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Summary 

This Bachelor thesis deals with the technical solutions of construction V.A., the 
extension of the subway line „A“ from station Dejvická to station Motol. In the 
introduction to the work is presented brief characteristics of buildings with individual pie 
segments and objects. Work continues on a simplified description of the geological and 
hydro-geological conditions in the route. It is considered to be directional and inclination 
leadership of the future subway. Furthermore, the text will give the used technologies of 
mintage of tunnels and stations and the assessment and evaluation of the risks in the 
construction. The conclusion summarizes the findings in the processing of the Bachelor 
thesis and provides a short reflection on the mutual interactions of geology, project, and 
construction. 

 

 

Keywords: subway, tunnel heading, stope, segmental ring, project documentation, NRTM, 
TBM-EPBS, geotechnical monitoring, shale, sandstone, the Ordovician period, the 
Cretaceous period 

 

 

Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá technickým řešením stavby V.A prodloužení metra 
trasy „A“ ze stanice Dejvická do stanice Motol. V úvodu je prezentována stručná 
charakteristika stavby s jednotlivými dílčími úseky a objekty. Práce pokračuje 
zjednodušeným popisem geologických a hydrogeologických poměrů v trase. Dále je 
posuzováno směrové a sklonové vedení budoucího metra. Dále se text věnuje použitým 
technologiím ražby tunelů a stanic (NRTM, TBM-EPBS) a přechází do posouzení a 
zhodnocení rizik při výstavbě. Závěr shrnuje poznatky při zpracování bakalářské práce a 
poskytuje krátké zamyšlení nad vzájemnou interakcí geologie, projektu a realizace stavby. 
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P Ř Í L O H Y 



SEZNAM  použitých  zkratek 

 

cef  efektivní soudržnost zeminy (kPa) 

Edef  modul přetvárnosti základové půdy (MPa) 

φef  efektivní úhel vnitřního tření (°) 

Ic  stupeň konzistence (1) 

υ  Poissonovo číslo (1) 

pz  geostatická napjatost, tlak horninového masivu (kPa) 

px  boční primární tlak horninového masivu (kPa) 

pv  hydrostatický tlak (kPa) 

pTBM  tlak vyvozený hydraulickými lisy o konec ostění (kPa) 

ƍn  objemová hmotnost horniny (zeminy) v přirozeném uložení (kg.m-3) 

ČGÚ  Český geologický ústav 

ČNI  Český normalizační institut 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

ČVUT  České vysoké učení technické 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí (nově: Projektová dokumentace pro 
ohlášení stavby) 

DSP Dokumentace pro stavební povolení (nově: Projektová dokumentace 
k žádosti o stavební povolení) 

DVZ Dokumentace pro výběr zhotovitele (nově: Projektová dokumentace pro 
provádění stavby) 

DRS Dokumentace realizace stavby (nově: Projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby) 

FN Fakultní nemocnice 

IGP inženýrskogeologický průzkum 

KC1 křída – cenoman – perucké souvrství 



KC2 křída – cenoman – korycanské souvrství 

KT1 křída – spodní turon 

KT2 křída – střední turon 

OBz ordovik – stupeň Beroun – záhořanské souvrství 

LK levá kolej 

MD Ministerstvo dopravy České republiky 

NN vedení nízkého napětí 

NRTM Nová Rakouská tunelovací metoda 

NTL nízkotlaké plynovodní potrubí 

PK pravá kolej 

QTS index klasifikace dle Tesaře (1977) 

SO stavební objekt 

SPN Státní pedagogické nakladatelství 

ST staniční část  

STL středotlaké plynovodní potrubí 

TBM-EPBS tunelovací stroj – zeminový plnoprofilový štít s tlakovou kontrolou čelby 
(Tunel Boring Machine – Earth Pressure Balance Shield) 

TGT Technologická část 

TKP Technicko – kvalitativní podmínky 

TP Technické podmínky 

TT Technologická třída 

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

ÚRS Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1. ÚVOD 

Předkládaná Bakalářská práce má za úkol pojednat o vztahu přípravných prací – 

inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů k projektovým podkladům. Projekt 

ve všech svých stupních je určující pro volbu vhodné, hospodárné a bezpečné technologie 

výstavby podzemních objektů v daném území a čase. 

 Při pohledu na situaci jednotlivých tras pražského metra snadno zjistíme, že tak jak 

se zvětšuje a rozšiřuje pražská aglomerace dále od svého centra, tak se zvyšuje potřeba 

efektivní dopravní obslužnosti území. Praha se v posledních letech značně rozrůstá o tzv. 

satelitní komplexy, kde lidé hledají útočiště pro klidné bydlení a chvilky odpočinku, 

zároveň však odmítají odtržení od výdobytků vyspělé a moderní společnosti. 

V době nedávno minulé jsme zaznamenali rozšíření trasy „B“ do prostoru městských částí 

Vysočany, Hloubětín a Černý Most. Vyvstala potřeba zajistit účinnou a pohodlnou 

dopravní obslužnost pro jihozápadní okraj Prahy, odkud vede významná dopravní tepna na 

západ naší vlasti a dále do západní Evropy, tj. městské obvody Radlice, Jinonice, Stodůlky 

a Zličín. Právě Zličín je svými obchodními a podnikatelskými aktivitami zásadní pro 

západní část městské aglomerace. Neméně významným prodloužením tras metra byla 

realizace trasy „C“ do severní části Prahy, do lokalit Troja, Kobylisy, Prosek a Letňany. 

Tímto protažením trasy „C“ bylo umožněno pražanům i návštěvníkům našeho hlavního 

města snadná dopravní dostupnost obchodního komplexu i rozsáhlé plochy výstaviště. 

Dovolím si vrátit se zpět k úvodní myšlence. Trasa „A“, pominu – li prodloužení do oblasti 

Prahy 10, byla po několik desetiletí ponechána ve svém původním uspořádání. Charakter 

rezidenční části Prahy, městského obvodu Praha 6, sousedící Prahy 5, existence 

mezinárodního letiště, nově zbudovaného obchodního centra a zejména významné 

zdravotnické zařízení v Motole evokovalo myšlenku prodloužení trasy „A“ do těchto 

oblastí a tím umožnit výrazné zlepšení dopravní obslužnosti obyvatelům Prahy. Tak 

vznikla myšlenka realizace napojení metra na existující konečnou stanici v Praze 6 –

Dejvicích. Rozhodujícím iniciátorem akce byla bezpochyby politická angažovanost 

vrcholných představitelů Úřadu Městské části Prahy 6 a Magistrátu hlavního města Prahy 

tento projekt prosadit, financovat a realizovat.  

O tomto projektu pojednává předkládaná Bakalářská práce. 
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 Rád bych poděkoval za možnost zabývat se touto problematikou zejména svému 

odbornému konzultantu p. Ing. Jiřímu Junkovi, CSc. ze společnosti Metrostav, a.s., divize 

8, za podnětné připomínky a odborné vedení danou problematikou, dále p. Ing. Mariánu 

Chotárovi ze společnosti Metrostav, a.s., divize 8 a p. Jakubovi Bohátkovi ze společnosti 

Arcadis Geotechnika, a.s. Praha za aktivní přístup a všestrannou pomoc, která jednoznačně 

byla nad rámec jejich pracovních a odborných povinností vyplývajících z pracovního 

poměru. Poděkování míří i k p. Ing. Miroslavu Kochánkovi ze společnosti Metroprojekt 

Praha, a.s. za uvedení do tematu projekčních prací pro podzemní inženýrské objekty a 

cenné rady související se stavbou metra, stavby V.A. Práce by jistě nevznikla bez přispění, 

podpory a jazykové korektury mé manželky Jany. 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Prodloužení trasy „A“ metra v Praze, úsek V.A, Dejvická – Motol je situováno do 

severozápadní oblasti hlavního města Praha tak, jak je přehledně graficky uvedeno na 

obrázku č. 1, v detailnější podobě je pak zobrazeno v příloze č. 1 této práce.  

 

Obr. 1 Přehledná mapa prodloužení trasy „A“ pražského metra, stavba V.A [1] 
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Úsek metra trasy V.A měří celkem 6 134 m, jsou zde umístěny celkem čtyři stanice : 

Červený Vrch 

Veleslavín 

Petřiny 

Motol. 

Všechny stanice budou mít bezbariérový přístup. Stavební práce byly započaty v dubnu 

2010, stavba bude uvedena do provozu v roce 2014. 

Podzemní stanice (Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny) jsou raženy Novou rakouskou 

tunelovací metodou (NRTM), pouze stanice Motol bude hloubená z povrchu. Traťové 

tunely z Vypichu (staveniště BRE 1) do stanice Motol budou dvoukolejné s ražbou NRTM. 

Ostatní tunely (od staveniště BRE 1 na Vypichu do stanice Dejvická) budou jednokolejné a 

budou ražené dvěma plnoprofilovými razicími štíty, technologií TBM – EPBS, která 

umožňuje ražbu s tlakovou kontrolou čelby výrubu minimalizující deformace nadloží . Pro 

ražbu jsou vyrobeny štíty s pořadovým číslem S – 609 Tonda (levá tunelová trouba, ve 

směru ražby) a S – 610 Adéla (pravá tunelová trouba). Výrobcem obou štítů je německá 

společnost Herrenknecht Tunnelling Systems GmbH. 

Úsek ražeb NRTM má délku 1 551 m, úsek ražeb TBM pak délku 2 × 4 177 m. Hloubené 

traťové tunely mají souhrnnou délku 189 m, délka hloubené stanice Motol činí 217 m. 

Předpokládaná doba jízdy Dejvická – Motol je 7,5 min. Celková cena za stavbu činí 

necelých 20 miliard Kč. 

 

 

Obr. 2 Přehledný schematický profil prodloužení trasy „A“ metra, stavba V.A  [1] 
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3. GEOLOGICKÉ a HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

 Obecně lze konstatovat, že navržená trasa metra, stavba V.A v celkové délce cca 

6,200 km probíhá celým komplexem hornin předkvartérního podkladu a odlišně 

zpevněnými zeminami kvartérního pokryvu. Značně rozšířené jsou i polohy navážek, které 

se často mění jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. Celá trasa, až na výjimky, 

probíhá v zastavěné oblasti pražské aglomerace [2, 3, 4, 14, 18]. 

Trasa budoucího metra prochází následujícími horninovými komplexy : 

 1) Komplex ordovických mořských sedimentů, které vyplnily rozsáhlou široce 

poklesávající synklinální strukturu v centrální části Barrandienu, tzv. pražskou pánev se 

svou delší osou ve směru SV – JZ. V podstatě to byl tektonicky založený příkop, jehož 

osní část během ordovické mořské sedimentace intenzivně klesala. Ordovické uloženiny 

spočívají na území Prahy na kadomsky zvrásněném proterozoickém podkladu s nápadnou 

úhlovou diskordancí. Pro Prahu má ordovik velký význam, neboť buduje většinu skalního 

podkladu města [2].  

 2) Komplex křídových jezerních, brakických a mořských sedimentů. Po dlouhé 

období od nejvyššího ordoviku až do období spodní křídy bylo zájmové území souší, 

převážně oblastí snosu. Ve stupni Cermanu, tj. na počátku svrchní křídy, vniká do Čech od 

severovýchodu i jihovýchodu moře, které postupně zaplavuje celou část pražského okolí. 

Tento eustatický zdvih moře řadíme k tzv. cenomanské transgresi [2].  

 3) Kvartérní pokryv je v trase tunelu zastoupen třemi základními genetickými 

typy zemin: sedimenty deluviálními, eolickými a fluviálními. Velmi častá je jejich 

vzájemná kombinace. Jedná se o produkty zvětrávacích procesů, kdy matrix je tvořen buď 

horninami ordoviku nebo křídovými sedimenty. Důležitým faktorem při vzniku 

jednotlivých typů soudržných a nesoudržných zemin je jejich vznik, transport médiem a 

uložení. 

 4) Antropogenní sedimenty – navážky. Jsou velmi rozšířené, neboť lidskou 

činností je původní povrch území značně pozměněn, navážky jsou charakteru přírodních 

místních materiálů, ale i stavební suti, humozní vrstvy a mohou se vyskytovat i polohy 

komunálního odpadu jako staré divoké skládky, jejichž polohu setřel čas. Navážky se 

uplatňují i jako zásypový materiál hojně rozšířených podzemních inženýrských sítí, jako 
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zásypy stavebních jam objektů, výplň po divoké těžbě stavebních a jiných surovin apod. 

Jejich rozšíření je obtížně vymapovatelné.   

3.1 Horniny ordoviku (spodní paleozoikum) 

 Bazální ordovická souvrství (třenické, milínské, klabavské a šárecké) jsou v trase 

metra zastoupena pouze souvrstvím šáreckým. Spodní část souvrství tvoří diabasové tufy 

a vyšší polohy jsou ve vývoji prachovitých břidlic. V llanvirnu dosáhla ordovická 

vulkanická činnost na území Prahy maxima. V okolí staničení km 13,900 byly zastiženy 

šedozelené bazaltové tufy s karbonátovým tmelem (lidově zvané žabáky) a červenohnědé 

tufy s krevelovým tmelem, které společně s čočkami oolitického krevele byly hornicky 

těženy jako chudá železná ruda v oblasti Červeného Vrchu [3]. Slaběji stmelené polohy 

snadno a hluboce zvětrávají, nabývají charakteru hrubě písčité zeminy s jílovitou příměsí. 

Šárecké prachovité až písčité břidlice jsou tmavošedé, jemně slídnaté, bez vložek drob a 

křemenců. Ojediněle se v nich zjevují drobné i větší kulovité křemité konkrece. Horniny 

jsou zřetelně vrstevnaté a rozpadají se obvykle na nepravidelné hranolovité roubíky. Trasa 

do nich bude postupně přecházet v km 12,200 – 12,250 (v podloží křídových hornin) a 

bude jimi procházet až ke stanici Červený Vrch. Diskordantní kontakt s podložním 

proterozoikem nebude zastižen [4]. 

Vrstevní sled ordovických hornin pokračuje souvrstvím dobrotivským (stupeň dobrotiv). 

V tomto souvrství jsou zastoupeny facie dvě : dobrotivské jílovité břidlice a skalecké 

křemence. S oběma faciemi se setkáváme v okolí stanice Červený Vrch a tento sled 

pokračuje až ke stanici Dejvická. Jílovité břidlice jsou černé až tmavošedé, slídnaté, se 

slabou prachovitou příměsí. Jsou střípkovitě až roubíkovitě rozpadavé, dosti snadno a 

rychle podléhají zvětrávacím procesům, kde přecházejí do zvětralinového pláště charakteru 

černošedých jílovitých zemin proměnlivé konzistence. Porušení horninového masivu se 

obecně neomezuje pouze na hlavní tektonickou zónu. Očekáváme, že tato hlavní porucha 

je doprovázena systémem menších víceméně konkordantně orientovaných dislokací, 

jejichž četnost klesá se vzdáleností od poruchové zóny. 

Projev tektonického porušení masívu závisí na litologickém typu i na intenzitě porušení. 

V břidlicích bylo často dokumentováno detailní provrásnění až prohnětení a vyšší 

stupeň zvětrání. V pevnějších výrazněji prachovitých polohách i v polohách křemenců 

bylo dokumentováno intenzivnější podrcení hornin [5]. Křemence a křemité pískovce jsou 

světle šedé, žlutošedé, tlustě deskovitě až lavicovitě odlučné, málo rozpukané. Méně 



David Zeman : Technologie výstavby, Metro – trasa A, stavba V.A 

2012  6 
 

snadno větrají, proto v morfologii terénu vytvářejí výraznější elevace. V mocných lavicích 

o mocnosti až 8,00 m jsou vyvinuty zejména při bázi dobrotivského souvrství, ale 

v menších polohách (do 0,80 m) jsou hojné i v samotném souvrství jílovitých břidlic.  

Od stanice Veleslavín, resp. před stanicí Petřiny (proti směru staničení) horninový 

komplex přechází do dalšího členu ordovické sedimentace – souvrství libeňského (stupeň 

beroun). Základní litofacie libeňského souvrství je shodná s předchozím souvrstvím 

dobrotivským. Převládající černé lupenitě odlučné břidlice byly ověřeny v dnové části 

výrubu stanice Petřiny. Ve vrstevním sledu tohoto souvrství se vyskytují i tzv. křemence 

řevnické. Jsou bělošedé, tlustě deskovitě až lavicovitě odlučné s proplástky jílovitých a 

písčitých břidlic, které signalizují sedimentační neklid oblasti. 

Libeňské souvrství plynule přechází do pro Prahu významného souvrství – souvrství 

letenského (stupeň beroun). Vyznačuje se rytmickou sedimentací a to rychlým střídáním 

hrubších a jemnějších uloženin, které mají až flyšový charakter. Jsou zastoupeny šedými 

drobami, protokvarcity v podobě žlutošedých pískovců s jílovitým nebo jílovito-

karbonátovým tmelem. Při ražbě tunelů a stanice Petřiny však tento komplex nebyl ověřen, 

dno výrubu bylo prováděno nad vrstevní plochou tohoto souvrství. 

 

Dalším členem jest souvrství vinické. Vzniklo ve spodní části středního berounu, tj. 

v období významného prohloubení pražské pánve. Souvrství je tvořeno černými, hojně 

slídnatými jílovitými břidlicemi se značnou příměsí netříděného detritu a klastického 

muskovitu. Karbonát je vázán na ojedinělé konkrece a čočky. Horniny vinického souvrství 

tvořily dnovou část dvoukolejného tunelu, který byl využit jako montážní a startovací štola 

pro TBM. Souvrství vinické přechází do souvrství zahořanského (stupeň beroun). V trase 

metra je vyvinuto jako monotónní sled černošedých prachovců s proměnlivým obsahem 

karbonátů. Časté jsou prachovce a písčité prachovce s karbonátovým tmelem, s přechody 

do nečistých karbonátů s hojnou bentickou faunou. Místy lze pozorovat i střídání mírně 

hrubozrnnějších hornin s horninami jemnozrnnějšími, břidličnatě rozpadavými. Tato 

formace byla zastižena v opěří a dnu výrubu dvoukolejného tunelu v blízkosti staveniště 

BRE 1 na Vypichu, ve směru ražby do Motola (proti staničení) – viz následující obr. 3 : 
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Obr. 3 Foto čelby dvoukolejného tunelu prodloužení tra

v km 11,295, NRTM, horizontální 

OBz – ordovické břidlice zaho

KC1 – svrchní křída – cenoman, perucké sladkovodní souvrství 
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vrstvy, které bezprostředně tvoří horninové prostředí konce dvoukolejného tunelu a stanice 

Motol jsou zastoupeny šedými až černými jemně písčitými břidlicemi s rozptýleným 

muskovitem. Břidlice jsou lupenitě až tence deskovitě odlučné, rozpukané. Jsou pevnější a 

odolávají více zvětrávacím procesům než břidlice bohdaleckého souvrství. Zajímavostí je 

výskyt četných graptolitů rodu Octavites spiralis a Stomatograptus grandis na vrstevních 

plochách horniny [2]. 

Ordovické kosovské souvrství se vyskytuje až při samém konci traťového úseku 

V.A2 a jeho tektonicky omezený další úzký pruh byl zastižen v okolí staničení km 

10,300. Jedná se o šedé křemence až křemenné pískovce, prachovce a bělošedé křemité 

prachové břidlice, místy se zřetelnou laminární texturou. Paleozoické horniny jsou 

zvrásněné, s generelním úklonem vrstev mezi 30 - 60° k jihovýchodu. Z hlavních 

tektonických linií se v horninách ordoviku a siluru uplatňuje okrajový podélný zlom 

generelního směru ZJZ-VSV, který patří k pražskému zlomovému pásmu a objevuje se v 

blízkosti trasy ve svahu pod stanicí Motol. Druhou význačnou tektonickou linií je šárecký 

zlom, který prochází severně od stanice Veleslavín, cca 150 m od trasy. Jihovýchodní kry 

se přesouvaly přes severozápadní. Kromě těchto podélných tektonických struktur se zde 

setkáváme i s příčnými zlomy, podél kterých docházelo k vertikálním i horizontálním 

posunům (známy jsou opět především z prostoru Motola a Červeného vrchu) [4]. 

 

3.2 Horniny svrchní křídy (mesozoikum) 

 V km cca 11,150 – 12,180 ražba jednokolejných tunelů, jednolodní stanice Petřiny 

a přístupová štola Markéta probíhala v sedimentech svrchní křídy. Jednotlivé výruby 

prochází subhorizontálně uloženými žlutavými středně zrnitými pískovci korycanského 

souvrství – viz obr. 4. Jak již je uvedeno výše, sedimenty svrchní křídy spočívají na 

zvrásněném ordovickém podloží s výraznou úhlovou diskordancí (obr. 3, příloha č. 2). 

Bazální perucké souvrství (KC1) má v úplném profilu charakter sedimentačního cyklu, 

jehož bázi tvoří pískovce až slepence, které výše přecházejí do prachovců až jílovců, které 

jsou místy uhelné a obsahují i několika decimetrové vložky uhlí. Ty byly v minulosti 

podnětem k marným pokusům o těžbu např. na svazích Petřína, u Hloubětína nebo Kbel 

[2].  
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Obr. 4 Foto čelby jednolodní stanice Pet

v km 11,595, NRTM, vertikální 
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pískovce s glaukonitickou příměsí. Výše přechází do měkkých vápnitých jílovců (KT1) o 

celkové mocnosti kolem 1 - 2 m. Nad touto bazální polohou jsou uloženy šedožluté jemně 

písčité slínovce (KT2), pevné, deskovitě odlučné. Ve svrchní části souvrství je obsah 

prachové a písčité složky vyšší, takže se zde objevují až slinité, prachovité, jemnozrnné 

pískovce. Tyto horniny s vysokým obsahem kalcifikovaných hub mají makroskopicky 

charakter prachovců a jsou také označovány jako „opuky“. Jako technický termín se užívá 

dodnes. Protože tyto horniny často obsahují rovněž vyloužené zbytky mořských hub 

(spodií) jsou také označovány jako spongility. Ve slínovcích se vyskytují pevné šedé 

konkrecionální polohy vápenců. Průměrná mocnost bělohorských slínovců je většinou přes 

15 m [4].  

3.3 Kvartérní pokryv 

 Kvartérní pokryv je v trase prodloužení trasy „A“ zastoupen třemi genetickými 

typy zemin : 

- sedimenty eolické 

- sedimenty deluviální 

- sedimenty fluviální 

a jejich časté, neostré přechody zemin. Kvartérní pokryv ovlivňuje zejména způsob 

zajištění stability hloubených úseků trasy, stanice Motol, startovací jámy pro TBM, 

montážní jámy, úvodních částí štol Kateřina, Markéta, František a další drobné povrchové 

objekty stavby. 

Mocnost kvartérního pokryvu v trase tunelů je značně rozmanitá, dosahuje dle 

vyhodnocení vrtných a geofyzikálních prací mocnosti 1,00 – 29,00 m. 

Eolické sedimenty jsou na území Prahy reprezentovány sprašemi a sprašovými hlinami, 

které dle ČSN EN ISO 14688-1 a ČSN 73 6133 (nepl. ČSN 73 1001) spadají do třídy F6 

CL,CI převážně tuhé a pevné konzistence (IC nad 0,5). Jsou béžověhnědé až okrové barvy 

s charakteristickými záteky CaCO3 a různě velkými cicváry (vápnitými konkrecemi). 

Mocnost spraší a sprašových hlin dosahuje v oblasti 0,50 – 8,50 m. Významná poloha 

těchto zemin je vymapována v úseku staničení km 15,100 – 16,178 u stanice Dejvická. 

Deluviální sedimenty jsou zastoupeny produkty zvětrávacích procesů, které jsou 

kumulovány v nižších partiích geomorfologie, tj. za přispění gravitačních pochodů. 

Zaujímají zeminy celého zrnitostního spektra, od jemnozrnných po kamenité až balvanité. 
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Převážně se jedná o soudržné zeminy charakteru písčitých hlin tř. F3 MS a hlin se střední, 

resp. vysokou plasticitou tř. F5 ML, MI, resp. F7 MH, MV. Hlíny mají proměnlivý obsah 

slabě oválených sutí podložních hornin. Nedokonalá zaoblenost sutí svědčí o krátkém 

transportu. Mocnost těchto zemin je dle výsledků vrtných prací do 1,50 m. Do této 

kategorie lze zahrnout i přechodný typ zemin – deluviofluviální. Jsou to zeminy 

přeplavené ze svahu nad údolím Dejvického potoka a výplň šířeji založené splachové 

deprese. Tyto uloženiny se vyznačují rychlou a střídavou sedimentací písčitých jílů, resp. 

jílů se střední plasticitou tř. F4 CS, resp. F6 CI, hlinitých středně zrnitých písků tř. S4 SM a 

bazálních poloh zemin štěrkovitých nebo s valouny sutí. Celková mocnost 

deluviofluviálních uloženin v trase metra může dosáhnout až 9,00 m.  

Samostatnou skupinou jsou svahoviny při úpatí křídové plošiny (Motol, Veleslavín), kde 

soliflukcí, či dlouhodobými plouživými pohyby (creepem) jsou po plastickém podloží 

rozvlečené kvádry a bloky cenomanských pískovců a turonských jemně písčitých slínovců 

– viz obr. 5. Tato poloha je pro zemní práce a stabilitu základových jam velmi nebezpečná, 

neboť nelze vyloučit zony rozvolněných bloků s indiferentní rovnováhou. Stavební 

činností se pak mohou iniciovat procesy vedoucí k náhlým sesuvům, popř. až k řícení 

skalních hmot. 

       

Obr. 5 Část geologického profilu petřínského svahu se zachycením geodynamického jevu –  

creepu, který se uplatňuje i na svazích do Motola a Veleslavína. Podle [3], upraveno.   
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3.4 Antropogenní sedimenty - navážky 

Navážky jsou velmi rozšířené, neboť lidskou činností je původní povrch území 

trasy metra značně pozměněn. Navážky jsou charakteru přírodních místních materiálů, ale 

i stavební suti, humozní vrstvy a mohou se vyskytovat i polohy komunálního odpadu jako 

staré divoké skládky, jejichž polohu setřel čas. Navážky se uplatňují i jako zásypový 

materiál hojně rozšířených podzemních inženýrských sítí, jako zásypy stavebních jam 

objektů, výplň po divoké těžbě stavebních a jiných surovin apod (opuka, pískovce, spraše, 

chudé železné rudy aj.). Jejich rozšíření je obtížně vymapovatelné.   

 

Závěrem uvádím sumárně fyzikálně – mechanické vlastnosti hornin, jimiž trasa 

metra, stavba V.A prochází, doplněné o zatřídění dle jednotlivých platných norem a 

klasifikací  - viz tabulka 1 : 

*  Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti [23, 29] 

hodnota platí pro střední hustotu diskontinuit (mm) 150 – 250 mm a více jak 250 mm 

** Klasifikace hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro rýhy pro podzemní 

stěny (Katalog popisů a směrných cen stavebních prací 800-2. Zvláštní zakládání objektů. 

ÚRS Praha 1999), Příloha č. 1 TP 76, Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 

část A, Zásady geotechnického průzkumu, schváleno MDS čj. 21 890/01 – 123 ze dne 

11.5.2001 s účinností od 1. června 2001 

*** TT NRTM – Technologická třída Nové Rakouské tunelovací metody, která je 

definována jako vztah kvality horniny vyjádřené počtem kvalifikačních bodů QTS, 

velikosti výrubu a reakcí horniny na otevření výrubu a z toho vyplývajících technických a 

bezpečnostních opatření. 
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Tabulka 1: Podle [3], upravil autor                                                    spodní paleozoikum – ordovik                         mesozoikum – svrchní křída 

horninové prostředí 

 

ƍn Edef cef φef ČSN 73 6133 TP 4* 800-2** TT 

NRTM*** (kg.m-3) (MPa) (kPa) (°) 

tufy, tufity, tuf. břidlice 2500-2650 250-2500 100-600 32-42 R3 III III. TT4 

 2100-2350 20-150 10-75 24-34 R5 I II. TT5a 

jílovité břidlice 2400-2650 200-1500 60-300 30-40 R3  III III. TT4 

 2100-2350 12-100 10-70 19-30 R5 – R4 II II. TT5a 

droby, písk., prach., křem. 2500-2700 250-3500 60-1200 31-45 R3 – R2 III IV. – V. TT3 

 2150-2450 20-200 10-90 22-38 R5 – R4 II III. TT4 

  jílovce, prachovce peruc 2100-2250 15-50 70-250 13-26 R4 II III. TT4 

charakter zeminy 1950-2100 6-20 8-50 13-21 R6 – R5 I I. – II. TT5a – TT5b 

pískovce korycany 1850-2250 300-2000 50-150 34-42 R4 – R3 III III. TT4 

 1750-2100 40-200 10-50 30-38 R5 I II. TT5a 

slínovce, spongility 200-2350 500-4000 150-1000 38-44 R3 – R2 III V. TT2 – TT3 

bělohorské souvrství 1850-2150 20-200 20-150 20-33 R4 II IV. TT4 

        Hodnoty v 1. řádku platí pro horniny nezvětralé, středně (málo) rozpukané, ve 2. řádku pak pro horniny zvětralé, středně rozpukané 
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3.5 Hydrogeologické poměry trasy 

S ohledem na hydrogeologické poměry můžeme zájmové území trasy metra 

rozdělit do několika odlišných oblastí : 

- 1) oblast hornin ordovických 

- 2) oblast hornin křídových 

- 3) oblast deluviálních písčitohlinitých zemin se sutí podložních hornin 

- 4) oblast deluviofluviálních a fluviálních 

- 5) oblast recentních navážek 

ad 1) tato oblast je obsahem vody proměnlivá. Ordovické jílovité břidlice jsou pro vodu 

téměř nepropustné. Puklinový systém horniny je často sevřený, pro oběh vody 

nedostatečný. Podzemní voda obsažená v jílovitých břidlicích (vinické, zahořanské) 

vykazuje nepříznivé chemické vlastnosti, zejména jde – li o síranovou útočnost (obsahují 

pyrit). Poloha rozložených jílovitých břidlic (eluvií tř. R6 dle ČSN 73 6133) působí jako 

hydrogeologický izolátor. Na této poloze se v nadloží často tvoří obzor podzemní vody. Ve 

vrstvách letenských, libeňských a dobrotivských je situace odlišná. Hornina je pevnější 

(polohy křemenných pískovců, křemenců a drob) a oběh podzemní vody realizuje voda 

puklinová. Pukliny, bez jemnozrnné výplně, umožňují oběh podzemní vody. Vydatnost 

této zvodně je vyšší než u břidlic. Chemicky vykazují kyselý charakter a zvýšenou 

agresivitu CO2.  

ad 2) podzemní voda v prostředí svrchnokřídových pískovců korycanského pásma je 

vázána na kolektor průlino-puklinový. Tato zvodeň je významná tím, že je zadržována při 

bázi vrstvy nad podložními o několik řádů méně propustnými černošedými prachovci a 

jílovci peruckého souvrství. Při ražbě tunelů byly v této zóně zaznamenány zvýšené 

přítoky do výrubu. Voda z tohoto horizontu nepříznivě ovlivňuje i stabilitu okrajů křídové 

platformy na jejich svazích, kdy výrony podzemní vody sytí podložní jílovce, horninu 

degraduje a dochází k zabořování nadložním bloků pískovců a slínovců. 

ad 3) v oblasti deluviálních sedimentů se podzemní voda váže zejména na polohy 

suťových proudů a splazů, kde se uplatňuje voda průlinová. Ostatní zeminy (zejména 

jemnozrnné) jsou pro vodu téměř nepropustné. Voda v sutích má omezenou vydatnost, 

obzory často mezi sebou nekomunikují. Chemizmus podzemní vody je ovlivněn 

petrografickým charakterem úlomků a suťových kamenů podložních hornin, zejména 
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břidlic. Uplatňuje se zvýšená síranová a uhličitanová agresivita stupně X A1 dle ČSN EN 

206 - 1. 

ad 4) oblast výplní holocénních splachových depresí je na vodu  bohatá. Uplatňuje se zde 

pouze voda průlinová, která má často hydraulickou spojitost s blízkou vodotečí (Dejvický 

potok). Chemizmus podzemní vody je ustálený s vyšším obsahem volného CO2. 

ad 5) oblast recentních navážek je pro výskyt podzemní vody bohatá. Navážky jsou  

často velmi dobře propustné, tvoří infiltrační oblast. Podzemními inženýrskými sítěmi je 

voda často drénovaná do nižších partií profilu. Při bázi navážek se vytváří souvislý obzor 

podzemní (přípovrchové) vody s proměnlivou vydatností a chemizmem. 

4. VOLBA SMĚROVÉHO a SKLONOVÉHO VEDENÍ TRASY 

 Traťový úsek stavby V.A, která navazuje na stávající konečnou stanici trasy „A“ 

Dejvická, je veden pod komunikací Evropská (hlavní tepna k letišti v Ruzyni) přes stanici 

Červený Vrch ve směru přibližně na západ. Terén má na počátku trasy u stanice Dejvická 

úroveň cca 225 m n.m. a trvale stoupá do blízkosti železniční stanice Veleslavín až na kotu 

cca 310 m n.m. Trasa se stáčí směrem k jihu a terén začíná strmě stoupat do oblasti sídliště 

Petřiny - na bělohorskou plošinu s maximální nadmořskou výškou v této části cca 375 m. 

Ve staničení km 11,640.998 končí traťový úsek V.A1. Při průchodu pod bělohorskou 

plošinou dosahují oba traťové úseky největší mocnosti nadloží - maximálně až cca 43 m. 

Od začátku traťového úseku V.A2 se trasa stáčí širokým obloukem k západojihozápadu a 

terén od oblasti Vypichu (staveniště BRE 1) klesá až na úroveň cca 320 m n.m. v prostoru 

hloubené stanice Motol. Nadmořská výška konce úseku V.A2 činí cca 335 m n.m. 

V traťovém úseku V.A1 je většina území nad trasou zastavěna (sídliště Červený Vrch, 

vilová zástavba Veleslavín, sídliště Petřiny); pouze v části severního svahu nad 

Veleslavínem zástavba chybí. Prakticky celý traťový úsek V.A2 je veden územím bez 

zástavby, pouze jsou v relativně velké hloubce podcházeny komunikace [4].  

Požadavky na projektování, průjezdné průřezy a geometrické uspořádání kolejí 

podzemních drah (metra) se řídí dle ustanovení ČSN 73 6430, 73 7503, resp. 73 7509  

[24 - 26].  
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 4.1 Směrové vedení trasy metra mezi oblastí Dejvic a Motola, kde stavba V.A 

končí, je zcela jednoznačně podřízeno struktuře sídelní aglomerace a požadavkům na 

zajištění dopravní obslužnosti „regionu“. Spádové oblasti pro využití metra jsou 

především: návaznost na autobusový uzel Dejvická, sídliště Červený Vrch, vilová oblast 

Veleslavín, sídliště Petřiny a dopravní dostupnost FN Motol, resp. nemocnice Na 

Homolce. Z této úvahy vzešel počet a umístění stanic metra. Tato hrubá představa při 

provádění projekčních studií (kde v rozhodovacím procesu hraje roli i komunální politika) 

musí být včas zakotvena do územního plánu oblasti ještě před Dokumentací pro územní 

rozhodnutí (DÚR). Minimální hodnota poloměru směrového oblouku pro podzemní dráhu 

– metro činí R = 350 m, dle zkušeností se však navrhuje o poloměru větším R = 500 m 

v souladu s požadavky Dopravního podniku. Volba poloměru R = 500 m zajišťuje menší 

opotřebení valivých částí dopravního prostředku, vykazuje se menší namáhání prvků 

kolejového spodku a v neposlední řadě větší poloměry směrového oblouku umožňují vyšší 

rychlost jízdy soupravy. 

 Nejvýznamnějším faktorem ovlivňující prostorovou polohu a typ samotné stanice je 

existence podzemních inženýrských sítí (páteřní kanalizační sběrače, vodovod, plyn nebo 

sdružené objekty – kolektory). Přeložky sítí se provádějí jen v nutných případech a mají 

negativní dopad na cenu realizovaného díla. Dalším omezujícím faktorem je bytová a 

občanská zástavba a dopravní infrastruktura. Ta má zásadní vliv na provádění ražby 

pomocí technologie TBM (režim open mode, semiclose mode, close mode – viz dále).    

 

4.2 Výškové vedení trasy tunelů je závislé především na morfologii vlastního 

terénu a na hloubkovém uložení jednotlivých stanic, které vzešlo ze směrového vedení 

trasy a znalosti průběhů podzemních inženýrských sítí. Celkové převýšení trasy „A“, 

stavby V.A činí cca 150 m. Trasa metra, jak již bylo řečeno, od stanice Dejvická stoupá až 

do oblasti stanice Petřiny, přičemž maximální dovolený sklon trati metra je 40 ‰. Tento 

sklon je dosažen v traťovém úseku mezi stanicí Veleslavín a Petřiny. Od stanice Petřiny 

směrem do hloubené stanice Motol niveleta trati má klesající tendenci. Podpovrchové 

mělké úseky (hloubené úseky, stanice) musí být situované mimo zástavbu, sledující 

komunikace a volné plochy. Z výše uvedeného vyplývá, že nejhlubší stanice trasy metra 

V.A bude stanice Petřiny, která je v hloubce cca 38 m pod stávajícím povrchem terénu.  
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5. POUŽITÉ TECHNOLOGIE RAŽBY TUNELŮ a STANIC 

  V této části práce pojednám o skutečnostech, které při projekčních pracích ovlivnily 

výběr technologie ražby a hloubení jednotlivých stavebních objektů trasy metra „A“, 

stavby V.A. V předchozí kapitole jsem obecně uvedl faktory, které jsou rozhodné pro 

úvahy výběru odpovídající technologie výstavby v daných konkrétních podmínkách. 

Začátek úseku trasy V.A (ve smyslu staničení) je situován do oblasti Motola, v sousedství 

ulice Kukulova. Staveniště Motol obsahuje stanici Motol, realizovanou v hloubené 

stavební jámě s trvale kotvenou podzemní stěnou a obratové koleje. Stanice je umístěna do 

volné plochy ve svahu nad ulicí Kukulova s malou mocností horninového nadloží (do cca 

5,00 – 6,00 m). Stanice je řešena se středovými kolejemi a bočními nástupišti. To je 

v souladu s navazujícími obratovými kolejemi. Z důvodu středových kolejí je tunel mezi 

zastávkami Motol a Petřiny dvoukolejný v jedné tunelové troubě. Dvoukolejný tunel 

ražený metodou NRTM v délce 735 m je realizován až k montážní jámě staveniště BRE 1 

na Vypichu. V tomto prostoru bylo dostatek místa pro zajištění logistiky moderní 

tunelovací metody – TBM zřízením montážní jámy o průměru 22 m, hloubky 34 m – viz 

foto přílohy č. 5 a montážní komory. Odtud probíhá ražba trasy v oddělených 

jednokolejných tunelech, jejichž ražbu provádí dva zeminové štíty TBM – EPBS.  

Stanice Petřiny je koncipována jako stanice ražená jednolodní s plochou výrubu 276 m2, 

délky 217 m, která navazuje na tunel pro obratové koleje (původně zde měly vlakové 

soupravy končit). První polovina stanice je ve stoupání 0,3 % a druhá polovina v úpadním 

sklonu 0,3 %. Základní profil stanice má v líci primárního ostění světlou šířku 21,20 m a 

výšku 14,60 m. Ražba probíhá metodou NRTM bez použití trhacích prací, kdy stanice je 

rozdělena na dva boční výruby a jeden střední, který je dělen na kalotu, jádro a dno. Ražba 

probíhá v korycanských subhorizontálně uložených pískovcích s délkou záběru 1,50 m a 

1,00 m. Pískovce vytváří příznivou horninovou klenbu pro redistribuci horninového napětí. 

Ze stanice Petřiny trasa metra vede dvěma jednokolejnými tunely do oblasti stanice 

Veleslavín. Stanice Veleslavín je realizována jako trojlodní ražená metodou NRTM 

s plochou výrubu 175 m2 s délkou ST části 95,4 m a části TGT 76,6 m s podélným 

sklonem 3 ‰. Hloubka stanice pod povrchem území činí 19 m. Takto řešená stanice je u 

nás realizována vůbec poprvé. Západní část stanice navazuje na hloubený objekt, kterým je 

v současné době stavební jáma s příjezdovou rampou. Tato hloubená část bude v budoucnu 

sloužit pro trojici eskalátorů a výtah do podpovrchového vestibulu. Východní část, resp. 
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konec nástupiště přechází do raženého TGT tunelu, který je umístěn mezi traťovými tunely 

TBM. Z důvodu realizace stavební jámy hloubky 27 m a sjízdné rampy o délce 180 m a 

sklonu 15 % musel být přeložen hradní vodovod, který zásobuje kašny a zahrady 

Pražského hradu užitkovou vodou. Vodovod, jehož stavba byla prováděna v letech 1550 – 

1573 je napájen z Libockého rybníka. V zájmovém prostoru se dále nacházely ražené 

kanalizační řady, vodovodní řady až do DN 500 mm, plynovody NTL a STL, VN a NN 

vedení a další kabelová vedení celkem 11 správců. Ze stanice Veleslavín se opět dvěma 

jednokolejnými tunely přes stavební jámu E2 (kam bude přeložena logistika pro TBM ze 

staveniště BRE 1) dostáváme do prostoru stanice Červený Vrch. Stanice je navržena a 

realizována jako jednolodní ražená, opět metodou NRTM s délkou záběru 1,00 m, 

s plochou výrubu 223,7 m2 s délkou stanice 193 m a hloubkou nástupiště pod terénem pak 

27,00 m. Staniční tunel s ostrovním nástupištěm šířky 10,00 m a vzdáleností os kolejí 

13,00 m navazuje na úpadní přístupovou štolu František, raženou z portálu v ulici 

Kladenská. Z důvodu snížení vlivu výstavby na okolní hustou bytovou zástavbu v prostoru 

staveniště CV3 v ul. Kladenská byla provedena tato opatření: 

- zakrytí vstupní a manipulační části přístupové štoly František – viz příloha č. 5 

- výměna oken v dotčených objektech v rámci protihlukových úprav. 

Z důvodu minimalizace poklesů povrchu terénu nad stanicí Červený Vrch a jejich vlivu na 

objekty v ulici Kamerunská byla realizována před zahájením ražby stanice pilotová stěna 

(clona) z 10 ks vrtaných pilot o průměru 900 mm a délky (hloubky) 40 m. V oblasti patek 

této pilotové stěny byla následně provedena injektáž vedoucí ke zlepšení vlastností 

horninového masivu. Vlastní rozfárání stanice bylo pomocí štoly ve vrcholu stanice v délce 

13,00 m se zpětnou dobírkou v plném profilu ražby (stanice). Stanice je členěna na 3 dílčí 

výruby (dva boční a jeden středový), které jsou dále rozděleny na kalotu, opěří a dno.  

 

5.1   Metoda NRTM a Geotechnický monitoring 

 Nová rakouská tunelovací metoda je konvenční metoda ražby podzemních děl 

s dvouplášťovým ostěním. Metoda důsledně využívá vlastní nosnou schopnost 

horninového masivu, realizovanou spolupůsobením s poddajným primárním ostěním, 

jehož rychlá a dokonalá aktivace neumožní porušení a rozvolnění horniny a uvede síly 

v okolí výrubu do rovnováhy. Sekundární (definitivní) ostění, které se realizuje s časovým 

odstupem i několika měsíců, zajistí stabilitu díla po celou jeho životnosti. Podstatou této 
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metody je tzv. observační metoda navrhování konstrukcí, která je založená ve sledování 

(observaci) chování a upravování původního návrhu konstrukce na základě analýzy 

geotechnického monitoringu [6]. Pokud se deformace během určité doby neustálí 

v předpokládaných mezích, které stanovil projekt, znamená to, že se neobnovil rovnovážný 

stav napjatosti v masivu kolem provedeného výrubu a primární ostění je potřeba zesílit. 

Průběh přetváření horninového prostředí kolem výrubu graficky znázorňuje Fenner – 

Pacherova křivka (obr. 6) – tzv. křivka reakce horninového masivu. 

 

                         

Obr. 6 Fenner-Pacherova křivka, σ – napjatost kolem výrubu, ∆R – přetvoření výrubu,  

T – čas, 1 až 4 – charakteristické stavy napjatosti a přetváření, 5 a 6 – časový průběh 

 přetváření nezajištěného a zajištěného výrubu. Podle [7].   
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Z obr. 6 je zřejmé, že při zajišťování výrubu primárním ostěním mohou nastat čtyři 

charakteristické případy: 

1. Výstroj s optimální tuhostí se zabudovala do výrubu v optimálním čase T1. Síla, 

přenášená výstrojí, která je potřebná k zajištění stability výrubu, se blíží 

k možnému minimu (σ1 ≈ σmin) a deformace výrubu ∆R1 jsou akceptovatelné. 

2. Výstroj je zabudována do výrubu příliš brzy a je příliš tuhá, proto se dostatečně 

nevyužívá spolupůsobení horninového prostředí (σ2 » σmin). Výhodou jsou malé 

deformace výrubu ∆R2. 

3. Výstroj s optimální tuhostí se zabudovala do výrubu příliš pozdě, kdy již začaly 

narůstat tlaky z nakypření. Proto musí přenášet příliš velký podíl sil (σ3 » σmin) a 

deformace výrubu jsou značně velké (∆R3 » ∆Ropt.). 

4. Výstroj s nedostatečnou tuhostí se zabudovala příliš pozdě. Konvergence výrubu se 

neustalují, tlak horniny narůstá, a pokud se výstroj výrubu dodatečně nezesílí, může 

nastat kolaps. 

Nová rakouská tunelovací metoda patří mezi technologie aplikující tzv. observační metodu 

navrhování konstrukcí. Ta spočívá ve sledování (observaci) chování a upravování 

původního návrhu konstrukce na základě analýzy monitorovaných veličin. Postup ražby a 

způsob vyztužování výrubu se upravuje v průběhu ražby. Základním návrhem primárního 

ostění – statickým výpočtem jsou stanoveny meze deformací primárního ostění a 

horninového masivu. Tyto meze se následně, při provádění výrubu, důsledně monitorují. 

Sleduje se zejména deformace primárního ostění (konvergence) a deformace po výšce 

tunelového nadloží (extenzometrická měření) [6].  

Observační metoda je plně v souladu i s ustanoveními evropských technických norem ČSN 

EN 1997 – 1 : 2004 EUROKOD 7 : Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1 : 

Obecná pravidla, kapitola 2.7. Observační metoda [8]. 

Jak již bylo uvedeno, nedílnou součástí úkonů spadajících do NRTM je také geotechnický 

monitoring postupu ražeb, sledování stability výrubu a vliv podzemních objektů na povrch. 

Vrcholným orgánem monitoringu je Rada monitoringu – RAMO. Rada monitoringu 

dohlíží na provádění a vyhodnocování výsledků geotechnického monitoringu a další 

postup prací. Poradní orgán jmenovaný investorem a obstaravatelem je tvořen odborníky 
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investora, zhotovitele stavby, projektanta, dodavatele monitoringu a specialisty 

z akademické obce.  

Během výstavby jsou průběžně prováděny tyto odborné činnosti: 

1. Geologické a geotechnické sledování čelby, popřípadě stěny a počvy výrubu 

2. Konvergenční měření výrubu a primárního ostění 

3. Hydrogeologické sledování hydrogeologických vrtů, studní a pramenů v okolí 

stavby 

4. Sledování povrchových objektů v zoně ovlivnění poklesové kotliny (vozovky, 

inženýrské sítě, stožáry), extenzometrická měření 

5. Sledování deformací povrchu (geodetická síť bodů) 

6. Seismická měření při trhacích pracích (isoseista) 

Dále jsou sledovány vlivy ražeb a ostatních stavebních prací na životní prostředí (míra 

hluku, otřesů) v oblasti Prahy 5 a 6. Podle výsledků geotechnického monitoringu se 

průběžně (zpravidla 1 × týdně, bez mimořádných událostí) upravuje postup výstavby tak, 

aby se minimalizovaly dopady na povrch terénu a zástavbu. 

5.2   Metoda TBM - EPBS 

 Projektant akce, společnost Metroprojekt Praha, a.s. navrhla z důvodu uspořádání 

stanic Petřiny, Veleslavín a Červený Vrch a složité geologické stavbě zájmového území 

dva jednokolejné tunely, které jsou realizovány novou technologií ražby pomocí 

moderních plnoprofilových razicích strojů – zeminovými štíty TBM – EPBS. Tato 

technologie umožňuje v proměnlivých geologických podmínkách a v úsecích pod 

povrchovou zástavbou sídlišť Petřiny, Veleslavín a Červený Vrch zajistit minimální 

deformace povrchu a zároveň vysokou rychlost postupu ražby. 

Zeminové štíty EPBS se používají v tlačivých nestabilních horninách (zeminách). Princip 

stroje spočívá v jeho konstrukčním uspořádání. Oddělená komora na čele štítu s razicí 

hlavou je trvale vyplněna rozpojenou horninou – rubaninou, která je smísená dle přísných 

pravidel s chemickou přísadou – tenzidem. Lubrikovaná směs se průběžně odebírá 

šnekovým dopravníkem – viz obr. 8 v řízeném množství tak, aby se proti tlaku 
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horninového masivu a hydrostatickému tlaku na čelbu vytvořil reakční tlak stroje. Pro 

stabilitu výrubu je nutné, aby reakční tlak štítu byl větší než tlak horninového masivu 

v součtu s tlakem hydrostatickým dle vztahu (1) : 

   pz + pv < pTBM,      (1)  

kde pz …………….. geostatická napjatost, tlak horninového masivu [kPa] 

 pv …………….. hydrostatický tlak [kPa] 

 pTBM …………. tlak vyvozený hydraulickými lisy o konec ostění [kPa] 

 

 

 

Obr. 7   

Štít s plnoprofilovým pobíráním 

1 – zemní tlak 

3 – hydrostatický tlak 

4 – tlaková kontrola čela 

Podle [6].   

 

 

Tlak horninového masivu se skládá ze svislého a bočního primárního tlaku (napětí) : 

svislý primární tlak pz je dán vztahem : pz = γ . h,    (2) 

kde γ …………….. objemová tíha horniny (zeminy) [kN.m-3] 

 h …………….. hloubka pod povrchem terénu [m] 

boční primární tlak px je dán vztahem : px = γ . h . Kb,    (3) 

kde Kb …………… koeficient bočního tlaku a platí : 

Kb = , kde  ……………. Poissonovo číslo [-]    (4) 
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Jak již je uvedeno výše, jednokolejné tunely jsou raženy zeminovými štíty s označením S – 

609 Tonda a S – 610 Adéla. Plocha výrubu činí 29 m2 a délka ražených úseků je 2 × 4177 

m. Ražba je rozdělena na dvě etapy, z Vypichu (staveniště BRE 1) na Veleslavín (stavební 

jáma E2) a odtud až ke stanici Dejvická. Montáž štítů probíhala na staveništi BRE 1, 

pomocí montážní jámy a startovací komory – viz fotografie přílohy č. 5. Demontáž strojů 

bude provedena v demontážní jámě E1 s propojovacími tunely. Jáma E1 je situována do 

oblasti ulice Kanadská.  

Technická data použitých zeminových štítů (výběr), podle [9] : 

• délka stroje je 102 m o průměru vrtací řezné hlavy 6,08 m 

• řezná hlava, která rozpojuje horninu na čelbě, je osazena 21 valivým diskem a 64 

řeznými noži 

• celková váha stroje je necelých 900 000 kg 

• maximální síla, které vyvodí hydraulické lisy, je 40 MN, počet hydr. lisů : 16 × 2 

• maximální kroutící moment motoru na štítu je 4400 kN.m-1 

• maximální příkon stroje je 2,00 MW 

• pracovní krok štítu je 1,50 m (šíře tubingů), za směnu 12 hod je osádka stroje 

schopna uložit až 12 prstenců ostění (každý prstenec obsahuje 6 ks tubingů) 

• rychlost výsuvu pístů 50 mm.min-1, maximálně 80 mm.min-1, optimální rychlost 

ražby 15 m.den-1, tj. 450 m.měs.-1, rychlost ražby dle harmonogramu 360 m.měs.-1  

 

Obr. 8  Použitý zeminový štít německé společnosti Herrenknecht GmbH. Dle [7].   

1 – vrtací řezná hlava, 2 – pohonná jednotka, 3 – 16x2 posouvací lisy, 4 – vzdušnice, 

5 – závitnicový dopravník zeminy, 6 – erektor, 7 – vypouštěcí otvor, 8 – doprava tubingů, 

9 – manipulační jeřáb, 10 – pásový dopravník, 11 – návěsy, 12 – pracovní komora štítu 
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Zeminový štít je tvořen silnostěnným ocelovým válcem, před kterým rotuje řezná hlava 

osazená valivými dláty a řeznými noži. Rozpojovací orgán těží horninu, která pak prochází 

otvory v hlavě do odtěžovací komory. Komoru v zadní části odděluje od zbytku štítu 

tlaková přepážka s 16 dvojicemi tlačných pístů. Tunelovací stroj je schopen provádět ražbu 

v celkem třech odlišných režimech ražby: 

1. otevřený režim (open mode) : ražba probíhá ve stabilním horninovém prostředí, 

odtěžovací komora je zaplněna rubaninou pouze ve spodní části a nezvyšuje se 

v komoře tlak. 

2. přechodový režim (semiclose mode) : režim ražby v dobrých geologických 

podmínkách, ale hrozí nebezpečí náhlého zhoršení podmínek ražby (předpokládaná 

poruchová zona masivu, přechod do zeminového prostředí), kdy je komora 

částečně zaplněna rubaninou a štít je připraven na okamžitý přechod do uzavřeného 

modu. 

3. uzavřený režim (close mode) : existence nepříznivých geologických a 

hydrogeologických poměrů, odtěžovací komora se zcela zaplní rubaninou a zvýší 

se v ní tlak na úroveň tlaku na čelbě výrubu, aby bylo výsledné ovlivnění masivu 

před štítem, a tím i poklesy na povrchu, minimální. Dalším prvkem, který 

minimalizuje poklesy, je injektáž za segmentové ostění, která se provádí 

kontinuálně během posunu stroje. 

 V první části ražby (úsek staveniště BRE 1 a stanice Petřiny) probíhalo hloubení ve 

složitých hydrogeologických poměrech. Spodní část výrubu byla v jílovcích a prachovcích 

peruckých vrstev, horní část pak v silně zvodněných bazálních pískovcích vrstev 

korycanských. Ražba probíhala převážně v přechodovém režimu s přetlakem stlačeného 

vzduchu v odtěžovací komoře. Tím byly omezeny přítoky podzemní vody do výrubu. 

Stanicí Petřiny byly oba stroje pouze protaženy. V druhém úseku ze stanice Petřiny do 

stanice Veleslavín se traťové tunely zanořily do ordovických jílovitých břidlic 

s nevýraznou polohou tvrdých a značně rozpukaných křemenců. Ražba probíhala převážně 

v otevřeném modu s výjimkou podcházení bytového komplexu Hvězda a železniční trati u 

stanice Veleslavín. Zde byla pro minimalizaci deformací na povrchu nutná ražba 

v uzavřeném režimu (close mode). Pro budovy Hvězdy stanovil na základě jejich špatného 

technického stavu soudní znalec dovolené hodnoty sedání do 3 mm a náklonu 
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(nerovnoměrného sedání) do 1,25 mm.m-1. Po průchodu obou štítů pod budovami bylo 

celkové sedání do 3,3 mm a náklon do 0,66 mm.m-1. V další etapě následovalo protažení 

štítů hloubenou jámou, která tvoří západní část trojlodní stanice Veleslavín. Pro další 

rozjezd štítů byly za koncem bočních staničních tunelů vyraženy startovací komory. Po 

úseku dlouhém cca 200 m (kdy stroje podcházely silniční tepnu - ulici Evropskou) dorazily 

oba štíty do hloubené stavební jámy staveniště E2. Po protažení se oba stroje „zakously“ 

do horninového masivu směrem do stanice Červený Vrch. V tomto úseku budou tunely 

podcházet několik výškových budov – panelových domů, pro které stanovil soudní znalec 

opět přísné dovolené hodnoty sedání a náklonů. Pro splnění těchto limitů bude ražba 

probíhat v uzavřeném modu [10].  

Výhody a nedostatky TBM : 

+ hladký obrys a malé přetvoření výrubu 

+ bezpečnost práce a pracovní podmínky pro osádku stroje 

+ vysoké pracovní postupy 

- jen kruhový přůřez, problémy s realizací propojek mezi tunely 

- problémy ve složitých geologických podmínkách – omezit postup stroje 

- pořizovací cena stroje 

- vysoké náklady na logistiku (realizace montážní jámy, startovací komory, ocelové 

opěrné rámy, montovaná ocelová lůžka s kolejnicemi při protahování hloubenými 

úseky)  

5.3   Hloubené úseky 

 Na trase metra stavby V.A je několik hloubených objektů. Jsou to: 

stanice Motol, obratové koleje za stanicí Motol (na začátku staničení úseku), montážní 

jáma pro TBM na staveništi BRE 1, stavební jáma západní části stanice Veleslavín, 

stavební jáma staveniště E2 (kde bude vybudován sdružený objekt traťových tunelů a 

hlavního větrání) a jáma staveniště E1 v oblasti ulice Kanadská, kde bude realizována 

demontáž obou razicích štítů.  

Stanice Motol je pro svou malou mocnost nadloží prováděna jako stanice hloubená, 

s bočními nástupišti a vzdáleností os kolejí 4,50 m. Před otvírkou vlastní jámy bylo nutné 

zhotovit cca 150 m dlouhou trvale kotvenou podzemní stěnu v severní části objektu. Tím 
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se zabezpečila stabilita svahu nad stanicí, kde byly průzkumnými pracemi ověřeny 

plouživé svahové pohyby. Tunely pro obratové koleje jsou zčásti hloubené a z části ražené, 

kde jsou zbudovány ochranné mikropilotové deštníky v délce 12,00 m. 

Montážní jáma staveniště BRE 1, stavební jáma staveniště E2 a jáma staveniště E1 jsou 

hloubené objekty s tím, že jsou paženy pilotovými stěnami. Piloty jsou kotveny v několika 

výškových úrovních zemními kotvami délky až 30,00 m. Hloubený objekt západního 

nástupiště stanice Veleslavín je realizován pomocí kombinace pilotového a záporového 

pažení. Záporové stěny byly provedeny v úvodu sjízdné rampy. Hlubší část rampy a hlavní 

stavební jáma jsou zajištěny pilotami průměru 800 – 1200 mm v roztečích 2,00 – 2,50 m. 

Zajištění stavební jámy je realizováno v šesti kotevních úrovních v kombinaci s rozpíráním 

rohů rozpěrami.  

6. ZHODNOCENÍ RIZIK VÝSTAVBY a JEJICH ŘEŠENÍ 

 Prodloužení trasy metra „A“ ze stanice Dejvická do oblasti Motola je významná a 

náročná stavba nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celostátně v daném měřítku 

prováděných podzemních staveb. Náročnost projektové přípravy a skutečnost, že 

v některých případech museli odborníci hledat nová, nestandardní řešení, která měla na 

tomto projektu svou premiéru, zavdává pocit jedinečnosti a výjimečnosti tohoto projektu. 

Jistě tomu tak je, ovšem domnívám se, že při jednotlivých stupních projektové 

dokumentace nebyla důsledně dodržena metodika etapovitosti a zejména komplexnosti 

jednotlivých etap inženýrskogeologických, hydrogeologických a geotechnických 

průzkumů. Nebyla naplněna myšlenka, že zadavatel stavby obvykle zodpovídá za 

geologické podklady, upřesňuje náplň jednotlivých etap průzkumných prací a jejich 

rozsah. Dle mého názoru nebyl naplněn ani požadavek, že výsledky průzkumných prací 

musí být vyhodnoceny v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být zapracovány do 

příslušného stupně projektové dokumentace. Je obtížné provádět průzkumné práce, 

v příslušné etapě a požadovaném rozsahu, v městské hustě osídlené aglomeraci, kde 

limitujícím faktorem je především doprava a její účinky na měření, existence husté sítě 

podzemních inženýrských sítí, pohyb obyvatel ve vztahu k bezpečnosti práce apod. Je 

ovšem pro mě, jako pro inženýrského geologa nepřijatelný názor, že v konkrétní etapě 

průzkumných prací pro takto významnou stavbu nebylo možno provést patřičné práce a 

v rozsahu poplatným dané etapě z důvodu absence záborů pro zřizování pracoviště, 
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přístupových cest, přívodu vody a energie, jakož i provádění nezbytných úprav půdy a 

odstraňování porostů, nemožnosti vstupu na cizí pozemky (tuto problematiku řeší 

ustanovení § 14 Zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů), nemožnost provedení speciálních průzkumných metod z důvodu provozu 

městské hromadné dopravy a neprovedení povrchových kupř. geofyzikálních měření ve 

špatně přístupném a zarostlém terénu. Uvedeným krátkým výčtem prací a procesů nebyla 

naplněna komplexnost průzkumných prací pro jednotlivá stadia projektové přípravy. 

Projektant tedy na základě nedostatečných a komplexně neúplných informací o geologické 

stavbě území mohl navrhnout pouze předpokládané chování horninového masivu v daném 

prostředí s nejnepříznivějšími možnými parametry. Ty mají za následek jisté 

„předimenzování“ konstrukčních prvků. Nebo naopak, navrhnout konstrukční řešení pro 

avizované lepší geologické poměry než je posléze ověřeno ve skutečnosti při vlastní 

realizaci díla.      

Na tomto místě bych rád uvedl několik změn koncepce výstavby v průběhu realizace 

oproti zadávací dokumentaci. 

6.1 Stanice Motol a přilehlé traťové tunely 

Původně byl celý tunel pro obratové koleje v délce 406 m navržen jako ražený, na 

základě nově zjištěných skutečností (nedostatečně soudržné nadloží o malé mocnosti) byl 

úsek rozdělen na část raženou v délce 217 m a na hloubenou část v délce 189 m. 

S ohledem na změnu geologických a geotechnických poměrů proběhla ražba tunelu pro 

obratové koleje v délce 149 m pod ochranou mikropilotových deštníků délky 12 m. Stejná 

ochrana byla provedena i v oblasti portálu stanice Motol, která přechází do traťového 

dvoukolejného tunelu raženého technologií NRTM. Zde byl proveden dvouřadý 

mikropilotový deštník délky 15 m. Celkem bylo provedeno 53 kusů mikropilot s osovou 

vzdáleností mezi sebou 500 mm. Dalším problematickým místem je ražba štoly SO 08-28 

pro strojovnu a zařízení vzduchotechniky v km 10,815. Při ražbě byly zaznamenány 

značné nadvýlomy nesoudržného materiálu (sutě, kameny pískovců, hlinitá drť) 

pocházejícího z rozevřených puklin kvádrů pískovců, které jsou creepem rozvlečené po 

svahu dolů. Sanační opatření v době sepsání této práce probíhají (duben 2012) v podobě 

třech řad mikropilotových deštníků v nadstropí výrubu a injektáž rozvolněné oblasti přímo 

ze štoly. Dále touto štolou byly zachyceny projevy existence starého důlního díla. Dle 
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dostupných archiválií by se mohlo jednat o raženou podzemní ošetřovnu dle archivní 

dokumentace z roku 1944. Byla odkryta část výdřevy, resp. torza výdřevy v bocích výrubu 

štoly. Existence starého důlního díla nebyla, podle dostupných informací, ověřována.   

6.2 Stanice Petřiny 

V dokumentaci pro stavební povolení (nově „Projektová dokumentace k žádosti o 

stavební povolení“) se uvažovalo o zbudování vlastní stanice až po projetí razicích štítů 

TBM. Využitím průzkumného díla – štoly Markéta je ražba stanice realizována již 

v předstihu před příjezdem obou strojů. Tím vyvstala nutnost v předstihu provést úpravu 

čelní stěny pro jejich vjezd, vybudovat lůžka pro protažení bočními výruby a vyrazit 

startovací komory pro zahájení ražeb dalšího traťového úseku.  

Bylo posíleno sledování deformací v tunelu i na povrchu v rámci geomonitoringu. 

6.3 Stanice Veleslavín 

I zde vyvstala nutnost změny projektu během realizace. Původní návrh počítal 

s trojlodní raženou stanicí délky 172 m. Nyní bude vyraženo 95,40 m stanice jako trojlodní 

profil a pro technologické zázemí bude vybudován samostatný 76,60 m dlouhý střední 

tunel mezi traťovými tunely TBM. Ty budou následně po dobu ražby středového tunelu 

z důvodu stability vyplněny popílkobetonem. Podmínky, vyplývající z postupu výstavby, 

tj. rozdělení realizace ražené části stanice na jednotlivé dílčí výruby v kombinaci 

s protažením razicích štítů vyžadují vyřešení řady nových technických postupů a detailů. 

Jedná se zejména o napojení primárního ostění bočních a středního výrubu, provedení 

izolací v místě styku bočních výrubů se středovým výrubem a samotnou realizaci 

sekundárního definitivního ostění [11]. V současné době (duben 2012) probíhá další fáze 

doprůzkumu, která může mít vliv na změnu projektové dokumentace stanice. 

6.4 Stanice Červený Vrch 

V oblasti Červeného Vrchu byla situace pravděpodobně nejsložitější. Stanice je 

situována pod ulicí Evropská, v husté zástavbě a s výskytem podzemních inženýrských sítí. 

Záporová stěna výtahové šachty přímo zasahuje do jízdního pásu ulice Evropská. Před 

vlastní realizací stanice a přístupové štoly František se mělo za to, na základě studia 

mapových podkladů a nedostatečných průzkumných prací, že v prostoru stanice bude 

výskyt mocných lavic skaleckých křemenců dobrotivského souvrství ordoviku. Projekt tuto 
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geologickou situaci zohlednil v projektu horizontálním členěním výrubu metody NRTM, 
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edová kalota, jádro a dno, jílovité břidlice dobrotivského souvrství 

adnými polohami křemenců   

stavba V.A 

29 

ním výrubu metody NRTM, 

ři vlastní realizaci díla se 

ům schválené projektové 

prostředí černých jílovitých 

né, postižené silnou tektonikou. Skalecké křemence 

dosahují pravé mocnosti do 20 cm. Vlivem horizontálních i vertikálních tlaků jsou značně 

 oslabena. Rozfárání výrubu 

lenění NRTM. Z důvodu 

velkých konvergencí výrubu (60 mm u svislých deformací a 50 mm u horizontálních) bylo 

horizontálního na vertikální členění, které je pro 

viz obr. 9. U vertikálního členění 

ní hodnoty konvergence výrubu.  

 

ění výrubu, opěrné boční 

idlice dobrotivského souvrství 
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V návaznosti na zjištěné geologické poměry bylo provedeno zesílení primárního ostění ze 

stříkaného betonu ze 400 mm na 500 mm, včetně zhuštěného vystrojování tunelu kotvami, 

příhradovými rámy, KARI sítěmi a příložkami. Dále byla okamžitě zvýšena četnost měření 

a sledování deformací v tunelu i na povrchu v rámci geomonitoringu. Častěji je prováděno 

i sledování deformací povrchu pomocí geodetické sítě v oblasti nad stanicí. Vlivem 

dynamického zatížení od silné dopravy na ulici Evropská (automobily, tramvaje) byly 

v blízkosti záporové stěny a výtahové šachty naměřeny poklesy až 60 mm.  

V oblasti Červený Vrch v minulosti probíhala těžba chudých železných rud. Trasa metra 

prochází bývalým důlním polem Johanni I. mezi staničením cca km 13,370 – 13,500 LK, 

bývalým důlním polem Johanni II. mezi staničením km 13,500 – 13,928 LK a do staničení 

km 14,000 LK prochází okrajem bývalého důlního pole Alberti II [4]. Do doby sepsání této 

práce nebyla hlášena žádná kolize ražby stanice Červený Vrch, ani ražby tunelů TBM 

v okolí stanice se starými důlními díly.  

7. ZÁVĚR 

 Prodloužení metra trasy „A“ ze stanice Dejvická do stanice Motol je stavbou, která 

významně zkvalitní dopravní obsluhu severozápadního území Prahy a sníží negativní 

dopady na místní životní prostředí. Jednoznačnými přínosy bude redukce autobusové 

dopravy na Vítězném náměstí a zlepšení dopravní dostupnosti motolské nemocnice. Trasa 

vede obtížnými geologickými poměry a bylo nutno v průběhu výstavby navrhovat nové 

postupy a technologie výstavby, které byly v České republice použity poprvé. Na tomto 

místě je ovšem nutné podotknout, že geologická stavba území neměla valného vlivu na 

trasování a hloubkové vedení trasy metra, stavby V.A. Nebyla realizována ani průzkumná 

štola, která by ozřejmila jakoukoliv část traťových tunelů. K zohlednění geologie 

docházelo až ve chvíli, kdy zhotovitel stavby (nikoliv investor) považoval za vhodné a 

účelné ověřit geologické poměry v daném konkrétním místě výstavby. Informace takto 

dodatečně získané měli v nejednom případě za následek změnu projektu s následnou 

změnou technologie ražeb. Ruku v ruce s tím přicházely i vícepráce v podobě dodatečných 

zajištění stavebních jam, portálů tunelů, tloušťka primárního ostění, zesílení výztuže, 

zvýšený počet svorníků apod. Moderní tunelovací metody, zejména metoda NRTM je 

metodou observační. Hlavní důraz při využití této technologie je kladen na odborný a 
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včasný geotechnický monitoring sledovaných parametrů (konvergence výrubu, povrchové 

poklesy, seismicita, vlivy na životní prostředí). Nasazené zeminové štíty TBM jsou svým 

vybavením a možnostmi „organismem“ na špičkové úrovni. Při jejich studiu je zřejmé, že 

vliv geologické stavby na jeho možnosti ražby ustupuje do pozadí, neboť změnu 

geomechanických podmínek ražby v reálném čase zachytí systém čidel stroje, zejména 

tlakových, operátor (pilot) tak může okamžitě přijmout příslušná nápravná opatření. Avšak 

podrobná znalost geologických poměrů a geotechnických podmínek území v souběhu 

projekčních prací (před realizací stavby) by jednoznačně umožnila přesnější a efektivnější 

pohled na volbu tunelovacích metod traťových tunelů, stanic a přidružených objektů, resp. 

by upozornila na slabá místa, která by s sebou mohla přinést i mimořádné události a 

ohrožení bezpečnosti práce. Komplikace v průběhu stavby přispívají k prodloužení termínů 

výstavby, nedodržení harmonogramu a zcela jistě i zvyšují cenu stavby. Domnívám se, že 

základní atributy inženýrskogeologického, hydrogeologického a geotechnického průzkumu 

jako jsou etapovitost průzkumů a jejich komplexnost nebyly na tomto projektu dodrženy. 

 Na závěr mi dovolte krátké zamyšlení. Na základě konzultací s odborníky mnoha 

profesí jsem nabyl dojmu, že původní myšlenka prodloužení trasy „A“ z Motola až do 

oblasti letiště Ruzyně (v projekčním návrhu se jedná o trasu VI.A a VII.A) koliduje 

s představou rychlodráhy na trase Dejvice – letiště Ruzyně. Spojení důležitého dopravního 

uzlu, jakým mezinárodní letiště bezesporu je a městské hromadné dopravy sídelní struktury 

rychlodráhou je ve vyspělých zemích běžné. Začínají být slyšet názory, že by se trasa 

metra „A“ měla odklonit od původního záměru vést do Ruzyně a být napojena na 

konečnou stanici trasy „B“ Zličín. To ovšem závisí na dlouhodobé koncepci rozvoje města, 

jeho dlouhodobé dopravní koncepci, finančních možnostech investora a politické 

angažovanosti v dané problematice jak Městského úřadu Prahy 5 a 6, tak i Magistrátu 

hlavního města Prahy.           
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