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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám moderní technologií ražení dopravních tunelů. 

Úvodem se zmiňuji o historii dopravních tunelů a metodách ražby, které se používají v naší 

zemi. Zabývám se stroji používaných při moderních technologiích ražení, které jsou dále 

děleny do tří skupin: stroje pro vrtání vývrtu, odkliz horniny a kontinuální ražení. Praktická 

část je zaměřená na ražbu silničního tunelu prováděnou cyklickým způsobem za pomoci 

trhacích prací a na časovou náročnost jednotlivých operací ražby. V práci je dále zhodnocená 

časová náročnost s ohledem na způsob odtěžení horniny. Jsou zde porovnány tři různé 

způsoby odklizu včetně kontinuálního odtěžení.  

Klíčová slova: dopravní tunel, trhací práce, odkliz horniny, moderní technologie 

ražení 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is dealing with modern technology of excavation for traffic 

tunnels. Introduction is mentioning the history of traffic tunnels and excavation methods used 

in our country. Im dealing with the machines used in modern technologies of excavation, 

which are divided into three groups: a machine for drilling of boreholes, rock removal an 

continuous excavation. The practical part is focusing on the excavation of traffic tunnel 

performed in a cycles using blasting and the time needed for individual operations of 

excavation. The paper is evaluating the time demands with regard to the method of excavation 

of rock. There are three different ways of excavatig of rock compared including continuous 

excavation. 

Key words: traffic tunnel, blasting operation, excavating of rock, modern mining 

technology 
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1 Úvod 

Dopravní tunely jsou velmi složitá a finančně náročná inženýrská díla, jejichž výstavba 

patří do základních disciplin podzemního stavitelství. Mají liniový tvar a mezi jejich hlavními 

projekčními prvky jsou výšková uspořádání a příčny průřez díla. Výstavba nemá tak dlouhou 

historii jako důlní činnost z důvodu méně často využívaných dopravních cest a kvalitě tehdy 

používaných dopravních prostředků. Dopravní tunely dělíme na železniční, silniční, tunely 

podzemních dráh a plavební tunely. Za prvními staviteli dopravních tunelů jsou považování 

Římané, kteří již v 1. století př. n. l. na území Itálie vybudovali celkem 18 silničních tunelů. 

Ve středověku výstavba podzemních děl upadá a činnost v podzemí se omezuje jen na 

hornictví. Koncem 16. století vyvolal rozmach průmyslové manufakturní výroby zvýšené 

nároky na dopravní cesty. Vzhledem k výkonům suchozemské dopravy se rozvíjí lodní 

doprava a na umělých vodních cestách se budují první plavební tunely. Železniční tunely 

zažívají svůj rozmach v 19. století, označovaném jako „století páry“. Silniční tunely se staví 

až ve 20. století a éra významných silničních tunelů začíná až koncem 50. let. Současný 

rozvoj silničních tunelů souvisí s rozvojem automobilismu.[4,3]. 

Pracovními cykly ražení se označuje souhrn pracovních operací, které se musí 

vykonat, abychom vyrazili potřebnou jednotku tunelu. Cyklus je složený z hlavních a 

pomocných operací. Hlavní operace jsou nezbytné pro postup ražení o potřebnou délku tzv. 

záběr. Tyto operace se provádějí při každém cyklu. Mezi hlavní operace patří: rozpojování 

horniny, nakládání horniny, odkliz horniny a vyztužování výrubu. Pomocné operace se podle 

potřeby provádějí každý pracovní cyklus, případně při každém druhém cyklu nebo i v delších 

intervalech. Pomocné operace zahrnují: definitivní úpravu počvy, prodlužování potrubí 

a elektrického vedení, větrání a prodlužování luten, kontrolu technických parametru díla, 

odčerpávání vody atd. Ražení tunelu se provádí dvěma způsoby: konvenční metodou 

a kontinuální metodou ražby.[3] 

 Pro konvenční metodu, označovanou také jako cyklická metoda, je charakteristická 

cyklická organizace prací a snaha co nejefektivněji zapojit horninové prostředí do přenášení 

zatížení okolo výrubu. Aby čelba pokračovala o určitý záběr, musíme v pevném sledu za 

sebou provést určité pracovní operace. Podle tvrdosti horniny vybíráme způsob rozpojování, 

od trhacích prací, pro nejtvrdší horniny, až po mechanické rozpojování rýpadly, frézami 

a kladivy pro měkčí horniny. Rozvoj technologie stříkaného betonu zapříčinil dnešní časté 

používání konvenčních metod, které se často nesprávně označuji jako báňský způsob 
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výstavby. Mezi tyto metody patří dnes nejpoužívanější způsob ražení Nová rakouská 

tunelovací metoda (NRTM). [4,1] 

Kontinuální ražba se provádí stroji, které horninu rozpojují mechanicky a následně 

zajišťují odkliz horniny z čelby. Zároveň se během rozpojování plynule vytváří ostění. Tak 

odpadá cykličnost ražby. Tento způsob zajišťuje vyšší hygienu a bezpečnost práce (snížení 

pracovníků na čelbě), zvyšuje rychlost práce a výrazně zvyšuje produktivitu práce. Dnes je 

tento způsob nejčastěji prováděn plnoprofilovými tunelovacími stroji (TBM). Princip těchto 

strojů spočívá v otáčení řezné hlavy na čelbě. Hlava stroje je osazená válivými dláty pro 

pevné horniny nebo řeznými noži pro měkčí horniny. Celková délka těchto strojů přesahuje 

100 m a váha je téměř 900 tun. [5,7] 

NRTM je nejpoužívanější metoda současnosti. Je to univerzální metoda, která dokáže 

zvládat i velmi složité úkoly. Konstrukci tvoří tenkostěnná skořepina tvořená stříkaným 

betonem a mřížovinou nebo v kombinaci se svorníky. Tato metoda vědomě a cíleně využívá 

nosnost horniny. Stabilita výrubu je zajištěna primárním ostěním a po ustálení napěťově 

deformačního stavu v okolí výrubu se buduje definitivní ostění tzv. sekundární. Důležitou 

součástí NRTM je geotechnický monitoring, jehož výsledky sledujeme po celou dobu 

výstavby tunelů a tím můžeme průběžně upravovat způsob ražby a zajištění primárním 

ostěním výrubu podle skutečného chování výrubu a horninového masivu. [8] 

 Obr. 1: Porovnání ražby pomoci NRTM a TBM z roku 2006 [9] 

*Pozn.: 1 CHF = 18,02 Kč (kurz z roku 2006) 
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tunel typ 

plocha 

výrubu 
délka razicí 

metoda 

rok 

dokončení 
m

2
 m 

Hřebeč silniční 151-160 
celkem: 357 

NRTM 1997 
z toho raženo: 298 

Pražská radiála silniční 95 
celkem: 510,5 + 497,2 

NRTM 1998 
z toho raženo: 302 + 292 

Mrázovka silniční 107-159 
celkem: 1007 + 838 

NRTM 2003 
z toho raženo: 1008 + 838 

Panenská silniční 
75,55-

121 

celkem: 2058 + 2030 

NRTM 2006 
z toho raženo: 

1993,7 + 

1975,1 

Valík silniční 154,25 
celkem: 2 x 330 

NRTM 2006 
z toho raženo: 310 +300 

Klimkovický silniční 120,17 
celkem: 1077 + 1088 

NRTM 2008 
t toho raženo: 865 + 875 

Nové spojení železniční 95-110 
celkem: 1316 + 1364 

NRTM 2008 
z toho raženo: 2 400 

Slivenec silniční 
101,63-

125,06 

celkem: 1629 + 1651 
NRTM 2010 

z toho raženo: 1262 + 1294 

Královopolské 

tunely Brno – 

VMO 

Dobrovského 

silniční 130 

celkem: 1237 + 1258 

NRTM 2012 
z toho raženo: 1019 + 1060 

Radejčin železniční 108-129 
celkem: 600 + 620 

NRTM 
ve 

výstavbě z toho raženo: 446 + 446 

Blanka silniční 119-173 
celkem: 6 382 

NRTM 
ve 

výstavbě z toho raženo: 550 + 2230 

Tab. 1: Příklady tunelů na našem území 

 

2 Přehled současné techniky používané pro ražení tunelů 

V současnosti se razí tunely nejčastěji za pomoci trhacích prací. Techniku pro ražení 

tunelů můžeme rozdělit na stroje pro cyklické ražení a stroje pro kontinuální ražení. Stroje pro 

cyklické ražení se dále děli na stroje pro vrtání a stroje pro odkliz horniny. [1] 

 

2.1 Stroje pro vrtání vrtů 

Vrtání vrtů pro trhaviny je první z úkolů patřících do hlavních pracovních cyklů při 

ražení tunelů. Vzhledem k tomu, že tato operace patří mezi časově náročné, ovlivňuje ve 

velké míře rychlost a hospodárnost ražení tunelů. Z těchto důvodů se v současnosti pro ražení 
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dopravních tunelů nepoužívají ruční vrtací kladiva, ale vyvíjejí se stále nové, rychlejší a 

výkonnější vrtací zařízení. Ve vývoj vrtné technologie se konstantně zlepšuje rychlost vrtání 

z méně než 10 m za hodinu v roce 1900 až na téměř 300 metrů za hodinu v roce 2000 

(Obr. 2). [9]  

 

Obr. 2: Vývoj horninové vrtné technologie [9] 

 

 

 

Nejpoužívanější technikou pro vrtání vrtů pro nálože jsou dnes vrtací vozy. Vrtací 

vozy jsou samohybné stroje nesoucí vrtací zařízení. Podvozky vrtacích vozů se volí s ohledem 

na kvalitu počvy a úklonu díla. V současnosti se používají podvozky kolové nebo pásové. 

Vrtací zařízení se skládá z těžkých elektrohydraulických, zřídka kdy pneumatických kladiv, 

lafet, vrtacích ramen (výložníky) a nosiče nástrojů. Na hydraulicky ovládaných výložnících 

kloubově připojených na vrtacím voze jsou lafety, na které se umísťují těžká kladiva. 

Výložník slouží k nasměrování lafety do požadované pozice a v té ji po dobu vrtání udržuje. 

Výložníky mají velké možností natáčení a vysouváni a proto je vrtaní velmi přesné. Délka 

a konstrukce výložníku závisí na velikosti a tvaru průřezu díla. Konstrukce výložníku musí 

být robustní, aby i při maximálním vysunutí přenesl reakce od přítlačné síly. Lafety výložníků 
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mají dvě kluznice, po kterých se pohybuje vrtací kladivo. Pro realizací dlouhých vrtů se 

někdy osazuji teleskopicky vysouvatelné lafety. Vrtací kladiva mohou být rotační nebo 

příklepné. Pro ražení tunelů volíme vrtací vozy se dvěma až třemi vrtacími kladivy podle 

velikosti plochy čelby. Dále jsou vrtací vozy vybaveny jednou až dvěma pracovními 

plošinami na pomocných výložnících. V současnosti můžeme volit mezi mechanickým, 

poloautomatickým a plně automatickým (počítačovým) řízením průběhu vrtacích prací. 

[1,2,4] 

 

 

Obr. 3: Schéma dvoulafetového vrtacího vozu Atlas Copco Boomer E2 C [10] 

 

 

Mechanický řízeny proces vrtání je proces, který řídi vrtač společně se svými 

pomocníky. Společně rozmisťuji vrty, určují jejích délku a směr za pomoci jednoduchých 

vytyčovacích pomůcek. Tento způsob vrtání je příčinou spousty chyb jak v rozmísťovaní vrtů, 

tak i ve směru vrtů. Další nevýhodou tohoto procesu je doba manuálního přemisťování 

vrtacího kladiva a jeho nasměrováni. 

Poloautomatické vrtací vozy II. generace pomáhají vrtači za pomocí počítače, který 

mu poskytuje veškeré podklady pro optimalizaci vrtání (směr a polohu vrtu, délku vrtu, 

úderovou energii kladiva, frekvenci úderů a krouticí moment). Pomoci laseru se vrtací vůz 

před zahájením vrtání osadí na požadované místo na čelbě a automaticky začne vrtat. Průběh 
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vrtání se může v případě nutnosti přepnout do manuálního řízení, což může být výhodné 

například při změně geologických podmínek. 

Plně automatizované vozy III. generace jsou řízeny počítačem, a to v celém rozsahu 

procesu vrtání. Vrtač tomuto procesu jen přihlíží a kontroluje průběh ze své kabiny. Na 

obrazovce se zobrazuje naprogramovaný průřez výrubu a vrtné schéma. Dále lze sledovat 

i poloha jednotlivých kladiv, takže můžeme kontrolovat rychlost vrtání a délku vrtů. Počítač 

také řídi přemisťovaní vrtacích kladiv po optimální dráze vrtného schématu. Osazení stroje se 

provádí tak, že na střední lafetu se osadí terčíky a laserem se vůz centruje. Tato poloha se 

zavede do počítače. Vrtací vozy firmy Atlas Copco jsou vybavené softwarem CAD, díky 

kterému je přesnost vrtání až 0,5 mm i při dlouhých vrtech. Tyto stroje jsou vhodné do 

pevných hornin a se svislou čelbou. [4] 

Na našem území jsou nejpoužívanějšími stroji a světovou špičkou pro vrtání vrtací 

vozy firmy Atlas Copco. Tyto stroje se používali například při ražbě tunelů Královská obora, 

Vítkovský tunel či tunel Mrázovka. Dále můžeme jmenovat stroje firmy Sandvik. [9] 

2.2 Stroje pro odkliz horniny 

Odkliz horniny se rozumí naložení horniny a její odtěžení z prostoru čelby. Po odstřelu 

horniny a po uplynutí čekací doby je nutno rozpojenou horninu (rubaninu) odklidit aby bylo 

možné výrub vyztužit. Volba prostředku pro odkliz rubaniny závisí na průřezu a sklonu díla 

a na vlastnosti rubanin (fragmentace, vlhkost, kusovitost a rozhoz po čelbě). Pohon těchto 

strojů muže být dieselový nebo elektrický. Při elektrickém pohonu je dosaženo lepšího 

pracovního prostředí a snižují se náklady za odvětrávaní. Způsob odklizu může být cyklický 

nebo kontinuální. [3] 

Pro nakládání rubaniny jsou nedocenitelnými pomocníky a nejpoužívanější technikou 

hydraulické rypadla tzv. tunelbagry (obr. 4a). Vzhledem k malému objemu lopaty je sice jeho 

použití k nakládání horniny neekonomické, ale prokazuje výborné služby při rozprostírání 

rubaniny po počvě, nakypřování a přihrnování rubaniny na dosah nakladače a při dočišťování 

výrubu. Tunelbagry mají velký dosah ramene výložníku a manipulační volnost. 

Nejmodernější tunelbagry mají elektronický ovládaný výložník, což jim umožňuje přesné 

doprofilování výrubů z pevné pozice, do které byly postaveny za pomoci laseru. Tunelbagry 

mohou být doplněny o bourací kladiva nebo o radlici, která rozprostírá rubaninu po počvě. 

Jedny z často používaných tunelbagrů jsou tunelbagry značky Liebher. 
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Mnohem většího výkonu je dosaženo při použití lopatových nakladačů (obr. 4b). Tyto 

nakladače disponují lopatou o objemu 1 až 3,5 m
3
. Stejně jako tunelbagry jsou zpravidla 

pojízdné na těžkých pásových podvozcích, které zajišťuji dobrou pojízdnost strojů i po 

neupraveném podloží, umožňují dobré rozložení hmotnosti stroje při nabírání rubaniny na 

méně únosném podloží a nenáročnou údržbu. Lopatové nakládače jsou v porovnání 

s tunelbagry o 15 - 20% levnější. Dalším zařízením pro nakládání jsou přepravníkové 

nakládače. Tyto nakladače mají mohutnou lopatu o obsahu až 5 m
3
, jsou na pneumatickém 

podvozku a pohybují se rychlostí 30 až 40 km/h. Využívají se především k rychlému 

přemisťovaní rubaniny na malé vzdálenosti, aby nepřekážela při dalších pracovních 

operacích. Přepravníkové nakládače můžeme použít při ražbě krátkých tunelů (do 800 m) 

i k odvozu rubaniny. Kontinuální nakladače pracují na principu nahrnování rubaniny na 

hřeblový dopravník a ten předává horninu za nakladač k odtěžení. Nakladače firmy Atlas 

Copco zahrnují modely o kapacitě 3,6 až 15 tun a jsou vybaveny počítačovým systémem, 

který zajišťuje diagnostiku stroje a poskytuje servisní informace, které se průběžně ukládají 

a zobrazují na displeji v kabině operátora. Tyto nakladače mohou být díky systému 

Scooptram Automation společnosti Atlas Copco rovněž částečně nebo kompletně 

automatizované. Mezi další nakladače patří nakladače značek Caterpillar, Liebherr a Volvo. 

[4, 9]  

 

 

 

Obr. 4: Typy nakládačů [4] 

 

Odvoz rubaniny se nejčastěji provádí kolovými dopravními prostředky, které díky 

širokým nízkotlakým pneumatikám a silným motorům umožňují jízdu do velkého stoupání 

i po nezpevněném podloží. V největší míře to jsou hydraulický výklopná nákladní auta 
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a dampry s korbou o nosnosti až 60 t. Dampry jsou rozdělený kloubem na dvě části, což jim 

spolu se samostatně ovládanými koly dodává výbornou manévrovací schopnost. Tyto stroje se 

vyrábějí v širokém sortimentu, jmenovat můžeme například vozy značek Volvo, Tatra a Atlas 

Copco. [4] 

Jako další možnost odtěžení může být kontinuální pásové odtěžení. Pásové odtěžení je 

vhodné pro dlouhá díla vedená v přímém směru. Hlavní části je pásový dopravník, který se 

skládá ze dvou větví, a to s horní větví dopravní a spodní zpětnou větví. Chod dopravníku 

zajišťuje elektromotor. Pasové dopravníky mohou být sestaveny na počvě tunelu nebo 

zavěšené na výztuži tunelu. Výkonnost dopravníku je funkci šířky pásu a rychlosti jeho 

pohybu. Šířka pásu se dává od 0,8 až 1,6 m a rychlost 1,25 až 5 m/s. Výkon dopravníku je 

teda až do 6000 t/h. Nosná konstrukce pásového dopravníku se skládá z pevných dílů 

vytvořených z profilové oceli, případně z trubek, nebo u pásových dopravníků lehké 

konstrukce z ocelových lan s příslušnou podpěrnou konstrukcí. Součástí vybavení pásových 

dopravníků jsou násypky, přesypy, stírače, zkrápění v přesypech, systémy pro automatické 

ovládání a kontrolu bezporuchového chodu linky apod. Mezi hlaví výrobce pásových 

dopravníku patří firma Ostroj – Opava. [1,2,6, 11] 

 

2.3 Stroje pro kontinuální ražení 

Plnoprofilový razící stroj (TBM) je soustava strojních jednotek a zařízení, které 

umožňují ražení a vyztužování výrubu. Průřez díla je kruhový stejně jako tvar TBM. Tento 

komplex tvoří razicí stroj, který zjišťuje ražení a vyztužování díla a soustava návěsů o délce 

100 až 200 m, ve kterých jsou umístěna všechna vedení rozvodu a pomocné mechanizmy pro 

komplexní a vyváženy chod stroje. Samotný razicí stroj se skládá z nosné kostry, vrtací hlavy 

a jejího pohonu, vysouvacích hydraulických lisů, mechanizmu k naložení a odtěžení rubaniny, 

štítového pláště k dočasnému zajištění výrubu a ukladače segmentového ostění tzv. erektoru, 

a jiných pomocných zařízení (Obr. 5). O použití technologie TBM v největší míře rozhoduje 

délka tunelu a geologie. Jakákoliv změna geologie se odráží v rychlosti ražení, Největší 

výhodou použití TBM jsou vysoké postupy ražby při minimálním nasazení pracovníku, čímž 

minimalizuje rizika. Dalšími výhodami jsou výrub s přesným obrysem a hladkým lícem 

a minimální porušení horninového prostředí v blízkosti líce. Nevýhodou je, že můžeme razit 

pouze výruby kruhového tvaru z tohoto důvodu při ražení dopravních tunelů je průřez výrubu 

přibližně o 10 % větší než při konvenčním ražení. Také se nedá nebo v minimální míře měnit 
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velikost průřezu díla, takže jakékoliv změny průřezu se razí dodatečně pomocí konvenčních 

metod. Pro zahájení provozu potřebuje TBM startovací komoru dlouhou více než 100 m. 

Největší nevýhodou jsou však vysoké pořizovací náklady pohybující se do 25 mil. eur. Podle 

konstrukčního uspořádání rozlišujeme: razicí stroje bez a se štítovým pláštěm a TBM 

s jednostupňovým nebo dvojstupňovým rozšiřováním výrubu. Mezi největší výrobce těchto 

strojů patří firmy Wirth a Robbins. [4,6] 

 

 

Obr. 5: Princip fungování razicího stroje [12] 
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3 Návrh a zhodnocení časové náročnosti na modelovém příkladu ražby 

tunelu 

 

3.1.  Zadání 

Zadání úkolu pro praktickou část bakalářské práce je návrh cyklu ražení a zhodnocení 

časové náročnosti těchto prací. Zejména se budu věnovat trhacím pracím a odklizu horniny. 

O vyztužování se zmíním jen krátce. Ražené dílo bude jednosměrný dvouproudový silniční 

tunel, jehož příčný řez přikládám v příloze 1. Jedná se o silniční tunel kategorie T – 7,5 

s návrhovou rychlostí 80 km/h. Z hlediska geologického se dílo bude razit v prostředí 

složeného převážně z pískovců s tlakovou pevnosti 90 MPa. Hornina je zdravá, nezvětrala, 

protkaná systémem puklin bez výrazných zlomů nebo jiných tektonických poruch.  

Koeficient Protodjakonova je uvažován 8. Hrubá plocha výrubu je 94 m
2 

(Fhr), světlá 

plocha výrubu je 72 m
2
. Výpočet se vztahuje k zabírce 1 m. Tunel bude ražen klasickým 

způsobem podle zásad NRTM. Ostění tunelu bude tvořeno po celém obvodu primárním 

ostěním ze stříkaného betonu o tloušťce 250 mm a sekundárním ostěním o tloušťce 400 mm.  

Profil bude rozdělen dílčími horizontálními výlomy, a sice na kalotu a na jádro. Celý 

výpočet se bude vztahovat pouze k ražení kaloty. 

Šířka kaloty je 12, 621 m a výška kaloty bude 6 m. Hrubá plocha výrubu činní 

58, 69 m
2
. 

 

3.2 Návrh trhacích prácí 

Profil bude rozdělen dílčími horizontálními výlomy, a sice na kalotu a na jádro. Pro 

trhací práce bude použita trhavina PERUNIT E. Jedná se o trhavinu dynamitového typu, z 

jejíž konstrukce vyplývá vysoký obsah energie, velká hustota a vysoké hodnoty detonační 

rychlosti. Délka trhavinové náložky je 320 mm a hmotnost jedné náložky činní 500 g. 
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Tab. 2: Parametry trhaviny PERUNIT E [13] 

Zálom je navržen jako svislý klínový. Klínový zálom používá vrty, které nejsou kolmé 

na teoretickou rovinu čelby, což způsobuje snadnější výtrž upnuté horniny. Funkčně jsou 

zcela vyhovující a u velkých tunelových profilů jsou při použití moderních počítačově 

řízených vrtacích vozu velmi dobře použitelné. Délka zabírky je s ohledem na další výpočty 

stanovena na 1 m. Délka teoretické zabírky neboli délka vrtů je 1,11 m s ohledem na využití 

vrtů 90%. Průměr vývrtu je 45 mm vzhledem k průměru náložky, která činní 38 mm. Délka 

náložky je 320 mm. 

Parametry zálomu tedy jsou:  a = 400 mm…............ vzdálenost mezi vrty 

     α = 65 °…………….. úhel zálomového vrtu k čelbě 

     Nz  = 6 …………….. počet zálomových vrtů 

     x = 150 mm…………vzdálenost konce vrtů 
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Obr. 6: Klínový zálom 

Výpočet střední měrné spotřeby trhaviny: 

f = 8   Fhr = 58,69 m
2
  Rt = 385 ml 

a) dle Protodjakonova I. :           
 

   
              

b) dle Protodjakonova II. :                  
 

    
                

c) dle Ibrajeva:        
         

 
               

a = 0,3  t = 1,3 

d) dle Pokrovského:                               

s1 = 0,8  s2 = 1,1  n = 0,848  e = 1,039 

e) dle Čuprunova:           
        

  
              

                                                                          

m = 1  x = 1,188  e = 1,039 
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f) dle Langeforse:        
  

   
                  

g) dle OKR (VVUÚ):                                  

m = 3,13  b = 0,133  e = 0,864  c = 0,552 

k = 1,02 

h) dle „MHD“:                           

q = 1,3  x = 1,1   y = 1,2 

i) dle VŠB:                           
  

  
      

                                                                         

a = 0,25  zsk = 1 m 

 

      
     
 

              

Měrná spotřeba trhaviny v zálomu: 

     
           

                  
 

            

                        
              

     
     

 
       

            

 
                    

Měrná spotřeba trhaviny v pomocných vrtech: 

                                  

                                                  

Hmotnost nálože v zálomech:                                

Hmotnost 1 zálomové nálože:     
  

  
 

     

 
                              

 Podmínka:                                                             m 

Opravená hmotnost nálože v zálomu:                                   
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Celkový počet vývrtů na čelbě = počet náloží: 

a) dle Protodjakonova I. :          
 

   
           

b) dle Protodjakonova II. :             
 

    
              

c) dle Bogomolova:          
 

   
            

d) dle koeficientu nabití:    
          

    
      

       

dn = 38 mm  γ =              kn=0,6  

     
   

 
            

Počet pomocných vývrtů na čelbě:                     

Hmotnost nálože v pomocných vývrtech: 

                                                          

                        

Hmotnost nálože připadající na 1 pomocný vrt: 

     
  

  
 

      

  
                            

Opravená hmotnost nálože v pomocných vrtech:  

                                   

Celková hmotnost nálože: 

                                  

Rozmístění pomocných vývrtu v čelbě: 
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Vrty v čelbě tunelu nejsou rozmístěny nahodile, ale každý z nich má přesné místo 

v tzv. vrtném schématu (viz. příloha 2). Vrtné schéma představuje takové rozmístění vrtů, 

které při správně navržených ostatních parametrech odstřelu zajistí postup ražby o délku 

jednoho záběru v projektovaném profilu tunelu. 

K elektrickému roznětu náloží bude použita kombinovaná kondenzátorová roznětnice 

MICKO 1 Dual s kapacitou 470 μF a napětím 450 V. Dále jsou uvažovány elektrické 

rozbušky SICCA typu DEM. Parametry rozbušky jsou uvedeny v tabulce 3. Hlavní přívodní 

vedení je z mědí s průměrem 1 mm. Délka přívodního vedení je 120 m. Vrty jsou rozdělený 

do osmi časových stupních po 25 ms. Všechny zálomové vrty mají stejný stupeň. Doba 

odstřelu všech vrtů bude 200 ms. 

 

 

Bezpečný proud (A) 1 

Bezpečný impuls (mJ/Ω) 25 

Roznětný impuls (mJ/Ω) 50 

Roznětný proud (A) 3,5 

Tab.3: Parametry rozbušky SICCA [14] 

 

Posouzení jistoty roznětu: 

 Odpor hlavního roznětného vedení:  

                               

 Odpor jedné rozbušky: 

                                     

 Celkový odpor všech rozbušek: 
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Výpočet skutečného impulsu: 

           
  

  
                 

     

  
         

    
    

             
     

     
   

             

                 
     

        

                     

                                           ROZNĚT VYHOVÍ 

 

Výpočet počáteční koncentrace CO: 

        
   

   
        

    
   

    

        
   

   
           

    

   
                 

 

     
   
 

     
   
     

     
     

        
            

Počáteční koncentrace CO vyžaduje nucené odvětrávaní po dobu 5 minut po odstřelu. 
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PASPORT TRHACÍCH PRACÍ (KALOTA) 

1. Hrubý profil = Fhr m
2 

58,69 

2. Výlom m
3 

58,69 

3. Typ zálomu  sbíhavý klínový 

4. Zabírka m 1 

5. Počet vývrtů  67 

6. Průměr vývrtů mm 45 

7. Celková délka všech vývrtů m 75,53 

8. Typ trhaviny  PERUNIT E 

9. Celková hmotnost trhaviny kg 64 

10. Typ rozbušek  SICCA 

11. Celkový počet rozbušek ks 67 

12. Ucpávka  jíl 

13. Typ roznětu, roznětnice  elektrický, MICKO 1 Dual 

14. Zapojení při elektrickém roznětu  sériové 

15. Manipulační a bezpečnostní okruh m 10, 150 

 

Celkem k odpalu je 67 ks rozbušek a 64 kg trhaviny 
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1-6 45 1,235 65 PERUNIT E DeM SICCA 38 0,5 1° zálom 

7-9  1,127 80    1 2° rozšiřovací 

10,14 1,11 90 1 2° rozšiřovací 

11-13 1,127 80 1 2° rozšiřovací 

15-17 1,127 80 1 3° rozšiřovací 

18 1,11 90 1 3° rozšiřovací 

19-21 1,127 80 1 3° rozšiřovací 

22-27 1,127 80 1 4° rozšiřovací 

28-40 1,11 90 1 5° rozšiřovací 

41-43 1,114 85 1 6° přibírka 

44,49 1,11 90 1 6° rozšiřovací 

45-48 1,114 85 1 6° přibírka 

50-53 1,114 85 1 6° přibírka 

54-57 1,114 85 1 7° stropní 

58-60 1,114 85 1 8° patní 

61-64 1,114 85 1 8° stropní 

65-67 1,114 85 1 8° patní 
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Výpočet časů pro operaci trhacích prací: 

 čas pro přípravu trhacích prací:      
  

  
 

      

 
           

 čas pro nabíjení a odstřel:                                     

 čas nabíjení a odstřelu:                                      

 

Celkový čas: 

                                                

 

Návrh větrání ve fázi ražby: 

Jako způsob větrání byl zvolen sací způsob větrání. 

 Výpočet objemového průtoku větru: 

   
        

 
  

      
      

 
        

  
  

           

     
               

 Optimální průměr luten: 

   
         

     

      

    

  
                    

     

    

                

 Výkon ventilátoru: 

  
   

      
 
            

        
         

Výpočet tlakového spádu:  

            
 

  
                   

    

    
                      

K větrání bude použito sací separátní větrání. Průměr luten byl výpočtem stanovený na 

1,2 m. Dále byl navržen ventilátor typu GAL 12 – 450/450 firmy Korfman jehož parametry 

jsou udány v příloze č. 3. 
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3.3  Operace vrtání 

Pro vrtání vývrtu bude použita podzemní vrtací souprava firmy Atlas Copco Boomer 

E2 C. Boomer E2 C je moderní hydraulická podzemní vrtací souprava vhodná pro důlní díla 

a tunely s raženým profilem do 112 m². Vrtání řídí počítačový řídicí systém vybavený 

inteligentními funkcemi, který zajišťuje přesnost, vysokou produktivitu, provozuschopnost 

a nízké náklady. Souprava je vybavena dvěma robustními a flexibilními výložníky BUT 45 

a vrtacími kladivy COP pro maximální produktivitu. Vrtací kladivo bylo zvoleno COP 

1838HD+. Technickou specifikaci vrtacího vozu a kladiva přikládám v příloze č. 4.  

Pro výpočet času potřebného pro vyvrtání vývrtu potřebujeme znát efektivní vrtnou 

rychlost. Tato rychlost se udává v metrech za minutu a je závislá na průměru vrtu a na tvrdosti 

horniny. Efektivní rychlost určíme z grafu č. 1. 

 

Graf 1: Efektivní rychlost vrtacích kladiv COP v závislosti na průměru vrtů [15] 



28 
 

Efektivní rychlost: 

Pro pískovce s pevností 90 MPa a průměr vývrtu 45 mm => Vef = 6,75 m/min 

Výkonový čas operace vrtání: 

   
 

   
  

 

   
         

  

     
  

 

    
                             

 

3.4 Odkliz horniny 

Při vyražení jedné zabírky je objem rozpojené horniny potřebný k odklizu 58,69 m
3
.  

Objem je závislý na nakypření horniny udané koeficientem nakypření, který je roven 1,5. 

Skutečný objem teda je 88,04 m
3
. Hornina se po naložení odváží dampry na skládku 

vzdálenou od čelby 500 m. 

Pro nakládání horniny byl vybrán nakladač Scooptram ST1030 firmy Atlas Copco. 

Jedná se o moderní dieselový podzemní lopatový nakladač se standardní lopatou o přepravní 

hmotnosti 10 tun. Objem lopaty je 4,5 m
3
. Technické specifikace nakládače jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

Odvoz horniny zajišťuji dva dieselové podzemní dampry MT2010 společnost Atlas 

Copco. Tento dampr s přepravní hmotnosti 20 tun a objemem korby 9,1 m
3
 je vyvinut pro 

malé až střední podzemní provozy s vysokorychlostní přepravou. V příloze č. 6 přikládám 

technickou specifikaci dampru. 

Technicky výkon nakládání: 

         
        

   
   

 

 
          

   
   

    

                          

Výkon jednoho dampru: 

      
    

     
        

    

     
                          

 Čas jednoho pracovního cyklu: 
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 Doba naložení:     
     

   
    

      

   
              

      
  

  
 

     

    
         

                                                   

Čas nakládání:          
 

       
 

    

   
                   

Čas odtěžení:          
 

     
 

    

     
                   

Čas přípravných a zakončovacích operací:            

Celkový čas odklizu:  

                                                           

 

3.5 Operace vyztužení 

K vyztužení výrubu bude použit mokrý stříkaný beton. Jedná se o moderní prvek 

primárního ostění. Nanáší se stříkáním velikou rychlostí na líc výrubu přímo z hadice. 

Nárazem na podklad dochází ke zhutňování betonu a tedy i na zvyšování pevnosti betonu. 

Stříkáním se beton dostává i do trhlin a dutin a tím se zlepšuje celoplošný kontakt s horninou. 

Při nanášení betonu se postupuje z obou stran ke koruně klenby. Důležitá vlastnost stříkaných 

betonů je rychlý nárust počáteční pevnosti, která se optimalizuje volbou cementu 

a urychlovačů tuhnutí.[4] 

 

Tab. 4: Orientační složení betonové směsi pro nástřik 1m
3
 mokrou cestou [16] 
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Nástřik betonu bude proveden manipulátorem Meyco Potenza. Technické parametry 

manipulátoru jsou uvedené v tabulce 5. 

 

Tab. 5: Technické parametry manipulátoru Meyca Potenza [17] 

 

Objem nástřiku betonu po jednom záběru:                              

Spád betonu je 15%  =>                                      

Čas potřebný k nástřiku betonu po jednom záběru: 
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Pomocné operace razícího cyklu: 

 

Čas prodlužování potrubí:     
   

 
 

  

 
       

Čas prodlužování luten:     
   

 
 

  

 
       

3.6 Zhodnocení časové náročnosti 

Celkový čas na vyražení a odtěžení jedné zabírky: 

                                     

                                      

                       

 Tp………… čas trhacích práci [min] 

 Tv………… čas vrtání [min] 

 To………… čas odklizu horniny [min] 

 Tvýztuž……… čas vyztužení výrubu [min] 

 Tpo…………. čas prodlužování potrubí [min] 

 Tlv…………. čas prodlužování luten [min] 

 Tkontrol…………. čas pro kontrolu staveniště [min] 

 

Časově nejnáročnější operací při ražení je jednoznačně odkliz horniny. Tato operace si 

vyžádá 141,2 min což je 43 % celkového času. Časy jednotlivých operaci a jejich srovnání 

jsou na grafech č. 2 a 3. 
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Graf 2: Časy pro operace ražby 

 

Graf 3: Srovnání času operací ražby 

Cyklogram prací: 

Aby ražení tunelu postupovalo o délku zabírky, musí být všechny operace provedené 

v přesném a pevně daném sledu a ve vzájemné návaznosti. Ke grafickému znázorněním 

pracovního cyklu a organizace prací slouží cyklogram prací. 
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Graf 4: Cyklogram prací pro zabírku 1 m 
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4 Hodnocení operace odklizu v závislosti na způsobu odtěžení rozpojené 

horniny 

Při hodnocení odklizu budu vycházet z předešlého příkladu (zabírka 1 m, hrubý profil 

díla 58,69 m
2
, výlom 58,69 m

3 
a přepravní vzdálenost mezi skládkou a čelbou je 500 m). 

Skutečný objem rozpojené horniny vzhledem k uvažovanému koeficientu nakypření 1,5 je 

88,4 m
3
. Hodnocení odklizu se bude provádět podle časové náročnosti.  

Ve výpočtech budou zahrnutý čisté časy pro nakládání a odtěžení rozpojené horniny 

a časy včetně přípravných, zakončovacích a pomocných prací. Nejsou zde zohledněny 

pomocné práce pro prodloužení pásového dopravníku. 

 

Hodnocení se budou provádět na těchto příkladech:  

 Odkliz pomoci kolového nakladače a důlních damprů 

 Odkliz pomoci kolového nakládače a pásového dopravníku 

 Odkliz pomoci kontinuálního nakládače a pasového dopravníku 

 

4.1 Odkliz pomocí kolového nakládače a důlních damprů 

Tento odkliz je shodný s odklizem z kapitoly 3.4 tedy nakládač Scooptram ST1030 

a dva důlní dampry MT2010. V příloze č. 8 je zakreslené schéma odtěžení. 

Celkový čistý čas odklizu:  

                                                    

Celkový čas včetně přípravných a zakončovacích prací (viz. kapitola 3.4): 

                                                            

 

4.2 Odkliz pomocí kolového nakládače a pásového dopravníku 

K nakládání rubaniny bude použit stejný nakladač jako v předchozí kapitole a sice 

Scooptram ST1030, jehož technické specifikace jsou přiložené v příloze č. 5. 
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Pro odtěžení bude použit pásový dopravník DP 1000 S 55 firmy SE-MI 

TECHNOLOGY. Jedná se o dopravník s výkonem 2 x 55 kW a jeho provoz je možný 

v úklonech až +18° a -12°. Dopravní rychlost je možno zvolit od 1,6 do 3,15 m/s. Technické 

specifikace dopravníku přikládám v příloze č. 7. Schéma odtěžení je v příloze č. 9. 

Technicky výkon nakladače: 

        
        

   
   
 

 
          

   
   
    

                                      

Čas nakládání:          
 

       
 

    

   
                   

 

Výkon pásového dopravníku:  

 Rychlost: 2,5 m/s  => výkon:                              

Čas odtěžení horniny:         
 

    
 

    

      
                   

Celkový čistý čas odklizu: 

                                  

Celkový čas pro odkliz včetně zakončovacích, přípravných prací a pomocných prací: 

                                                     

TPZ….. čas přípravných a zakončovacích prací [min] 

 Tp……. čas pomocných operaci během odklizu [min] 

 

4.3 Odkliz pomocí kontinuálního nakládače a pásového dopravníku 

V tomto případě bude k nakládání rubaniny použit kontinuální nakladač Häggloader 

10HR-B firmy Atlas Copco. Jedná se o kolový nakládač napájeny elektřinou. Je vybaveny 

systémem rýpacího nakládače pro flexibilní provoz s kapacitou až 5 m
3
/s. Rýpací rameno má 

dosah 6,2 m. 

Odtěžení bude zajišťovat pasový dopravník stejný jako v předešlé kapitole a to DP 

1000 S 55. V příloze č. 10 je patrné schéma odtěžení. 
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Obr. 7: Kontinuální nakládač Häggloader 10HR-B [18] 

Technický výkon nakládače: 

                                

Čas nakládání:         
 

       
 

    

   
                   

Čas odtěžení horniny:         
 

    
 

    

      
                   

Celkový čistý čas pro odkliz horniny: 

                                  

Celkový čas pro odkliz včetně zakončovacích, přípravných prací a pomocných prací: 

                                                     

TPZ….. čas přípravných a zakončovacích prací [min] 

 Tp……. čas pomocných operaci během odklizu [min] 

 

4.4 Porovnání časové náročnosti 

Z porovnání dle časové náročnosti čistého času pro odkliz vyšel nejlépe způsob 

odtěžení pomoci kontinuálního nakládače Häggloader 10HR-B a pásového dopravníku DP 

1000 S 55. Potřebný čas pro odtěžení v této kombinací byl 17,4 minut. Druhého 
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nejrychlejšího čistého času odtěžení bylo docíleno pomoci nakladače Scooptram ST1030 

s pásovým dopravníkem DP 1000 S 55. Tato kombinace potřebovala k odtěžení 25,8 minut. 

Nejméně efektivním způsobem odtěžení byl způsob sestávající z nakladače Scooptram 

ST1030 a dvou důlních damprů MT2010. Tento způsob si vyžádal celkový čas pro odtěžení 

121,2 minut. Srovnání čistých času odklizu je patrné z grafu 4. 

 

 

Graf 5: Porovnání čistých časů odklizu 

V případě započítání přípravných, zakončovacích a pomocných prací do celkového 

času pro odkliz se časy téměř srovnali. I v tomhle případě však nejvýhodněji vyšla kombinace 

kontinuálního nakládače a pásového dopravníku, která trvala 137,4 min. Avšak jako druhou 

nejefektivnější kombinaci se na rozdíl od čistých času odtěžení stala kombinace kolového 

nakládače a dvou důlních damprů s celkovým časem 141,2 min. Nejhůře dopadla kombinace 

kolového nakládače s pasovým dopravníkem. Čas této kombinace byl 145,8 min. Ve 

výpočtech, však nebyly zahrnuty časy pro prodloužení pásového dopravníku po jedné či více 

zabírkách. Porovnání těchto času je znázorněno na grafu 5. 
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Graf 6: Porovnání času odklizu včetně přípravných, zakončovacích a pomocných operací 
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5 Zhodnocení a závěr 

Ražení silničních tunelů je technicky a finančně náročná operace. Při návrhu těchto 

operací se snažíme o to, aby konečný návrh byl co nejbezpečnější a co nejekonomičtější, 

s čímž úzce souvisí rychlost ražby a ostatních operací.  

Součástí práce je úvod, ve kterém zmiňuji historii dopravních tunelů a popisuji 

jednotlivé způsoby ražby. Další kapitola je zaměřená na moderní technologii, která se používá 

při ražení. Zde rozděluji stroje na stroje pro cyklickou a kontinuální ražbu. Stroje pro 

cyklickou ražbu dále dělím na stroje pro vrtání vývrtu a stroje pro odkliz rozpojené horniny. 

U všech těchto strojů jsou uvedené příklady výrobců strojů, které se používají na našem 

území.  

Cílem mé práce byl návrh a zhodnocení časové náročnosti při ražení tunelů. Návrh byl 

zhotoven pro silniční tunel ražený v pískovcích. Při ražení byl použit cyklický způsob za 

pomocí trhacích prací. Jako výbušnina pro trhací práce byla navržena skalní trhavina 

dynamitového typu. Elektrický roznět zajistila kondenzátorová roznětnice a elektrické 

rozbušky. Při zhodnocení časové náročnosti jsem mezi sebou porovnával jednotlivé časy 

hlavních operací ražení. Z těchto výsledků vyplynulo, že jednoznačně nejnáročnější operace 

z hlediska času je odkliz horniny, který byl zajištěn kolovým dopravníkem a důlními dampry. 

Tato operace si vyžádala 43% z celkového času ražení. 

Dále jsem se zabýval hodnocením operace odklizu v závislosti na způsobu odtěžení. 

Hodnocení jsem prováděl pomocí časové náročnosti na třech příkladech, a sice na odklizu 

pomocí kolového nakládače v kombinaci s dvěma důlními dampry, kolového nakládače 

s pásovým dopravníkem a pomocí kontinuálního nakládače a pásového dopravníku. 

Porovnávané byly jak čisté časy odklizu, tak časy odklizu s přípravnými, zakončovacími a 

pomocnými pracemi. Nejhůře dopadla kombinace kolového nakládače s důlními dampry, 

zatímco nejlépe vyšla kombinace kontinuálního nakládače s pásovým dopravníkem. S 

připočítáním přípravných, zakončovacích a pomocných prací se časy takřka srovnali. Avšak i 

zde vyšla nejlépe kombinace kontinuálního nakládače s pásovým dopravníkem. 

Závěrem bych zmínil, že pásové odtěžení horniny se projevilo jako velmi efektivní, ale 

jeho použití je omezeno několika faktory, jako jsou sklon díla, délka díla, údržba dopravníku, 

prodlužování dopravníku a hlavně použití pouze pro přímá díla. 
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