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Anotace 

Tato práce se zabývá ražením malo-profilových děl v městské zástavbě. V první 

části popisuje vývoj a druhy ražených děl. V druhé části uvádí technologie ražení 

a vyztužování v závislosti na geotechnických podmínkách. Následuje technicko-

ekonomické zhodnocení a uvedení praktických příkladů realizací. 

Klíčová slova: městská zástavba, technologie ražení, geotechnické podmínky 

 

Summary 

 

  This work deals with coining the small-profile works in urban area. The first part 

describes the evolution of a species driven works. The second part presents stamping 

technology and reinforcement depending on the geotechnical conditions. The following 

technical and economic valuation and practical examples of implementation.  

Keywords: urban area, stamping technology, geotechnical  conditions 
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1 Úvod 

Rostoucí počet obyvatel a současný trend přesunu obyvatel z venkova do měst 

způsobuje rychlé zvětšování měst a městských aglomerací. Se zvyšujícím se počtem 

obyvatel žijících ve městech a jejich rostoucí životní úrovní narůstají požadavky na 

technickou infrastrukturu. Současně však ubývají prostorové možnosti dalšího rozvoje. 

Jedním ze způsobů, které napomáhají řešit tuto stále složitější situaci je využívaní 

podzemí. Komplexní využití podzemních prostorů dovoluje umístnit i v centrech měst 

další objekty, které zlepšují technickou infrastrukturu bez snižování počtu volných ploch 

na povrchu.  

Bakalářská práce se zabývá druhy malo-profilových děl v městské zástavbě, jejich 

vývojem od starověku do současnosti. Popisuje technologie ražení a vyztužování 

v závislosti na geologických podmínkách. Uvádí praktické příklady realizací. 
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2 Charakteristika a rozdělení podzemních staveb 

Podzemní stavby jsou souhrnem objektů sloužících nejrůznějším účelům mimo 

účely hornické. Můžeme je dělit dle různých kritérií, která jsou uvedena na obr. 1. 

 

 

 

Obrázek 1 Základní rozdělení podzemních staveb z různých hledisek [5] 
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 Na výstavbu podzemních děl jsou kladeny vysoké nároky a požadavky. Od 

dlouhých hornických děl se odlišují:  

- vyšší životností objektů 

- umístěním staveb v menších hloubkách 

- častými požadavky na voděodolnost a vodotěsnost 

- minimalizací poklesů povrchů. 

 Na základě charakteristiky a rozdělení podzemních staveb se autor dále zabývá jen 

malo-profilovými díly. Hranice, která určuje rozdělení je dána příčným profilem, který je 

16  . [5] 

2.1 Vodovodní štoly  

 Vodovodní štoly patří k nejstarším podzemním dílům v městské zástavbě. První 

díla byla budována již ve starověku pro zásobování městských aglomerací vyspělých 

civilizací. Z důvodů vyčerpání původních zdrojů nebo znečištění stávajících. Tato díla se 

prováděla již od třetího tisíciletí př.n.l. Vzhledem k primitivním prostředkům, které byly 

k dispozici jak k samotné ražbě, tak i pro vytyčování směrů, byla díla členěna na menší 

úseky. Tyto úseky byly od sebe vzdáleny několik desítek metrů zakončenými svislými 

šachtami. [1] 

2.2 Kanalizační štoly 

 V mnohých starověkých aglomeracích byly již budovány kanalizační štoly. Tyto 

štoly se však díky malému průřezu a nízkému nadloží téměř výhradně budovaly 

v otevřených výkopech. Se zánikem těchto starověkých civilizací však přichází období 

označováno jako špinavý středověk. Splašky a odpadní vody se odváděly sítí kanálů 

vedoucích přímo ulicemi do blízkých řek. Kanalizační štoly měly jen některé kláštery. 

V důsledku těchto špatných návyků docházelo často k epidemiím. Tato situace trvala až do 

konce 18. století, kdy hospodářský a technický pokrok zasáhl do rozvoje měst. V tomto 

období se již začaly budovat kanalizační sítě. [1] 
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2.3 Tunely 

 Od starověku jsou datovány i první městské tunely. Největšími staviteli těchto děl 

byli Římané. Ražba těchto tunelů se prováděla v měkkých tufech a pyroklastických 

horninách. 

 Horniny se rozpojovaly kovovými sekáči, do kterých se tlouklo těžkými kladivy. 

Při ražbě se postupovalo většinou podél prasklin, nebo jiných ploch odlučnosti. Tyto 

poruchy usnadňovaly postup prací. Dalším způsobem, který napomáhal k rozrušování 

hornin, bylo užití ohně. Oheň, který se rozdělal na čelbě, rozehřál horninu. Hornina se 

následně prudce ochladila vodou a došlo k popraskání horniny. V těchto rozrušených 

horninách se pak za pomocí masivních kovových motyk a krumpáčů pokračovalo v ražbě. 

 S pádem Římské říše se podzemní stavitelství na tisíciletí zastavilo. Nejsou známy 

žádné podzemní stavby, které by vznikly v tomto období. Pokračovalo se jen v podzemním 

dobývání nerostů, převážně drahých kovů. 

 S příchodem renesance, která se z Itálie postupně rozšířila do celé Evropy, byl 

zaznamenán rozvoj výstavby podzemních staveb. Při rekonstrukcích starověkých štol 

získávali stavitelé nejprve zkušenosti. Tyto zkušenosti pak dále rozvíjeli a postupně je 

zdokonalovali při výstavbě nových štol. Tyto štoly budované v tomto období i nadále 

sloužily především k zabezpečení přívodu vody do opevněných měst. Podzemní stavby 

z tohoto období byly menšího rozsahu a realizovali je většinou horníci za pomoci velkého 

počtu nekvalifikovaných dělníků. A nadále byly použity starověké metody ražení. Mezi 

významnější stavby z tohoto období řadíme Rudolfovu štolu v Praze. Štola má délku 

1092,3 m, šířka výrubu 1,0 až 1,5 m a výšku přibližně 2,8 m. Štola sloužila k napájení 

rybníka v Královské oboře vodou z Vltavy. [1] 

 Další rozmach podzemních staveb je spojen s příchodem průmyslové revoluce 

koncem 18. a počátkem 19. století a s ním spojeným hospodářským a technickým 

rozvojem. Až do vynálezu trhavin se rozpojování hornin provádělo ručně. Přelom nastává 

objevením nitroglycerinu a následně dynamitu ve spojení s elektrickými rozbuškami. 

Současně s vývojem trhavinového ražení se vyvíjelo i strojní ražení. Byla vyvinuta první 

přenosná parní vrtačka a v roce 1870 byl nasazen k ražbě první plnoprofilový razící stroj. 
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 Později se začaly vyvíjet razící stroje se záběrem po částech – výložníkové frézy. 

Společně s rozvojem techniky a počtem ražených děl se vyvíjely i nové metody ražení. 

Postupně se vyvinulo šest metod: belgická (podchycovací), německá (jádrová), rakouská 

(metoda dostropního zálomu), anglická a italská metoda. Jejich společným znakem je 

postupné otvírání průřezu výrubu po pásech a jejich zajišťování výdřevou. Nejpoužívanější 

metodou se stala rakouská metoda. Tato metoda spočívala v tom, že ke zdění definitivního 

ostění se přistoupilo až po dokončení celého výrubu pracovního pásu a jeho zajištění 

výdřevou. Tento vývoj pokračoval dále zaváděním dalších moderních prvků jako je 

používání kovové obloukové výstroje, stříkaného betonu až po zavedení moderní rakouské 

tunelovací metody, kterou patentoval L. von Rabcziewicz v roce 1948. Tato metoda je ve 

svých moderních modifikacích nejpoužívanější metodou konvenčního ražení vůbec. [1] 

2.4 Kolektory 

 S rostoucí životní úrovní a se zvýšeným počtem obyvatel, kteří žijí ve městech, 

narůstá délka a množství podzemních vedení. Tradiční způsob výstavby inženýrských sítí 

již naráží na řadu problémů. 

- současné prostory pod komunikacemi v historických centrech měst jsou zaplněny 

staršími sítěmi 

- případné opravy a havárie komplikují dopravní situaci a životní prostředí ve 

městech 

- podzemní vedení v mnoha městech je již na hranici životnosti. 

 Jedním z řešení uvedených problémů je výstavba kolektorů. Kolektory jsou tunely 

vedené pod povrchem v různých hloubkách, které slouží k ukládání inženýrských sítí 

a nahrazují v zemi uložené sítě. Slouží např. k uložení kabelových rozvodů, 

telekomunikačních sítí, vodovodů, plynovodů. Výhoda použití kolektorů oproti pokládání 

jednotlivých sítí do země je snadnější údržba, odstraňování závad, výměna nebo pokládání 

nových sítí na existujících trasách, neboť není nutné po trase vykopávat zeminu. 

Kolektory můžeme dělit do několika kategorií dle různých kritérií. 
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Podle způsobu výstavby: 

- Ražené hloubkové kolektory 

- Hloubené kolektory 

- Mělce ražené kolektory 

- Kolektorové podchody 

- Technické chodby - pokračování kolektorů v rámci staveb. 

Podle účelu: 

- Primární (zásobovací) 

- Sekundární (spotřební) 

- Kolektorové přípojky. 

 V České republice je nejrozsáhlejší kolektorová sít v Praze, která má již přes 250 

km ražených nebo hloubených kolektorů. Kolektory se ale budují i v dalších českých 

městech v Brně, Ostravě, Táboře, Jihlavě. Ve výstavbě se dále pokračuje. [1] 

2.5 Podchody  

 Umožňují zvýšení propustnosti frekventovaných křižovatek a komunikací. 

Zrychlují hromadnou a osobní dopravu, jelikož odpadá možný střed chodců a dopravních 

prostředků. Dále odpadá časový interval pro přechod chodců u řízených světelných 

křižovatek.  

 Podchody bývají situovány kolmo na směr povrchové dopravy. Hloubky založení 

se řídí minimalizací objemu výkopových prací a překládek inženýrských sítí. Z těchto 

důvodů se většina těchto staveb provádí v otevřených resp. pažených výkopech. 

V případech, kdy během výstavby omezení dopravy po komunikaci není možné 

a geologické, hydrologické, topografické a prostorové podmínky to dovolují, se volí 

bezvýkopové metody výstavby. Kromě konvenčního způsobu ražení jsou to metody 

štítování a hydraulického protlačování. Z důvodů požadavků na pravoúhlé průřezy a kratší 

délky podchodů se užívá metoda protlačování. [1] 
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2.6 Jiné podzemní stavby 

 K podzemním stavbám jiného určení, které mají nejdelší tradici, patří vinné sklepy. 

Jejich historie sahá, až do antiky. O jejich rozšíření se zasloužili především staří Řekové  

a Římané, kteří posunuli hranice vinařství i do střední Evropy. U nás jsou známé 

především na jižní Moravě. Největší a nejrozsáhlejší podzemní sklepy jsou však ve Francii, 

Itálii a Španělsku. Dalším příkladem podzemních staveb jsou vojenské objekty. Největší 

rozmach je od konce 19. století, který vyvrcholil za 2. světové války. 
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3 Technologie ražení a vyztužování  

Vzhledem k danému tématu se zaměřím pouze na možnosti realizace malo-

profilových podzemních děl v městské zástavbě s použitím NRTM (nová rakouská 

tunelovací metoda) a součastně uvedu pouze krátký přehled ostatních metod ražení. Před 

realizací každé stavby pro určení optimální metody výstavby není nejdůležitější účel 

výstavby, ale požadovaný tvar a velikost průřezu výrubu, výška nadloží, jakož 

i geologické, hydrologické a topografické podmínky v trase, situace na povrchu 

a u liniových podzemních staveb jejich délka, popřípadě požadavky na změnu výrubu 

v trase. Stále častěji je možno v praxi se setkat i s požadavky na ochranu životního 

prostředí. Metody ražení městských podzemních staveb dělíme na konvenční a kontinuální. 

Mezi konvenční metody ražení s dočasnou výstrojí řadíme: 

- ražení podle zásad nové rakouské tunelovací metody (NRTM) 

- alternativní metody konvenčního ražení 

- metoda obvodového vrubu (Perforex) 

- metoda Lunardi. 

 

Kontinuální metody ražení s mechanickým rozpojováním horniny jsou např: 

 

- ražení plnoprofilovými razicími stroji (TBM) 

- ražení s použitím tunelovacích štítů 

- prstencová metoda výstavby 

- hydraulické protlačování potrubí. 
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Při navrhování městských ražených staveb je nutné respektovat zásady 

navrhování a realizace. Dle podmínek pro realizace se dále vybírají konkrétní metody  

a technologické postupy ražení a s tím související činnosti, které jsou nezbytnou součástí 

realizace. [1],[2] 

 

Mezi zásady, které je nutno dodržet řadíme: 

 Pokud trasa podzemních děl vede pod zastavěným povrchem, měly by podcházet 

základy budov v takové hloubce, aby se nepoškodily budovy a jiné podcházené objekty. 

Pokud se podzemní objekty situují podpovrchové komunikace a nezastavěné plochy, výška 

nadloží se má rovnat minimální šířce výrubu. Okraj podzemní stavby musí být od linie 

zástavby tak daleko, aby neohrožoval stabilitu základu. 

 U výstavby liniových staveb pod hladinou podzemní vody upřednostňujeme 

vzestupné ražení, aby voda mohla z čelby raženého díla gravitačně odtékat. 

 Při trasování a výškovém umísťování liniových podzemních staveb je třeba zajistit, 

aby se jejich konstrukce nestala bariérou proti směru přirozeného proudění podzemních 

vod. V případě, že to není možno, je nutné přistoupit ke stavebně technickým opatřením, 

např. výstavbě shybek.  

 Pro omezení deformace v horninovém prostředí kolem výrubu, je zapotřebí 

primární ostění za čelbou co nejdříve doplnit do uzavřeného prstence spodní klenbou.  

 S ohledem na výši nákladů na realizace podzemních staveb, je snahou uvedení díla 

do provozu v co nejkratším termínu. Z tohoto důvodu se na stavbách zavádí zpravidla 

nepřetržitý pracovní režim. Při práci v noci a dnech pracovního klidu zavádíme různá 

opatření na ochranu obyvatelstva proti hluku (zákaz, resp. omezení trhacích prací v noci, 

omezení pojezdu těžkých strojů a mechanizmů a jiných hlučných prací v noci a dnech 

pracovního klidu). 
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3.1 Konveční metody ražení dle zásad NRTM 

 Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM) je jednou z metod ražby tunelů. 

Vznikla spojením a vývojem několika předchozích metod. V součastné době je tato metoda 

řazena k nejpoužívanějším metodám při ražení tunelů a podzemních staveb v městské 

zástavbě. Základním znakem pro konveční metody ražení je charakteristická cyklická 

organizace prací. K tomu, aby čelo výrubu postoupilo o určitou délku – záběr, je třeba 

v pevně stanoveném sledu provést tyto základní pracovní operace: 

- Rozpojení horniny, její naložení a odvoz 

- Zajištění vytvořeného výrubu. [1] 

Hlavní výhody konvenčních metod výstavby jsou: 

- možnost pružného přizpůsobení pracovního postupu měnícím se podmínkám 

v trase 

- možnost razit štolu nebo tunel s libovolným průřezem a během ražení měnit jeho 

velikost a tvar (s výjimkou metody Perforex), 

- možnost spolehlivě aktivně podpírat líce výrubu zajišťovat stabilitu čelby hnaným 

pažením, kterým se eliminuje nebezpečí vzniku závalů a limituje hloubka 

poklesové kotliny a strmost její náběhové křivky. [2] 

 

Výběr hlavních principů Nové rakouské tunelovací metody, které zevšeobecnil Rabcewicz 

(1944): 

- hlavním nosným prvkem tunelů je horninové prostředí. Ostění samonosnosti 

výrubu jen napomáhá, proto se musí zajistit jeho dokonalý celoplošný kontakt 

s lícem výrubu a musí být pružné, aby se dokázalo přizpůsobit deformacím 

horninového prostředí 

- hornina se musí při ražení rozpojovat šetrně, aby se na líci výrubu nejméně 

poškodila, a poskytovala tak primárnímu ostění dostatečnou oporu 

- výstroj se musí do výrubu zabudovat včas, aby se zabránilo rozvolňování 

horninového prostředí 

- ideální je razit dílo s plným průřezem, aby se zabránilo vícenásobnému 

přeskupování napjatosti kolem dílčích výrubů, výrub má mít plynulý obrys 
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- kruhový, oválný nebo podkovitý bez rohů a vrubů, kolem nichž se koncentrují 

napětí 

- výstroj výrubu (primární ostění) má být z takových materiálů, které mohou zůstat 

jako součást definitivního zajištění výrubu (stříkaný nebo litý beton, ocelové 

oblouky a kotvy). Použití výdřevy se vylučuje. 

- Správnost naddimenzování spřažené konstrukce ostění – horninové prostředí, 

během ražení je třeba prověřovat měřeními deformací (konvergencí) výrubu 

a primárního ostění, které jsou důležitou, neoddělitelnou součástí NRTM. Pokud se 

deformace během určité doby neustálí, znamená to, že v horninovém prostředí 

kolem výrubu a primární ostění se musí zesílit. [1],[2] 

 Při konvekčním ražení se skalní horniny rozpojují zpravidla užitím trhavin. 

Poloskalní horniny a zeminy obvykle mechanicky, a to, bouracími kladivy, rypadly, 

výložníkovými frézami. Délka záběru závisí na době stability nezajištěného výrubu. Volí 

se tak, aby čas potřebný projeden pracovní cyklus byl kratší, než je doba stability výrubu. 

 Dobu potřebnou k zajištění výrubu je možné snížit zkrácením délky záběru  

a členěním průřezu výrubu. Při ražení malo-profilových děl v pevných skalních horninách 

může dosahovat délka záběru až několik metrů. V proměnlivých a nepříznivých 

podmínkách se dálka záběru často zkracuje i pod jeden metr a zpravidla nepřesahuje 2 m. 

Městské štoly se zpravidla razí plným průřezem. 

3.2 Mechanizace prací při konvenčním ražení 

Při ražení dlouhých liniových staveb, průzkumných štol a jiných štol se používá 

úzkorozchodná kolejová doprava. Donedávna se při ražení štol používaly především stroje 

poháněné stlačeným vzduchem. Jejich předností bylo, že stlačený vzduch, kterým byly 

poháněny, při vykonávání prací unikal do ovzduší a tím zlepšoval ovzduší. Avšak jejich 

nevýhodou byla nízká energetická účinnost. Při ražení štol užíváme dva druhy rozpojování 

hornin. Jedná se o rozpojování trhavinové nebo mechanické. Základním zařízením 

používaným pro trhavinové ražení je vrtací vůz nesoucí dvě až tři těžká rotačně-příklepová 

vrtací kladiva, umístěná na lafetách hydraulicky ovládaných výložníků. Pro ražení 

krátkých štol v měkčích horninách stačí i lehká pneumatická vrtací kladiva podpíraná 

pneumatickou vzpěrou. Při ražení v poloskalních horninách a zeminách se výrub vytváří 
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mechanicky bez použití trhavin – výložníkovými frézami, lopatovými rypadly a bouracími 

kladivy na kolejových podvozcích nebo pásových podvozcích. Jedná se většinou 

o dvouúčelové stroje, které rozpojenou horninu, která padá na nakládací plošinu pásového 

nebo hrablového dopravníku, nakládají na dopravní prostředky. Pro odvoz rubaniny 

zpravidla užíváme kolejové vozíky se snímatelnou korbou. Korba se po naplnění horninou 

vytahuje z pracovní šachty jeřábem a vyklápí se do připravených kontejnerů. V dnešní 

době se používají kolové mininakladače, které zajišťují dopravu vyrubané zeminy od čelby 

k pracovní šachtě. [1],[2] 

3.3 Primární ostění 

Nejdůležitější dílčí část ražení podpovrchových staveb z hlediska včasného 

zajištění nadloží je realizace primárního ostění. Podle zásad NRTM musí primární ostění 

splňovat tyto požadavky: 

- zajistit stabilitu výrubu a podporovat nosnou funkci horninového prostředí 

- omezit přetváření horninového prostředí a zajistit tvarovou stálost výrubu 

- spolehlivě přenášet zatížení horninovým tlakem a jiná zatížení 

- chránit prostor ve výrubu před padajícími úlomky horniny 

- zmenšovat průsaky vody do výrubu v míře potřebné ke kvalitnímu a bezpečnému 

vykonávání pracovních operací. 

Požadavky na dočasnou výstroj konvenčně ražených výrubů: 

- její budování má být jednoduché a snadno mechanizovatelné 

- má být z materiálu, který může zůstat součástí definitivního zajištění výrubu 

- má spolehlivě celoplošně podpírat líce výrubu. 

Jako dočasnou výstroj výrubu se v současnosti v závislosti na geologických podmínkách 

výšce nadloží a velikosti výrubu používají tyto prvky: 

- výztužné oblouky 

- stříkaný beton (dále jen SB) s rozptýlenou výztuží nebo výztužnými sítěmi 

- různé typy kotev 

- různé typy pažení a výstroje předháněné před čelbu výrubu. [1],[2] 
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3.4 Ocelová oblouková výstroj  

V současnosti nejstarším typem používané výstroje jsou ocelové oblouky. 

Hlavní předností obloukové výstroje je její nosnost okamžitě po smontování. Pro 

tyto vlastnosti se používá: 

- k provizorní ochraně pracovníků na čelbě při ražbě v kombinaci s ocelovými sítěmi  

před a během nanášení SB 

- jako tuhá výztuž SB, která má hlavní nosnou funkci v počátečních fázích tvrdnutí 

mladého SB, pokud ještě nezískal dostatečnou pevnost. Oblouky zároveň slouží 

i jako stříkací šablona a přispívají k dosažení rovného povrchu SB 

- jako hlavní nosný prvek dočasné výstroje (v kombinaci s pažením), pokud se 

nepoužije stříkaný beton. 

 V praxi se používají plnostěnné oblouky z válcovaných průřezů a příhradové 

oblouky svařované z prutů betonářské oceli. 

 Při ražení štol se nejčastěji používají plnostěnné ocelové oblouky typu Heintzmann 

(TH) a jejich naše obdoba – korýtkové oblouky typu K, které se vyrábějí v různých 

velikostech. Jejich výhodou je jednoduchá, poddajná konstrukce spoje. Z hlediska použití 

v kombinaci se SB jsou výhodnější oblouky s příhradovým průřezem, vyráběné 

svařováním z prutů hladké nebo hřebínkové betonářské oceli. Nevytvářejí stříkací stín 

a spolu s výztužnými sítěmi tvoří pevnou výztužnou kostru ve SB. [1],[2] 

3.5 Stříkaný beton (SB) 

 SB je základním prvkem moderního primárního ostění staveb, protože splňuje 

všechny požadavky kladené na moderní výstroj výrubu. SB se na místo zabudování 

dopravuje hadicí a na líce výrubu se nanáší stříkací tryskou, z níž stříká velkou rychlostí, 

takže při nárazu na podklad se zhutňuje, čímž se dosahuje zvýšené pevnosti a vodotěsnosti. 

Při stříkání na skalní povrch proniká i do dutin a trhlin na líci výrubu, čímž se zpevňuje 

i hornina. Nanášení SB je rychlé, a plně mechanizovatelné a není u něho potřebné bednění. 

Rozlišuje se suchý nebo mokrý způsob nanášení SB. Stříkaný beton se ke zlepšení účinku 
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 na zajištění výrubu, zejména pevnosti v tahu a tlaku za ohybu, vyztužuje ocelovými sítěmi 

nebo rozptýlenými ocelovými vlákny. [1],[2] 

3.6 Výstroj z kotev (svorníků) 

 Princip kotvení spočívá v tom, že uvolněná zóna horniny okolo výrubu se pomocí 

kotevních prutů nebo trubek vyztuží a přichytí k neporušenému masivu v prostoru 

horninové klenby. Kotevní tyče se někdy předpínají, jindy je určité předpětí vyvolané 

konvergencí výrubu. V obou těchto případech však výztuž působí aktivně a brání 

rozvolňování horninového prostředí kolem výrubu. Nevýhodou je, že kotvy působí na líci 

výrubu jen bodově, proto se používají spřažené se stříkaným betonem, obloukovou výstrojí 

a sítěmi. [1],[2] 

3.7 Další zlepšování stability výrubu a horninového prostředí 

při ražení  

Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a pro zajištění lepší stability výrubu je někdy 

potřebné použít další pomocná opatření: 

- při ražení tunelů v zeminách s velmi krátkou dobou stability výrubu je třeba výrub 

otevírat po částech a ihned zajišťovat SB 

- ve střední části průřezu kaloty se ponechává opěrný klín horniny 

- deštníky, vytvořené jedno nebo vícestupňovou tryskovou injektáží (jet grouting) 

- deštníky z ocelových silnostěnných trubek o průměru 60 až 200 mm, osazovaných 

v osové vzdálenosti 0,3 – 0,4 m do mírně vějířovitě rozbíhavých vrtů 

- snižování hladiny podzemní vody 

- před čelo, po obrysu kaloty výrubu, lze předhánět jehly nebo kotvy. [1],[2] 
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4 Technicko – ekonomické zhodnocení jednotlivých 

metod ražení 

Každá realizace podzemního díla předpokládá širokou škálu znalostí, a to nejen 

znalosti v oblasti stavebně technické, ale i v oblasti legislativní. Pro zajištění úspěšné 

realizace projektu je zapotřebí provést spoustu analýz a studií počínaje technicko-

ekonomickou studií a s ní spojenou studií rentability, ale zároveň nemohou být opomenuty 

dopady stavby na životní prostředí. Výsledkem vyhodnocení těchto studií, je pak výběr 

nejvhodnějšího způsobu provedení díla vzhledem ke třem základním faktorům, a to je 

výsledná cena díla, životnost daného projektu a jeho celková ekonomická efektivnost. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který nám ovlivní volbu technologie a tím 

i ekonomický výsledek daného projektu, je horninové prostředí. Horninové prostředí 

a vlastnosti horninového masivu působí po celou dobu realizace stavby na výstroj výrubu.  

Ten nám nejen zatěžuje, ale zároveň staticky působí jako spřažená konstrukce a tím se 

podílí na přenášení sil a deformací. Pro optimální volbu způsobu ražení a využití vlastností 

horninového prostředí musí jednotlivým fázím přípravy předcházet kvalitní geologický 

a geotechnický průzkum. 

Jelikož je výstavba podzemních děl v obtížných geologických podmínkách 

technicky a ekonomicky velmi náročná, je důležité v maximální možné míře zohlednit 

geologickou stavbu území.  

V praxi se nejčastěji setkáváme s ražením děl ve skalních horninách, nebo 

s ražením v zeminách a poloskalních horninách. Tyto dvě horninové prostředí nám 

ovlivňují jak technické řešení stavby, tak i ekonomické hodnocení díla. 

Při ražení ve skalních horninách se nám zvyšují nároky a náklady na rozpojování 

horniny z důvodů použití trhacích prácí, výložníkových fréz, impaktorů a vzniku 

nadvýlomů. Užitím trhacích prací nám může dojít k narušení horninového masívu a tím 

k nutnosti použít další technické opatření. Jedním z možných opatření jsou tzv. „ochranné 

deštníky“. Princip tohoto opatření spočívá v navrtání klenby sítí otvorů, do kterých je 

vstřikována injektážní směs. Po zatvrdnutí směsi vzniká ochranný pilíř zpevněné horniny. 
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Naopak výhodou ražení ve skalních horninách mohou být nižší nároky na dočasné 

zajištění primárního ostění. 

Ražení v zeminách a poloskalních horninách nám umožňuje beztrhavinové 

mechanické rozpojování. Tento způsob ražení nám přináší spoustu výhod, jako je omezení 

nadvýlomů, omezení otřesů horninového prostředí, zlepšení bezpečnosti práce, 

minimalizování sedání nadloží. Tyto výhody pak mají pozitivní vliv na celkové technicko-

ekonomické hodnocení díla. 

Technicko-ekonomické hodnocení ražených podzemních děl nejvíce ovlivňují 

geologické podmínky. Náklady na výstavbu v geologicky nepříznivých podmínkách jsou 

výrazně vyšší než v geologicky příznivějších podmínkách a pohybuji se v rozpětí od 2400 

do 7300 Kč/   výrubu. Při příznivých geologických podmínkách představují náklady na 

hrubou stavbu 70 až 80 % z celkových nákladů, ale za nepříznivých geologických 

podmínek je to 85 až 90 %.  Mezi další faktory, které mají vliv na celkové technicko-

ekonomické hodnocení díla, patří kvalita projektu, geologického průzkumu, skutečné 

chování horninového masívu, délka díla. Tyto faktory způsobují, že náklady na podzemní 

stavby kolísají v širokém pásu. [1],[2] 



Bednařík Richard: Ražení malo-profilových děl v městské zástavbě 

2014  17 

5 Praktické příklady realizací 

Z praktických příkladů realizace malo-profilových děl v městské zástavbě uvedu 

dva příklady. Jedná se o dva projekty kabelovodů Slavia a Zličín.  

5.1 Kabelový tunel TR Jih – Slávia 

Kabelový tunel TR Jih – Slávia řeší způsob vyvedení 110 kV a 22 kV z areálu 

transformovny 110/22kV Jih severním směrem za drážní areál k lehkoatletickému stadionu 

SK Slávia Praha. Tunel je určen pro vedení kabelů 110 kV, které propojí TR Jih s TR 

Malešice a s měnírnou Českých drah Zahradní město. Ty nahradí stávající dosluhující 

nadzemní vedení 110 kV. Dále je tunel určen pro vedení kabelů 22 kV, jež jsou 

energetickým zdrojem pro místní sítě.  

Stavebně technické řešení se řídí především závěry inženýrsko-geologického 

průzkumu a požadavky investora na počet vedení silových kabelů uložených v tunelu. 

Z těchto základních informací vyplývá celkové řešení tunelu – dispozice, tvar, technologie. 

5.1.1 Základní údaje stavby tunelu 

světlá délka tunelu      308,75 m 

délka ražby       307,65 m 

mocnost nadloží      7,1 - 18,6 m 

hloubka pochozího dna     9,8 – 21,3 m 

hloubka počvy      10,35 – 21,85 m 

podélný sklon                  0,55 % 

profil a plocha teoretického výrubu    3,0 x 3,2 m / 8,64 m
2
 

světlý profil a plocha                 2,1 x 2,3 m / 4,36 m
2 

kubatura výrubu (teoretický rozměr technol. nadvýrubu) 2661m
3
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Kabelový tunel vede z rozvodny 110 kV kabelovou chodbou do technologické 

šachty K39 před severní stěnou rozvodny. Zde se zahloubí na úroveň 208,32 m n. m. 

a pokračuje severovýchodním směrem pod drážní areál. Ve staničení 214,7 m je na tunelu 

umístěna šachta K40 určená pro potřeby napájení drah. Tunel dále pokračuje do zelené 

plochy mezi atletickým stadionem Slávia a železniční tratí Praha - Benešov, kde je 

ukončen šachtou K41. Na ni v budoucnu navážou kopané kabelové trasy kabelů ve směru 

Malešice.  

Trasa tunelu je vedena v celé délce v jednotném spádu 0,55% dovrchně z úrovně 

208,32 m n. m. v šachtě K39, na úroveň 209,13 m n.m. v koncové šachtě K40. Mocnost 

nadloží je 7,10 až 18,60 m, při podchodu drážních těles minimálně 11 m. 

5.1.2 Stavebně technické řešení 

Stavba kabelového tunelu je podzemní dílo prováděné hornickým způsobem. 

Skládá se ze šachet s podpovrchovými objekty a vlastního raženého tunelu, které je 

propojuje. Konstrukčně je tunel řešen provedením provizorní konstrukce a následně 

definitivní konstrukce.  

Ražba tunelového tělesa bude probíhat pouze z koncové šachty K41. Při 

podchodu železniční tratě bude ražba prováděna pod ochranou prvků speciálního zakládání 

v klenbě. 

5.1.3 Provizorní konstrukce tunelu - ražba 

Horninové prostředí řadíme do 4. třídy NRTM - podmínky pro ražbu budou 

nepříznivé se stabilitou horniny v čase > 2 hod s délkou nevystrojené části výrubu 1,5 m 

s tvorbou nadvýlomů a plastického přetváření. V místech předpokládaných tektonických 

poruch bude prostředí třídy 5a. - podmínky velmi nepříznivé s minimální stabilitou hornin 

v čase s nulovou délkou nevystrojených částí výrubu. Ražba bude probíhat pod hladinou 

podzemní vody, vyšší přítoky lze předpokládat v tektonicky porušených zónách ve 

staničení 45 – 62 m, 94 – 112 m a 293 – 308 m. 

. 
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Ražba tunelu bude probíhat úpadně v jednotném sklonu 0,55 % ze šachty K41 do 

šachty K39 v hloubce dna 10,3 až 21,8 m, tj. při mocnosti nadloží 7,1 až 18,6m. V místě 

podchodu dráhy min. 11,0 m. Profil ražby je podkovitý – rovné stěny a dno, strop 

půlkruhový – rozměru výrubu 3,05 x 3,20 m. S ohledem na geologické podmínky a možné 

strojní vybavení očekáváme technologický nadvýrub cca 75 mm a dále 50 mm na 

rozměrovou toleranci a přetvoření. Technologie provádění provizorní konstrukce bude 

generelně shodná v celé délce ražby. Lokálně, v místech tektonických poruch, lze očekávat 

drobné úpravy dle zastižených podmínek. 

Provizorní konstrukce je řešena s použitím důlní výztuže z profilů K21 nebo BTX 

ukládaných na patky a vodorovně ztužených rozpinkami. Za rámy bude zatažena síť B 

500A 6/100-6/100 a profil bude do líce zastříkán betonem SB 20 (C16/20) / typ II / obor 

J2. Celková tloušťka provizorní konstrukce je uvažována min. 175 mm, přičemž se 

ponechává „rezerva“ 25mm na dodatečné přetvoření konstrukce a rozměrové tolerance. Ta 

bude zastříkána před provedením definitivního ostění.  

 

 

Obrázek 2 Zajištěná čelba [8] 
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 Ražba bude probíhat na plnou čelbu strojně s mechanickým rozpojováním. Důlní 

rámy budou vkládány postupně s časovým omezením dle stability prostředí. Maximální 

postup (krok vyztužení) je do 1,00 m. Maximální vzdálenost posledního rámu od čelby je 

1,25 m. Profil bude ukládán do patek. Dno ražby bude štěrkované, s postupem bude 

uzavíráno (geotextilie, betonová mazanina). Při ražbě je nutno neprodleně vyplňovat 

všechny případné nadvýlomy stříkaným betonem. Provizorní ostění stříkaným betonem 

SB20 do líce důlních rámů musí být dokončeno max. 3 postupy od čelby. Stříkaný beton 

v daném postupu bude proveden až do vzdálenosti 200 mm od čelby, zbytek se nechá 

nezastříkán tak, aby se svařované sítě mohly v této délce překrývat.  

Úsek pod železniční tratí Praha - Benešov u K41 bude ražen pod zajištěním 

mikropilotovým deštníkem v délce 30 m, alt. jiným způsobem. Technologický postup bude 

s ohledem na stísněné prostorové podmínky zvolen až dle strojního vybavení vybraného 

zhotovitele a skutečně zastižených geotechnických podmínek. Technologický postup ražby 

bude upravován v závislosti na geotechnickém monitoringu, který je nedílnou součástí 

technologických opatření. 

Lokální zvýšené přítoky v klenbě nebo ve stěnách budou svedeny pomocí PVC 

drenážních perforovaných trubek do provizorního odvodňovacího žlábku v podlaze. 

V každém postupu bude prováděno důsledné odvodňování počvy tunelu - dno profilu bude 

štěrkováno a provedená drenáž. Vzhledem k úpadní ražbě bude vždy po 20m ve dně 

realizována provizorní jímka a z ní voda odčerpávána hadicí do usazovacích jímek u K41 

a dále do kanalizace. 

Po dokončení celé ražby budou lokalizována všechna místa významných průsaků 

a provedeny těsnící injektáže. S časovým odstupem bude zhodnocena jejich účinnost, 

trvající průsaky do díla a v návaznosti forma hydroizolačního systému definitivní 

konstrukce a přesná velikost retenční jímky. Pro účely SP projekt předpokládá přítoky 

v definitivním díle max. 0,1 l/s a tedy použití otevřeného izolačního systému, tj. bez 

samostatné konstrukční hydroizolační vrstvy. Průsaky budou sváděny odvodňovacím 

žlábkem do retenční jímky v šachtě K40. 
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Rekapitulace technologie ražby:  

- ražba strojní s mechanickým rozpojováním bez použití trhacích prací  

- ražbou převážně v navětralých břidlicích, pod úrovní hladiny podzemní vody  

- důlní rámy K21, alt BTX, v rozteči 1,0 m = 1 postup, ukládány do patek 

- max. vzdálenost čelby k poslednímu rámu 1,25 m  

- poslední rám aktivovat do 12h po vyražení 

- pažení (ostění) ze stříkaného betonu SB20 (C16/20) se sítí B 500A 6/100-6/100 

- provizorní ostění dokončit 3 postupy od čelby 

- v případě nutnosti použít ocelové pažení příložné, alt. zátažné  

- nadvýruby budou sanovány neprodleně stříkaným betonem 

- čelba je pažena v technologických přestávkách delších 24 hod. 

- těsnící injektáž v místech lokálních průsaků 

- uzavírání profilu betonáží dna 6 postupů za čelbou 

- při překročení limitních hodnot bezpečnostního měření okamžitě provést opatření 

pro zastavení negativního vývoje (např. zesílení konstrukce, štěrkování dna, apod. 

dle původu negativních výsledků měření). 

Definitivní konstrukce je navržena jako primární ochrana proti agresivnímu 

prostředí (síranové a uhličitanové vody, bludné proudy). Podkovitý profil světlého rozměru 

2,1 x 2,2 m kopíruje provizorní konstrukci. Ostění plní statickou funkci a vytváří 

požadované prostředí pro provoz kabelového tunelu. Z toho vyplývá požadavek 

bezpodmínečného dodržení vnitřních rozměrů (v uvedených tolerancích) ostění. 

Definitivní ostění je navrženo z litého betonu třídy C30/37 XA3 průsaku do 50 

mm vyztuženého pruty z oceli B 500B a sítěmi B 500A 8/100-8/100. Beton bude 

s krystalizující přísadou na zvýšení vodonepropustnosti a pevnosti. Krytí výztuže 50 mm 

na vnějším a 30 mm na vnitřním líci tunelu.  
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Obrázek 3 Definitivní konstrukce tunelu [8] 

Konstrukce ostění respektuje umístění tunelu a je dimenzována na 

nejnepříznivější kombinací zatížení od vlastní tíhy, horninového prostředí, hydrostatického 

tlaku a provozu dráhy. 

Hlavním předpokladem dlouhodobé životnosti díla je omezení pronikání podzemní 

agresivní vody k definitivní konstrukci a zamezení účinků bludných proudů. Zvýšená 

pozornost je proto věnována ochraně ostění včetně ošetření pracovních spár. Primární 

ochrana konstrukce je zajištěna dodržením předepsaných materiálových požadavků na 

betonovou směs ve smyslu ČSN EN 206-1, zejména se jedná o třídu betonu, recepturu 

betonové směsi a krytí výztuže. Pracovní spáry v kabelovém tunelu budou ošetřeny 

instalací bobtnavého pásku s mřížkou. 

Podlaha je tvořena nabetonávkou tl. 100 mm s ocelovou sítí. Podlaha má příčný 

spád k odvodňovacímu žlábku průřezu cca 200 x 70mm. Podélný spád je souhlasný se 

sklonem ražby. Žlábek je zaústěn do retenční jímky v šachtě K39. 

. 
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5.1.4 Ochrana inženýrských sítí 

Trasa tunelu vede intravilánem města, proto se nelze vyhnout inženýrským sítím 

a jejich ochranným pásmům. Vzhledem k hloubce vedení díla však nebude žádná 

inženýrská sít přímo dotčena. Trasu tunelu kříží teplovod, kanalizaci z areálu 

transformovny a silové kabely s vodovodní přípojkou v areálu dráhy. Všechny tyto sítě 

jsou minimálně 9,5 m nad klenbou tunelu. Vlivem zemních pohybů z hornické činnosti 

v řádu milimetrů proto nepředpokládáme jejich poškození.  

5.2 Kabelovod Zličín 

5.2.1 Zdůvodnění stavby 

Na stávající síť VN zásobující okolní oblasti transformovny Zličín (dále jen TR) 

jsou ze strany odběratelů a investorů kladeny stále vyšší požadavky na množství dodávek 

energie. Tyto je nutno řešit zvýšením výkonu TR Zličín a vyvedením zásobovacích VN 

kabelů k odběratelům. 

Kabelový tunel Zličín - jih řeší způsob vyvedení výkonu druhé sekce 22kV 

transformovny Zličín z areálu TR jižním směrem za rychlostní komunikaci R5 

(rozvadovská spojka). Kabelový tunel začíná v jihovýchodním rohu areálu TR šachtou 

Š11a podchází pod drážním tělesem DP Metra a tělesem Rozvadovské spojky do koncové 

šachty Š12. Zde budou na koncovou šachtu navazovat kopané kabelové trasy ve směru 

Třebonice, obchodní zóna Zličín a Chaby.  

Toto řešení je sice nákladnější, nežli alternativní nadzemní vedení kabelů na 

ocelových sloupech, s ohledem na majetkoprávní vztahy v oblasti, umístění stavby, ale 

i zdravotní a estetické hledisko, je podzemní vedení efektivnější, bezpečnější a tedy 

vhodnější. 

Projekt řeší vlastní stavební konstrukci a zajištění provozu kabelového tunelu, ne 

však způsob obsazování tunelu jednotlivými energetickými kabely zásobovací sítě PRE. 

Tyto kabely jsou uvažovány především z prostorového a provozního hlediska – tunel musí 
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být zajistit vedení požadovaného počtu kabelů a umožnit bezproblémovou obslužnost. Pro 

vlastní pokládku vedených kabelů bude zpracován samostatný projekt. 

5.2.2 Základní údaje 

Celkové délka stavby     157,95m 

- tj. šachta Š11, kabelový tunel, šachta Š12 

Výška nadloží       5,50 - 7,75 m 

Podélný sklon       0,8% 

Tunel 

délka tunelu       146,9 m 

hrubý průměr a plocha     3,10m / 7,50m
2
 

světlý průměr a plocha     2,65m / 5,52m
2
 

Šachta Š11 

hrubý rozměr / světlý rozměr     5,0x6,5m / 3,9x5,4m 

světlá hloubka       11,05m 

- součástí šachty je podpovrchový objekt strojovny vzduchotechniky s výdechovým 

objektem, montážní poklop 1200/1200mm, únikový poklop 700/900mm a čerpací jímka 

Šachta Š12 

hrubý rozměr / světlý průměr     6,00x5,30m / 4,20m 

světlá hloubka       11,70m  

- součástí šachty Jsou 2 podpovrchové objekty pro vyústění kabelů do kopané trasy, 

montážní poklop 1200/1200 mm, únikový poklop 700/900 mm a objekt nasávání VZT
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5.2.3 Směrové a výškové poměry stavby 

Kabelový tunel začíná v jihovýchodním rohu areálu transformovny šachtou Š11 

a končí za rozvadovskou spojkou šachtou Š12. Tunel přímo navazuje na stávající kabelový 

kanál a je de facto jeho prodloužením - odchylka směrového vedení kanálu a tunelu je 

3,09°. 

V šachtě Š11 dojde k zahloubení z úrovně terénu 386,20 m n. m. na kótu 

375,05m, což je úroveň potřebná pro bezpečný podchod tělesa dráhy metra a rozvadovské 

spojky. Součástí šachty je podzemní strojovna VZT, jejíž dno je v úrovni dna stávajícího 

kabelového kanálu 383,44 m n.m. a jímka na průsakové vody, jejíž dno je v úrovni 372,85 

m n.m. 

Ze šachty Š11 vede tunel DN2650 dovrchně ve sklonu 0,8% v délce 146,9m do 

prostoru pole za rozvadovskou spojkou, kde je ukončen šachtou Š12. Mocnost nadloží je 

minimálně 6,45m, pod drahou metra 7,90m a pod rozvadovskou spojkou 8,30m. 

Šachta Š12 se nachází v rohu pozemku společnosti Inter Ikea Center, jež zde 

plánuje výstavbu areálu ke komerčním účelům, jenž je nyní ve fázi studie. Poloha šachty je 

s tímto projektem koordinována. Pochozí dno šachty je na úrovni 376,20 m n. m., terén 

387,80 m n. m. Na šachtě Š12 jsou dva podpovrchové objekty, kterými budou kabely 

vedené v tunelu vyvedeny do navazujících kopaných tras. Kabely jsou do nich rozděleny 

rovnoměrně.
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5.2.4 Postup výstavby 

Jedná se o dílo prováděné hornickým způsobem. Vlastní těleso tunelu je 

kruhového profilu o světlosti 2,65m a délky 146,9m. Tunel je veden v hloubce 11,6-9,3m 

v jednotném sklonu 0,8% k šachtě Š11, kde je retenční jímka průsakových vod. V celé 

délce tunelu je ve dně veden odvodňovací žlábek průsakových vod. Tunel je oboustranně 

vystrojený ocelovými konstrukcemi pro vedení kabelů.  

 

 

Obrázek 4 Vystrojený tunel [8] 

Hlavní část výstavby bude realizována z hlavního staveniště u šachty Š11, jež je 

dopravně zásobováno po příjezdové komunikaci k transformovně kolem zásobovacích 

ramp nákupního centra Metropole. Bude zde především probíhat výstavba vlastní šachty 

a souvisejících objektů (hloubení, provizorní konstrukce, definitivní konstrukce, vystrojení 

ocelovými konstrukcemi a provozními technologiemi) a z vyhloubené šachty v její 

provizorní konstrukci bude mechanickým štítem raženo tunelové těleso do koncové šachty 

Š12. Na vedlejším staveništi bude provedeno pouze vlastní těleso šachty, jehož nedílnou 

součástí jsou podzemní technologické objekty. 
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Podrobný geologický průzkum prokázal v uvažované hloubce ražby nesoudržné, 

málo pevné prostředí a hladinu podzemní vody hluboko pod niveletou tunelu. Z toho 

důvodu je navržena ražba tunelu mechanizovaným razicím štítem DN3050, tj. odtěžování 

zeminy z čelby, přeprava rubaniny i pokládka definitivního ostění se bude dít strojně uvnitř 

tubusu razícího štítu.  

Odtěžování zeminy probíhá pomocí frézy na výložníku, doprava rubaniny pásovým 

nebo kolejovým dopravníkem. Ostění tunelu je složeno z prefabrikovaných ŽB segmentů 

se spojem pero-drážka, jež jsou na místo pokládány hydraulickým pákovým ukladačem.  

Profil tunelu je vyskládán ze šesti ŽB segmentů tl. 200mm z betonu min. C35/45. 

Spáry budou těsněny akrylát-polymerovými pásky, příp. gumovými profily, tak aby byla 

zaručena vodonepropustnost konstrukce.  

 

 

Obrázek 5 Útroby tunelu [8] 

Při ražbě je nutno okamžitě vyplňovat nadvýruby za ostěním (kontaktní injektáž). 

Dále je nutno eliminovat vliv dosednutí zemního prostředí na ŽB segmenty v okamžiku 

odtlačení razicího štítu do nové pracovní pozice (průběžné vyplňování jemnozrnným 

kamenivem). Průběh realizace ražby bude upravován v závislosti na výsledcích 

geotechnického monitoringu. 
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V průběhu výstavby bude prováděn geotechnický monitoring (GTM), jenž sleduje 

vývoj deformací konstrukce tunelu, deformací povrchu terénu a pohyb na objektech 

dotčených zónou ovlivnění. V GTM jsou stanoveny limitní hodnoty pro jednotlivé možné 

deformace a pohyby. Při překročení limitních hodnot budou učiněna neprodleně opatření 

jejich dalšímu zamezení. 
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6 Závěr 

Předložená bakalářská práce se věnovala ražení malo-profilových děl 

v městské zástavbě. V prvních částech této práce byly popsány jednotlivé druhy 

podzemních staveb, historie a vývoj technologií ražení. V prostřední části je 

podrobněji uvedena a popsána nová rakouská tunelovací metoda, která je 

v současnosti nejpoužívanější metodou ražení. Technicko-ekonomické hodnocení 

nám pak ukazuje, jak důležitý faktor je geologické prostředí. 

 V praktických příkladech realizací jsou uvedeny dva projekty. Kabelovod 

Zličín a Slávie. Na těchto projektech jsou popsány dvě metody ražení. V případě 

kabelovodu Zličín se jedná o ražení tunelu mechanizovaným razicím štítem 

DN3050. U kabelovodu Slávie byla zvolena ražba strojní s mechanickým 

rozpojováním bez použití trhacích prací. 

         Hlavním cílem bakalářské práce bylo poskytnout přehled a možnosti využití 

malo-profilových podzemních děl v městské zástavbě. Na praktických příkladech 

byl ukázán přínos, který mají podzemní díla, pro rozvoj infrastruktury v městské 

zástavbě. 
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