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 Úvod 
 
 
 Výstavba tunelů patří k nejnáročnějším oborům hornického a inženýrského 
stavitelství. Důvod je zřejmý, prolíná se zde totiž hned několik oborů: Jsou jimi zejména 
geologické inženýrství, hornictví, geomechanika, hydrologie, mechanika, dynamika a statika, 
dopravní inženýrství, projektový management a v posledním desetiletí čím dál více 
technologických oborů.  
 Vzhledem k tomu, že problematika výstavby tunelů je velmi rozsáhlá, vybral jsem si 
pro diplomovou práci část zabývající se výstavbou definitivního ostění ražených tunelů a 
používám pro srovnání a pro analýzy své vlastní zkušenosti a informace z výstavby 
definitivního ostění tunelu ŠPELC v rámci budovaného komplexu tunelů Blanka v Praze. 
Působím na této stavbě od roku 2010 na pozici stavbyvedoucího u firmy SMP CZ, a.s. a právě 
na přelomu roku 2010 a 2011 jsem měl na starosti provedení 52 sekcí spodní klenby 
definitivního ostění v severní tunelové troubě.  
 V diplomové práci popisuji teoretický základ související s definitivním ostěním, jak 
z pohledu technického, tak z pohledu prováděcího. V praktické části se dále podrobněji 
zabývám právě tunelem ŠPELC od návrhu trasy, přes projekční prvky až po možné varianty 
návrhu a provádění definitivního ostění třípruhového silničního tunelu. Zvláštní kapitolu 
věnuji problematice bezpečnosti a rizikové analýze v souvislosti se smutnou statistikou 
pracovních úrazů ve stavebním odvětví. V poslední části práce řeším vybrané varianty 
ekonomickým shrnutím a jejich analýzou, přičemž výstupem a samotným závěrem práce je 
právě vybrání nejvhodnější varianty provedení definitivního ostění na základě ekonomické 
výhodnosti, okomentování a zdůvodnění tohoto závěru.   

Koncepčně je praktická část práce směřována spíše jako předinvestiční záměr, kdy 
realizátor zvažuje prosazení té které varianty provedení definitivního ostění, jakožto jedné 
z mála možností, kde lze ušetřit velkou část nákladů na výstavbu. Jelikož ražba díla je z větší 
části podřízena zastižené geologii, projekt a výstavba definitivního ostění dává daleko větší 
možnosti při zvážení jiných variant. V dnešní době, kdy veřejný sektor postrádá finance na 
výstavbu infrastruktury, je běžnou praxí, že zhotovitelská firma předkládá variantní – levnější 
– řešení, již do prvního kola veřejné soutěže. Tudíž toto know-how, kterým předinvestiční 
studie variant je, poskytuje velkou konkurenční výhodu realizační firmě. Veřejní investoři 
naopak během výstavby nebudou tolik usilovat o nalezení méněprací, jelikož výsledné řešení 
bude levnější již před podpisem smlouvy o dílo. Toto dává i předpoklad navázání dobrých 
odběratelsko – dodavatelských vztahů a otevřené spolupráce ještě před zahájením výstavby.   
    Jsem si vědom toho, že téma je spíše blíže ke stavebnímu oboru, než k hornickému, 
nicméně faktem je, že jakákoliv činnost prováděná hornickým způsobem, do které spadá i 
výstavba tunelů a štol, náleží pod dozor báňského úřadu a všichni vedoucí pracovníci musí 
mít odbornou kvalifikaci nejméně pro výkon technického dozoru dle vyhlášky č. 298/2005 
Sb. a proto musí mít příslušné vzdělání v oboru hornictví.  
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1. Popis stavebního díla   
 

1.1. Koncepce řešení silniční dopravy v hlavním městě Praha 
  

Obr. č. 1 – Stav přípravy a výstavby Pražského okruhu, stav k roku 2010. 
 
 Na začátek je důležité zmínit něco málo z historie. Po 2. světové válce došlo 
k masivnímu nárůstu automobilismu. Česká republika nebyla v tomto výjimka a bylo potřeba 
intenzivně řešit koncepci infrastruktury silniční a dálniční sítě u nás. Hlavní město Praha, se 
svou polohou ve středu republiky, se postupně stalo dálniční křižovatkou s čím dál více 
vyhrocenou dopravní situací, kterou bylo třeba urychleně řešit. Po roce 1989 byla do 
územního plánu hlavního města pevně zakotvena dopravní koncepce tvořena dvěma okruhy – 
Vnějším Pražským okruhem (plánovaná délka 88 km) a vnitřním Městským okruhem 
(plánovaná délka 33 km) a sedmi radiálami, které je budou spojovat. Zatímco úlohou 
Pražského okruhu je spojit prstencově všechny dálnice a rychlostní komunikace a vůbec 
nevpustit tranzitní dopravu do blízkosti hlavního města, úkolem Městského okruhu je ulevit 
historickému centru Prahy a odvést dopravu z ulic. Otázka nastává, kam odvést dopravu 
z města, kde se počet osobních aut od roku 1990 do roku 2010 znásobil téměř pětkrát. 
Odpověď je možná pouze jediná: Pod zem. Tato premisa dala vzniknout myšlence tunelového 
komplexu jakožto součást Městského okruhu v Praze.  
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1.2. Tunelový komplex Blanka 
 

1.2.1. Popis díla a jeho součástí 
 
(SATRA, spol. s r.o., 2006 - 2012) „Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v 
České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je 
realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí  
6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, 
Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne 
nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě; současně vznikne i nejdelší 
souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 2,23 km. 

Budovaná trasa okruhu prochází urbanizovaným prostředím střední části města na hranicích 
historického jádra Prahy a prostorem chráněné přírodní památky Královská obora - 
Stromovka. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a 
následně výběr varianty vedení této části okruhu (více zde) bylo jasné, že převážnou část 
stavby bude třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i ražených, 
aby výstavba a především pak provoz na vzniklé kapacitní komunikaci minimálně ovlivňovaly 
své okolí. Tak vznikl souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující mezi křižovatkou 
Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója u nového trojského 
mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových 
křižovatkách Prašný most a U Vorlíků. V pořadí od již provozované západní části městského 
okruhu to jsou: 

• Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ulicí 
Patočkovou nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekovou vstupuje 
trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují 
opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.  

• Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce 
hloubenými tunely třídou Milady Horákové až do prostoru stavební jámy na Letné, kde 
je umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.  

• Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým 
hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod 
zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a 
potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 
km, z toho je 2230 m ražených.  

Trasa okruhu je v celé délce vedena jako striktně směrově rozdělená se samostatným dvou- až 
třípruhovým tubusem v každém směru. Počet jízdních pruhů odpovídá intenzitám dopravy, 
podélnému sklonu trasy a především potřebám napojení ramp mimoúrovňových křižovatek, 
zajišťujících napojení komunikace okruhu na povrchovou síť. 
  

Ve fázi přípravy a realizace je úsek rozdělen na čtyři stavby:  

• Stavba ev. č. 0065 Strahovský automobilový tunel, 2A a 2B etapa  
• Stavba ev. č. 9515 Myslbekova - Prašný most (MYPRA)  
• Stavba ev. č. 0080 Prašný most - Špejchar (PRAŠ)  
• Stavba ev. č. 0079 Špejchar - Pelc -Tyrolka (ŠPELC)  



Ing. Libor Stefan: Návrh postupu provádění definitivního ostění 

 

2013  6 

 

Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních 
úseků pražského metra. Odpovídá tomu i délka přípravy stavby, množství vyvolaných investic, 
počty přeložek inženýrských sítí, organizace MÓD a NAD, koordinace a organizace celé 
výstavby. V průběhu realizace, ale hlavně ve výsledném efektu dojde k ovlivnění dopravního 
života převážné části hlavního města, ke značnému zlepšení životního prostředí v oblasti na 
hranicích historického centra Prahy, zapsaného na seznam kulturního a historického dědictví 
UNESCO. Dnes je tento prostor naprosto neúnosně zatěžován průjezdnou dopravou se všemi 
kapacitními, ale i ekologickými důsledky. Navíc dokončení a zprovoznění severozápadní části 
Městského okruhu umožní po dlouhých desítkách let znovu otevřít problematiku tzv. 
Severojižní magistrály, tentokrát s cílem adaptovat ji do moderního pojetí historického centra 
města, z nějž bude vyloučena veškerá tranzitní doprava.“  
 

1.2.2.  Ražený tunel Špelc 
  
 V diplomové práci se zaměřím na jednu z nejzajímavějších částí celého MO, což je 
právě ražený tunel ŠPELC, respektive jeho třípruhová trouba. Tunel je v současnosti 
kompletně vyražený a má provedené definitivní ostění v celé jeho délce, která činí 2230 m u 
severní tunelové trouby (STT) a 2223 m u jižní tunelové trouby (JTT). Obě trouby jsou 
vzájemně propojeny celkem osmi propojkami, z nichž dvě jsou průjezdné. Dále je zde příčné 
křížení se vzduchotechnickým kanálem na úrovni sekce 38 STT, který vede pod úrovní 
samotného tunelu do strojovny vzduchotechniky (TGC 4). Mimoto je každá 7. sekce opatřena 
vzduchotechnickým kanálem pro odvod spalin do kouřovodu pod úroveň mostovky, naproti 
každé propojce je i SOS výklenek a v místě křížení se vzduchotechnickým kanálem je třípruh 
navíc ještě nadvýšený z důvodu osazení technologií.  
 Jako technologie výstavby byla zvolena metoda NRTM s rozčleněním na kalotu, opěří 
a dno. 
 

 
 
Obr. č. 2 -  Typy 
horizontálního členění 
výrubu 
a) základní horizontální 
členění;  b) kombinované 
horizontální členění (se 
svisle dělenou kalotou) [8]. 
 

 
 Pro ražbu se využívalo trhacích prací, hornina se rozpojovala trhavinou, popřípadě 
kombinací trhacích prací a strojním rozpojováním v ordovických souvrstvích, které je tvořeno 
převážně písčitými a jílovitými břidlicemi, jemnozrnnými a křemennými pískovci, v místě 
pod parkem Stromovka doprovázeno četnými tektonickými zlomy.  
 Primární ostění bylo provedeno ze stříkaného betonu vyztuženého ocelovou KARI sítí. 
Problémy při ražbě nastaly v květnu roku 2008, kdy došlo k propadu severního tunelu v parku 
Stromovka. Důvodem byla zejména kombinace nepříznivých parametrů, konkrétně velmi 
nízká mocnost nadloží, které bylo tvořené dobrotivskými břidlicemi. Bylo rozhodnuto o 
úpravě technologie na délku záběru jeden metr a jehlování stropu, i přes to došlo k uvedené 
havárii. Po této události byla znovu upravena technologie ražby zkrácením postupu na 0,7 
metru [3] [4]. 
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2. Problematika definitivn
 
 Problematiku definitivního ost
část technologickou – provádě
projektové dokumentace a dále ji 
tvrdit, že části technické je ve v
znamená zvyšování nákladů na dílo samotné. V
zejména prováděním stavby ve vazb
technický návrh. Dle mého názoru je nezbytné a žádoucí na tyto dv
z nadhledu a zvažovat neustále jejich interakci, aby bylo dosaženo co nejlepšího pom
/ užitná hodnota. 
 Požadavky na definitivní
7507 „Projektování tunelů pozemních komunikací“, kapitoly 10 „Konstruk
ČSN 73 7501 „Navrhování konstrukcí ražených 
vyjmenovat ty nejzásadnější, což jsou
 

 přenos veškerých zatížení jak statických od zemních tlak
účinků vzniklých p

 tuhost ostění musí být taková, aby nedošlo vlivem výše uvedených vliv
zatížení k poruše konstrukce od

 zajištění vodotě
dilatačních spár

 životnost se stanovuje zpravidla na 100 let
 

2.1. Geotechnický monitoring
 

Přestože geotechnický monitoring je neodmyslitelná sou
nadloží i podzemního díla během ražby i po ní, v
s definitivním ostěním, kde má tato disciplína za úkol sledování deformací (konvergencí) 
výrubu a primárního ostění a následný 
Pojem konvergence znamená zm
bodů, které jsou osazeny na líci výrubu. 

Deformace horninového prost
čelbou, je tedy žádoucí realizovat m
k čelbě. Při ražbě na plný profil se r
měřících bodů – schéma je patrné z
umisťují zpravidla na výztužnou sí

Vzdálenost profilů by m
patnáctinásobku délky záběru. P
geotechnický průzkum [5].   

 
   

 
Měření se provádí v taktéž definovaných 

do šesti hodin po výlomu, dále ve 24 hodinových intervalech, dokud nedojde k
deformací, tedy kdy výsledek m
0,5 mm). Posuny se měří výhradn
se rozkládá do směru vertikálního, horizontálního a ve sm
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životnost se stanovuje zpravidla na 100 let. 

Geotechnický monitoring 

estože geotechnický monitoring je neodmyslitelná součást ražby, sledování chován
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Deformace horninového prostředí probíhají již před 
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 na plný profil se rozmisťuje obvykle 5 
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  Obr. č. 3 - Rozmístění měřících bod

taktéž definovaných časových odstupech, první m
do šesti hodin po výlomu, dále ve 24 hodinových intervalech, dokud nedojde k
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provádění definitivního ostění 

7 

 

ní a varianty provádění 

ást technickou – návrhovou a 
ásti se zabývá projektant v návrhu 

podzemním stavbám. Dovolím si 
řízeno, což téměř vždy 

diplomové práci bych se chtěl právě zaobírat 
nou a požadovanou funkci, respektive 

ě sféry vždy pohlížet 
nadhledu a zvažovat neustále jejich interakci, aby bylo dosaženo co nejlepšího poměru cena 

 plynou zejména z ČSN 73 
 pozemních komunikací“, kapitoly 10 „Konstrukční pokyny“ a 

objektů“. Dovolím si 

ů, tak od dynamických 
ční dopravou 

ní musí být taková, aby nedošlo vlivem výše uvedených vlivů od 

místa pracovních a 

ást ražby, sledování chování 
nuji se mu jen ve zkratce a v souvislosti 

ním, kde má tato disciplína za úkol sledování deformací (konvergencí) 
odstup pro zbudování ostění definitivního. 

ících bodů v plném profilu [8]. 

asových odstupech, první měření se provádí 
do šesti hodin po výlomu, dále ve 24 hodinových intervalech, dokud nedojde k ustálení 

ů je zanedbatelný (do 
a vyhodnocují se triaxiálně, tj. vektor posunu 

říve se měřilo pásmem 
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Obr. č. 4 -  rozdělení sekundárního ostění dle ČSN 73 7508 [8]. 

a posuny se odečítaly jako relativní hodnoty. Naměřené hodnoty deformací lze zároveň využít 
pro částečné prognózování geologického stavu horninového masivu (geotechnická prognóza) 
před čelbou do vzdálenosti cca 1,5 násobku průměru výrubu. Mohou nastat tyto případy: 

- konvergenční bod se vychyluje proti směru ražby – očekávání zhoršení 
geologických podmínek 

- konvergenční bod se vychyluje ve směru ražby – očekávání zlepšení 
geologických podmínek  

-  asymetrický posun bodu – nehomogenita prostředí (např. podélná porucha mimo 
průřez) 

 Na výše uvedených postulacích a jejich následném ověřování má velkou zásluhu 
geotechnická škola Technické univerzity prof. W. Schuberta z rakouského Grazu. 
 
 

2.2. Sekundární ostění 
 

Úvodem této kapitoly, která bude v této diplomové práci rozpracována nejpodrobněji, 
je třeba definovat pojem sekundární ostění.  Dle definice ČSN 73 7507 „Projektování tunelů 
pozemních komunikací“ je ostění stavební konstrukce, která zabezpečuje vnitřní prostor 
tunelové trouby a odporuje tlaku horninového prostředí a/nebo vody. Z této definice plynou 
tedy i hlavní účely definitivního ostění, které jsou: 

 přenos veškerých statických i dynamických účinků zatížení, aniž by došlo 
k poškození ostění 

 dostatečná tuhost konstrukce, která musí být taková, aby nedošlo k poškození 
či posunu vlivem vnějších 
či vnitřních vlivů, na které 
je tato konstrukce 
posuzována 

 zajištění dokonalé izolace 
proti vnikání vody 
z okolního horninového 
prostředí s ohledem na její 
agresivitu 

 ochrana proti tzv. bludným 
elektrickým proudům [5] 

Jak bylo uvedeno v úvodní 
kapitole, tunelové stavby se navrhují na 
životnost 100 let (dle ČSN 73 7501), za 
tuto dobu se mohou mnohé z parametrů a 
předpokladů pro výpočet a posouzení 
ostění částečně či zcela změnit, například 
hydrogeologické poměry či stupeň 
agresivity prostředí, proto je třeba při 
návrzích brát toto v potaz a posuzovat 
jednotlivé prvky při návrhu s dostatečnou rezervou pro případ zhoršení vnějších podmínek 
v horizontu životnosti tunelové stavby. 
  Sekundární tunelové ostění přebírá funkci nosné konstrukce primárního ostění po 
dosažení min. 90% pevnosti betonu, ze které je vyrobené, což je pevnost betonu po 28 dnech. 
Z toho vyplývá, že primární ostění stabilizuje výrub pouze po dobu výstavby a v návrhovém 
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modelu pro zatížení definitivní konstrukce se s ním dále neuvažuje – předpokládá se jeho 
postupná degradace a rozpad. 
 V otázce konstrukčního uspořádání definitivního ostění rozlišujeme v zásadě dva 
případy, které souvisí s kvalitou geologických podmínek na trase: 

 pružné tenkostěnné ostění, dole otevřené (bez protiklenby) v případě stabilního 
výrubu v dobrých geologických podmínkách 

 uzavřená rámová konstrukce se spodní protiklenbou a masivnějším ostěním 
v případě tlačivého prostředí s krátkodobou stabilitou výrubu. 

Schéma výše uvedených příčných uspořádání viz obrázek č. 4.  
 Je logické, že čím jsou geologické podmínky horší a vyvozené zemní tlaky větší, tím 
masivnější musí být definitivní ostění. Obvyklá tloušťka klenby je 0,3 až 0,5 m. Velký prostor 
pro další zlepšování pevnosti je betonářská výztuž horní a spodní klenby. Rozbor této 
problematiky a problematiky hydroizolace bude řešen dále včetně konkrétních případů 
z praxe a návrhů na zlepšení.  
 Průřez konvenčně ražených silničních tunelů je vždy podobný s horní klenbou 
rozšiřující se směrem dolů. Důvodem je statické hledisko (návrh dle ČSN 73 7501) a také 
dobrá využitelnost průřezu pro průjezdný profil silniční dopravy [9]. 

2.2.1. Betony 
 

Beton je stále základním stavebním prvkem veškerých tunelových děl u nás i ve světě. 
Z historie jsou i přesto příklady použití jiných materiálů, jako kámen v dobách 
prehistorických, dřevo jako výztuha provizorní užívaná především v hornictví a ostění 
z litinových dílců, které se hojně využívalo při stavbě metra v minulém století zejména ve 
velkoměstech USA. 
 Z konstrukčního pohledu lze rozdělit betonová ostění na dvě základní skupiny: 

- prefabrikovaná 
o tubingy užívané při stavbě zejména pomocí kontinuálně razících strojů – 

TBM a 
o skořepinové prefabrikované klenby používané u přesypaných tunelů či 

jejich částí 
- monolitická 

o  konstrukční betony jednotlivých tříd dle ČSN EN 206-1 
 vyztužené 
 prosté 
 drátkobetony 
 vláknobetony 
 polymerbetony 

o stříkané betony se v případě definitivního ostění využívají u velkých 
silničních tunelů zřídka, nejčastěji ve složitých částech konstrukce, která 
nejde vybednit, popřípadě v technologických propojkách mezi tunely. 

 V diplomové práci se budu přesto zabývat nejenom monolitickým ostěním 
z konstrukčního betonu, ale i betony stříkanými a jejich návrhem, optimalizací, technologií 
provádění a kvalitativními požadavky a poznatky z praxe s vlastními návrhy na zlepšení, 
zejména v otázce provádění a kvality. 
 Co se týká návrhu, ten je řešen v normě ČSN 73 7501 „Navrhování konstrukcí 
podzemních ražených objektů“, která je vodítkem pro statiku díla jako takového. V zásadě 
platí, že sekundární ostění má mít tloušťku minimálně 300 mm z důvodu stability konstrukce 
jako takové a také z pohledu technologického, aby se předešlo problémům při betonáži, 
respektive aby se zajistilo dokonalé probetonování celé konstrukce a nedocházelo ke vzniku 



Ing. Libor Stefan: Návrh postupu provádění definitivního ostění 

 

2013  10 

 

tzv. kaveren, čili nevybetonovaných míst v konstrukci. Dalším rozhodujícím prvkem pro 
návrh je délka betonážní sekce. Zde se musí nalézt kompromis mezi technologicko-
ekonomickým parametrem a parametrem statickým. Z pohledu provádění a ekonomiky je 
samozřejmě výhodné provádět jednotlivé sekce co nejdelší, aby postup byl co nejrychlejší, 
ovšem z hlediska statiky se musí zohlednit maximální možná délka sekce s ohledem na 
omezení vzniku trhlin a umožnění dilatování jednotlivých sekcí tak, aby nedocházelo 
k porušení konstrukce vlivem teplotní roztažnosti a právě vzniku trhlin či dokonce prasknutí 
konstrukce v nejslabším místě. V zásadě se délka sekce navrhuje v rozmezí 8 – 12 metrů, 
v případě směrového oblouku o menším poloměru musí být délka sekce taková, aby byl 
možný průjezd bednící formy. V podstatě směrový oblouk tunelu je polygon o straně délky 
jedné betonážní sekce.    

Kromě tloušťky ostění klenby se definuje dále tloušťka spodní klenby (protiklenby), 
pokud existuje, dále se stanovuje třída pevnosti betonu, kde je minimální požadavek na beton 
C 25/30 (jmenovatel udává válcovou pevnost v MPa a v čitateli je krychelná pevnost v MPa). 
Velmi důležitým parametrem je odolnost proti proti agresivitě prostředí – hodnoty a označení 
viz tabulka č. 1.  

  
Tabulka č. 1 -  Odolnost betonů proti agresivitě prostředí. 

chemická charakteristika Referenční 
zkušební metoda 

XA1  
(mírně 
agresivní 
prostředí) 

XA2 
 (středně 
agresivní 
prostředí) 

XA3  
(vysoce agresivní 
prostředí) 

podzemní voda 

sírany mg/l EN 196 - 2 ≥ 200 a ≤ 600 > 600 a ≤ 3000 > 3000 a ≤ 6000 

pH ISO 4316 6,5 a ≥ 5,5 < 5,5 a ≥ 4,5 < 4,5 a ≥ 4,0 
uhličitany mg/listr 
agresivní ČSN EN 13577 ≥ 15 a ≤ 40 > 40 a ≤ 100 > 100 až do nasycení 

dusičnany mg/l ISO 7150 - 1 ≥ 15 a ≤ 30 > 30 a ≤ 60 > 60 a ≤ 100 

hořečnatany mg/l ISO 7980 ≥ 300 a ≤ 1000 > 1000 a ≤ 3000 
> 3000 až do 
nasycení 

Zemina 

sírany mg/kg EN 196 - 2 ≥ 2000 a ≤ 3000 > 3000 a ≤ 12000 > 12000 a ≤ 24000 

kyselost ml/kg DIN 4030 - 2 > 200 
v praxi se 
nepoužívá v praxi se nepoužívá 

 
 

Použité betony musí rovněž splňovat požadavky na vodotěsnost (hloubka průsaku 
tlakové vody), konkrétně střední hloubka průsaku 25 mm při přetlaku 0,7 MPa a portálové 
úseky musí odolávat mrazovým cyklům a agresivním posypovým solím a účinkům 
karbonatace. Přehled jednotlivých stupňů agresivity prostředí viz tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2 -  Požadavky betonu na vodotěsnost. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené parametry použitého betonu (pevnost, stupeň vlivu prostředí, 
vodotěsnost, obsah PP vláken z důvodu požární odolnosti konstrukce) se dají nazvat jako 
parametry technické – tedy takové, které vyhoví vnějším vlivům. U betonu, tedy spíše u 
betonové směsi, jsou ale i důležité parametry technologické – tedy ty, které zajistí komfortní 
zpracování betonové směsi a zaručí co možná nejlepší kvalitu hotového betonu. Mezi tyto 
parametry patří: 

  konzistence – z důvodu dobré čerpatelnosti směsi a rozlití do všech míst a 
dokonalé spojení s armaturou; nevýhodou tekutější konzistence jsou značné tlaky 
na bednění a riziko jeho poškození či destrukce 

 vývin hydratačního tepla – průběh hydratace by neměl být skokový, aby nedošlo 
ke vzniku trhlin v důsledku náhlého uvolnění hydratačního tepla  

 rychlost tuhnutí – toto je klíčový parametr, který souvisí s hydratací, čím rychleji 
proběhne proces hydratace a tuhnutí, tím rychleji je možno odbednit konstrukci a 
tedy urychlit celou výrobu. 

 
Všechny popsané parametry tvoří tzv. recepturu betonové směsi, která je uložena pod 

kódem v betonárně a vždy by měla být míchána s naprosto stejnými parametry. Související 
podkapitolou je doprava betonové směsi na stavbu na místo ukládky. Tato doprava je v zásadě 
většinou dvojí: 

- doprava autodomíchávači o objemu 4 m³– 8 m³ z betonárny na stavbu 
- vnistrostaveništní doprava mezi autodomíchávačem a místem ukládky – čerpání 

betonové směsi stacionárním čerpadlem nebo pojízdnou pumpou na beton.  
Dopravu není radno podceňovat a je třeba ji pečlivě plánovat před každou betonáží, 

jelikož situace na tunelových stavbách se mění každým okamžikem a není horší situace, než 
uváznutí plného autodomíchávače v některém místě tunelu z důvodu nečekané překážky. 
Metoda dopravy betonové směsi na místo ukládky a rychlost ukládky tvoří jeden ze 
základních pilířů kvalitního technologického postupu [7], [9]. 
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Obr. č. 5 -  Pohled na izolatérský a 
armovací vůz. 

2.2.2. Výztuž 
 

Pod pojmem výztuž zde budu popisovat výztuž betonářskou, nikoliv výstroj 
zabezpečující výrub. v inženýrském stavitelství se běžně používají dva typy výztuže: 

 betonářská výztuž (nejčastěji ozn. R 10 505 dle ČSN 73 1201, s pevností v tahu 
cca 500 MPa, pruty opatřené žebírkováním), dělíme ji na: 

o konstrukční – zajišťuje tahová napětí v konstrukci 
o smyková – zabraňuje vzniku trhlin při povrchu konstrukce 

 předpínací výztuž (vinuté předpínací kabely vyšších pevnostních tříd, používají 
se v mostním stavitelství pro zvýšení tuhosti konstrukce v ohybu). 

 Betonářská výztuž tvoří velice významnou nákladovou položku, tudíž je vždy namístě 
posoudit, zda je nutné konstrukci vyztužovat, či zda vyhoví konstrukce nevyztužená, pouze 
z prostého betonu – tato situace nastane v případě, že nedojde k působení ohybových sil a 
konstrukce je tak namáhána pouze na tlak. V případě, že je konstrukce tažena či namáhána 
ohybem (momentovou silou), musí se vyztužit. Výpočtem je stanoven tzv. stupeň vyztužení 
konstrukce, udává se v procentech a stanovuje poměr hmotnosti betonářské výztuže v tunách 
k jednotce betonové směsi (např. 200 kg výztuže v 1 m³ znamená stupeň vyztužení 20%).   
 Výztuž sekundárního ostění je tvořena následujícími prvky: 

- výztužné sítě – KARI sítě – při povrchu z důvodu zamezení vzniku trhlin při 
povrchu 

- svařované ocelové příhradové prvky pro výztuž horní klenby – tzv. Bretexy 
- pruty výztuže různých průměrů (od 6 mm až do 42 mm, výjimečně i více) 

 Všechny tyto prvky se ručně na místě vyvazují (s výjimkou Bretexů) do tvarů 
požadovaných projektem. Tuto činnost vykonávají železáři. Složitost a časová náročnost 
armování je přímo odvislá od jednotlivé 
konstrukce. Důležitým požadavkem, který vždy 
musí být dán projektem, je tzv. krytí výztuže, 
což je vzdálenost mezi vnějším okrajem 
krajního prutu výztuže (nejblíže k budoucímu 
líci betonu) a horním lícem betonu. Krytí je 
přímo odvislé od předpokládané agresivity 
prostředí a obvykle je stanoveno minimum na 
50 mm. Kdyby došlo k odhalení výztuže 
z betonu do vnějšího prostředí, které v 99% 
obsahuje vlhkost, dojde k postupné korozi 
výztuže a k procesu tzv. karbonatace, kdy 
zkorodovaná výztuž zvětšuje svůj objem a 
odtlačuje od sebe beton, který šupinovitě praská 
a neustálým rozšiřováním do hlubších částí 
konstrukce dochází k její postupné degradaci. 

Montáž výztuže probíhá na přístupných 
místech (spodní klenba + boky horní klenby do 
výše cca 1,5 metru) bez pomoci pracovních 
plošin. Armování horní klenby probíhá 
z armovacích pojízdných plošin – vozíků, stejně 
jako izolování, bednění a betonáž a ošetřování. 
Práce železářů v tunelech patří k nejvíce 
rizikovým profesím vůbec, proto je nezbytné 
klást maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 
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2.2.3. Hydroizolace 
 
Zabránění průniku vody z okolního prostředí do konstrukce, potažmo dovnitř tunelu je 

nejsložitějším, ale bohužel i nejméně úspěšným úkolem jak při projektování, tak při samotné 
realizaci. Jen velmi málo horninových souvrství, ve kterých se razí a realizují tunelové a jiné 
podzemní stavby, není zvodnělých. Jak bylo taktéž již několikrát zmíněno, životnost těchto 
podzemních děl je uvažována na 100 let a za tuto dobu se mohou hydrogeologické poměry též 
zásadně změnit. Možnosti a druhy hydroizolace v návaznosti na agresivitu prostředí jsou 
přehledně rozděleny v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č.3 - Odolnost betonů proti agresivitě prostředí. 

agresivita 

prostředí 

prosakující voda 

(ustálená hladina pod 

úrovní dna tunelu) 

tlaková voda do výšky vodního sloupce 

30 m 60 m přes 60 m 

nízká 

Beton odolný proti 

průsakům v kombinaci 

s těsnícími pásy ve 

spárách nebo jedna 

vrstva izolační folie v 

klenbě tunelu. 

Beton odolný proti průsakům v 

kombinaci s těsnícími pásy ve 

spárách nebo jedna vrstva izolační 

folie po celém obvodu tunelu. 

Izolace je v podélném směru 

rozdělena na vodotěsné, na sobě 

nezávislé sektory 

Beton odolný proti 

průsakům a jedna vrstva 

izolační folie po celém 

obvodu tunelu. Izolace je v 

podélném směru 

rozdělena na vodotěsné, 

na sobě nezávislé sektory 

Beton odolný proti průsakům a dvě 

vrstvy izolační folie po celém 

obvodu tunelu. Izolace je v 

podélném směru rozdělena na 

vodotěsné, na sobě nezávislé 

sektory 

vysoká 

Jedna vrstva izolační 

folie po celém obvodu 

tunelu) 

Beton odolný proti průsakům a 

jedna vrstva izolační folie po 

celém obvodu tunelu. Izolace je v 

podélném směru rozdělena na 

vodotěsné, na sobě nezávislé 

sektory 

Beton odolný proti průsakům a dvě vrstvy izolační folie po celém 

obvodu tunelu. Izolace je v podélném směru rozdělena na 

vodotěsné, na sobě nezávislé sektory 

 
Z tabulky č. 3 je patrné, že ochrana proti vodě je v zásadě třech typů: 

 použití vodostavebních betonů 
 použití systému foliové izolace 
 kombinace dvou předchozích 

Konstrukce z podskupiny vodostavebních betonů jsou charakteristické zejména 
specifickým návrhem betonové směsi a ošetřením pracovních a dilatačních spár. Právě druhé 
specifikum je nejčastějším a nejhorším zdrojem průsaků. 
    Systémy hydroizolačních fólií se nejčastěji vyrábějí z měkčeného PVC v pásech 
šířky 2 metry, o tloušťkách od 1 do 3 mm a vynikají vysokou odolností proti agresivitě 
prostředí, odolávají dobře tahovému namáhání (10 – 20 MPa), mají velkou průtažnost (200% 
- 600%) a nelámou se ani při nízkých teplotách. Jednotlivé pásy a detaily se provádějí 
svařováním speciálními svářečkami. V kombinaci s pořizovací cenou a rychlostí aplikace jsou 
právě fólie ideálním hydroizolačním materiálem. Případné poruchy a průsaky vody do 
konstrukce má na svědomí pouze technologická nekázeň při montáži izolačního souvrství. 
Bohužel z praxe musím konstatovat, že je velmi častým jevem.  
 Obecně se dá systém foliové hydroizolace tunelu rozdělit na tři podskupiny: 

 otevřený systém hydroizolace 
 uzavřený systém hydroizolace 
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Obr. č. 6  -  Otevřený systém hydroizolace [5]. 

 kazetová hydroizolace 
 
 Otevřený systém se používá tam, kde 
není výsykt tlakové vody, průsaky skrz horninu 
jsou svedeny jakoby deštníkem po izolaci do 
podélného drénu a odvedeny do recepientu. 
Výhodou je nízká nákladovost a projekční i 
prováděcí jednoduchost (v porovnání 
s uzavřenými systémy). Nevýhodou je 
ovlivnění hladiny spodní vody, jelikož je 
stahována drenáží. Schéma je patrné z obrázku.  
 Uzavřený systém hydroizolace přináší 
vyšší náklady i složitost na provedení celého 
systému. tunelová trouba, respektive definitvní 
ostění je pláštěm izolace nepropustně obaleno. 
K této variantě se přistupuje tehdy, je-li dílo 
pod hladinou spodní vody a tudíž dílo musí 
odolávat krom samotných průsaků i  
hydrostatickému tlaku, tudíž je nutno 
navrhovat definitivu ze železobetonu. Tloušťka 
fólie by měla být 3 mm. Velký důraz musí být 
kladen na technologickou kázeň při provádění a to zejména při svařování a u detailů. 
Minimální teplota, při které se může dle technických listů většiny výrobců izolovat (svařovat), 
je 5°C.    
 Speciálním systémem vycházejícím z uzavřeného izolačního systému, je kazetová 
hydroizolace. Dvojité pásy izolační fólie jsou rozděleny speciálními přepážkami na jakési 
sekce – kazety. Před zakrytím armaturou a betonem se z mezivrstvy izolačního pláště 
(jednotlivých kazet) odsaje speciální pumpu vzduch – vznikne podtlak. Tato zkouška trvá 15 
minut a během této doby nesmí podtlak opadnout (ze 70 kPa základní hodnoty nesmí 
vystoupit nad 90 kPa mezní hodnoty).  

2.2.4. Bednění 
 
Velká tunelová bednění jsou velice sofistikované strojní systémy, které musí odolávat 

na jedné straně obrovským tlakům od betonové směsi a účinkům statického a dynamického 
zatížení při vibrování a přejezdech a při odbedňovacích cyklech, na straně druhé musí 
splňovat velice přísné tolerance pro provádění definitiv spodní a horní klenby, kde překročení 
maximální povolené odchylky má za následek vysoké vícenáklady na přebrušování a úpravy.  

Jelikož se budu podrobnému návrhu a popisu bednícího vozu pro klenbu věnovat dále, 
rozdělím a popíšu zde bednící systémy obecně: 

V konvenčním tunelovém stavitelství rozlišujeme tyto druhy bednění: 
 plně mechanizované hydraulické bednící formy pro provádění definitiv 
 systémové bednící vozy s mechanizovaným pohonem 
 systémové bednící vozy bez pohonu 
 systémová bednění 
 klasická bednění 

Co se týká užití jednotlivých vyjmenovaných skupin, plně mechanizované hydraulické 
formy se používají pro betonáž horní klenby, pojezd je po kolejnicích, forma je celá u oceli, 
váha je dle velikosti, pro dvoupruhový tunel je to kolem padesáti tun. Ustavení formy do 
betonážní polohy je za účasti geodeta, rektifikace se provádí hydraulikou, stejně jako vibrace 
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Obr. č. 7  -  ukázka bednění atypického místa (tunelové 
propojky) pomocí systémového bednění od firmy 
DOKA. 

Obr. č. 8 - ukázka bednění atypického místa (boky 
nadvýšeného profilu) v severním třípruhovém tunelu. 
Vedle bednění stacionární čerpadlo na beton). 
Bednění je kombinací systémového rámu jako 
nosného prvku a plenty z vrstvené překližky. 

Obr. č. 9  -  Ocelová 
forma s elektro – 
hydraulickým pohonem 
pro bednění horní klenby 
od firmy OSTU – 
STETTIN (AT). Jedná se 
o speciální zařízení, 
kterým v České republice 
disponují pouze tři velké 
tunelářské firmy. Forma 
je vyráběna vždy na 
zakázku a standardně se 
skládá z nosné části, 
ocelového pláště a 
hydrauliky.  

(příložné vibrátory) a odbednění. Příčná čela se dobedňují ručně z dřevěných fošen, jelikož 
výrub je pokaždé jiný a členitý a čelo musí být dokonale těsné. Pořizovací cena je 
pochopitelně vysoká – dle vybavení a velikosti se pohybuje kolem půl miliónu Euro za 
padesátitunovou formu.  

Systémové bednící vozy se používají zejména pro bednění spodní klenby a pro kratší 
atypické úseky, jako jsou propojky a vzduchotechnické kanály a různá křížení a rozplety. 
 Systémová a klasická bednění se používají na detailní a atypická místa, která jsou vždy velmi 
náročná na provádění a přesnost, proto je účelem nejen každé podzemní stavby, aby typických 
sekcí bylo co možná nejvíce a návrh i provádění se tak maximálně zjednodušil a tím se i 
snížila cena díla. 
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Obr. č. 10  -  prostorové schéma severní a 
jižní tunelové trouby tunelu ŠPELC v místě 
křížení se strojovnou vzduchotechniky. 
Oranžová „čepice“ na vrcholu je 
výdechový objekt nacházející se v ulici U 
Sparty [11].   

3. Návrh ostění třípruhového silničního tunelu Špelc 

3.1. projekční návrh definitivního ostění 
 
 

Cílem této praktické části diplomové práce bude technické zhodnocení tunelu 

jako celku i samotného sekundéru a návrh variant provádění. 
 
V úvodu se budu věnovat podrobnějšímu popisu konkrétní problematiky na projektu 

„Provedění definitivního ostění třípruhového raženého tunelu ŠPELC“, jako součást výstavby 
vnitřního městského okruhu v Praze. Od roku 2010 zde působím v roli stavbyvedoucího na 
tunelu ŠPELC, na rozhraní ražených a hloubených úseků na portálové části Letná. Jako 
doposud nejzajímavější projekt, který byl ale také nejnáročnějším, hodnotím právě provedení 
části definitivního ostění ve velmi složitém úseku mezi km 5,038 až 5,607 v severní tunelové 
troubě. Předmětný úsek se skládá z 52 betonážních sekcí, typická sekce má délku 10,5 m, je 
zde však celkem 7 sekcí se vzdchotechnickým kanálem, které byly velice náročné na bednění, 
jelikož se musel dodržet přesný tvar, složený v řezu ze tří poloměrů o různých křivostech, 
dále 2 sekce křížení s přístupovými kanály 03 a TGC 4 do strojovny vzduchotechniky (plocha 
výrubu strojovny je 300 m²) a jedna velice složitá sekce, jako křížení s hlavním kanálem (04) 
zabezpečující odvod spalin z jižní tunelové trouby do strojovny VZT. Schéma této složité 
podzemní části viz obrázek [1] . 
 

 
 
 
 Celý úsek tunelové trouby v této části má značný podélný spád – 5% směrem od 
portálu Letná do Tróji a je v levostranném oblouku o poloměru 330,0 m [1] . 
 V první části diplomové práce jsem se zabýval teoretickými poznatky a různými 
způsoby řešení a technických návrhů podzemních staveb. Na tomto konkrétním projektu bych 
chtěl probrat posloupnost technického návrhu a případné možné alternativy. 
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Obr. č. 11  -  Možné trasy vedení severozápadní části vnitřního městského okruhu v Praze [11]. 

3.1.1. Trasa 
 

Trasa tunelu, respektive její plánování, má dlouho historii: sahá do roku 1993, kdy 
byla založena „Komise pro řešení městského okruhu v severozápadní části Prahy“, která byla 
složena ze starostů Prahy 6,7,8 a Trója a zástupců Magistrátu. Na základě multikriteriálního 
posouzení byly o rok později  vybrány tři varianty vedení trasy, každá z nich měla ženské 
jméno, které začínalo na písmeno dle čtvrtě, pod kterým měla trasa vést: Dana (Dejvice), 
Hana (Holešovice) a Blanka (Bubeneč). Po projednání územního plánu byla jako nejvhodnější 
vybrána varianta Blanka. V roce 2001 byla připravena dokumentace pro územní řízení [11].   
 
 

 
 
 

 
Analýza trasy  

 
 Proč byla vybrána právě Blanka? Odpověď na tuto otázku bude celkem logická po 
zběžné analýze dvou zbylých variant: Hana a Dana. Trasa městského tunelu, jakožto dopravní 
tepny, musí splňovat tyto požadavky: 

 Technická proveditelnost ve vztahu k výškovému a směrovému vedení trasy.  
 Hospodárnost výstavby s ohledem zejména na zastiženou geologii a možnost 

ovlivnění nadzemní zástavby. 
 Bezpečnost a ekologie provozu.  
 Logické napojení na stávající kapacitní křižovatky ve stávající uliční síti. 
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 Na základě zhodnocení těchto čtyř nejdůležitějších aspektů pro jednotlivé varianty 
vyplývá toto zhodnocení: 

 
 Varianta Dana 

  
 Plánovaná trasa vedoucí v Trojské kotlině v kontaktu s exponovaným územím Malé 
říčky a parku Stromovka by nikdy nesplnila požadavek na ochranu tělesa Městského okruhu 
před průchodem povodní, jako prozaický důvod se toto ukázalo posléze v roce 2003, kdy bylo 
hlavní město postiženo tisíciletou vodou a Praha začala tuto hrozbu daleko více vnímat. Dále 
by více jak kilometr trasy vedl ve velmi zvodnělých písčitých a jílovitých vrstvách, které jsou 
tolik typické právě pro tuto oblast [11]. 
 Dalším důvodem bylo vedení zcela mimo stávající povrchové dopravní tepny, tudíž 
poslední bod – napojení na stávající kapacitní křižovatky – by zde také nebyl splněn. 
 

 Varianta Hana 
  
 Trasa Hany se již jeví jako příznivější, a tedy vážný soupeř Blanky. Vede ve směru 
staničení, ve stejné stopě, jako trasa Blanky, rozdělují se na rozhraní Prahy 6 a 7, těsně za 
budoucím rozpletem U Vorlíků a zde již Hana narozdíl od Blanky ostře neuhýbá vlevo a 
nezačíná klesat před stadionem AC Sparta do Stromovky, ale pokračuje rovně do Holešovic, 
pod Veletržní ulicí a pod Výstavištěm a ústí těsně před mostem Barikádníků v Argentinské 
ulici [11]. 

Tato varianta má ve srovnání s Blankou následující výhody: 
 Ve vztahu k výškovému řešení trasy měla Hana jednoznačně výhodnější vedení, 

Blanka má v úseku raženého úseku Špelc maximální podélný sklon 5% v délce 
více než 1 km, jelikož klesá z úrovně pod Letenskou plání do Stromovky a dále 
tak, aby byl umožněn podchod pod Vltavou a poté opět prudce stoupá, aby mohla 
vyústit v Troji. 

 Co se týká zastižené geologie, respektive hydrogeologických poměrů, trasa 
vedoucí pod Holešovicemi se jeví též jako jasně příznivější, vzhledem ke skladbě 
podloží tvořené převážně pískovci a křemenci palezoického stáří. Hladina spodní 
vody v úseku pod Veletržní ulicí prudce klesá a je opět zastižena až těsně před 
vyústěním pod ulicí Argentinskou. 

 Situace ohledně ovlivnění nadzemní zástavby se jeví jako méně příznivá, jelikož 
v trase je hustá bytová zástavba zejména z 19. století a panovala by zde obava o 
četná poškození těchto historických cihlových domů. Tato hypotéza se potvrdila i 
během výstavby Blanky, kdy proběhl časově i finančně náročný projekt zajištění 
nadzemní zástavby, jako ochrany před ražbou a následně po ražbě obou tubusů 
tunelu ŠPELC v cípu ulic Milady Horákové a Korunovační.    

 Jako největší paradox se při porovnání s variantou Blanky jeví fakt, že trasa Hany 
nevede pod Vltavou, využívá stávající most Barikádníků (nepočítá s výstavbou 
nového mostu v Tróji) a napojení na ulici V Holešovičkách je z urbanistického 
hlediska logičtější. 

 V porovnání s posledním aspektem – napojení na stávající kapacitní křižovatky – 
je z dopravního hlediska též příznivější tato varianta, jelikož by trasa Hany 
umožnila efektivní dopravní obsluhu Pražského výstaviště a Holešovického 
nádraží. 
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Obr. č. 12  -  Příčný profil třípruhového tunelu v typickém řezu – z obrázku je zřejmé členění na spodní a 
horní klenbu [1]. 

Dílčí závěr č.1 k návrhu trasy: 
 
Z objektivního územně – technického pohledu bych tedy závěrem zkonstatoval, že na 

základě výše uvedených poznatků, které vychází z dostupných zdrojů, se jako nejvýhodnější 
vedení trasy jeví ze tří variant, zvažovaných pro územní plán v roce 1994, právě varianta 
Hana. Vysvětlením, proč byla vybrána právě Blanka jsou pravděpodobně politické důvody. 

3.1.2. Příčný profil a vertikální členění na spodní a horní klenbu 
 

Příčný profil tunelu je navržen jako třípruhový, se spodní klenbou z betonu C 30/37 
XC1, dále levý a pravý masivní rozpěrný blok z betonu C 20/25 XC1, deska – mostovka tl. 
0,3 m nesoucí vozovku, podepřená dvěma stěnami, které zároveň vymezují prostor dvou 
kanálů a technické chodby (chodba 1,8 m  a kanály 2 x 2,05 m). Příčný řez viz níže [1] . 

 

 
Na úvod zhodnocení příčného uspořádání tunelu ŠPELC je třeba si nejdříve položit 

otázku, pro jaké účely má tunel sloužit v budoucnosti a zda je pro tyto účely splňuje tyto 
základní kritéria: 

 Bezpečnost při provozu 
 větrání 
 dostatečnou kapacitu pro provoz. 



Ing. Libor Stefan: Návrh postupu provádění definitivního ostění 

 

2013  20 

 

Bezpečnost při provozu 
 

V této dílčí analýze bych se chtěl věnovat zejména základním bezpečnostním prvkům 
pro provoz tunelu ve vztahu k definitivnímu ostění, bezpečnostní analýze rizik při stavbě a 
jejich eliminací se budou zabývat v samostatné kapitole dále. Prvotním úkolem již při návrhu 
trasy a koncepce příčného uspořádání a vybavení tunelu, je minimalizace bezbečnostních 
rizik. Ta se dají rozčlenit do těchto základních skupin: 

 Zastavení vozidla 
 nehoda 
 požár. 

 
Vzhledem k tomu, že tato práce neřeší tunely jako komplexní problematiku, ale pouze 

aspekty ve vztahu k definitvnímu ostění, je relevantní se zabývat v otázce bezpečnostních 
rizik dále jen nehodou a požárem. 

 
 Nehoda 

  
Dopravní nehoda je poměrně častým jevem, kdy u části dopravních nehod je jejich 

důsledkem požár. Dopravní nehody v tunelech jsou o to závažnější, že není možné opustit 
prostor komunikace tak, jak je tomu na povrchu a účastníci nehody jsou tedy vystaveni riziku 
střetu s projíždějícími vozidly. Z těchto důvodů jsou zřízeny v tunelovém komplexu 
následující stavební úpravy: 

 
SOS výklenky 

 
Které jsou vybudovány po celé délce tunelu vždy naproti tunelové propojce a jsou 

vyznačeny signální zelenou barvou. 
 

Nouzové zálivy 
 
Slouží pro odstavení vozidla v případě havárie. 
 

Tunelové propojky vybavené nouzovými východy 
 
Vždy naproti SOS výklenku po celé trase tunelu. V případě hromadné nehody 

s rizikem požáru slouží jako komunikační úniková trasa do sousední tunelové trouby. 
Rizika spojená s nehodou v návaznosti na požadavky, které jsou kladeny na definitivní 

ostění jsou: 
 

Boční náraz vozidla do ostění 
 
Zde by mělo ostění plnit roli betonového svodidla a zabránit převržení vozidla a 

zbrzdit jeho rychlost až na nulu. Ostění zde má tedy zádržnou funkci. Narozdíl od ocelových 
nebo lanových svodidel není umožněna žádná deformace, což je důvod ke snížení maximální 
povolené rychlosti v tunelu. Konkrétně v komplexu Blanka je uvažovaná maximální rychlost 
70 km/h.  
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Obr. č. 13  -  Schéma návrhu úpravy zkosení u definitivního ostění nouzového zálivu příčné stěny po 
směru jízdy tak, aby v případě kolize bylo vozidlo „odraženo“, nikoliv aby byl náraz destrukční. 

 
Čelní náraz do ostění 

 
Ve vyšších rychlostech bývá s fatálními následky. Nejčastější příčinou je mikrospánek 

řidiče a střet s ostěním. Smutným příkladem je loňská tragická dopravní nehoda ve Švýcarsku 
v dálničním tunelu, kdy mikrospánek řidiče autobusu zapříčinil čelní náraz do definitivního 
ostění přesně v místě nouzového zálivu. Nehoda by zdaleka neměla tak tragickou bilanci, 
kdyby ostění nebylo řešeno kolmo k trase, ale mělo šikmý náběh a autobus by se po něm 
„pouze“ svezl. Tuto jednoduchou úpravu ilustruje obr. č. 12. 

 
 

Dílčí závěr č.2 k rozčlenění v příčném řezu: 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že definitvní ostění by nemělo mít v žádném případě 

úkosy či niky nebo zálivy v ostrém úhlu po směru staničení. Navrhuji úpravu (zkosení) u 
nouzového zálivu viz schéma obr. č. 12.  

 
 

Požár 
 
Požární bezpečnost v tunelovém komplexu je řešena v souladu s ČSN 73 7507 

„Projektování tunelů na pozemních komunikacích“, TP 98 Technologické vybavení tunelů 
pozemních komunikací – aktualizace 2003, ČSN 73 7505 „Sdružené trasy městských vedení 
technického vybavení“. Dále jsou při řešení  použity ustanovení ČSN 73 0802 „Požární 
bezpečnost staveb, výrobní objekty“, ČSN 73 0818 „Obsazení objektů osobami“ a ostatních 
souvisejících norem a předpisů.  

 Navržená konstrukce ostění i vnitřních konstrukce tunelu splňují ve smyslu ČSN 72 
0821 „Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních konstrukcí“, požární odolnost 
REI 180 – tedy odolnost 180 minut. Toto je požadavek z dokumentace pro stavební povolení.  

Jedna z hlavních podmínek zaručení této odolnosti je dodržení minimálního krytí 
výztuže u vnitřního povrchu ostění 50 mm. Další podmínkou je použití polypropylenových 
vláken do konstrukce horní klenby, které fungují při požáru jako ochrana proti odstřelování 
krycí vrstvy výztuže a následnému kolapsu klenby. 

Na nosné konstrukce se používají výlučně materiály a výrobky, které splňují 
klasifikaci tvorby kouře S1.[1] 
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Obr. č. 14  -  Schéma větrání celého tunelového komplexu Blanka [11]. 

Dílčí závěr č.3 k požární bezpečnosti: 
 
Požární řešení ostění podléhá v návrhu doporučení četných norem, jak je uvedeno 

výše. Z tohoto vyplývá, že návrh ostění z požárního hlediska je daný předpisy a není reálné 
navrhnout jinou variantu, např. paralelní únikovou štolu, jako je tomu u dlouhých 
transalpských tunelů, aniž by se výrazně zvýšily náklady na výstavbu. 

 

3.1.3. Větrání 
 

 
 
 

Silniční tunel, stejně jako jakákoliv jiná podzemní stavba, musí mít zajištěn účinné 
větrání, které má v tomto případě dva základní důvody: 

 Zabránění akumulace výfukových plynů 
 V případě požáru zajištění odvodu toxických spalin ven z díla 

 
 Koncepce větrání je závislá na řadě faktorů, jedním z těchto faktorů je i příčné 
uspořádání (příčný profil) a začlenění VZT kanálů do příčného řezu, jak je vidět na níže 
uvedeném výkresu (obr. č. 14).  

Bednění těchto kanálů je jedním z nejsložitějších úkonů výstavby, tvar je totiž 
bezpodmínečně nutné dodržet z důvodu zachování aerodynamiky proudění a zabránění 
vzniku nežádoucích turbulencí. Na trase je projektován příčný VZT kanál každých 80 metrů. 
Podélný VZT kanál je veden pod mostovkou.    
 Provozní systém větrání využívá pístového efektu projíždějících vozidel a kombinuje 
principy polopřímého a podélného větrání s lokálním odvodem nebo přívodem vzduchu 
v jednosměrném tunelu. Za běžného provozu bude vzduch do tunelu přiváděn převážně 
vjezdovými portály v kombinaci s lokálními přívody po celé délce tunelu. Znečištěný vzduch 
bude nuceně odváděn čtyřmi příčně napojenými strojovnami tak, aby byl v co nejvyšší míře 
omezen výnos zplodin z výjezdových portálů[1], [11]. 
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Obr. č. 15  -  Příčný řez tunelem (třípruhový úsek v STT) v místě příčného vzduchotechnického 
kanálu [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dílčí závěr č.4 k problematice větrání: 
 
Vzhledem k tomu, že tunel ŠPELC vede v intravilánu města, bylo i tak velice obtížné 

nalézt vhodné místo pro vyústění komínových větracích objektů z VZT strojoven, jelikož 
jeho přítomnost je rušivým elementem historického rázu centra města a také případné 
odváděné zplodiny nesmí obtěžovat obyvatele. Vzhledem k volbě trasy je větrání tunelu 
zvoleno nadčasově.  

3.1.4. Statický návrh definitivního ostění 
 

Návrh definitivního ostění byl proveden na základě posouzení první skupiny mezních 
stavů, s ohledem na porušení kritických průřezů ostění – rozumíme tím tu část ostění, ve které 
dojde při určitém způsobu namáhání k vyčerpání únosnosti nejdříve. Výpočtem podle první 
skupiny mezních stavů je dokladováno, že ostění je při spolupůsobení s horninovým masivem 
dostatečně únosné a stabilní. Při výpočtu dělíme hodnotu normové pevnosti materiálu ostění 
součinitelem podmínek působení .[9] Hodnota součinitele závisí na:  

 Typu ostění 
 způsobu rozpojování horniny 
 technologii ražby. 

 
 U tunelu ŠPELC je výpočet dle první skupiny mezních stavů pouze první částí 
problému. Druhou částí, kromě únosnosti,  je: 

 Přetvoření ostění 
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 vznik a chování trhlin 
 sedání nadloží a vznik poklesových kotlin. 

   
Samotný statický výpočet je předmětem činnosti týmu statiků, kteří využívají podporu 

výpočetní techniky a speciálních programů určených přímo pro statické výpočty, obvykle 
metodou konečných prvků. 

Při řešení definitivního ostění v úvahu přicházejí varianty definitivního ostění 
popisované v následujících kapitolách: 

3.1.5. Železobetonové ostění 
 
Tento druh konstrukce byl použit v případě tunelu ŠPELC. V zásadě se jedná o 

nejčastější typ při řešení definitivy tunelu. Mezi jeho nesporné výhody patří: 
 Stejné materiálové vlastnosti oceli (standardně používané betonářské R 10505) 

a betonu – zejména stejný parametr teplotní roztažnosti 
 vysoká pevnost v tahu (zajišťuje ocel – standardně 450 MPa) a v tlaku 

(zajišťuje beton – dle třídy rozmezí u konstrukčních betonů 20 až 100 MPa) 
 variabilita použití 
 lze provádět prostorově neomezeně velké konstrukce. 

 
Naopak nevýhody jsou: 

 Nutnost etapovitého provádění výstavby (bednění + armování + betonáž + 
odbednění) a tím nižší rychlost výstavby 

 U tunelových ostění nutnost vysokých investičních nákladů na bednící formu 
 náročnost na profese – zejména tesaři a vysoká potřeba lidské práce 
 dostupnost betonárny + armovny 
 omezení klimatem (nelze betonovat v nízkých a naopak vysokých teplotách) 
 Z výše uvedených důvodů vysoká pořizovací cena tohoto typu konstrukce. 

 
 

Dílčí závěr č.5 k problematice železobetonové ostění: 

 
U tunelů, u kterých se po trase mění příčný profil, mají větší počet atypických míst 

(SOS výklenky, propojky, zálivy, nadvýšení), jsou náročné geotechnické a hydrogeologické 
poměry (nesoudržné, silně zvodnělé horniny, vrstevnatost, pukliny, šikmé uložení vrstev, 
atd.) je tento způsob výstavby jedinou možností, jelikož je vysoký požadavek na variabilitu 
výstavby a není možné ze statického hlediska (vysoké hodnoty tahového namáhání) zvolit 
nevyztužený beton. Dalším hlediskem je délka tunelu, kdy se při krátkších délkách (řádově 
do 2000 m) nevyplatí nasazovat štít a razit dílo některou z kontinuálních metod, při které je 
zároveň prováděno defitivní ostění.  

Ražená část tunelu ŠPELC tedy splňuje teoretické podmínky pro volbu 
železobetonového ostění. Jediným faktorem, který je v rozporu s teorií, je délka tunelu (2 x 
2230 m). Při této délce by se z ekonomického hlediska již vyplatilo nasadit tunelovací štít. 

Aspektem, který spadá také do této podkapitoly, je tloušťka konstrukce a stupeň 
vyztužení (množství výztuže v betonu – udává se v poměru kilogramy výztuže na metr 
krychlový betonu nebo procentuálně). 

     Veškeré výpočty parametrů ostění vycházejí z normových požadavků a 
z následného posouzení první a druhé skupiny mezních stavů. Výpočty tunelových ostění 
jsou nejsložitějším oborem statiky a dynamiky stavebních konstrukcí, vzhledem 
k proměnným parametrům okolního horninového prostředí. Výpočty a modely průběhů 
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vnitřních sil v ostění jsou prováděny pomocí speciálních softwarů (programy FEAT nebo 
CAESAR) metodou konečných prvků. Na základě průběhu vnitřních sil je navržen typ 
betonu a tloušťky ostění v jednotlivých místech klenby pro zachycení tlakových sil a stupně 
a způsoby vyztužení pro zachycení sil tahových.  

U tunelu ŠPELC byl speciální požadavek ze strany objednatele na maximální 
velikost trhlin na vnitřním líci 0,30 mm. Oproti tomu norma udává hodnotu 0,40 mm. 
Vlivem tohoto zpřísněného požadavku muselo logicky dojít k navýšení množství a zesílení 
výztuže do konstrukce, aby tato byla schopna přenést tahové síly a zabránit vzniku trhlin 
v konstrukci. Důvod tohoto požadavku je dle mého názoru sporný. Jeho efektem bylo 
bezesporu navýšení množství výztuže do konstrukce. Drobné trhliny (smršťovací) v betonu 
jsou běžná vlastnost tohoto materiálu (vznikají z důvodu vývinu hydratačního tepla).  

3.1.6. Ostění z drátkobetonů 
 

 Drátkobetony jsou druhem monolitické konstrukce sestávající, jak již název napovídá, 
z betonu a ocelových drátků, které se přidávají do betonové směsi při její výrobě a jsou 
rozptýleny v celém objemu konstrukce. Standardně se používají drátky délky 50 mm u drátu o 
průměru 1 mm. Světově je tento materiál na vzestupu. Jako příklad bych uvedl výstavbu 
tunelu pro přepravu zavazadel na letišti Heathrow v Londýně, kdy původní návrh 
definitivního ostění uvažoval s železobetonem se stupněm vyztužení 100 kg/m³, což je 
obdobné jako u tunelu ŠPELC. Výsledný projekt byl zpracován pro ostění z drátkobetonu. 
Tloušťka ostění byla zmenšena o 25% a bylo použito množství drátků 30 kg/ m³. Je zvěřejněn 
odhad, že tímto opatřením došlo k úspoře 40% nákladů.     
 Oproti železobetonovému ostění výhody použití tohoto typu konstrukce zůstávají 
stejné, z nevýhod odpadá, popřípadě se výrazně minimalizuje, významná položka 
„armování“, čímž se zjednodušuje provádění, požadavky na logistiku i související náklady.  

 
Dílčí závěr č.5 k problematice drátkobetonového ostění: 

  
 Osobně vidím řešení ostění z drátkobetonu jako nejvážnější konkurenci pro tradiční 
vyztužený beton prutovou ocelí. Dovolím si tvrdit, že ostění tunelu ŠPELC by bylo možné 
provést touto metodou, proto v následující kapitole provedu ekonomické porovnání těchto 
variant.   

3.1.7. Ostění ze stříkaného betonu 
 
 Stříkaný beton se standardně používá pro provádění primárního ostění. Stříkání se 
provádí dvěma způsoby: Mokrou nebo suchou cestou. V prvním případě je dopravována 
hotová betonová směs autodomíchávačem na místo stavby. Ve druhém případě se využívá 
suchá směs, dopravována stlačeným vzduchem až ke stříkací hubici a s vodou se mísí až 
v pistoli. Tento „suchý“ způsob není v praxi tolik využívaný, respektive využívá se jej 
v daleko menším měřítku zejména při ruční torkretáži.  
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Obr. č. 16  -  stříkací stroj Meyco Potenza 
s obsluhou v akci [7]. 

Obr. č. 17  -  schéma procesu stříkaného betonu – 
doprava a záměs v hadicích stroje [7]. 

 
 

 

 
 

 
Tabulka č. 4 - Doporučené hodnoty pro skladbu směsi. 

 
 

Stříkaného betonu bylo použito i na stavbě tunelu ŠPELC nejen při zajišťování 
priméru, ale i pro provedení definitivy a to v technologických propojkách, v místech 
atypického a velmi složitého křížení s příčným VZT kanálem na úrovni sekce 38a v STT a 
37a v JTT a v místě nadvýšeného třípruhu. Jednalo se o beton třídy SB 30 (tj. pevnost v tlaku 
30 Mpa) [10]. Hlavní výhody stříkaného betonu jsou: 

 Možnost aplikace na ty nejsložitější tvary, které by bylo obtížné a velmi 
nákladné bednit a provádět monolitem (konkávní nebo naopak konvexní tvary, 
průměty kulovitých tvarů a různé výklenky zejména u stropů či jinak špatně 
přístupná místa) 

 strojní aplikace dává poměrně velký výkon ( 15 – 25 m³/hod) 
 minimální personální nároky (obvykle dvou až tříčlenná osádka) 
 možnost přidání drátků a PP vláken do směsi 
 odpadá velmi nákladná a pracná položka na bednění. 

 
 Nevýhody jsou: 

 Vysoké procento odpadu při aplikaci (10 – 15 % při stříkání pod úhlem 90°, při 
nástřiku pod úhly kolem 60° je odpad 30 – 50%) 

 nutnost nástřiku po vrstvách (obvykle maximální tloušťka jedné vrstvy je 20 
cm) 
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 vysoká prašnost (u mokré cesty okolo 10 mg prachu na 1 m³ vzduchu, u suché 
cesty je to cca dvakrát tolik) 

 vysoké pořizovací náklady na stříkací stroj a nutná vysoká zkušenost osádky. 
 
 
Dílčí závěr č. 6 k problematice ostění ze stříkaného betonu: 

  
 Stříkaný beton je v moderním tunelovém stavitelství běžně užívanou technologií, ale 
z 95% u primárního ostění. Důvody, proč, se jej neužívá i pro definitivy, je zejména 
problemtika ohledně nižších pevností v tlaku, horší konzistence (vyšší pórovirost) a 
poměrně vysoké procento odpadu a relativně menší rychlost provádění u větších výrubů. 
Nicméně papírově je stříkaný beton konkurenceschopný jako materiál pro provádění 
definitivního ostění a stejně jako drátkobeton bude předmětem podrobnějšího rozboru 
v následující kapitole.     

3.1.8. ostění z nevyztuženého (prostého) betonu 
 

Tato technologie je shodná s železobetonovým ostěním, s tím rozdílem, že není 
použito výztuže, popřípadě pouze KARI sítí u vnějšího líce ostění pro zabránění vzniku 
smršťovacích trhlin. Jak jsem již uváděl, beton je houževnatým materiálem v tlaku, tahovou 
pevnost mu dodává ocel. Klenba tunelu bez výztuže není schopna přenášet momentová 
zatížení, tj. nevyztužený beton má potenciál uplatnění ve velmi soudržných, nejlépe skalních, 
horninách. Co se týká geologie v případě ŠPELCu, již bylo toto téma popisováno 
v teroretické části diplomové práce. 

 
Dílčí závěr č. 7 k ostění z nevyztuženého betonu: 

  
 Vzhledem k řešení konkrétní problematiky tunelu ŠPELC není reálné zvažovat 
provádění definitivy z nevyztuženého betonu vzhledem k velmi složité zastižené geologii. 
Nicméně v současné době, kdy je velký tlak ze strany investorů na cenu díla, je 
minimalizace výztuže definitivního ostění jednou z cest, jak hledat úsporu v nákladech. 
Nejdůležitějším krokem k poctivému rozvržení vyztužených a nevyztužených úseků 
tunelového díla je kvalitní a podrobný hydrogeologický vrtný průzkum, popřípadě vyražení 
průzkumné štoly, ještě před zahájením ražby tunelu a na základě poznatků z toho průzkumu 
přehodnotit statiku a stupně vyztužení jednotlivých úseků budoucího tunelového díla. Jako 
příklad tunelů s ostěním z nevyztužených betonů může sloužit na území hlavního města 
výstavba železničních tunelů – Nové spojení – pod vrchem Vítkov jako propojení Hlavního 
a Holešovického nádraží.    

3.1.9. Prefabrikovaná ostění typu TBM 
 
Metoda kontinuální ražby pomocí plnoprofilových razicích štítů je v současné době 

nasazena na pokračování pražského metra A, „Trasa Dejvická – Motol“. Jako první pilotní 
projekt u nás jsou nasazeny dva nové razicí štíty fungující na principu technologie TBM. 
Jednokolejný tunel metra (plocha výrubu 71 m²) je však oproti třípruhovému silničnímu 
tunelu ŠPELC (plocha výrubu 173 m²) mnohem vhodnější pro nasazení této technologie. Ve 
světě (zejména Čína a USA) nicméně není vyjímkou ražba dlouhých třípruhových silničních 
tunelů technologií TBM. Dalším aspektem, který tuto technologii odsunuje mimo potenciální 
variantu provádění ostění je velmi malá hloubka nadloží. Konkrétně v úseku pod Stromovkou 
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je to pouhých 8 m. Zrovna v tomto úseku byla zastižena velmi nepříznivá geologie a navíc se 
silnými přítoky, což nasazení štítu prakticky znemožňuje. 

 
Dílčí závěr č. 7 k technologii TBM: 

  
Není třeba dále se rozepisovat o variantním řešení ostění tunelu ŠPELC metodou 

TBM. Závěr je zde naprosto jednoznačný. Vzhledem k trase tunelu, zastižené geologii, silně 
zvodnělým vrstvám v blízkosti Vltavy v kombinaci s mělkým uložením trasy, která musí 
respektovat maximální dovolenou niveletu, tím pádem není možné vedení ve větší hloubce, 
je tato varianta zcela nevhodná.    

 
 
Shrnutí 

 
Na základě podrobnější analýzy možností provádění definitivního ostění jsem vybral 

dvě možné varianty pro návrh provádění definitivního ostění jako alternativy 
k železobetonovému ostění z betonu C 30/37 XF2. Těmito alternativami jsou ostění z: 

 Drátkobetonu (40 kg drátků v 1 m³ betonu C 30/37 XF2) – předpokladem je 
úspora 50% prutové výztuže 

 stříkaného betonu (beton B 30) – pouze horní klenba, spodní klenba musí být 
ze železobetonu, její provedení stříkaným betonem je vzhledem k uspořádání, 
technicky nemožné. 

Tato kapitola měla za cíl analyzovat technickou proveditelnost a vybrat technicky 
vhodné varianty. Pro možnost aplikace do praxe je však nezbytné zhodnotit i ekonomickou 
výhodnost možných variant. Obzvlášť v době, kdy jsou zhotovitelé nuceni snižovat náklady 
na hranici únosnosti a nabídka výrazně převyšuje poptávku. Tento stav nutí realizační firmy, 
jakožto uchazeče o zakázku hledat různá variantní řešení, která musí technicky splnit všechny 
požadavky na dílo a zároveň přinést úsporu na straně nákladů. Tato řešení mají v této těžké 
době zelenou.  

Výstavba tunelů je obor, který má budoucnost v celém světě a je rovněž druhý 
nesložitější a druhý nejdražší obor stavební výroby. Prvenství drží výstavba jaderných 
elektráren. To je pádný důvod k tomu, aby byla věnována patřičná pozornost jak novým 
technologiím, tak optimalizaci těch stávajících, které povedou k snižování nákladů na 
výstavbu a tím i většímu rozmachu výstavby těchto náročných inženýrských děl.  

Následující kapitoly budou věnovány provádění, rizikové a ekonomické analýze.  

3.2. Prováděcí návrh definitivního ostění 
 

Rozhodujícími faktory z hlediska provádění jsou: 
 Rychlost výstavby 
 potřebné počty osádek 
 potřeby technologií a materiálů 
 logistika 
 bezpečnost. 

 
 Samotná technologie provádění musí být před započetím prací podrobně popsána 

v technologickém postupu, se kterým jsou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci a který 
je součástí provozní dokumentace. V diplomové práci není prostor pro podrobný 
technologický postup, prováděcí návrh bude spíše studií proveditelnosti, která by sloužila jako 
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vodítko pro rozhodnutí o variantě provádění a její zapracování do realizační dokumentace pro 
realizaci stavby.  

 
Postup provádění (stavební proud) definitivního ostění bude rozfázován následovně: 
 

1) Provedení reprofilace primárního ostění stříkaným betonem v úrovni spodní klenby 
2) hydroizolace spodní klenby na reprofilovaný a čistý podklad (položení geotextilie 800 

g/m² a na ní speciální hydroizolační folii z PVC tl. 3 mm a na ní ochranou folii jako 
prevenci proti protržení) 

3) armování a následné zabednění čela a betonáž dna spodní klenby 
4) armování a následné zabednění a betonáž výplňových bloků a stěn nesoucích mostovku a 

mostovky pomocí speciálního pojízdného bednění 
5) provedení reprofilace v úrovni horní klenby 
6) hydroizolace horní klenby na reprofilovaný a čístý podklad (nastřelení geotextilie 800 

g/m² a na ní natavení speciální hydroizolační folie z PVC tl. 3 mm) 
7) armování horní klenby za pomocí speciálního pojízdného armovacího vozu 
8) zabednění postupu (sekce) hydraulickou formou pro horní klenbu a zabednění čela 

tesařským způsobem (fošny tl. 40 mm) 
9) betonáž horní klenby a následné odbednění a přesunutí formy na další postup. 
 
 
 

Zahájení prací (rozjetí stavebního proudu) bude probíhat podle tohoto postupu: 
 

1) výkliz prvních 21 sekcí (k propojce TP 12 b) a provedení reprofilace spodní klenby – 6 
dní 

2) montáž kráčejícího vozu pro hydroizolaci spodní klenby – 10 dní (v předstihu) 
3) zahájení izolace spodní klenby - prvních 21 sekcí – 21 dní 
4) betonáž dna spodní klenby s předštítkem – 10 dní (v předstihu) 
5) betonáž dna spodní klenby – prvních 21 sekcí – 21 dní 
6) sestavení bednícího vozu na vybetonovaných dnech spodní klenby sekce 1 až 4 – 8 dní 
7) nasazení bednícího vozu spodní klenby do stavebního proudu – prvních 21 sekcí – 42 dní 
8) montáž reprofilačního vozu pro reprofilaci horní klenby – 6 dní (v předstihu) 
9) nasazení reprofilačního vozu do stavebního proudu 21 sekcí – 6 dní  
10) montáž vozu pro hydroizolaci horní klenby – 8 dní (v předstihu) 
11) nasazení vozu pro hydroizolaci horní klenby do stavebního proudu 21 sekcí – 21 dní  
12) montáž armovacího vozu pro montáž výztuže horní klenby – 8 dní (v předstihu) 
13) nasazení armovacího vozu do stavebního proudu 21 sekcí – 21 dní  
14) montáž bednícího vozu pro bednění a betonáž horní klenby na úrovni předštítku a betonáž 

předštítku – 24 dní 
15) nasazení bednícího vozu pro bednění, a betonáž horní klenby, do stavebního proudu 21 

sekcí – 30 dní 

 
 Kompletní postup u jednotlivých technologií graficky znázorňuje tzv. cyklogram, 

který velmi jednoduše zpřehlední veškeré zanesené činnosti u liniové výstavby, kterou jsou 
samozřejmě i tunely. Na vodorovné ose (X)  jsou znázorněny jednotlivé dny (časová osa) a na 
svislé ose (Y) jsou vyneseny postupy. Příslušné činnosti (etapy) výstavby se vykreslují 
přímkou, jejíž sklon udává rychlost postupu. Čím větší sklon přímka má, tím je daná činnost 
rychlejší. Pro přehlednost je vhodné znázornit každou přímku jinou barvou. Hlavní podstatou 
a výhodou tohoto grafického vyjádření je, že přesně víme, kdy může činnost následující začít, 
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aby neohrozila činnosti předchozí tím, že by je v jakémkoliv bodě dostihla (přímky v grafu by 
se překřížily). Konkrétní příklad užití cyklogramu jsem znázornil v příkladech třech 
technologií výstavby definitivního ostění, které je velmi typickým příkladem proudové 
výstavby. 

 Dále je třeba definovat jednotlivé potřeby, tj. potřeby jednotlivých profesí a počty 
pracovníků těchto profesí, dále materiálové potřeby a potřeby nasazení strojů. Je vhodné si 
udělat také časový snímek všech činností. Tyto vyjmenované kroky jsou základním vstupem 
pro sestavení plánu organizace výstavby (POV) a dále pro rizikovou a ekonomickou analýzu, 
která nám jasně definuje, která technologie je pro konkrétní stavbu nejvhodnější. 
 
Tabulka č. 5a- Nasazení kapacit a zdrojů u jednotlivých variant pro provedení definitivního ostění spodní klenby  
  činnost železobetonové ostění stříkaný beton drátkobeton 

sp
o

d
n

í 
k

le
n

b
a

 

reprofilace 

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 - 40 m³)                                                                        

stroje (torkretážní stroj s robotickou 

rukou - Meyco Potenza)                                                                                                               

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 - 40 m³)                                                                        

stroje (torkretážní stroj s 

robotickou rukou - Meyco Potenza)                                                                                                               

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 - 40 m³)                                               

stroje (torkretážní stroj s 

robotickou rukou - Meyco Potenza)                                                                                                          

hydroizolace 

osádka (4x izolatér)                                                                                                                

materiál (izolace SIKAPlan WP tl. 

3,2mm + geotextilie 800g/m² - 280 m²)                                                 

stroje (ocelová konstrukce - kráčivý 

vozík)                                                                                                                       

osádka (4x izolatér)                                                                                                                

materiál (izolace SIKAPlan WP tl. 

3,2mm + geotextilie 800g/m² - 280 

m²)                                                                                                                                                

stroje (ocelová konstrukce - kráčivý 

vozík)                                                                                                

osádka (4x izolatér)                                                                                                                

materiál (izolace SIKAPlan WP tl. 

3,2mm + geotextilie 800g/m² - 280 

m²)                                                                                                                          

stroje (ocelová konstrukce - kráčivý 

vozík)                                                           

dno 

osádka (5x železář; 2x tesař; 4x 

betonář)                                                                                                                     

materiál (beton C30/37 - 77 m³; výztuž 

7,2 t; bednění 7,3 m²)                                                                              

stroje (pumpa na beton)                                                                                                                            

osádka (5x železář; 2x tesař; 4x 

betonář)                                                                                                                     

materiál (beton C30/37 - 77 m³; 

výztuž 7,2 t; bednění 7,3 m²)                                                                                                

stroje (pumpa na beton)                                                                                                                            

osádka (3x železář; 2x tesař; 4x 

betonář)                                                                                                                     

materiál (drátkobeton C30/37 - 77 

m³; výztuž 3,6 t; bednění 7,3 m²)                                                                                                

stroje (pumpa na beton)                                                                                                             

bloky + 

příčky + 

mostovka 

osádka (5x železář; 5x tesař; 3x 

betonář)                                                                                                                     

materiál (beton C30/37 - 171 m³; 

výztuž 7,6 t; bednění 173 m²)                                                                             

stroje (pumpa na beton)                                                                                                                            

osádka (5x železář; 5x tesař; 3x 

betonář)                                                                

materiál (beton C30/37 - 171 m³; 

výztuž 7,6 t; bednění 173 m²)                                                                                                

stroje (pumpa na beton)                                                                                                                                              

osádka (3x železář; 5x tesař; 3x 

betonář)                                                                                  

materiál (drátkobeton C30/37 - 

171 m³; výztuž 3,8 t; bednění 173 

m²)                                                                                                                          

stroje (pumpa na beton)                             
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  Tab. č. 5b - Nasazení kapacit a zdrojů u jednotlivých variant pro provedení definitivního ostění horní klenby. 

  činnost železobetonové ostění stříkaný beton drátkobeton 
h

o
rn

í 
k

le
n

b
a

 

reprofilace 

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 - 40 m³)                                                                        

stroje (torkretážní stroj s robotickou 

rukou - Meyco Potenza)                                                                                                               

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 - 40 m³)                                                                        

stroje (torkretážní stroj s 

robotickou rukou - Meyco Potenza)                                                                                                               

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 - 40 m³)                                               

stroje (torkretážní stroj s 

robotickou rukou - Meyco Potenza)                                                                                                          

hydroizolace 

osádka (6x izolatér)                                                                                                                

materiál (izolace SIKAPlan WP tl. 

3,2mm + geotextile 800g/m² - 342 m²)                                                  

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický pojízdný vůz pro horní 

klenbu)                                                                                                   

osádka (6x izolatér)                                                                                                                

materiál (izolace SIKAPlan WP tl. 

3,2mm + geotextile 800g/m² - 342 

m²)                                                                                                                          

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický pojízdný vůz pro horní 

klenbu)                                                                                                                                                                       

osádka (6x izolatér)                                                                                                                

materiál (izolace SIKAPlan WP tl. 

3,2mm + geotextile 800g/m² - 342 

m²)                                                                                                                          

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický pojízdný vůz pro horní 

klenbu)                                                                                                                      

armování 

osádka (6x železář)                                                                                                                 

materiál (výztuž - 12,5 t )                                                                                              

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický pojízdný vůz pro armování 

horní klenby)                                                                                                                

osádka (6x železář)                                                                                                                 

materiál (výztuž - 12,5 t )                                                                        

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický pojízdný vůz pro 

armování horní klenby)                                                                                                       

osádka (3x železář)                                                                                                                 

materiál (výztuž - 6,3 t )                                                   

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický pojízdný vůz pro 

armování horní klenby)                                                                                           

bednění 

osádka (2x strojník + 3x tesař)                                                                                                     

materiál (fošny tl. 40mm - 19 m² )                                                                           

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický forma pro betonáž klenby)                                                                                        

neprovádí se 

osádka (2x strojník + 3x tesař)                                                                                                     

materiál (fošny tl. 40mm - 19 m² )                                   

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický forma pro betonáž 

klenby)                                                                                         

betonáž 

osádka (6x betonář)                                                                                                                 

materiál (beton C 30/37 s PP vlákny - 

181 m³ )                                                                           

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický forma pro betonáž klenby, 

pumpa na beton)                                                                                                                 

osádka (1x obsluha + 2x pomocný 

dělník)                                                                                                                      

materiál (beton B 30 – 209  m³)                           

stroje (torkretážní stroj s 

robotickou rukou - Meyco Potenza)                                                                                      

osádka (6x betonář)                                                                                                                 

materiál (drátkobeton C 30/37 - 

181 m³ )                                                                                                                                        

stroje (ocelová konstrukce - 

hydrualický forma pro betonáž 

klenby, pumpa na beton)                                                 

 
 
 
Komentář k potřebám jednotlivých krokům výstavby ve vztahu ke zvoleným 

technologiím: 
 

1) Reprofilace spodní klenby se provádí u všech tří porovnávaných variant, jelikož je 
nezbytná pro následný krok (hydroizolace spodní klenby musí být položena na rovný a 
vyspravený povrch bez nerovností a nečistot). 

2) Hydoizolace spodní klenby vzhledem k hydrogeologickým podmínkám tunelu, zejména 
výši hladiny spodní vody je opět nezbytná u všech užitých technologií. 

3) Provedení konstrukce dna spodní klenby bude odlišné u technologie použití drátkobetonu, 
jelikož zde bude menší nárok na potřebu profese železářů (pracnost s ukládkou armatury 
vzhledem k úspoře na množství nižší o 50%). 

4) Provedení zbytku konstrukce spodní klenby (bloky, příčky a mostovka) – identická úspora 
jako u předchozího bodu (o 50% nižší pracnost při ukládce armatury u drátkobetonů) 

5) Reprofilace horní klenby má stejný důvod jako u bodu č.1. 
6) Hydroizolace horní klenby má stejný důvod jako u bodu č.1. 
7) Armování horní klenby – u technologie drátkobetonů je 50% úspora v pracnosti při 

ukládce. 
8) Bednění horní klenby se neprovádí v případě stříkaného betonu. 
9) Betonáž horní klenby je shodná u technologie železobetonového a drátkobetonového 

ostění, odlišnost je pochopitelně u stříkaného betonu, kdy je využito stříkacího stroje 
Meyco Potenza s hodinovým výkonem 20 m³ za hodinu. Důležité je zmínit, že do 
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Graf č. 1  -  Statistika smrtelných pracovních úrazů. 

spotřeby betonové směsi je uvažováno s 15% odpadu (přepdoklad je, že osádka je 
dostatečně zkušená a množství odpadu nebude vyšší vinou špatné technologie nástřiku 
pod ostrým úhlem). 

 
 
 Celková schémata doby provádění jsou graficky vynesena ve třech cyklogramech, ve 
kterých jsou již znázorněny odlišnosti jednotlivých technologií dle předchozí tabulky. 
Cyklogramy jsou součástí přílohy diplomové práce. 
 

4. Analýza možných bezpečnostních rizik a návrhy 
eliminace 

 
Práce v podzemí a stavební práce obecně patří mezi nejrizikovější povolání u nás i ve 

světě.  Na následujícím grafu je znázorněna statistika smrtelných pracovních úrazů v ČR za 
rok 2011. Bohužel stavebnictví zaujímá druhou pozici.  

Je nezbytně nutné, aby se 
všechny podniky věnovaly intenzivně 
prevenci úrazovosti a to na všech 
úrovních. Za svou vlastní pětiletou praxi 
jsem bohužel zažil už pět vážných 
pracovních úrazů s neschopností a jeden 
úraz smrtelný. To je smutná statistika a 
musím konstatovat, že všechny tyto 
smutné události, vyjma jedné, byli 
zapříčiněny nedbalostí a nepozorností 
poškozeného. 

Problematiku prevence 
bezpečnosti a eliminaci rizik považuji 
osobně za tak významnou, že jsem ji 
věnoval samostatnou kapitolu 
v diplomové práci.  

 
 

Bezpečnostní analýza zde uvedená je spíše ukázkou toho, jakým způsobem 
identifikovat, kvantifikovat a ohodnotit rizika, která jsou spojena s činnostmi prováděnými při 
výstavbě definitivního ostění tunelu. Komplexní analýza rizik se provádí před samostatnou 
realizací a její rozsah je obvykle několik desítek stran. Koncepce této analýzy je taková, aby 
bylo možno všechny  tři sledované varianty výstavby definitivního ostění jednoznačně 
definovat a ohodnotit z pohledu bezepčnostního rizika. 

Pro tento účel jsem vybral pro každou z činností uvedenou v tabulce č.5a,b největší 
riziko a kvantifikační metodou logického stromu jsem určil pravděpodobnostní míru rizika. 
Určení dílčích pravděpodobností (to, že dané riziko nastane) je subjektivní. Velké podniky 
mají dnes běžně pracovní pozici s názvem „Risk manager“. Tento člověk se zaobírá právě 
hodnocením a analýzou jendotlivých rizik, které mohou nastat. Principem rizikové analýzy je 
jednak vytipování možných rizik, dále zjistit právě pravděpodobnost, se kterou mohou nastat 
a nakonec tato rizika finančně ohodnotit a učinit rozhodnutí, zda je riziko zanedbatelné, 
přijatelné či nepřijatelné. A na základě tohoto se dále v analýze zaobírat jejich prevencí a 
pokud možno minimalizací či úplnou eliminací.  
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Graf č. 2a  -  Rozhodovací stromy pro analýzu bezpečnostních rizik spojených s prováděním definitivního ostění. 

Výběr referenčních rizik jsem učinil na základě zkušeností s výstavby tunelového 
komplexu Blanka. Tři ze sedmi těchto typových případů se bohužel skutečně staly [7].  
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Graf č. 2b  -  Rozhodovací stromy pro analýzu bezpečnostních rizik spojených s prováděním definitivního ostění. 
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V následujících tabulkách je uveden přehled vyčíslených nákladů na vytipovaná rizika. 
Tabulka je rozdělena tak, aby bylo zřetelné, která varianta je z pohledu bezpečnostních rizik 
výhodnější.  

 
Tabulka č. 6 – Vyčíslení nákladů na jednotlivá bezpečnostní rizika a přiřazení k variantám. 

 
Shrnutí 
 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že náklady podniku na pracovní úrazy zaměstananců 
s trvalými následky a smrtelné pracovní úrazy jsou pro podnik v řádu statisíců až milionů. I 
přesto, že po zohlednění malé pravděpodobnosti, se kterou nastanou, s nimi musíme počítat. 
Aspekt, který je velmi těžko vyčíslitelný, je smozřejmě morální hledisko a dále poškození 
firmy v důsledku mediálního skandálu a nevole ze strany akcionářů, kteří na tyto události 
reagují velmi citlivě.  

Z exaktního pohledu bych chtěl závěrem shrnout, že z pohledu vyčíslených 
bezpečnostních rizik si nejlépe stojí varianta provedení ostění ze stříkaného betonu, jelikož 
zde odpadají nejrizikovější činnosti práce s hydraulickou formou horní klenby a betonáž horní 
klenby, kdy i sebemenší problém může skončit katastrofálně. Kromě toho betonáž musí 
proběhnout kontinuálně bez jakýchkoliv prostojů. V případě, že se tak nestane a 
vybetonovaná sekce není kompaktní (bez tzv. pracovních spar), je statika této sekce bez 
záruky a zhotovitel chtě nechtě musí celou sekci vybourat a provést znovu. Proto jsou náklady 
na ztráty a přerušení u tohoto rizika tak vysoké. 

 



Ing. Libor Stefan: Návrh postupu provádění definitivního ostění 

 

2013  36 

 

5. Ekonomická analýza 
 

V poslední kapitole diplomové práce zhodnotím tři posuzované varianty provedení 
definitivního ostění z pohledu nákladovosti (výrobní kalkulace). Struktura porovnání nákladů 
bude následující: 

 Náklady na přímý materiál 
 náklady na přímé mzdy 
 náklady na stroje a zařízení 
 náklady na výrobní režie 
 náklady na bezpečnostní rizika. 

 
Těchto pět položek po sečtení určí jednoznačně nejvýhodnější variantu, která by se pro 

problematiku definitivního ostění hodila nejvíce.  
 
 Koncepce nákladové kalkulace je myšlena vždy na jednu sekci, přičemž jsou 
zachovány časové potřeby jednotlivých činností – dle cyklogramů. U strojního zařízení 
investiční povahy (izolatérský vozík, forma pro horní klenbu, armovací vozík) je uvažován 
jejich plný odpis na třípruhovém úseku v JTT i STT (je kalkulováno s pořizovací hodnotou 
zařízení a postupné odepisování na 100 betonážních sekcích obou tubusů).   
 
 
 
Kalkulace nákladů varianty ostění ze železobetonu 
 
činnost Reprofilace spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 40 3 200 Kč 128 000 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 3,4 250 Kč 857 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 6,9 150 Kč 1 029 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 3,4 2 900 Kč 9 943 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 3,4 300 Kč 1 029 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 966 Kč 

celkem náklady výroby         168 823 Kč 

      činnost Hydroizolace spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál Izolace SIKA Plan WP m² 280 680 Kč 190 400 Kč 

 

Geotextilie 800 g/m² m² 280 250 Kč 70 000 Kč 

mzdy izolatér 4x hod 12 800 Kč 9 600 Kč 

stroje kráčející vozík pro izolaci spodní klenby hod 12 1 000 Kč 12 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

56 400 Kč 

celkem náklady výroby         342 000 Kč 

      činnost provedení dna spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 7,2 16 200 Kč 116 640 Kč 

 

bednění čílko m² 7,3 550 Kč 4 015 Kč 

 

beton C 30/37 m³ 77 2 650 Kč 204 050 Kč 

mzdy železář 5x (akordní mzda) t 7,2 4 200 Kč 30 240 Kč 

 

tesař 2x (akordní mzda) m² 7,3 200 Kč 1 460 Kč 

 

betonář 4x (akordní mzda) m³ 77 200 Kč 15 400 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 10 1 000 Kč 10 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

76 361 Kč 

celkem náklady výroby         461 766 Kč 
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činnost provedení bloků, příček a mostovky spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 7,6 16 200 Kč 123 120 Kč 

 

bednění bloků, příček a mostovky m² 173 550 Kč 95 150 Kč 

 

beton C 30/37 m³ 171 2 650 Kč 453 150 Kč 

mzdy železář 5x (akordní mzda) t 7,6 4 200 Kč 31 920 Kč 

 

tesař 5x (akordní mzda) m² 173 200 Kč 34 600 Kč 

 

betonář 4x (akordní mzda) m³ 171 200 Kč 34 200 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 18 1 000 Kč 18 000 Kč 

 

bednící vůz BVTOP253/10 hod 48 112 Kč 5 376 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 48 300 Kč 14 400 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

158 028 Kč 

celkem náklady výroby         967 944 Kč 

      činnost Reprofilace horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 40 3 200 Kč 128 000 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 3,4 250 Kč 857 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 6,9 150 Kč 1 029 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 3,4 2 900 Kč 9 943 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 3,4 300 Kč 1 029 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 966 Kč 

celkem náklady výroby         168 823 Kč 

      činnost Hydroizolace horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál Izolace SIKAPlan WP m² 342 680 Kč 232 560 Kč 

 

Geotextilie 800 g/m² m² 342 250 Kč 85 500 Kč 

mzdy izolatér 6x hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

stroje vozík pro izolaci horní klenby hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

69 372 Kč 

celkem náklady výroby         419 832 Kč 

      činnost provedení armování horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 12,5 16 200 Kč 202 500 Kč 

mzdy železář 6x (akordní mzda) t 12,5 4 200 Kč 52 500 Kč 

stroje vozík pro armování horní klenby hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

53 880 Kč 

celkem náklady výroby         326 880 Kč 

      činnost bednění horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál bednění čela tesařsky m² 19 880 Kč 16 720 Kč 

mzdy strojník 2x hod 18 500 Kč 9 000 Kč 

 

tesař 3x (akordní mzda) m² 19 900 Kč 17 100 Kč 

stroje hydraul. bednění horní klenba OSTU-STETTIN hod 18 15 000 Kč 270 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 18 300 Kč 5 400 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

62 564 Kč 

celkem náklady výroby         380 784 Kč 

      činnost betonáž klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton C 30/37 m³ 181 2 650 Kč 479 650 Kč 

mzdy betonář 4x (akordní mzda) m³ 181 200 Kč 36 200 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 18 1 000 Kč 18 000 Kč 

 

hydraul. bednění horní klenba OSTU-STETTIN hod 18 15 000 Kč 270 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

106 770 Kč 

celkem náklady výroby         914 220 Kč 

      riziko         302 024 Kč 

celkem náklady varianta železobeton       4 453 096 Kč 
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Kalkulace nákladů varianty ostění ze stříkaného betonu 
 
činnost Reprofilace spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 40 3 200 Kč 128 000 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 3,4 250 Kč 857 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 6,9 150 Kč 1 029 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 3,4 2 900 Kč 9 943 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 3,4 300 Kč 1 029 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 966 Kč 

celkem náklady výroby         168 823 Kč 

      činnost Hydroizolace spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál Izolace SIKAPlan WP m² 280 680 Kč 190 400 Kč 

 

Geotextilie 800 g/m² m² 280 250 Kč 70 000 Kč 

mzdy izolatér 4x hod 12 800 Kč 9 600 Kč 

stroje kráčející vozík pro izolaci spodní klenby hod 12 1 000 Kč 12 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

56 400 Kč 

celkem náklady výroby         342 000 Kč 

      činnost provedení dna spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 7,2 16 200 Kč 116 640 Kč 

 

bednění čílko m² 7,3 550 Kč 4 015 Kč 

 

beton C 30/37 m³ 77 2 650 Kč 204 050 Kč 

mzdy železář 5x (akordní mzda) t 7,2 4 200 Kč 30 240 Kč 

 

tesař 2x (akordní mzda) m² 7,3 200 Kč 1 460 Kč 

 

betonář 4x (akordní mzda) m³ 77 200 Kč 15 400 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 10 1 000 Kč 10 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

76 361 Kč 

celkem náklady výroby         461 766 Kč 

      činnost provedení bloků, příček a mostovky spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 7,6 16 200 Kč 123 120 Kč 

 

bednění bloků, příček a mostovky m² 173 550 Kč 95 150 Kč 

 

beton C 30/37 m³ 171 2 650 Kč 453 150 Kč 

mzdy železář 5x (akordní mzda) t 7,6 4 200 Kč 31 920 Kč 

 

tesař 5x (akordní mzda) m² 173 200 Kč 34 600 Kč 

 

betonář 4x (akordní mzda) m³ 171 200 Kč 34 200 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 18 1 000 Kč 18 000 Kč 

 

bednící vůz BVTOP253/10 hod 48 112 Kč 5 376 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 48 300 Kč 14 400 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

158 028 Kč 

celkem náklady výroby         967 944 Kč 

      činnost Reprofilace horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 40 3 200 Kč 128 000 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 3,4 250 Kč 857 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 6,9 150 Kč 1 029 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 3,4 2 900 Kč 9 943 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 3,4 300 Kč 1 029 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 966 Kč 

celkem náklady výroby         168 823 Kč 
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činnost Hydroizolace horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál Izolace SIKAPlan WP m² 342 680 Kč 232 560 Kč 

 

Geotextilie 800 g/m² m² 342 250 Kč 85 500 Kč 

mzdy izolatér 6x hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

stroje vozík pro izolaci horní klenby hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

69 372 Kč 

celkem náklady výroby         419 832 Kč 

      činnost provedení armování horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 12,5 16 200 Kč 202 500 Kč 

mzdy železář 6x (akordní mzda) t 12,5 4 200 Kč 52 500 Kč 

stroje vozík pro armování horní klenby hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

53 880 Kč 

celkem náklady výroby         326 880 Kč 

      činnost bednění horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál 

 

m² 0 0 Kč 0 Kč 

mzdy 

 

hod 0 0 Kč 0 Kč 

stroje 

 

hod 0 0 Kč 0 Kč 

výrobní režie 

 

hod 0 0 Kč 0 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

0 Kč 

celkem náklady výroby         0 Kč 

 

 

 

    činnost stříkání horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 209 3 200 Kč 668 800 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 36 250 Kč 9 000 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 36 150 Kč 5 400 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 36 2 900 Kč 104 400 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 36 300 Kč 10 800 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

157 520 Kč 

celkem náklady výroby         955 920 Kč 

      riziko         68 561 Kč 

celkem náklady varianta stříkaný beton       3 880 549 Kč 

 
 
 
Kalkulace nákladů varianty ostění z drátkobetonu 
 
činnost Reprofilace spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 40 3 200 Kč 128 000 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 3,4 250 Kč 857 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 6,9 150 Kč 1 029 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 3,4 2 900 Kč 9 943 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 3,4 300 Kč 1 029 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 966 Kč 

celkem náklady výroby         168 823 Kč 

      činnost Hydroizolace spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál Izolace SIKAPlan WP m² 280 680 Kč 190 400 Kč 

 

Geotextilie 800 g/m² m² 280 250 Kč 70 000 Kč 

mzdy izolatér 4x hod 12 800 Kč 9 600 Kč 

stroje kráčející vozík pro izolaci spodní klenby hod 12 1 000 Kč 12 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

56 400 Kč 

celkem náklady výroby         342 000 Kč 
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činnost provedení dna spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 3,6 16 200 Kč 58 320 Kč 

 

bednění čílko m² 7,3 550 Kč 4 015 Kč 

 

beton C 30/37 STEELCRETE s drátky 40 kg/m³ m³ 77 3 750 Kč 288 750 Kč 

mzdy železář 3x (akordní mzda) t 3,6 4 200 Kč 15 120 Kč 

 

tesař 2x (akordní mzda) m² 7,3 200 Kč 1 460 Kč 

 

betonář 4x (akordní mzda) m³ 77 200 Kč 15 400 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 10 1 000 Kč 10 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

78 613 Kč 

celkem náklady výroby         475 278 Kč 

      činnost provedení bloků, příček a mostovky spodní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 3,8 16 200 Kč 61 560 Kč 

 

bednění bloků, příček a mostovky m² 173 550 Kč 95 150 Kč 

 

beton C 30/37 STEELCRETE s drátky 40 kg/m³ m³ 171 3 750 Kč 641 250 Kč 

mzdy železář 3x (akordní mzda) t 3,8 4 200 Kč 15 960 Kč 

 

tesař 5x (akordní mzda) m² 173 200 Kč 34 600 Kč 

 

betonář 4x (akordní mzda) m³ 171 200 Kč 34 200 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 18 1 000 Kč 18 000 Kč 

 

bednící vůz BVTOP253/10 hod 48 112 Kč 5 376 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 48 300 Kč 14 400 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

180 144 Kč 

celkem náklady výroby         1 100 640 Kč 

      činnost Reprofilace horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton B30 m³ 40 3 200 Kč 128 000 Kč 

mzdy obsluha stříkacího stroje hod 3,4 250 Kč 857 Kč 

 

pomocný dělník 2x hod 6,9 150 Kč 1 029 Kč 

stroje stříkací stroj Meyco Potenza hod 3,4 2 900 Kč 9 943 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 3,4 300 Kč 1 029 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 966 Kč 

celkem náklady výroby         168 823 Kč 

      činnost Hydroizolace horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál Izolace SIKAPlan WP m² 342 680 Kč 232 560 Kč 

 

Geotextilie 800 g/m² m² 342 250 Kč 85 500 Kč 

mzdy izolatér 6x hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

stroje vozík pro izolaci horní klenby hod 12 1 200 Kč 14 400 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

69 372 Kč 

celkem náklady výroby         419 832 Kč 

      činnost provedení armování horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál armatura R 10 505 t 6,3 16 200 Kč 102 060 Kč 

mzdy železář 3x (akordní mzda) t 6,3 4 200 Kč 26 460 Kč 

stroje vozík pro armování horní klenby hod 6 1 200 Kč 7 200 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 6 300 Kč 1 800 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

27 144 Kč 

celkem náklady výroby         164 664 Kč 

      činnost bednění horní klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál bednění čela tesařsky m² 19 880 Kč 16 720 Kč 

mzdy strojník 2x hod 18 500 Kč 9 000 Kč 

 

tesař 3x (akordní mzda) m² 19 900 Kč 17 100 Kč 

stroje hydraul. bednění horní klenba OSTU-STETTIN hod 18 15 000 Kč 270 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 18 300 Kč 5 400 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

62 564 Kč 

celkem náklady výroby         380 784 Kč 
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činnost betonáž klenby MJ počet MJ cena / MJ cena celkem 

materiál beton C 30/37 STEELCRETE s drátky 40 kg/m³ m³ 181 3 750 Kč 678 750 Kč 

mzdy betonář 4x (akordní mzda) m³ 181 200 Kč 36 200 Kč 

stroje čerpadlo na beton stacionární vč. obsluhy Putzmeister BSA 1005E hod 18 1 000 Kč 18 000 Kč 

 

hydraul. bednění horní klenba OSTU-STETTIN hod 18 15 000 Kč 270 000 Kč 

výrobní režie směnový technik hod 12 300 Kč 3 600 Kč 

 

zařízení staveniště a ostatní režijní náklady (20% z přímých nákladů) 

  

146 590 Kč 

celkem náklady výroby         1 153 140 Kč 

      riziko         302 024 Kč 

celkem náklady varianta drátkobeton       4 676 008 Kč 

 
 
 
Shrnutí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 7  -  Vyčíslení kompletních nákladů 
na jednotlivé posuzované varianty definitivního 
ostění. V posledním řádku vyčísleny 
v absolutních hodnotách bilance všech tří 
variant, z nichž nejvýhodnější je varianta ostění 
ze stříkaného betonu, následuje varianta 
železobetonového ostění a nejméně výhodná se 
v tomto srovnání ukázala varianta ostění 
z drátkobetonu. 

Graf č. 3 – Graf vychází z tabulky č.7 a je její ilustrací. 
Z grafu je jednoznačně patrné, že k vítězství varianty 
ostění ze  stříkaného betonu významně pomohl fakt, že 
není potřeba disponovat nákladnou formou pro bednění 
a betonáž horní klenby, jako je to tomu u zbývajících 
dvou variant ostění ze železobetonu a drátkobetonu. 
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 Závěr 
 
  
 Závěrem lze konstatovat, že ze tří zvažovaných variant provedení definitivního ostění 
třípruhového silničního tunelu, se ukázala překvapivě jako nejvýhodnější varianta ostění ze 
stříkaného betonu, která je o 13% levnější, než varianta klasického železobetonového ostění. 
Naopak varianta ostění z drátkobetonu je o 5% nákladnější, což je zcela jednoznačně 
způsobeno vyšší cenou za drátkobeton (3750 Kč za m³ oproti 2650 Kč za m³ klasického 
betonu). Varianta ostění ze stříkaného betonu je výhodnější, jelikož zde odpadá velmi vysoký 
odpis (náklad) za formu pro bednění horní klenby a také s tím spojená bezpečnostní rizika. 
Oproti tomu je nevýhoda stříkaného betonu ve vyšší ceně za materiál a také delší doba 
provádění, což je způsobeno nutností aplikace nástřiku po vrstvách. Toto by šlo samozřejmě 
eliminovat nasazením více než jedné stříkací soupravy, čímž by se adekvátně zkrátily časy 
provádění, které jsou znázorněny v cyklogramech, které jsou součástí příloh. 
 Definitivní ostění ze stříkaného betonu pro silniční tunel není zcela typické řešení, 
zejména jsou úskalí v pohledovosti betonu, který je problematické zednicky upravit (hlazený 
povrch) s čímž souvisí potenciální problémy s odolností tohoto betonu proti agresivní vodě, 
respektive chloridům a rozmrazovacím cyklům, kterým jsou železobetonové prvky v dopravní 
infrastruktuře vystaveny. Tunely v hlavním městě jsou na přání budoucího správce stavby, 
kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, obkládány do výše 3,5 metru 
keramickým obkladem pro snadnou údržbu (mytí). Toto řešení tedy zajišťuje to, že se voda 
s posypovými solemi nedostane na samotnou definitivní obezdívku, kde by mohla působit 
karbonataci betonu. Dalším možným negativem u betonu aplikovaného stříkáním je 
problematické provedení laboratorní zkoušky, která ověřuje tzv. krychelnou pevnost betonu, 
kdy se u klasického litého betonu odebírají jednoduše vzorky do přípravných plastových 
forem, u stříkání je tento postupu značně problematický. Pevnostní zkoušky lze však udělat na 
jádrovém odvrtu, kdy se měří tzv. válcová pevnost vzorku. 
 V tunelu ŠPELC se defintivní ostění metodou stříkání provádělo na velmi atypických 
úsecích, konkrétně na sekci 38 v severní i jižní tunelové troubě, kde vznikla průmětem 
s přívodním VZT kanálem jakási kopule, kterou by bylo téměř nemožné vybednit tak, aby 
nedošlo k poškození izolace a v nadvýšeném třípruhu mezi sekcemi 38 a 45 opět v severním i 
jižním tunelu. Dále byly takto řešeny všechny technologické propojky mezi STT a JTT, 
respektive jejich horní klenby.  
 Co se týká potenciálního využití drátkobetonů u definitivních ostění tunelových 
staveb, toto řešení se u nás již využívá, avšak je to zejména tam, kde jsou příznivé 
hydrogeologické podmínky a tunel je ražen v soudržných horninách. Největší výhodou ostění 
z drátkobetonů je úplná absence prutové výztuže, tudíž odpadají jakékoliv armovací práce. Při 
studii použití tohoto řešení u tunelu ŠPELC nebylo možné výztuž zcela vypustit, vzhledem 
k nepříznivé geologii je definitivní ostění značně namáháno momentovými silami, které by 
beton ani samotný drátkobeton nebyly schopny přenést a bylo by nezbytné ponechat 50%  
prutové výztuže.    
 Následná studie by se měla zaobírat podrobnou technickou analýzou, zda toto 
netradiční řešení definitivního ostění metodou stříkaného betonu by mohlo najít skutečně 
praktické uplatnění bez ohrožení životnosti tunelu, která se dle dnešních doporučení a norem 
plánuje na 100 let.     
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