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Souhrn 

Aplikace stříkaného betonu vyztuženého drátky pro 
definitivní tunelové ostění představuje technologii, 
která může urychlit a zjednodušit proces výstavby 
definitivního tunelového ostění. S výhodou lze tuto 
technologii kombinovat se stříkanou hydroizolací. 
Toto řešení je relativně inovativní a je v současné 
době hlavně používané v severských zemích Evropy, 
kde je s tímto řešením pozitivní zkušenost. 
V podmínkách České republiky však zatím použito 
nebylo vzhledem k mnoha otázkám a nejasnostem 
(vyplývajících jak z rozdílných geologických 
podmínek, tak i používaných jiných tunelovacích 
metod), kterými se bylo potřeba se zabývat.  

Oblast použití 

Na rozdíl od klasických monolitických ostění 
umožňuje stříkané ostění vyloučit bednění. Navíc 
disperzní drátková výztuž dává materiálu určitou 
tahovou pevnost, a proto je pak možné omezit nebo 
zcela vyloučit tahovou výztuž. Stříkané 
drátkobetonové ostění je v prvé řadě vhodné pro 
složitější tvary ostění, zejména v případech, kdy se 
mnohokrát neopakují. V takových případech lze 
jednak nejefektivněji dosáhnout úspor na bednění a 
za druhé zrychlit výstavbu ostění. V případě nutnosti 
tunel izolovat proti vodě, je vhodné stříkané 
definitivní ostění kombinovat se stříkanou 
hydroizolací, která těsně doléhá na podklad 
(primární ostění) a zároveň je po nastříkání 
definitivního ostění pevně sevřena a může spolehlivě 
odolávat tlakové vodě. Běžně užívaná bariérová 
fóliová hydroizolace není příliš vhodná na nástřik 
drátkobetonového ostění, neboť zcela nedoléhá na 
podklad a hrozí poškození izolace dopadajícími 
drátky.  

Metodika a postup řešení 

Výzkum v roce 2018 navazoval na výzkum z roku 
2017, kde byla ověřena směs s drátky a schopnost 
stříkání na vzorcích. Ty pak sloužily pro ověření 
mechanických vlastností drátkobetonu. V roce 2018 

byla technologie ověřena na propojce mezi tunely u 
Ejpovic. V rámci ověření výsledků projektu CESTI 
byla změněna technologie výstavby ostění 
v propojce tak, že klasické monolitické ostění, které 
mělo být betonováno do bednění, bylo nahrazeno 
ostěním ze stříkaného betonu společně se stříkanou 
hydroizolací.  

Obr. 1 ukazuje propojku se stříkacím strojem, která 
je již opatřena stříkanou izolací. Stroj stojí mimo 
propojku a rameno ve vysunuto do propojky.  

 

Obr. 1 Propojka se stříkacím strojem 

Na obr. 2 jsou vidět krabice vystříkané betonem 
sloužící pro výrobu testovacích vzorků.  

 

Obr. 2 Krabice se stříkaným betonem určené pro výrobu 
laboratorních vzorků. 
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Obr. 3 ukazuje povrch nastříkaného betonu v první 
vrstvě. Jsou patrné drátky vystupující z povrchu. 
Beton třídy C25/30 obsahoval 40 kg drátků na 1 m3 
betonu. Byly použity drátky Dramix 3D 
65/35BG.

 

Obr. 3 Nastříkaná první vrstva ostění 

Celková tloušťka ostění byla 140 mm. Z toho 
100 mm bylo tvořeno drátkobetonem a zbývajících 
40 mm bylo vystříkáno jemnozrnným betonem bez 
drátků, aby se zajistil přiměřeně hladký povrch 
ostění bez vyčnívajících drátků. Povrch nebyl již po 
vystříkání nijak upravován. 

Z krabic byl vyřezáno několik typů vzorků. Pro 
tahové působení jsou nejdůležitější trámce 
o rozměrech 150 a 150 a 650 mm, na kterých byla 
zkoušena pevnost v tahu za ohybu.  

 

Obr. 4 Řezání vzorků pro laboratorní zkoušky stříkaného 
betonu 

Výsledky 

Hlavním výsledkem je úspěšné vystříkání celé 
propojky a její převzetí investorem. Tím se věcně 
prokázalo, že technologie byla úspěšně aplikována 
na konstrukci tunelu a je tedy prakticky ověřena. Na 
laboratorních modelech a na kontrolních vývrtech 
z konstrukce byly ověřeny materiálové parametry 
stříkaného betonu. Základní parametry jsou uvedeny 
v tabulce 1. 

Tahové vlastnosti byly zkoušeny stejně jako 
v minulém roce dle ČSN P 73 2450 a dle německé 
směrnice pro drátkobeton. Vyhodnocení se mírně 

liší. Dle ČSN se sleduje pevnostní třída při průhybu 
0.5 mm a při průhybu 3.5 mm. Bylo dosaženo 
hodnot 0.8 a 0.4 MPa. Dle německé směrnice se 
sleduje charakteristická pevnost v tahu za ohybu při 
průhybu 0.5 mm a 3.5 mm, a bylo dosaženo hodnot 
1.7 MPa a 1.01 MPa. Tyto hodnoty odpovídají 
výsledkům z minulého roku, což dokazuje dobrou 
stabilitu vlastností používaného betonu. 

Tab. 1 Základní mechanické vlastnosti drátkobetonu 

Parametr Hodnota 

Tlaková pevnost krychle 
(ref.) 

53.7 MPa 

Tlaková pevnost vývrty 53.7 MPa 

Modul pružnosti (vývrty) 24.5 GPa 

Pevnost v tahu za ohybu 3.8 MPa 

Zbytková pevnost v tahu za 
ohybu (průhyb 3.5 mm) 

0.4 MPa 

Závěr 

Aplikovaný drátkobeton společně se stříkanou 
hydroizolací tvoří vodonepropustné betonové ostění. 
Během výstavby tunelu byla snížena hladina 
podzemní vody, která po dokončení výstavby ještě 
nedosáhla původní maximální (naražené) hladiny 
(vzhledem k extrémnímu suchému období bez 
dešťů). Z výše uvedeného důvodu bylo z důvodu 
objektivnosti vyhodnocení technologie stříkaného 
drátkobetonu rozhodnuto pokračovat ve sledování 
nepropustnosti ostění až do skončení jarního období 
roku 2019.  

V polovině příštího roku se ukončí sledování 
vodonepropustnosti vybudovaného ostění ze 
stříkaného drátkobetonu na propojce železničního 
tunelu Ejpovice, což je poslední krok nutný 
k ověření uplatněné technologie. 
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