy (z 

USA, v Rakousku od 1951). Soubor těchto a dalších postupů byl na Salzburském kolokviu 

roku 1962 shrnut pod novým názvem Nová rakouská tunelovací metoda. V roce 1978 

zformuloval Leopold Müller principy této metody, které shrnul do 22 bodů. Roku 1980 pak 

byla na popud Rakouského národního komitétu pro podzemní stavby ITA/AITES ve Vídni 

vydána oficiální definice NRTM. [3] 

 

Je však nutno zmínit, že takto definovaná a představená NRTM měla a má ve světové 

tunelářské společnosti mnoho odpůrců. Nad jejím pojmenováním a prezentací bylo vyvoláno 

již mnoho diskuzí. Objektivně však byla tato metoda vyvinuta na základě dlouholetých a 

bohatých zkušeností rakouských tunelářů a jejich postupně vyvíjejících se teorií (Terzaghi, 

Rabcewicz, Pacher, atd.). K rozvoji NRTM přispěly i přímé zkušenosti využití principů právě 

této metody na významných tunelových stavbách v Rakousku a v Německu v 60. letech 20. 

století. Její zavádění do praxe v 60. letech však nebylo jednoduché, protože bylo doprovázeno 

nedůvěrou odborné veřejnosti a neochotou nést rizika při její aplikaci ze strany investorů.  

 

 V současné době se touto metodou razí asi 50 % světových tunelů, když mnohdy 

kontroverzní pojmenování "nová rakouská" je modifikováno do jiných názvů, například 

metoda stříkaného betonu, sekvenční metoda, metoda postupných výrubů, konvenční, 

respektive cyklický způsob výstavby. [4] 
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2.1 Historie v ČR 

 

V roce 2012 oslavila Nová rakouská tunelovací metoda 50 let od svého vzniku. V České 

republice však historie NRTM tak dalece nesahá. Poválečný vývoj měl za následek mimo jiné 

izolaci jednotlivých stavebních oborů od moderních technologií, které byly využívány mimo 

sféru vlivu Sovětského svazu. To se samozřejmě dotýkalo i podzemního stavitelství. Došlo 

k výraznému omezení výstavby silničních i železničních tunelů.  

 

Jedním z mála realizovaných projektů byla výstavba metra v Praze, pomocí něhož měla 

být řešena dopravní situace v hlavním městě a zároveň mělo sloužit i jako strategická stavba 

sloužící k ochraně civilního obyvatelstva v období studené války. Výstavba metra byla 

realizována pomocí prstencové tunelovací metody s ražbou na plný profil s okamžitým 

uzavřením líce výrubu prefabrikovanými litinovými, později železobetonovými dílci. 

 

O NRTM se v tehdejší Československé republice začalo hovořit již v druhé polovině 

80. let, kdy se na pražské konferenci Podzemní stavby 1988 objevil příspěvek Ing. Šťastného 

z firmy VUIS Brno s názvem Zaměření výzkumu a otázky zavádění NRTM na podzemních 

stavbách v ČSSR, ve kterém byly shrnuty hlavní principy NRTM. Autor zde upozornil na 

velký rozdíl mezi úrovní tunelového stavitelství v ČSSR a ve vyspělejších demokratických 

zemích. Již v tomto období docházelo k aplikaci jistých prvků NRTM při výstavbě kaveren 

podzemní čistírny odpadních vod v Peci pod Sněžkou, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé 

Stráně a na stavbě pražských a brněnských kolektorů. Pod vedením prof. Jiřího Mencla 

zpracoval tým Výzkumného ústavu inženýrských staveb Brno počátkem 90. let státní 

výzkumný úkol „Modernizace oboru podzemních staveb k dosažení vyspělé zahraniční 

úrovně“, jehož dílčím úkolem bylo navrhování podzemních staveb s využitím samonosnosti 

horniny. 

 

 Politický vývoj po roce 1989 měl i významný dopad na další vývoj podzemního 

stavitelství. Začalo se uvažovat o změně tunelovací metody, především pak využívání NRTM 

při výstavbě dalších podzemních děl. V počátku se bylo třeba vyrovnat s řadou obtíží, 

zejména s absencí profesních kontaktů ze západu, jazykovou bariérou, nedostatečným 

vybavením v oblasti výpočetní techniky i potřebným programovým vybavením. V České 

republice neexistovala odborná literatura, ani odpovídající technické normy a předpisy, které 
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by umožňovaly využití NRTM v plném rozsahu. Jedním z lehčích úkolů bylo vybavit 

projekční kanceláře vhodnými počítači a programy, zajistit dostatečný přístup projektantů 

k informacím a vybavit stavební firmy potřebným strojovým parkem, který byl nutný pro 

aplikaci této, pro nás nové, tunelovací metody. Jako těžší úkol se ukázalo přesvědčit veřejnou 

společnost o nesporných výhodách této metody. [4] 

 

2.2 První stavby budované pomocí NRTM v ČR 

 

První liniově ražené dílo – Metro A 

 

První tunel pražského metra byl ražen na trase IV.B-05 mezi stanicemi Kolbenova a 

Hloubětín. Plocha výrubu zaujímala 28 m
2
 v délce 347 metrů. Ražba tohoto tunelu byla 

jednodušší, protože již byl pomocí prstencové metody vyražen pravý tunel, a tak nebylo nutné 

získávat další informace o geotechnických poměrech v daném místě. Na tomto úseku byly 

vymezeny tři technologické třídy výrubu a bylo aplikováno primární ostění o tloušťce pouze 

30, 80 a 100 mm. K sekundárnímu ostění pak bylo využito vodostavebného betonu C25/30, 

jehož tloušťka byla 350 mm. Sekundární (definitivní) ostění bylo konstrukčně řešeno jako 

monolitické, z vodostavebného betonu C25/30 taktéž o tloušťce 350 mm.  

 

Pomocí těsnících pásů byly vyplněny spáry betonážních bloků. Ražba tohoto tunelu 

byla realizována pod záštitou státního výzkumného úkolu „Modernizace oboru podzemních 

staveb k dosažení světové úrovně“, přičemž byla pozornost věnována i geotechnickému 

monitoringu. NRTM bylo použito k vyražení 2 120 m z celkové délky traťových tunelů o 

délce 2x 1 410 m.  

 

První silniční tunel 

 

Prvním silničním tunelem raženým pomocí NRTM na našem území byl tunel Hřebeč, 

který spojil město Svitavy s Moravskou Třebovou. Tunel je třípruhový o šířce jednotlivých 

pruhů 3,65 m. Plocha výrubu je 150 – 160 m
2 

a výška nadloží od 5 do 18 m. Pomocí NRTM 

bylo z celkové délky 354 m vyraženo 270 m.  
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Od východního portálu byla ražba prováděna dovrchně s vertikálním členěním výrubu. 

S dvouletým předstihem před zahájením ražby byl realizován ražbou kaloty severní boční 

štoly geologický průzkum v trase díla. Samotná ražba byla zahájena v červnu roku 1994.

  

V místě portálu byl po dokončení ražení jižní boční štoly ponechán mezilehlý 

horninový pilíř, následně byly propojeny oba boční výruby a vyražen plný profil kaloty.  

K vybudování primárnímu ostění bylo na základě technologické třídy výrubu využito 

stříkaného betonu o tloušťce 200 – 500 mm v kombinaci s výztužnými příhradovými rámy a 

ocelovými sítěmi. Ke kotvení byly použity hydraulicky upínané kotvy. V důsledku kolapsu 

pilíře mezi vertikálně raženými bočními stěnami, došlo v roce 1995 na východním portále ke 

skalnímu řícení. Pro zjištění poškození tunelu, byla z povrchu vyhloubena šachta a pak i 

přístupová štola. Bylo zjištěno, že primární ostění tunelu i zavalená technika, zůstaly 

nepoškozeny. Stavební práce dále pokračovaly a k sekundárnímu ostění byla použita betonáž 

o tloušťce 500 mm. Ač se podařilo tunel vyrazit v celé jeho délce, provázely jej další 

komplikace. Na jaře roku 1999 došlo k sesuvu půdy v oblasti portálu na západním svahu. To 

mělo za následek vznik trhlin v ostění a poškození výztuže. Trhliny proto byly sanovány 

injektáží a ostění bylo zesíleno pomocí uhlíkových lamel. V dubnu 2006 opět došlo k sesuvu 

a tentokrát i se skalním řícením. Došlo k zavalení prostoru před portálem a byl tak znemožněn 

provoz tunelu. I přesto, že sesuv neměl vliv na ostění, sesunutá hornina se musela odtěžit  

a byla nutná následná stabilizace svahu. 

 

První železniční tunel 

 

Prvním železničním tunelem v síti Českých drah budovaný dle zásad NRTM se stal 

tunel Vepřek. Tento tunel je součástí I. Tranzitního koridoru v úseku Praha – Děčín – 

Drážďany. Stávající trať vedla podél řeky a její směrové řešení neumožňovalo dosažení 

požadované rychlosti 160 km/h. Původní projekt řešil výstavbu nového tunelu Vepřek 

v hluboké stavební jámě. Návrh raženého tunelu byl bez podrobnějšího prozkoumání pro svou 

neekonomičnost vyřazen. Na základě podrobného prozkoumání inženýrskogeologických 

poměrů v trase díla a s ohledem na poměrně vysoké nadloží, až 20 m a z toho plynoucí velký 

objem výkopových prací, byla nakonec zvolena metoda výstavby pomocí NRTM.  
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Podrobný geologický průzkum ukázal, že pod vrstvou sprašových hlín se nachází silně 

zvětralé slínovce až do hloubky 13m a pod touto vrstvou se nachází slabě zvětralé slínovce 

s bohatým výskytem diskontinuit.  

 

Hloubené úseky byly budovány ze strany pražského portálu o délce 58 m a děčínského 

portálu 60 m. Jámy dosahovaly hloubky až 30 m, zajištěny byly svahováním, stříkaným 

betonem v kombinaci se sítěmi a kotvami. Konstrukce ostění hloubených částí byla budována 

jako monolitická se spodní klenbou.  

 

Původní plán počítal s ražbou pomocí tunelových bagrů, tento předpoklad byl nakonec 

upraven na použití trhacích prací. Délka záběru byla 1,0 – 1,7 m. Ostění ražené části tunelu 

bylo vybudováno jako dvouplášťové s mezilehlou deštníkovou hydroizolací, která byla 

aplikována v oblasti horní klenby a boků, zatímco na spodní části tunelu nebyla izolace 

provedena. Ražená část tunelu byla rozdělena do tří technologických tříd výrubu. Primární 

ostění bylo tvořeno stříkaným betonem s výztužnými sítěmi a příhradovými rámy. V místech 

s nestabilním výrubem byla jeho pevnost zajišťována pomocí předrážených ocelových jehel. 

Definitivní ostění bylo betonováno v záběrech po 10metrech.  

 

Během realizace výstavby vznikla diskuse, která řešila interpretaci výsledků 

geotechnického monitoringu. Velkým problémem se ukázalo, zda je možné či nemožné měnit 

předpoklady projektu. Jednalo se především o zajištění výrubu, nebo proplácení prací, které 

projekt předem nedefinoval, ale byly použity na základě upraveného projektu po interpretaci 

výsledků monitoringu. Tunel byl nakonec úspěšně dokončen a uveden do provozu v roce 

2 002. [4], [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Železniční tunely na území ČR budované pomocí NRTM po roce 1989 

 

Název tunelu Délka [m] Plocha výrubu [m2]  Zprovozněn Počet kolejí 

Vepřek 390 112 2002 2 

Krasíkovský I. 1 098 137 2004 2 

Krasíkovský II. 141 137 2004 2 

Malá Huba 324   2005 2 

Hněvkovský I. 180  104 2006 2 

Hněvkovský II. 462  104 2006 2 

Severní Vítkovský 1 316   108  2008 2 

Jižní Vítkovstký 1 364  108 2008 2 

Olbramovický 480  104 2011 2 

Zahradnický 1 044   2012 2 

Tomický I. 324  104 2012 2 

Tomický II. 254   2012 2 

       Tab. 1: Železniční tunely 

 

Silniční tunely na území ČR budované pomocí NRTM po roce 1989 

 

Název tunelu Délka [m] Plocha výrubu [m2]  Zprovozněn Počet tubusů 

Hřebeč 354,5 161 1997 1 

Pisárecký 510,5 95 1997 1 

  497,2 
 

1998 1 

Mrázovka 1 260 165 2004 2 

Valík 390 155 2006 1 

  380    1 

Panenský 2 167,70 121 2006 1 

  2 115,70 
 

  1 

Libouchec 519,8 75 2006 1 

  504 
 

  1 

Klimkovice 1 076,80 120 2008 1 

  1 088,10 
 

  1 

Komořanský 1 937 
 

2010 1 

  1 921,50 
 

  1  

Lochkovský 1 662 130 2010 1 

  1 649 
 

  1 

Dobrovského 1 237 135 2012 1 

  1 258 135   1 

       Tab. 2: Silniční tunely 
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3 Významné podzemní stavby budované pomocí NRTM 

 

3.1 Tunel Mrázovka 

 

Tunel Mrázovka je součástí výstavby městského okruhu Prahy v úseku Radlická – 

Strahovský tunel. Tunel tvoří dvě souběžné třípruhové tunelové trouby s označením východní 

(VTT) a západní (ZTT) a jejich délka je 1 260 m. Tunel se v tunelových rozpletech dělí na 

dvoupruhové tunely, pokračující v trase městského okruhu a jednopruhové odbočovací větve. 

Oblast, kterou je tunel veden, se vyznačuje rozmanitou a náročnou geologií – na severní 

straně prochází vrchem Mrázovka a na jižní Pavím vrchem. Mezi těmito vrchy je situovaná 

obytná zástavba, která byla přímo ohrožena realizací tunelu.  

 

Geologické podmínky 

 

Geologické poměry v místě předpokládané výstavby byly díky ražby průzkumné štoly 

ze severního portálu v trase tunelu dobře zdokumentovány. „Skalní podloží v trase ražených 

tunelů tvoří horniny severovýchodní části ordovické barrandienské synklinály. Ve směru od 

severního portálu prochází tunel letenskými břidlicemi vrchu Mrázovka. V úseku mezi vrchem 

Mrázovka a Pavím vrchem prochází trasa libeňskými souvrstvími, zastoupenými 

jílovoprachovými břidlicemi a protíná blok řevnických křemenců. Masiv Pavího vrchu je 

tvořen letenskými břidlicemi flyšového vývoje. Celé skalní prostředí se vyznačuje rozdílným 

stupněm navětrání, hojně se měnícími směry a úklony ploch vrstevnatostí a častým výskytem 

tektonicky porušených pásem. Nejsložitější geologické poměry s nízkým nadložím nad tunely 

se nachází v prostoru ulic Ostrovského a Na Doubkové. Pokrývané útvary tvoří štěrkopísky, 

svahové hlíny a navážky. Celková výška nadloží tunelu se pohybuje v rozmezí 5 až 80 m (Paví 

vrch)“ [6].   Převážná většina budované trasy tunelu se nachází pod hladinou podzemní vody. 
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Postup výstavby 

Po prozkoumání všech předpokladů plánovaného tunelu byl navržen postup výstavby 

jako kombinace ražených a hloubený úseků. Vzhledem ke složité geologii, nadzemní zástavbě 

a členitosti ražených průřezů, byla pro průběh ražby zvolena Nová rakouská tunelovací 

metoda. V rizikových úsecích byla navržena doplňková opatření, která měla zajistit zvýšenou 

stabilitu výrubu a zamezit výrazným deformacím na povrchu. Konstrukce ostění byla 

navržena jako dvouplášťová – primární ostění ze stříkaného betonu B20 (B25) a sekundární 

ostění jako monolitické z betonu B30. Jako ochrana proti vodě byla zvolena mezilehlá 

uzavřená fóliová hydroizolace, budovaná v celém rozsahu stavby. Pro hloubené úseky bylo 

navrženo provádění v zajištěných stavebních jámách. 

 

Ražené úseky 

 

Ražba probíhala ze dvou protilehlých stavenišť. Ze severního portálu firmou Metrostav 

a z jižního firmou Subterra. Primární ostění bylo budováno v závislosti na velikostech výrubu 

a technologické třídě NRTM o tloušťkách v rozmezí 250 mm až 500 mm. Bylo prováděno i 

radiální kotvení výrubu svorníky o délkách 4 až 8 m. 

 

Ražba z jižních portálů, které jsou zasazeny do příkrého svahu Pavího vrchu s 

vybudovanými kolmými stěnami o výšce až 27 m probíhala pomocí trhacích prací 

s horizontálním členěním čelby. V místech s příznivější geologií byl použit razící stroj 

s výložníkovou frézou ET 380 Q. Při ražbě v místech s křížením klenem o mimořádných 

rozměrech, byla hornina důkladně vyztužena pomocí ocelových svorníků a čelba byla 

postupně rozčleněna a odtěžena. V tunelu se nacházejí i dva rozplety, představující největší 

ražené profily na budovaném tunelu Mrázovka, které byly realizovány v postupných záběrech 

se svislým členěním profilu na 5 až 8 dílčích výrubů.   

 

Ražba ze severních portálů, nacházejících se na úpatí vrchu Mrázovka se zajištěním 

svahu pomocí kotevních pilotových stěn, probíhala nedestruktivní metodou za použití 

tunelbagru, v místech zastižení křemencových vrstev probíhala ražba pomocí trhacích prací. 

Byly zde raženy dva třípruhové tunely včetně tunelových propojek. 
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Západní tunelová trouba byla v počáteční délce 120 m ražena s vodorovným členěním 

výrubu na kalotu, jádro a počvu. Poté bylo na základě vyhodnocení deformací výrubu 

rozhodnuto přejít na vertikální členění. Nejprve se razil boční tunel o profilech 44 m
2 

poté 

kalota, jádro a počva tunelu.  

 

Ražba tunelu pod zástavbou 

 

Ražbou tunelu Mrázovka bylo ohroženo více než 70 budov rozdílných konstrukcí a 

stáří. Vliv na jejich stabilitu má především vznik poklesové kotliny, způsobené ražbou tunelu. 

Podle stanovené podmínky nesměla deformace terénu nad osou tunelu přesáhnout 60 mm při 

maximálním sklonu poklesové kotliny 1:800. 

 

Pro dosažení tohoto výsledku se zvolily následující technologické postupy: 

 

 „zpevňující sanační injektáže horninové klenby nad tunely 

 dodatečné vyztužení obezdívky průzkumné štoly 

 úprava členění výrubu tunelu na vertikální členění 

 ochranné mikropilotové deštníky nad klenbou tunelu“ [6] 

 

U budov ležících v místě nejsložitějších geotechnických poměrů byla provedena 

kompenzační injektáž pod základy staveb. 

 

Definitivní ostění bylo konstruováno z monolitického železobetonu třídy B30 

s mezilehlou hydroizolací. Provádělo se proudovou metodou výstavby, kdy na hydroizolaci, 

výztuž a betonáž spodní klenby navazuje betonáž svislých konstrukcí a pokračuje se izolací a 

výztuží klenby a betonáží celé horní klenby do pojízdné bednící formy. 

 

Hloubené úseky 

 

Pomocí hloubených úseků bylo realizováno napojení na úsek Zlíchov – Radlická a na 

severní straně byl realizován krátký hloubený úsek tunelu, který slouží k napojení mostu přes 

ulici Plzeňská s raženými tunely. [6], [7] 
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Monitoring 

 

Z důvodů zajištění bezpečnosti samotné ražby, využití observační metody postupu 

výstavby a zajištění bezpečného stavu okolní zástavby, inženýrských sítí a komunikací byl 

prováděn geotechnický monitoring, který se skládal z následujících úkolů: 

 

 „geotechnické sledování výrubu 

 geotechnické měření deformací tunelu 

 tlakoměrné měření pro kontrolu napětí v ostění tunelu a okolní hornině 

 extenzometrické a inklinometrické měření pro posouzení deformace hornin 

 geodetické měření bodů na terénu a na objektech 

 sledování poruch a deformací na objektech 

 měření dynamických a akustických účinků ražby na povrchové objekty“ [6] 

 

 

Obrázek č.1: Tunel Mrázovka 
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3.2 Tunel Klimkovice 

 

Tunel Klimkovice byl uveden do provozu v roce 2008 a stal se součástí dálnice D47 

Lipník nad Bečvou – Bohumín. Je dlouhý 1 080 m a nachází se v katastru obce Klimkovice.  

 

Tunel se skládá ze dvou tunelových tubusů A a B, každý o dvou jízdních pruzích. 

Ražené úseky byly raženy ve skalním masivu, připortálové úseky byly budované jako 

hloubené v otevřených stavebních jamách. Konstrukce ostění je u hloubených úseků 

jednoplášťová s rubovou deštníkovou hydroizolací, u ražených úseků dvouplášťová 

s uzavřenou mezilehlou hydroizolací. 

 

Geologické podmínky 

 

Tunel Klimkovice se nachází na rozhraní Nízkého Jeseníku a Oderské brány. 

„Kvartérní pokryvné útvary jsou tvořeny vesměs diluviálními sedimenty (jílovopísčité až 

jílovité hlíny, jíly s výskytem hlinitopísčitých štěrků) o mocnosti 1 až 7 metrů. V podloží pod 

nimi jsou zastiženy horniny neproduktivního karbonu – kulmy (jílovité břidlice) a místy se nad 

nimi ještě nacházejí miocénní jíly“ [8]. 

 

Ražba tunelu probíhala ve skalním podloží neproduktivního karbonu – kulmu. 

Typickým horninovým prostředím byla kombinace pelitických jílovců a prachovců s drobami 

a drobovými pískovci ve formě flyšových souvrství Právě toto rytmické flyšové střídání 

jílovitých a pískovcových vrstev je pro Ostravsko typické a přináší geotechnické potíže 

a problémy. Sklon vrstev se v průběhu díla mírně mění (60 až 70°) a je protkán častými 

nespojitostmi, většinou kolmo k vrstevnatosti. Bylo indikováno pět poruchových pásem 

procházejících většinou šikmo k ose tunelu. Podzemní voda je vázána především na pukliny 

a tektonické poruchy. Celkově je prostředí masivu charakterizováno jako méně propustné. 

Přítoky vody při ražbě většinou nepřesáhly 2 l/s. 
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Postup výstavby 

 

Pro ražbu tunelu byla zvolena Nová rakouská tunelovací metoda s uplatněním 

horizontálního členění výrubu a hloubené části tunelu byly budovány v otevřených stavebních 

jámách.  Tunel A je z brněnské strany hloubený v délce 165,83 m a z ostravské strany 

46,17 m, délka ražené části je 864,82 m. Tunel B je z brněnské strany hloubený 166,40 m a 

z ostravské strany 46,40 m, délka ražené části je 875,28 m. Obě tunelové trouby jsou 

propojeny celkem pěti tunelovými spojkami. 

 

Ražené úseky 

 

Nejdříve byla ražena kalota v plné šířce s plochou výrubu asi 65 m
2
, spodní část profilu 

byla rozčleněna na tři části – pravá a levá spodní lávka a dobírka počvy. Původní předpoklad 

počítal s provedením ražby pomocí frézování a s využitím trhacích prací jen v omezené míře, 

poté byl tento předpoklad přehodnocen a kompletní realizace výlomu byla realizována za 

pomocí trhacích prací v plném profilu díla.  

 

Konstrukce primárního ostění byla realizována ze stříkaného betonu v kombinaci 

s výztužnými ocelovými sítěmi, příhradovými oblouky a svorníky. Celkem bylo použito  

5 typů jištění výrubu, jejich použití záleželo vždy na charakteru horninového prostředí. Volba 

třídy výrubu záležela na posouzení a zatřídění pověřeným geologem, který při každém záběru 

vyhodnocoval geologický sled na čelbě a kontroloval zóny nadvýlomů. Nejčastěji používaný 

záběr byl 1,60 m a stříkaný beton C 20/25 v kombinaci s ocelovými příhradovými nosníky, 

výztužnými sítěmi a svorníky.  

 

 Hloubené úseky 

 

Obě připortálové oblasti byly během výstavby zajištěny stavebními jamami, ve kterých 

byly budovány hloubené úseky tunelů. Stavební jámy byly zajištěny železobetonovými 

převážkami, lanovými kotvami, tyčovými kotvami, hřebíky a stříkaným 

betonem v kombinaci s ocelovými výztužnými sítěmi. „V portálových stěnách byly po obvodu 

zarážky budoucích tunelů zhotoveny ochranné mikropilotové deštníky a ochranné 
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železobetonové límce. Na ostravském hloubeném úseku byla část pravé stěny jámy z důvodu 

výskytu geologické poruchy zajištěna navíc kotvenou stěnou z velkoprůměrových pilot“ [9]. 

 

Definitivní ostění 

 

Definitivní ostění bylo budováno jako železobetonové z betonu C 30/37, vyztužené 

svařovanými ocelovými oblouky z betonářské výztuže, ocelovými sítěmi a příložkami 

z prutové výztuže. Délka jednotlivých betonovaných úseků je 12 m. U tohoto tunelu bylo jako 

u prvního použito betonu s rozptýlenými polypropylenovými vlákny. Toto řešení zajišťuje 

vyšší požární odolnost. Definitivní ostění ražených i hloubených úseků bylo konstruováno 

totožně, jen u hloubené části byl beton provzdušněn.  

 

Monitoring vlivů stavby tunelu Klimkovice 

 

Z důvodu zjištění teplotní zátěže tunelového ostění je prováděno měření teplot pomocí 

čidel, umístěných v různých vzdálenostech od portálu, které měří teplotou vzduchu v tunelu, 

v sekundárním ostění a 1 m v hornině za ostěním.    

 

Základní dělení geotechnického monitoringu, použitého při realizaci tunelu Klimkovice: 

 

 monitoring ražených částí, 

 monitoring na povrchu v oblasti poklesové kotliny, 

 monitoring hloubených částí, 

 měření na definitivním ostění [8], [9] 

 

 

  Obrázek č.2: Tunel Klimkovice     

http://www.asb-portal.cz/inzenyrske-stavby/tunely/
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3.3 Jablunkovské tunely 

 

Rekonstrukce Jablunkovských tunelů je zajímavá z důvodu technické náročnosti 

zvoleného řešení, kdy byla jedna tunelová trouba rozšířena z jednokolejné na dvoukolejnou, s 

využitím druhého tunelu jako únikové štoly. Další zajímavostí je zmáhání největšího závalu 

vzniklého během ražby na území ČR. Díky aplikaci NRTM byly všechny tyto problémy 

zvládnuty a tunel úspěšně uveden do provozu. 

 

Jablunkovské železniční tunely se nacházejí v Jablunkovském průsmyku, nedaleko obce 

Mosty u Jablunkova. Jedná se důležitou spojnici České a Slovenské republiky. Jsou zde dva 

tunely, první z nich, tunel číslo I má délku 606,58 m a byl postaven již roku 1870. Tunel číslo 

II má délku 608,20 m a byl otevřen až roku 1917, jako součást plánu o zrychlení a 

zefektivnění provozu na trati Čadca – Jablunkov. Během jejich provozu bylo prováděno 

několik rekonstrukcí, jako například nové vyspárování zdiva, realizace odvodňovacích vrtů či 

injektáže ostění i za rubem ostění. Oba tunely jsou provozovány elektrickou trakcí, ale jejich 

stav již nevyhovoval účelu, pro který byly navrženy. V rámci optimalizace traťového úseku 

byla naplánována rekonstrukce těchto tunelů, kdy výsledný efekt mělo být zvýšení 

bezpečnosti na trati a zvýšení průjezdné rychlosti v tunelu z 80 km/h až na 160 km/h.   

 

Návrh rekonstrukce 

 

Původní návrh plánované rekonstrukce navrhoval rozšíření obou jednokolejných tunelů, 

odstranění ostění, jejich rozšíření a vybudování nového ostění. Poté předložila firma 

Metroprojekt Praha, a.s. nové řešení, které spočívalo v rozšíření tunelu číslo II na dvoukolejný 

a následné zasypání tunelu číslo I. Ze strany HZS Moravskoslezského kraje byl během 

připomínkového řízení vznesen požadavek na vybudování únikové štoly, která by byla 

propojena s nově upraveným tunelem číslo II.  Toto nové řešení znamenalo, že pouze část 

původního tunelu číslo I bude zasypána a zbytek bude spolu s propojkou sloužit jako úniková 

cesta. Po ekonomickém posouzení obou variant se došlo k závěru, že druhá varianta řešení je 

o téměř 90 milionů korun levnější. Ušetřené peníze bylo plánováno využít na zasypání části 

původního tunelu a nákladnější úpravu předportálových úseků. Díky zvolení tohoto řešení 

bylo možno taky použít část vytěžené horniny z rozšiřovaného tunelu na zasypání rušeného 

tubusu. Pro realizaci ražby byla zvolena metoda Nové rakouské tunelovací metody. 
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    Obrázek č.3: Vizualizace návrhu rozšíření tunelu číslo II.  

 

 

Geologické podmínky 

 

Z okolních svahů přitéká do oblasti tunelů několik drobných vodotečí, které bohatě 

zásobují vodou tunelové nadloží, takže se oba tunelové tubusy nacházejí pod hladinou 

podzemní vody. K samotných tubusům proniká voda pouze přes poruchové zóny v jinak málo 

propustném až nepropustném prostředí. Tunelové trouby jsou situovány po celé své délce 

v paleogenním podloží, které je tvořeno především jílovci s občasnými vrstvami prachovců a 

ojediněle proplásty pískovců. Pokryv je tvořen 2 až 6 metrů silnou vrstvou jílovitých hlín, 

jílů, navážek a písků s úlomky. [10] 
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Realizace rekonstrukce 

 

 

Obrázek č.4: Návrh průběhu rozšíření tunelu číslo II.  

     

Nově upravený tunel má délku 612 m, z toho 564 m bylo raženo a oba připortálové 

úseky byly budovány jako hloubené části o délce 24 m. Tunel je veden v přímém směru, jen 

posledních 60 m v přechodnicovém oblouku. Konstrukce ostění byla navržena jako 

dvouplášťová. Primární ostění ze stříkaného betonu C 16/20 vyztuženého příhradovými 

oblouky a dvěma vrstvami ocelových sítí. Poté mezilehlá fóliová hydroizolace o tloušťce  

3 mm a sekundární ostění z monolitického železobetonu C 30/37 vyztuženého ocelovými 

příhradovými oblouky a vodorovnými příložkami. Betonáž byla realizována pomocí 

posuvného bednícího vozu. Původní ostění tunelu číslo II bylo rozebráno, kromě pravé části 

ve směru staničení, ze které bylo zachováno opěří, které bylo následně v celé délce tunelu 

zajištěno stříkaným betonem, ocelovými sítěmi a kotvami, pomocí kterých byl injektován 

prostor za ostěním. Poté byla ražena kalota nového profilu, po jejím zajištění primárním 

ostěním byl ražen a zajištěn zbytek profilu. Následně proběhla instalace mezilehlé 

hydroizolace a betonáž definitivního ostění.  

 

Při budování vjezdového hloubeného úseku P1 došlo k zastižení zhoršených 

inženýrskogeologických poměrů, které pokračovaly i při ražbě kaloty. Díky tomu se projevila 

výhoda observační metody, kdy podle aktuální situace byly pozměněny původní plány 

výstavby a potíže byly zvládnuty. Během ražby vjezdového portálu P1 byla levá část ražené 

klenby v patě vyztužována průběžným roznášecím prahem, poté mikropiloty délky 6-9 m 

vrtané dolů přes práh a samozávrtné kotvy do levého boku kaloty. V jílovitých zeminách však 

nemělo žádné z těchto opatření dlouhodobý efekt. Jako neúčinnější řešení se nakonec ukázalo 
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podstojkování klenby za pomoci mohutných kmenů, které byly instalovány přibližně v ose 

kaloty, ale zmenšily manévrovací prostor pro stavební stroje.  

 

Při zvládnutí těchto problémů došlo 4. května 2008 na 54,5metru ražby k mimořádné 

události. Během odtěžování a zajišťování kaloty došlo k závalu v délce cca 8 m. Díky tomu 

bylo zničeno primární ostění a na povrchu se vytvořil kráter o průměru cca 10 m. Naštěstí 

nedošlo k žádnému zranění. Jako příčina byl stanoven historický zával nebo velký nadvýlom, 

ke kterému došlo při ražbě původního tunelu. Zával byl zvládnut pomocí zavezení rubaniny a 

stabilizace horniny stříkaným betonem. Klenba byla podstojkována co nejblíže k závalu. 

Spodní část závalu byla vyplněna prostým betonem a kráter byl vyplněn zeminou, která byla 

následně hutněna. Čelba byla rozdělena na svislé členění a pod ochranou mikropilotového 

deštníku délky 12 m a zával byl odtěžen. Dalších 35 metrů ražby probíhalo stále se svislým 

členěním čelby a pod ochranou jehel. Po této události byla upravena technologická třída 

NRTM. Jako neúčinnější řešení na snížení deformací do přípustných mezí, se ukázalo 

uzavírání dočasné protiklenby v co nejkratším čase.  

 

Budování vjezdového hloubeného úseku P2 bylo původně navrženo ve svahované jámě, 

která měla být zajištěna jako u portálu P1. Konstrukce tunelové trouby měla být s ohledem na 

blízkou místní komunikaci realizována pomocí systému želva. Tento způsob výstavby se volí 

v případě, že by mohlo dojít k prolomení nadloží budovaného díla. Provede se stavební jáma, 

kdy její dno je upraveno do tvaru ostění tunelu a slouží jako bednění pro budování ostění. 

V takovéto jámě se vybetonuje ostění tunelu, jáma je následně zasypána a ražba probíhá pod 

ochranou zbudovaného ostění. Po vyhodnocení ověřovacího průzkumného vrtu se došlo 

k závěru, že navrhované jištění stavební jámy je nevyhovující, stejně jako návrh provedení 

konstrukce želvy. Návrh nového zajištění jámy počítal s rozdělením záporové stěny na dvě 

úrovně s kotvením zápor ve čtyřech úrovních pomocí ocelových převázek s pramencovými 

kotvami o délce až 23 m. [11] 

 

Další havarijní stav následoval 15. listopadu 2009 na 94/96metru ražby, kdy zbývalo 

pouze 71,5 metrů ražby. Pracovníci stihli učinit opatření k vyklizení pracovišť a zastavit 

železniční dopravu v tunelu číslo I. Zával se šířil z místa svého vzniku na obě strany tunelu, 

kde zničil nejen ostění v zavalené části, ale i v nezavalené. Následně došlo o pár dní později, 

17. listopadu k dalšímu prolomení poškozeného ostění a délka závalu se ještě zvětšila. 
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Výsledkem těchto dvou událostí bylo poškození 117 metrů vyraženého tunelu. Na povrchu 

vznikla poklesová kotlina o šířce 25 m a délce 80 m s maximální hloubkou 8 m. Po druhém 

závalu vznikl menší kráter v ose tunelu. Zával byl stabilizován stříkaným betonem. Jako 

příčina tohoto závalu byla stanovena neočekávaná a rychlá změna vlastností hornin, 

zapříčiněná klimatickými změnami. Následný geologický průzkum prokázal až 10x zhoršené 

geotechnické parametry oproti původním průzkumům. Došlo k rychlému a prudkému 

nasycení horninového prostředí vodou ze sněhových srážek a to mělo za následek přetížení 

primárního ostění a jeho následný kolaps.  

 

 

      Obrázek č.5: Poklesová kotlina po listopadovém závalu Jablunkovského tunelu  

 

Pro zmáhání závalu bylo vybráno řešení s horizontálně – vertikálním členěním výrubu, 

celkem na šest dílčích částí, které se měly razit samostatně. Před zahájením těchto prací byla 

provedena stabilizace tunelového prostředí, která byla realizována z povrchu zasaženého 

území. Prostředí závalu bylo sanováno za použití výplňové injektáže na bázi cementové 

směsi, což mělo za výsledek zpevnění celého horninového prostředí, vytlačení podzemní vody 

a vyplnění kaveren a volných prostorů v podzemí. Tlak injektáže nesměl poškodit tunel číslo 

I, který byl v provozu. Další etapou zmáhání závalu bylo odtěžení samotné zeminy v profilu 

díla. Nad kalotou byly vybudovány mikropilotové deštníky, které zvyšovaly bezpečnost 

a stabilitu výrubu. Délka jednoho deštníku byla 8,0 m, z toho ztracená délka 4,7 m. Celkem 

bylo těchto deštníkových vějířů vybudováno 15 přes celou délku závalu. Na základě 
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vyhodnocení geotechnického monitoringu se v několika úsecích se realizovala injektáž 

horninového prostředí. Po odstranění závalu se pokračovalo běžným postupem – instalací 

hydroizolace a budování sekundárního ostění. Vzniklý kráter na povrchu byl v zimním období 

tohoto roku zasypán důlní hlušinou a oblast byla i nadále monitorována. Zmáhání celého 

závalu trvalo od 6. června 2011 do 30. září 2012. 

 

I přes tyto nemalé komplikace se podařilo tunel úspěšně dokončit. Do zkušebního 

jednokolejného provozu byl uveden 1. června 2013 a 2. července 2013 byl zahájen kompletní 

provoz tunelu. [12] 

 

 

 

Název tunelu Rok uvedení do 

provozu 

Plocha výrubu (m
2
) Délka (m) 

MRÁZOVKA 2004 165/324* 1260 

KLIMKOVICE 2008 120,17 1080 

JABLUNKOV 2013 91,00 612 

Tab. 3: Srovnání tunelů  

*plocha třípruhového tunelu/ plocha rozpletu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4 Principy a zásady používání NRTM 

 

Podzemní stavitelství je specifické tím, že základní stavební materiál (horninové 

prostředí) je různorodý a před prováděním stavby jen omezeně poznatelný. Geotechnické 

podmínky v trase tunelu přímo ovlivňují druh a rychlost prací, a tím i konečnou cenu díla. 

Kvalita provádění (cena, bezpečnost, vliv na okolní prostředí – škody) u tunelových staveb je 

závislá na technické kompetenci a zkušenostech zúčastněných subjektů.  

 

Jedná se o celosvětově rozšířenou tunelovací metodu, která při správné aplikaci 

umožňuje výrazné snížení stavebních nákladů při zajištění požadované bezpečnosti a kvality.  

4.1 Geomechanické principy 

 

Během ražby díla musí být v okolí výrubu dosaženo co nejmenšího mechanického 

porušení horniny, a v co nejkratším čase po vyražení profilu díla musí být zbudováno 

primární ostění. Tímto postupem lze dosáhnout zachování pevnostních vlastností horninového 

masivu jako nosného prvku. Takto spolupůsobící nosný systém horninového prostředí a 

primárního ostění přenáší zatížení a napětí, které vznikne v horninovém masivu po provedení 

výrubu. V případě budování tunelů s vyšším nadložím je nutné umožnit dotvarování masivu 

pomocí radiálních deformací, které sníží napětí v masivu na hodnotu, kterou po doznění 

deformací nosný systém plně přenese. Volba technologie ražby a následného vyztužování 

musí být orientována na co nejvyšší využití nosných vlastností horninového masivu. [2] 

4.2 Technologické principy 

 

Horninový masiv je rozpojován všemi běžnými prostředky určenými ke konvenčnímu 

způsobu ražby (trhací práce, bagry, pneumatická kladiva, výložníkové frézy), mezi tyto 

prostředky nepatří plnoprofilové razící stroje.  Zajištění výrubu je prováděno pomocí 

primárního ostění. Jeho hlavním konstrukčním prvkem je především stříkaný beton 

v kombinaci s příhradovými nebo plnostěnnými obloukovými nosníky a výztužnými sítěmi, 

v případě potřeby v kombinaci s drátkobetonem. Soudržnosti primárního ostění a horninového 

masivu je dosahováno pomocí stříkaného betonu a kotevními systémy. Definitivní 
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(sekundární) ostění je prováděno z monolitického betonu (prostého nebo vyztuženého) a bývá 

chráněno proti vlivům vody pomocí mezilehlé fóliové hydroizolace, umístěné mezi primárním 

a sekundárním ostěním. Dle požadavků projektu je možno definitivní ostění budovat 

z vodostavebného betonu bez dodatečné ochrany pomocí fóliové hydroizolace. V případě 

velice příznivých geologických podmínek lze jako definitivní ostění ponechat primární ostění 

ze stříkaného betonu. [2] 

4.3 Principy organizační a smluvní 

 

Základním předpokladem pro použití této metody je vytvoření specifických 

organizačních a smluvních podmínek, které umožní využití všech výhod NRTM. V zemích, 

ve kterých jsou předpisy (zákony, normy, směrnice) definující přípravu a provádění 

tunelových staveb přizpůsobeny NRTM, nebo přímo pro NRTM vytvořeny, je dlouhodobě 

dosahováno lepších výsledků při aplikaci této metody. Jednou ze základních složek úspěšné 

aplikace NRTM jsou smluvní vztahy, které umožňují operativní změny v průběhu ražby. Tyto 

smluvní vztahy zabezpečují provádění, oceňování a odměňování operativních změn, které 

byly realizovány v rámci optimalizace provádění stavby. Tento optimalizační rozsah lze určit 

až během samotné výstavby, na základě chování horninového masivu během ražby. Ve 

smlouvám musí být jednoznačně rozdělena odpovědnost a rizika mezi přímé účastníky 

výstavby. Toto rozdělení musí odpovídat rozložení kompetencí a pravomocí těchto subjektů. 

Vysoká míra profesionality jednotlivých účastníků stavby je jedním ze základních 

předpokladů úspěšné realizace díla. 

 

Organizační struktura 

 

Na stavbách, realizovaných pomocí metody NRTM, se organizační struktura nijak 

zvlášť neliší od jiných staveb. Jen je kladen větší důraz na větší spolupráci při řešení 

observačního přístupu k výstavbě. Organizační uspořádání na stavbách metodou NRTM by 

měl vypadat následovně: 

 

 „projektant se účastní stavby, potvrzuje platnost předpokladů projektu a v 

případě, že je zjištěn významný rozdíl mezi předpokládanými podmínkami, za 
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kterých byl projekt zpracován, a skutečnými podmínkami, tak operativně projekt 

upravuje;  

 dodavatel geotechnického monitoringu získává, zpracovává a vyhodnocuje 

informace o vlastnostech a chování horninového masivu a výrubu a předává je 

okamžitě ostatním účastníkům výstavby; navrhuje zatřídění do geotechnických a 

technologických tříd; 

 stavební dozor sleduje shodu mezi projektem a skutečným provedením, 

kontroluje kvalitu provádění, vyhodnocuje informace z provádění a 

geomonitoringu a potvrzuje zatřídění a úpravy postupu ražby;  

 dodavatel provádí ražbu a stavbu podle realizační dokumentace, rovněž 

posuzuje a vyhodnocuje informace geomonitoringu a spolupodílí se na 

rozhodování o postupu ražby;  

 před každým novým záběrem se dohodnou zástupci investora (např. stavební 

dozor) a dodavatele o způsobu dalšího postupu výstavby (tj. např. klasifikace a 

zatřídění horninového prostředí, instalace vystrojení v následujícím prstenci, 

modifikace technologické třídy výrubu např. úpravou kotevního systému, 

instalací dodatečných kotev; použití případných doplňujících opatření v místech, 

kde nedochází k předpokládanému chování vystrojeného výrubu)“ [2]. 

 

Když během výstavby dojde k neshodě ohledně technologie ražby a jiných 

organizačních věcí, má rozhodující pravomoc stavební dozor (zástupce investora). Tím však 

na sebe přebírá zodpovědnost za výsledek budování díla. Veškeré otázky bezpečnosti na 

stavbě řeší její zhotovitel. Je vhodné, když se obě zúčastněné strany realizace stavby (investor 

i zhotovitel), dohodnou na jmenování „arbitra“. Toho by měla vykonávat osoba, nijak se 

neúčastnící projektu. Takto jmenovaný „arbitr“ by měl mít rozhodující slovo, při řešení 

veškerých závažnějších problémů během realizace, především technického rázu a dopadu 

těchto problémů na ekonomickou stránku projektu. Veškeré administrativní činnosti spojené 

se zadáváním, vyhodnocováním a fakturací projektu by měly respektovat specifika výstavby 

pomocí NRTM. Z důvodů značných nejistot, hlavně ohledně geologie v trase díla a odlišné 

množství prací, než bylo původně plánováno, musí být tyto věci podloženy ve smluvních 

vztazích.  V případě, že je vše takto smluvně ošetřeno, neměl by nastat problém s oceňováním 

a následnou fakturací všech prací, které bylo nutno provést pro zabezpečení výrubu. 
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Investor provádí financování stavby, ale zadává také technické parametry plánovaného 

díla. Měl by zajistit trvalý technický dozor investora (TDI), který může provádět 

geotechnický monitoring, nebo si na to přizvat odbornou firmu. V zahraničí je poměrně běžné 

delegovat vedení stavby specializované organizaci, která nemá žádné vazby na zhotovitele 

díla. Takto zvolená organizace nevykonává pouze činnosti stavebního dozoru, ale svěřenou 

stavbu přímo vede. Tato organizace bývá najímána ze speciálně zaměřených týmů 

projekčních kanceláří.  

 

Další důležitou položkou je dohoda o řešení sporů. U větších projektů v zahraničí je 

tento problém řešena pomocí skupiny tří expertů, v ustanovení „Dispute Review Board“ 

(DRB). Investor a zhotovitel si buď každý vybere svého odborníka, a ti si poté mezi sebe 

vyberou třetího odborníka jako předsedu, nebo ze společné listiny adeptů investora i 

zhotovitele jsou vybráni tři experti. Poslední možnost je ta, že investor i zhotovitel vyberou 

společně jednoho odborníka, kterého platí také společně a ten je oprávněn rozhodovat sám.  

 

 Za realizaci a dodržování bezpečnosti během výstavby je zodpovědný zhotovitel díla. 

Mezi jeho další povinnosti patří i provádění prací v souladu s předepsaným projektem a 

principy NRTM. Za technické řešení projektu, včetně návrhů konstrukcí je zodpovědný 

projektant. Výhodou může být, kdy jednotlivé fáze projektu zpracovávají jiné projekční 

organizace. Dochází tak k vzájemné, nezávislé kontrole náležitostí projektu. Činnost 

projektanta realizační dokumentace stavby (RDS) a autorského dozoru by měla být oddělena. 

[2] 

4.4 Zásady přípravy stavby 

 

Fáze stavební přípravy souvisí s určením oblasti a trasy, kde bude tunel stavěn, dále se 

musí zaměřit na okolní objekty a dopady na životní prostředí, a její konec nastává v okamžiku 

získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Je požadována určitá životnost trasy, a 

dodržování standardů a daných parametrů při výstavbě tunelu. Proto by se v této fázi mělo 

k volbě trasy tunelu přistupovat s ohledem na predikci intenzity dopravy a požadovaných 

přepravních rychlostí. Stejně jako v ostatních fázích stavby, existují i zde určité požadavky. 

V této fázi jsou zaměřeny především na geotechnický průzkum, jeho rozsah a jeho 

provázanost s dokumentací.  
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Vysoké požadavky jsou kladeny hlavně na materiál, ze kterého je celé dílo budováno a 

to z důvodu předpokládané životnosti, která bývá stanovena na 100 let. Důležité jsou taky 

požadavky na funkčnost trasy, které je daný tunel součástí. Často jsou navrhovány a 

realizovány tunely, které již v době uvedení do provozu neodpovídají standardům, kterých je 

dosahováno v západní Evropě. A to především z důvodů nevhodného řešení směrových a 

výškových parametrů. Díky tomu se tunel může stát stěžejním místem, které znehodnocuje 

celou trasu, jíž je součástí. Investor by měl již ve fázi vzniku myšlenky na realizaci takového 

díla vzít v úvahu předpokládaný vývoj intenzity dopravy a rychlostní požadavky. V počáteční 

fázi projektové dokumentace by měla být uskutečněna 1. etapa zjištění geotechnických rizik 

na základě geologické, hydrogeologické, geotechnické, případně historické báňské rešerše. 

 

Je nutné, aby horninové prostředí v místě trasy tunelu bylo analyzováno předem pomocí 

geotechnického průzkumu tak, aby bylo možné stanovit rizika, která souvisí s ražbou, 

výstavbou a provozem tunelu, a na základě toho zvolit optimální parametry plánovaného 

tunelu. Cílem geotechnického průzkumu je tak na základě různých výpočtů, modelování a 

testování, navrhnout vhodnou technologii ražby, vystrojení a budování primárního i 

sekundárního ostění. Poskytuje také informace, které jsou důležité k vymezení podmínek pro 

výběrové řízení na dodavatele ražby.  

 

Geotechnický průzkum provádí tým specialistů, kteří musejí mít znalosti odpovídající 

problematice technologii ražeb tunelů. Zkušební program průzkumu je vytvářen s ohledem na 

cíl a strategii. Cíl a rozsah zkušebního programu musí být detailně popsán s uvedením 

důvodu, pro jeho realizaci.  

 

Pro stanovení technologie ražby je nutné stanovit technologické charakteristiky hornin. 

Zde patří zejména zvolení technologické třídy NRTM a zjišťování veličin, důležitých pro 

ražbu (rozpojitelnost, vrtatelnost, apod.). Dále provádění různých zkoušek, jako je např. 

tlaková a injektážní zkouška. Musí se také zjistit agresivita podzemní vody vůči injektážním 

hmotám a betonu. Z důvodů potřeby provádění ražby a posouzení stability čelby je nutné znát 

i směr, sklon, mocnost a charakter ploch nespojitosti. Stejně tak se musí s ohledem na 

bezpečnost práce a zdraví hodnotit riziko výskytu plynů a radiace, které se ale běžně v malých 
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hloubkách nevyskytují. Důležité je také vyhotovit podklad pro projekt větrání tunelu. Měří se 

také stabilita výrubu, tlak hornin působící na ostění a tlačivost.  

 

Geotechnický průzkum je rozdělen do etap, přičemž pro každou etapu je 

charakteristický jiný rozsah praxí, metodiky i techniky průzkumu. Jednotlivé etapy na sebe 

navazují a využívají poznatky z etapy předešlé. Geotechnický průzkum může být orientační, 

předběžný, podrobný, doplňkový a součástí vlastní ražby tunelu.  

 

Projektová dokumentace se v jednotlivých fázích výstavby liší, dle jejího účelu a 

využití. U tunelových staveb je nutné správné situování z důvodu trasování, řešení návrhu 

tunelového ostění z důvodu stability a životnosti konstrukce, ale také dopady ražby a celé 

stavby na okolní prostředí včetně vlivu na životní prostředí. Rozsah dokumentace pro získání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, je určen legislativou a případně dále upraven 

pomocí dokumentů investora. Z hlediska technicko-kvalitativního a ekonomického je 

rozhodující zadávací dokumentace, jejichž obsahem musí být jednoznačné technické řešení 

projektu. Na ní navazuje realizační dokumentace, která se zaměřuje na detaily jednotlivých 

komponentů, použitých při realizaci. 

  

Součástí projektové dokumentace je také projekt geotechnického monitoringu, který je 

zpracováván alespoň ve dvou úrovních. Na první úrovni je součástí dokumentace určené pro 

stavební povolení a zároveň poskytuje informace pro zadávací podmínky pro výběrové řízení 

zhotovitele monitoringu. Druhá úroveň představuje projekt monitoringu, jako součást 

realizační dokumentace. Projekt v této úrovni je zpracováván zhotovitelem monitoringu, ve 

spolupráci s projektantem dokumentace, investorem a dodavatelem. Na úrovni dokumentace 

pro stavební povolení je projekt geotechnického monitoringu zaměřen na základní rizika, 

která souvisí s výstavbou tunelu v daných podmínkách. Na základě zjištěných rizik se pro 

každou stavbu pak určují specifické cíle monitoringu. Dle jednotlivých cílů se pak stanoví 

místa a metody měření, a odhadne se počet daných měření. V rámci vypracování projektu 

monitoringu, navazuje jedna činnost na druhou, kdy se postupuje od definování cíle 

monitoringu až po ucelenou představu o jeho závěrech, které jsou důležité pro rozhodnutí 

v průběhu celé ražby. Ke správnému provedení jednotlivých činností je tedy nutné správně 

položit otázky, na který by měl monitoring poskytnout odpověď. [2] 
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4.5 Zásady zadání stavby 

 

Smlouvy pro stavby v podzemí, se oproti jiným smlouvám ve stavebnictví, vyznačují 

větší mírou rizika, které plyne z řady nejistot ohledně vstupních parametrů a okrajových 

podmínek v rámci budování těchto staveb. Jedná se o nejistoty plynoucí ze samotného 

prostředí, kde stavba probíhá. Při použití metody NRTM je horninové prostředí významné 

proto, že je součástí nosné konstrukce podzemní stavby. Využívají se tedy poznatky 

z přípravné fáze, kdy jsou postupně získávány informace o horninovém prostředí. Během 

ražby je využíván geotechnický monitoring, kdy se z jeho výsledků provádí zpětná analýza 

předpokladů se skutečnými podmínkami. Celý proces realizace stavby je provázán neustálým 

ověřováním předchozích kroků, což by mělo vést z hlediska technického, ekonomického i 

bezpečnostního k lepším výsledkům, ale do značné míry to ovlivňuje samotnou zadávací 

dokumentaci i kontrakt. S tím se pojí snaha investora o minimalizaci nákladů nutných na 

výstavbu a snaha dodavatele stavby o pokrytí veškerých nákladů spojených se stavbou, i 

získání přiměřeného zisku. Pomocí zadávací dokumentace by tak mělo dojít ke shodě mezi 

investorem a dodavatelem.   

 

Technologické třídy výrubu 

 

 Horninový masiv je nutno v předpokládané trase tunelu rozdělit do kvazihomogenních 

celků, kdy se pro každý určí způsob ražby a zajištění výrubu. Tyto údaje jsou popsány 

technologickou třídou výrubu (TTV), kde se jednotlivé celky zatřídí. Je to směrodatný 

ukazatel pro stanovení ceny. Po provedení geotechnického průzkumu se provedou předběžné 

odhady výskytu jednotlivých TTV. Na přesnosti tohoto odhadu závisí následný odhad celkové 

ceny díla. V zadávací dokumentaci musí být obsaženy jak definice jednotlivý TTV, tak 

předpoklad jejich zastoupení v trase díla. V zadávací dokumentaci by také měl být obsažen 

postup zatřídění horninového prostředí do kvazihomogenních celků a následné stanovení 

TTV, tak taky postup případných změn TTV oproti očekávání. V návaznosti na to souvisí 

definování postupů oceňování. V zadávací dokumentaci musí být také obsažen předpoklad 

chování horninového masivu během ražby. Tento předpoklad je pak během realizace 

ověřován a případně upravován na základě prováděného monitoringu. Ke stanovení celkové 

ceny díla je také nutno stanovit očekávané maximální deformace v průběhu ražby. Je nutno si 

definovat rozdíl mezi předpokládanými a mezními deformacemi. Zatímco předpokládané 
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deformace jsou využívány k tvorbě linie pro fakturaci provedených prací, mezní deformace je 

nutná pro definování stavu mezní přijatelnosti a havarijních stavů. Pro havarijní stav není až 

tak důležitá velikost samotné deformace, jako spíše rychlost, či zrychlení projevu deformace a 

charakter deformační křivky, který může ukazovat na ustálení deformací, nebo naopak na 

jejich rozvoj.  

 

Výkaz výměr  

 

Obsahem zadávací dokumentace je také výkresová část s teoretickými rozměry tunelu, 

které jsou podkladem pro stanovení výkazu výměr, jenž tvoří zásadní část dokumentace. 

Výkaz výměr slouží k fakturaci provedený prací, které oceňuje uchazeč o zakázku. U 

podzemních staveb se mohou vyskytnout odchylky oproti teoretickým rozměrům. V zadávací 

dokumentaci musí proto být stanovena pravidla k jejich ocenění, aby měli všichni uchazeči 

stejné podmínky a aby bylo možné porovnat jednotlivé nabídky. Během ražby podzemního 

díla mohou vzniknout odchylky teoretických rozměrů oproti původnímu projektu. Ty mají 

v zásadě tři základní příčiny. V horninovém masivu vznikají oproti předpokladům odlišné 

deformace, geologické složení výrubu má za příčinu vznik podmíněných nadvýrubů, nebo 

z důvodů zvolené technologie ražby vznikají technologické nadvýruby. V zadávací 

dokumentaci musí být stanovena pravidla pro oceňování takovýchto odchylek.  

 

 Rizika při nesprávném zadání stavby 

 

 Špatná zadávací dokumentace může způsobit značné problémy během realizace díla, 

jejichž řešení často ústí v soudní dohru, s citelnými ekonomickými ztrátami na obou 

zúčastněných stranách stavby. Nutná je znalost všech rizik, které se během výstavby mohou 

vyskytnout a jejich ošetření v zadávací dokumentaci.  

 

  

 Statický návrh  

 

 Ve statickém výpočtu musí být popsán výpočtový model a metodika výpočtů, včetně 

základního matematického aparátu. Ve výpočtech musí být jasně a zřetelně zaznačeny vstupní 

hodnoty celého modelu. Výpočty musí obsahovat mezní hodnoty přetváření, napětí, 
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deformační změny včetně jejich časového průběhu. Je zde uveden i rozsah předpokládaného 

použití technologie ražby, rychlost jejího postupu a provede se statické posouzení nadzemních 

objektů v zóně ohrožení ražbou. [2] 

  

 Fenner-Pacherovy křivky 

 

 Pro postup přetváření horninového prostředí po vyražení výrubu se používají Fenner-

Pacherovy křivky. Je na nich zaznačen potřebný odpor výztuže, který je nutný k zastavení 

radiálních deformací a zastavení přetváření výrubu. Vznik výrubu je zásah do rovnovážného 

stavu horninového prostředí a má za následek: 

 

 Deformaci výrubu z důvodů transformace tříosého stavu napjatosti na dvouosý, 

normálové napětí na líci výrubu se blíží nule. To má za následek, že obrys 

výrubu se stává plochou hlavních napětí. 

 Tlak podzemní vody ve výrubu je redukován na nulu, to má za následek 

vyplavování jemných částic horniny pomocí vody proudící do výrubu. 

 V okolí výrubu vznikají zóny rozvolnění, což má za následek snižování 

pevnosti horninového prostředí. Tyto zóny vznikají především při použití 

trhacích prací.  

 

Z křivky zobrazující chování horninového prostředí po vytvoření výrubu lze vyčíst, jak 

velká radiální deformace výrubu (konvergence) je nutná k obnovení rovnovážného stavu 

horninového prostředí. Z toho plyne, zda je nutné budovat výstroj, případně jakou, aby bylo 

dosaženo chtěných deformací.   
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Obrázek č.6: Průběh křivek přetvoření horninového prostředí: a) přirozená hornina, b) 

upravená hornina; 1-pružný průběh, 2 – pružně-plastický průběh, 3a,b překročení únosnosti 

horniny, 2a- zlepšení vlastností horninového prostředí (např. injektováním), 2b- zhoršení 

v důsledku trhacích prací, σ – napjatost v masivu, ΔR- přetvoření. 

 

Průběh křivek: 

 

 a1) v horninovém prostředí, kdy napjatost v okolí výrubu je menší než pevnost 

horniny. V takovémto případě není nutné zajišťovat výrub primárním ostěním, pokud 

není z nějakého důvodu potřebné omezit deformace. 

 a2)  v horninovém prostředí, namáhaném na hranici pevnosti. Lokálně může docházet 

k omezeným lomům. Výrub se může ještě sám stabilizovat bez zabudování 

primárního ostění, ale dochází k větším deformacím. 

 a3) horninové prostředí, zatížené na hranici své pevnosti. V důsledku ražby dochází ke 

vzniku trhlin a vypadávání bloků horniny. Bez vybudování primárního ostění a 

aplikace zlepšující kvalitu horninového prostředí, není samostabilizace výrubu 

možná. Sestupná větev (a) znázorňuje klesající napětí horninového prostředí 

v důsledku narůstajících deformací, stoupající větev (b) znázorňuje narůstající 

napjatost, jako důsledek vývoje tlaků z nakypření. 
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Z hlediska nutnosti zajištění výrubu primárním ostěním je směrodatná křivka a3). 

V tomto případě mohou nastat čtyři charakteristické případy: 

 

1. „Výstroj optimální tuhosti je zabudována v optimální době. Síla přenášená výstrojí 

je blízká možnému minimu (σ1 = σmin) , deformace výrubu jsou malé. 

2. Výstroj je zabudována příliš brzy a je příliš tuhá, proto přenáší nežádoucí velké síly 

při malých přetvořeních výrubu a nosnost horninového prostředí není využita (σ2 > 

σmin). 

3. Výstroj optimální tuhosti byla zabudována příliš pozdě, musí proto přenést velké síly 

a deformace výrubu jsou příliš velké (σ3 >> σmin). 

4. Výstroj nedostatečné tuhosti je zabudována příliš pozdě. Konvergence výrubu 

neustávají, tlak horniny narůstá a může dojít ke kolapsu, pokud se výstroj výrubu 

včas nezesílí zabudováním dalších prvků“ [3] 

 

Sklonem čar 1, 2, 3 a 4 je vyjádřena tuhost výstroje. Platnost uvedených zásad je pouze 

obecná. V případě aplikace v reálném horninovém prostředí, chybí měřítko času a velikosti 

sil. Ty jsou doplněny pomocí měření in situ, během ražby průzkumné štoly, nebo samotného 

díla. 
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   Obrázek č.7: Závislost mezi dobou zabudování výstroje, jeho zatížení a přetvoření 

(Fenner-Pacherova křivka). σ – napjatost okolo výrubu, ΔR – přetvoření výrubu, T – 

časový průběh, 1 až 4 – charakteristické případy vztahu napjatosti a přetvoření 

 

 

Z důvodu spolupůsobení sil a deformací výrubu je důležitý i typ dočasné výztuže. Lze ji 

rozdělit: 

 

 Aktivní dočasná výstroj – především předháněné vyztužovací prvky 

(mikropilotový deštník, ochranný deštník z jehel), nebo opatření, zlepšující 

horninové prostředí (zmrazování). Tyto metody stabilizace výrubu začínají 

působit hned po své aplikaci a dokážou reagovat i na malé deformace. 

 Pasivní dočasná výstroj – výdřeva, oblouky s pažením, stříkaný beton, 

nepředpjaté kotvy. Výrub se stabilizuje až postupně, při větších deformacích.  

 



33 

 

  

         Obrázek č.8: Vliv typu dočasné výstroje na stabilizaci výrubu. a) aktivní výstroj, b) 

pasivní výstroj; 1 – časový průběh přetváření nezajištěného výrubu, 2 – začátek přetváření po 

zabudování výstroje, 3 (4) – ovlivnění přetváření výrubu aktivní (pasivní) výstrojí. [3] 

 

 

 

 

4.6 Zásady realizace stavby 

 

Pro zvládnutí úspěšné stavby je nutno angažovat odborníky s dostatečnými teoretickými 

i praktickými znalostmi. Zajištění činnosti trvalého stavebního dozoru externí organizací, 

pověřit nezávislou konzultační firmu výkonem supervize a ve smlouvě o dílo uzavřít dohodu 

o řešení jednotlivých sporů, které vznikají během výstavby.  

 

Aplikace NRTM na stavbě 

 

Nová rakouská tunelovací metoda patří mezi konvenční metody výstavby tunelů, pro 

které je typická cyklická organizace prací a snaha o co nejefektivnější zapojení horninového 

prostředí jako nosného prvku díla.  
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Obrázek č.9: Postup výstavby tunelu ve skalních horninách 

 

 

 

NRTM je univerzální metoda, vhodná do širokého spektra geologických podmínek. Pro 

rozpojování hornin lze použít: 

 

 Ražbu s použitím trhavin 

 Mechanické (strojní) ražení 

 

Pomocí trhacích prací jsou rozpojovány skalní horniny. Lze rozpojovat plný profil díla, 

nebo jen část profilu s následným mechanickým dočištěním obrysu díla. Mechanické 

rozpojování se volí v méně pevném prostředí, kdy k tomuto účelu lze použít výložníkové 

frézy, tunelové bagry a hydraulická kladiva (impaktory), které jsou upevněny na různých 

podvozcích. 
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Postup při ražbě za pomoci trhacích prací: 

 

 Vrtání vrtů pro nálože trhan podle předepsaného vrtného schématu, 

 Nabíjení vrtů trhavinou a aktivace roznětové sítě, 

 Odpal náloží trhaviny a větrání, 

 Prohlídka čelby a odstranění nežádoucích následků odpalu (uvolněné bloky 

horniny ve stropu, stěnách a čelbě výrubu), 

 Nakládání a odvoz rozpojené horniny (rubaniny), 

 Měřící kontrola směru ražení a průřezu výrubu, 

 Zajištění výrubu dočasnou výstrojí (primární ostění) 

 

 

Obrázek č. 10: Strojní vrtání vývrtů pro nálože 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Postup při strojní ražbě je obdobný, jen je místo rozpojení horniny trhavinou využito 

strojních zařízení.  

 

 

     Obrázek č.11:   Mechanické rozrušování horniny  

 

Členění výrubu 

 

Tunel je možno razit na tzv. plný profil, nebo výrub členit na jednotlivé části, které jsou 

raženy postupně. Výrub lze členit vodorovně, svisle, kombinací obou způsobů. Vodorovné 

členění se volí z prováděcích důvodů, popřípadě z důvodu stability čelby. Svislé členění u 

tunelů velkých profilů z důvodů jak stabilizačních, tak prováděcích. Svislé členění čelby 

snižuje deformace na povrchu a negativní dopad na okolí stavby.  Důvody pro členění výrubu 

jsou především: 

 

 Geologických a geotechnických (nedostatečná stabilita výrubu, velikost 

deformací, zmenšení plochy čelby), 

 Z důvodů prováděcích- schopnost strojů obsáhnout prostor celé čelby (výška 6 

až 7 m, šířka 8 až 12 m). 
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                       Obrázek č. 12: Možnosti členění výrubu 

  

 

 

 

 

Primární ostění 

 

Hlavním konstrukčním prvkem primárního ostění je stříkaný beton v kombinaci 

s výztužnými ocelovými sítěmi, různých průměrů ok a drátů, případně kombinace stříkaného 

betonu s rozptýlenou výztuží, takzvaný drátkobeton. Důležitou součástí stříkaného betonu 

jsou různé chemické přísady, zajišťující rychlost tuhnutí a tvrdnutí aplikovaného betonu. 
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        Obrázek č. 13: Aplikace stříkaného betonu primárního ostění 

 

Definitivní ostění 

 

Definitivní (sekundární) ostění tunelu je realizováno proudovou metodou, většinou 

v následujícím pořadí operací: 

 

 začištění dna tunelu a zhotovení podkladu pod hydroizolaci;  

 zřízení drenážního systému za izolací (v místech významných přítoků podzemní 

vody do profilu tunelu);  

 provedení hydroizolace dna tunelu;  

 betonáž dna tunelu nebo základových patek pod klenbu tunelu;  

 úprava povrchu primárního ostění klenby tunelu pod izolací;  

 provedení izolace tunelu – deštníková s kvalitním drenážním systémem (bez 

izolace dna tunelu);  

 celoplošná hydroizolace s pojistným systémem, hydrostaticky odolná;  

 provedení výztuže definitivního ostění; 

 betonáž definitivního ostění tunelu;  

 ošetřování betonu;  

 případný nátěr povrchu tunelu, záleží na projektových požadavcích 

 



39 

 

 

Obrázek č.14: Bednící posuvná forma pro budování sekundárního ostění 

 

Hydroizolační systém tunelu se navrhuje s ohledem na vlastnosti zvodnění horninového 

prostředí v okolí tunelu. Důležitými faktory jsou: výška hladiny podzemní vody, výskyt 

tlakové podzemní vody a možnost gravitačního odvodu vody pomocí drenážního systému ven 

z tunelu. K návrhu celoplošné izolace s pojistným systémem se přistupuje v případech, kdy je 

tunel trvale pod hladinou podzemní vody, nebo je ohrožen výskytem tlakové podzemní vody. 

 

K budování definitivního ostění je využívána soustava plošin a bednění: 

 

 plošina pro provedení profilace primárního ostění 

 plošina sloužící k provedení hydroizolační vrstvy 

 plošina pro aplikaci výztuže definitivního ostění 

 pojízdný bednící vůz, délky 7,5 až 12,5 m. Je vybaven rozdělovačem betonu pro 

postupné betonování a po obvodu formy příložnými vibrátory. 

 plošina pro ošetřování betonu 
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Při dokončovací betonáži klenby tunelu je důležité sledovat tlakování betonu. Správný 

tlak betonové směsi má pro tento úkol dominantní vliv. Podtlakování betonové směsi má za 

následek nedobetonování klenby a naopak přetlakování může poškodit plášť bednícího vozu.  

Z provozních důvodů je vhodné provádět výstavbu definitivního ostění až po skončení prací 

s ražbou tunelu v celé jeho délce. V případě, kdy z realizačních důvodů dojde k souběhu 

realizace sekundárního ostění a provádění ražby, obvykle vzrůstají náklady spojené 

s výstavbou. [2], [3] 

 

Provozní a energetické zajištění výstavby tunelu 

 

Již v době přípravy tunelu je nutno myslet na všechny provozní a energetické otázky 

ohledně realizace stavby. Všechny tyto náležitosti by měly být obsaženy ve stavebním 

povolení pro výstavbu tunelu. 

  

Rizika během výstavby tunelu 

 

Výstavba tunelů probíhá v přírodním prostředí, z toho vyplývá, že hlavní rizika nelze 

nikdy vyloučit, jen se je pokusit maximální snahou eliminovat. Vlastnosti a chování 

horninového masivu nelze nikdy s jistotou přesně stanovit, jedná se jen o prognózu stavu, 

kterou potvrdí až postup ražby. Mezi hlavní rizika při realizaci tunelu patří: 

 

 ztráta stability tunelového portálu, zřícení portálu  

 zřícení stropu (horninové klenby) tunelu na čelbě, jejímž důsledkem může být: – 

nadměrný nadvýlom – propadnutí stropu tunelu až na povrch  

 vypadnutí čelby tunelu, nízká stabilita čela tunelu  

 růst dna tunelu, zabořování ostění do měkkého podloží při neuzavření dna 

tunelu  

 nadměrný růst konvergencí – svírání profilu tunelu, deformace primárního 

ostění  

 nadměrný přítok podzemní vody do tunelu  

 náhlý průval vody, bahna, tekutého písku do tunelu  

 výron nebezpečných plynů do tunelu – metan – zemní plyn z porušeného potrubí 

– CO2  
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 výskyt bludných proudů při používání trhací práce s el. roznětem  

 nadměrné poklesy povrchu nad tunelem a jejich vliv na nadzemní zástavbu a inž. 

sítě  

 seismické účinky a jejich vliv na nadzemní zástavbu a inž. sítě  

  stržení (zničení) pramenů vody v okolí tunelu  

 poškození a znečištění vodotečí v blízkosti tunelu vypouštěnou důlní vodou, která 

může mít výrazně změněný chemismus (výluhy z betonu)  

 škody způsobené tlakovými injektážemi při zpevňování horninového masivu nebo 

injektáži kotev (poškození inž. sítí, zvednutí povrchu)  

 nevhodně zvolená a provedená izolace tunelu a zatékání do tunelu  

 poškození izolace tunelu během následných operací až do provedení definitivní 

obezdívky  

 přetlakování při závěrečné fázi betonáže klenby tunelu (možnost deformace 

pláště bednicího vozu)  

 

Včasná identifikace geotechnických rizik je neúčinnější opatření proti případným 

haváriím. Důkladným geotechnickým monitoringem, správným vyhodnocováním jeho 

výsledků a včasným přijímáním technických, bezpečnostních a technologických opatření, lze 

realizovat ražbu díla s minimalizací rizik. Zhotovitel má za úkol vypracovat technologické 

postupy a havarijní plány, které musí zpracovat v souladu s příslušnými báňskými předpisy. 

Investor (technický dozor investora) musí důsledně kontrolovat dodržování těchto postupů na 

stavbě. 

 

Materiál s názvem „The Joint Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works 

in the UK“, publikovaný britskou tunelářskou společností v záři 2003 ve Velké Británii, je 

první ucelená směrnice pro stanovení a řízení rizik. Tento dokument vznikl spoluprací 

asociace britských pojišťoven a BTS (britskou tunelářskou společností). Jedním z hlavních 

důvodů byl kolaps při realizaci rychlodráhy „Heathrow Express“, který způsobil pojišťovnám 

velké ztráty, ale i jiné menší pojistné události.  

 

Další důležitou součástí realizace díla pomocí metody NRTM je geotechnický 

monitoring. [2] 
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5 Monitoring při ražbě pomocí NRTM 

 

Nedílnou součástí ražení tunelů konvenčními metodami je geotechnický monitoring. 

Jeho správné provedení a interpretace získaných dat je důležitá při ražbě observační metodou, 

kdy v daných podmínkách nelze předem s jistotou předvídat odezvu horninového masivu. 

Průběh výstavby je průběžně sledován a další průběh ražby a zajištění výrubu primárním 

ostěním je upravováno podle skutečného chování výrubu a horninového masivu. Monitoring 

se skládá ze souboru měření a pozorování, které jsou zaměřeny na sledování a kontrolu reakce 

horninového prostředí během ražby tunelu a na ověření účinnosti zvolených opatření 

k zamezení negativních důsledků stavební činnosti v okolí budované stavby.  

 

Měření probíhá až po schválení dokumentace, která může být případně doplňována 

v průběhu výstavby. Sleduje se také stabilita svahů předportálových zářezů. 

 

Geotechnický monitoring nerealizuje přímo stavební firma, nýbrž si k tomu najímá 

organizace, které se specializují přímo na geotechniku. Tyto organizace jsou vybírány 

prostřednictvím výběrového řízení. Jejich práce začíná již před zahájením stavby (již před 

získáním stavebního povolení). U staveb, které se realizují v zastavených oblastech, se také 

před jejich zahájením provádí technické zhodnocení okolních staveb (podzemních i 

nadzemních), které by mohly tyto stavby ovlivnit. „Monitoring se provádí po celou dobu 

výstavby až po kolaudaci stavby a odstranění kolaudačních závad, resp. pokud nedošlo 

k úplnému ustálení přetváření horninového prostředí.“ K realizaci monitoringu je nutné 

vycházet z projektu geotechnického monitoringu, který je součástí dokumentace pro stavební 

povolení. Firma, která zvítězí ve výběrovém řízení, pak na základě této dokumentace zpracuje 

realizační projekt geomonitoringu.  

 

Geotechnický monitoring by měl sloužit k optimalizaci postupu výstavby, zejména:  

 

 Poskytnutí podkladů pro optimalizaci navržené konstrukce primárního a 

sekundárního ostření, a tím i zhospodárnění výstavby, 

 Ověřování platnosti geomechanického modelu použitého při návrhu ostění a jeho 

úprava zpětnými analýzami, 

 Zajištění mechanizmu řízení a kontroly kvality při realizaci podzemního díla, 
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 Získání informací pro řízení geotechnických rizik, která při ražení nastávají, 

 Plnění požadavků vedoucích k zajištění bezpečnosti práce. [2], [3], [13] 

 

 

5.1 Metody geotechnického monitoringu 

Geotechnický monitoring je využíván především ke kontrole technologického 

postupu během ražení. Věnuje se následujícím činnostem: 

 

 Zjišťování skutečných geotechnických podmínek na čelbě a zatřídění 

horninových prostředí do technologických tříd výrubů, 

 Sledování deformací (konvergencí) výrubu a primárního ostění, 

 Měření napjatosti na kontaktu horninové prostředí – primární ostění a uvnitř 

primárního ostění, 

 Měření napjatosti a přetvoření v horninovém prostředí v okolí výrubu a ve 

svazích předzářezů, 

 Měření změn hladiny podzemní vody, resp. Vodního režimu v důsledku ražení a 

po zhotovení (hydroizolaci) ostění v tunelu, 

 Sledování deformací na povrchu nad raženým dílem („poklesová kotlina“), 

 Sledování seizmických účinků trhacích prací na horninové prostředí a primární 

ostění. 

 

Zmíněná měření probíhají jak v podzemních, tak v nadzemních oblastech, a to 

v návaznosti na postup při ražení. K vyhodnocení měření dochází ihned, protože na jejich 

výsledcích závisí posouzení kvality horninového prostředí a následné předpovězení, jak bude 

horninové prostředí na ražbu reagovat. Poté se případně stanoví opatření, pomocí nichž lze 

předejít možným budoucím haváriím. Ke správnému posouzení výsledků měření je nutné, aby 

byl na stavbě trvale přítomen geotechnik (nebo jejich skupina), který je zodpovědný i za 

přesnou dokumentaci nadvýlomů. Výsledky z měření jsou zaznamenány buď v číselné, nebo 

v grafické podobě, a po dokončení stavby jsou stavební firmou nebo jejím investorem 

archivovány. Geotechnické měření a pozorování mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé.  
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Popis jednotlivých metod 

 

 Geotechnická dokumentace čelby 

 

Dokumentace čelby je prováděna po každém záběru ražby. Do připravených 

formulářů se zobrazením průřezu díla se graficky zaznačí úložné poměry na ploše čelby. 

Zaznačí se typ horniny, směr a sklon hlavních systémů ploch nespojitosti, jejich četnost, 

rozevřenost a druh výplně. Zaznačí se místa průsaku podzemní vody a vydatnost těchto 

přítoků. Zaznačí se i místa případných technologických – zaviněných nadvýlomů. Na líci 

výrubu a na čelbě se provedou orientační zkoušky pevnosti horniny za použití odrazového 

kladívka, nebo se z čelby odeberou vzorky pro zkoušku pevnosti. V zahraničí je tato metoda 

upřednostňována před metodou zkoušení odrazovým kladívkem, protože lze jednoduchým 

propočtem stanovit orientační hodnotu pevnosti v prostém tlaku. Takto získané podklady 

slouží k operativnímu zatřídění horninového prostředí do technologických tříd. 

  

V současné době se spíše než manuální dokumentace geologického prostředí čelby 

využívá stereofotodokumentace, kde za pomocí dvou barevných kamer nebo fotoaparátů 

pořídí snímky čelby a získané záznamy se stávají trvalou součástí dokumentace stavby. 
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   Obrázek č.15: Pasport dokumentace čelby 

 

 Měření konvergencí výrubu  

 

Hlavním principem měření konvergence je měření změn vzdáleností mezi dvěma pevně 

ukotvenými body. V tunelech jsou tyto body osazeny na líci výrubu a měření konvergencí je 

použito s cílem kontroly stability výrubu raženého díla. Toto měření je nedílnou součástí 

výstavby tunelů pomocí NRTM. Na základě měření lze zpracovat optimální návrh primárního 

ostění a určení vhodného času na budování sekundárního ostění. 

 

Měřičský profil je nutno osazovat co nejblíže čelbě, protože k deformacím horninového 

prostředí dochází již před čelem výrubu. Měřící body se osazují na výztužní sítě, ještě před 

aplikací vrstvy stříkaného betonu. V případě měření napjatosti v horninovém masivu bývají 

měřící značky osazovány do krátkých kotevních vrtů. Při ražení díla plným profilem bývá 
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v měřičském profilu obvykle 5 bodů, při ražbě s členěním výrubu bývá použito 3 až 5 bodů, 

které jsou rozmístěny v kalotě a opěřích. Vždy záleží na velikosti raženého díla. 

Vzdálenosti jednotlivých měřičských profilů se určují na základě kvality horninového 

prostředí. Dále je nutno určit intervaly samotného měření, které jsou určeny v projektu 

geotechnického monitoringu. Intervaly musí odpovídat rychlosti posunů měřených bodů a 

měření je nutno opakovat při každém zásahu do horniny a výsledky okamžitě vyhodnotit.  

 

Dříve se měření prováděla pomocí mechanických konvergenčních přístrojů – 

pásmovým konvergometrem, konvergenční stojkou, nebo bassettovým konvergenčním 

systémem. Tyto metody se dnes používají pouze při menších ražbách, především štol. Při 

ražbě tunelů se používá optické konvergenční měření, které je prováděno automatickou 

stanicí, která umožňuje automatické zaměřování, zpracování výsledků měření a jejich dálkový 

přenos. 

 

 

Obrázek č.16:  Výstup měření konvergencí 
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 Měření sedání povrchu 

 

Monitoring poklesové kotliny se prování jak v podélném směru, tak i ve 

směru rovnoběžném s osou tunelu. Je realizován přesnou nivelací, která může být dle potřeby 

doplněna konvergenčním měřením, nebo extenzometrickým měřením ve svislých vrtech. 

Šířka poklesové kotliny je závislá hlavně na výšce nadloží, velikosti raženého díla, geologii 

v trase tunelu a zvolené technologii ražby.  

 

K deformacím horninového prostředí dochází před čelbou ve směru ražby, je nutno 

tomuto faktu podřídit i měření poklesové kotliny. Měření by mělo začínat v dostatečném 

předstihu před samotnou ražbou i o několik desítek metrů. Je nutno stanovit šířku 

předpokládané poklesové kotliny a maximální sednutí nadloží. Toto měření je prováděno 

především v případech s nízkým nadložím, v případě povrchové zástavby v místě poklesové 

kotliny nebo jejím blízkém okolí a v případě, kdy tunel kříží komunikaci na povrchu, nebo 

v oblasti nadloží díla.  

 

Měření deformací povrchu plní dva účely: 

 

 Krátkodobý monitoring, který je realizován z důvodů bezpečnosti v oblasti aktuální 

polohy čelby. 

 Dlouhodobý monitoring, realizovaný v zóně ohrožení povrchové zástavby a je 

prováděn v dlouhých intervalech i po skončení ražby, podle projektu monitoringu. 

 Měření deformací horninového prostředí 

 

Při měření přetvoření horninového masivu za obrysem díla jsou využívány hlavně 

víceúrovňové extenzometry. Vrty pro osazení měřícího zařízení mohou být realizovány přímo 

z profilu díla, nebo jako svislé vrty z povrchu. Při měření z povrchu lze zjistit přetvárné 

procesy v předstihu před čelbou a tyto měření využít i pro stanovení sedání povrchu.  

 

Extenzometry měří posun uvnitř horninového prostředí, ve směru osy vrtu. Jejich 

základním principem je změna polohy hlavy extenzometru vůči kotvě. Víceúrovňové 

extenzometry mají na rozdíl od jednoúrovňových několik kotevních bodů v různých 

hloubkových úrovních. Měřící zařízení se osazují do míst, kde se předpokládá narušení 
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rovnovážného stavu, především v oblasti se skalní horninou. Dále se umisťují do míst, které 

zastupují jednotlivé kvazihomogenní celky masivu. Obvykle bývá prováděno tři až pět vrtů. 

Při osazování zařízení zevnitř raženého díla se volí takové místa, kterých nelze dosáhnout 

z povrchu. Vrty pro osazování extenzometrů mají v měřičském profilu vějířovité uspořádání a 

měly by se umisťovat co nejblíže čelby. Měřičský profil je tvořen minimálně třemi vrty, 

měření se provádí ve stejných intervalech jako měření konvergencí a extenzometrický 

měřičský profil se kombinuje s konvergenčním.  

 

Extenzometrické měřičské profily jsou na stavbě budovány ve vzdálenostech několika 

desítek až stovek metrů a měření nejsou prováděna v takovém množství jako konvergenční 

měření. 

 

 Měření kontaktních napětí a napjatosti v ostění tunelu 

 

Základním vstupním údajem pro navrhování tunelového ostění je průběh rozdělení tlaků 

po obvodu výrubu. Tyto potřebné hodnoty získáme přímým měřením tlaků/napjatosti 

působící mezi ostěním a horninou. Matematický model, vytvořený z měřených údajů o 

přetvoření ostění, nemůže poskytovat adekvátní informace o průběhu napětí v ostění, jelikož 

se jedná o dvě rozdílné veličiny, které nemohou být zpracovány v jednom matematickém 

modelu. Přímé měření tlaků a napětí je složitější proces, než měření deformací výrubu a 

poskytuje také méně spolehlivé výsledky.  

 

Způsoby měření napětí a tlaků v ostění tunelu: 

 

 Měření hydraulickými snímači tlaku. Jedná se o přímou metodu měření, kdy 

jsou snímače osazovány mezi ostění a líc výrubu, nebo přímo do primárního 

ostění a to v různých místech a různých směrech. Nutná je vhodná volba 

snímače, který musí mít adekvátní tuhost k předpokládaným měřeným 

hodnotám prostředí a při jeho osazování nesmí dojít k porušení napjatosti 

prostředí. 

 

 Měření strunovými deformetry, kterými se měří přetvoření. Jedná se o nepřímou 

metodu určení napětí. Z naměřených hodnot přetvoření se následně vypočítá 
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napětí v masivu. Pro úspěšné měření touto metodou je nutno znát modul 

pružnosti betonu primárního ostění. Pomocí Hookova zákona je pak možno 

přetvoření v ostění přepočítat na napětí. Důležitým předpokladem je vhodné 

umístění samotného měřícího zařízení. Proto je vypočítaná napjatost považuje 

pouze za orientační hodnotu i přes to, že měřené deformace jsou spolehlivé a 

přesné údaje, sloužící k určení přetváření ostění. 

 

 Měření plochými lisy v odlehčovacích vrubech. Jedná se o přímou metodu 

určení napjatosti v ostění nebo na stejně výrubu. Mezi dva zaměřené body 

v ostění, které jsou orientovány kolmo k ose díla, se vyřízne odlehčovací vrub, 

kolmý ke spojnici obou bodů. Do vrubu se vloží plochý lis, ve kterém se vyvolá 

tlak, potřebný k ustálení měřených bodů v původní poloze. Tlak, který bylo 

nutno vyvolat k dosažený výchozího stavu je tlakem působící v hornině nebo na 

ostění kolmo k vrubu. Tato metoda je vhodná k ověření předpokladů 

matematického modelu, ne k pravidelnému monitoringu během ražby díla. 

 

 Monitoring podzemních vod 

 

Cílem monitoringu je stanovení množství vody přitékající do raženého díla během 

stavby, zjištění chemického složení a teploty podzemní vody, měření tlaků, kterými je pak 

zatěžováno ostění tunelu a měření změn hladiny podzemní vody, zapříčiněné výstavbou 

tunelu.  

 

Díky monitoringu teploty přitékající podzemní vody do profilu díla můžeme zjistit její 

původ. Změna teploty vody, odpovídající klimatickým podmínkám na povrchu napovídá, že 

přítoky jsou způsobeny průsaky povrchových toků a srážek. Naopak zvýšená, nebo konstantní 

teplota vody s vyšším obsahem mineralizovaných látek vypovídá o hlubinném původu 

podzemních vod. [3], [13] 
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5.2 Využití výsledků geotechnického monitoringu 

 

Naměřené výsledky jednotlivých geotechnických měření se posílají do kanceláře 

geotechniků na stavbě, kteří výsledky uloží do databáze a průběžně je vyhodnocují. Měřené 

veličiny se zpracují do grafů, ze kterých je pak čitelný časový průběh změn jednotlivých 

měřených veličin. Výsledky jsou mezi sebou porovnávány a jsou přístupny všem účastníkům 

výstavby.  

 

Vyhodnocení jednotlivých měření má následující funkce: 

 

 Výsledky konvergenčních měření, podávající objektivní obraz o tom, zda a kdy 

došlo k obnovení rovnovážného stavu v horninovém prostředí v okolí výrubu. 

Pokud k ustálení konvergencí nedochází, signalizují rovněž, že je třeba výztuž 

doplnit dalšími prvky k zajištění stability výrubu (např. kotvy); 

 Asymetrické konvergence, nasvědčující o asymetrické stavbě horninového 

masivu, resp. O neidentifikované poruchové zóně za lícem výrubu; 

 Vychylování vektorů posunů konvergenčních bodů z roviny kolmé k podélné 

ose tunelu, signalizující změny podmínek v masivu před čelbou do vzdálenosti 

až 1,5 D. To umožní včas rozhodnout o případných změnách v zajišťování 

výrubu.  

 Extenzometrická měření, dávající objektivní obraz o rozsahu oblasti 

v horninovém prostředí ovlivněné ražením; 

 Komplexní každodenní vyhodnocení výsledků monitoringu, umožňující na 

základě dnes u existujících vyhodnocovacích programů stanovit např. i stupeň 

využití mladého stříkaného betonu primární ostění v každé časové fázi výstavby, 

tj. porovnat aktuální velikost tlaku horniny s aktuální pevností stříkaného 

betonu. [2], [3] 
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5.3 Monitoring po ukončení stavby 

 

Monitoring po ukončení samotné stavby má za úkol stanovit skutečný vliv výstavby 

podzemního díla na objekty v nadloží a posouzení důsledků. Před začátkem výstavby se 

zaměří výchozí stav (nulový) a po monitoring se provádí během celé realizace díla i po jejím 

skončení. Výsledky slouží jako podklad pro posouzení rozsahu škod na nemovitostech a 

objektech v okolí výstavby. Před zahájením úkonů samotného monitoringu je nutno 

vypracovat podrobnou pasportizaci skutečného stavu objektů v předpokládané zóně ohrožení. 

Tento pasport je nutno vypracovat před zahájením výstavby.   

 

Sleduje se: 

 

 Chování a stav objektů v zóně ohrožené sedáním a účinnost případných opatření 

k zamezení negativních dopadů realizace podzemního díla na povrchovou 

zástavbu  

 Monitoring podzemních inženýrských sítí v místě zasaženém stavbou  

 Stabilita okolních přírodních či umělých svahů  

 Ovlivnění režimu podzemních vod díky výstavbě. Tyto změny můžou mít 

dočasný, nebo i trvalý charakter (hladina podzemní vody, vydatnost pramenů) 

 

Realizace monitoringu je dlouhodobá a probíhá v řádech několika let. Před prováděním 

monitoringu a před začátkem realizace stavby se osadí síť kontrolních bodů na budovách a 

objektech v zóně zájmu provádění předpokládaného monitoringu a dopadů výstavby. Výchozí 

stav se zaměří minimálně třemi měřeními, prováděnými v týdenních intervalech.  

 

Na správném provedení a vyhodnocení geotechnického monitoringu závisí řada věcí, 

především bezpečnost během výstavby ať už v podzemí, tak i v zóně možného ohrožení na 

povrchu, tak i ekonomické hledisko stavby. [2], [3] 
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6 Závěr  

 

Cílem bakalářské práce bylo shrnout a popsat historii, principy a praktické využití Nové 

rakouské tunelovací metody při výstavbě tunelů a podzemních děl v České republice. 

 

První kapitola byla věnována uvedení do problematiky NRTM a především její definici. 

V další kapitole byla přiblížena historie používání této metody při výstavbě podzemních děl 

v České republice. Je zde popsáno proč historie NRTM v České republice nesahá tak dalece, 

jako v jiných státech a následně, kdy se o této metodě začíná mluvit u nás. Jsou zde zmíněny i 

první liniové stavby realizované na našem území pomocí této metody.  

 

Třetí kapitola byla zaměřena na významné podzemní stavby budované pomocí NRTM 

v České republice. Vzhledem k množství podzemních staveb, které byly vystavěny po roce 

1989, tedy v období největšího rozmachu NRTM v ČR, byly vybrány a blíže specifikovány tři 

tunely, které jsou charakteristické nějakou zajímavostí, z období jejich výstavby. 

 

Následující kapitola se již blíže věnovala principům a zásadám, které jsou důležité pro 

používání NRTM.  Byly zde vymezeny principy geomechanické, technologické a organizační 

a smluvní, které se v rámci metody vzájemně prolínají. Dále pak zásady nutné pro přípravnou 

fázi stavby, pro fázi jejího zadání a následně pro fázi realizace. Ke správnému vybudování 

podzemního díla je potřebné tyto zásady dodržovat a také zajistit jejich plynulou návaznost. 

 

Poslední, pátá kapitola se týkala geotechnického monitoringu při ražbě za pomoci 

NRTM. Kapitola se věnovala vymezení postupu monitoringu při ražení, kdy se používá a kdo 

jej provádí.  Následně zde byly popsány metody geotechnického monitoringu při používání 

NRTM a jak jsou vyhodnocovány jeho výsledky, včetně jejich využití. Krátce byl popsán i 

monitoring po ukončení stavby.  

 

 Jak je v bakalářské práci popsáno, pro úspěšnou výstavbu pomocí  metody   NRTM  je 

nutné splnit všechny její specifika, které vedou k dosažení maximální efektivity budování díla 

při minimalizaci nákladů a rizik. Od roku 1989 bylo v ČR vyraženo přibližně 30 km tunelů za 

použití metody NRTM.
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