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Souhrn 

Mechanizovaná ražba pomocí tunelovacích strojů 
(TBM, EPBM) je v ČR nová a dosud byly použity 
EPBM pouze na dvou stavbách (traťové tunely 
prodloužení linky A pražského metra do Motola a 
probíhající ražba tunelu Ejpovice). Pro tento druh 
ražby je vedle typického kruhového profilu tunelu 
možné použít také definitivní segmentové ostění. 
Počet segmentů a jejich tvar závisí na požadovaném 
průjezdném profilu a typu segmentového ostění 
(litina, železobeton, drátkobeton). I přes pozitivní 
zkušenosti s mechanizovanou ražbou ve světě bylo 
nutné v rámci WP4 vyřešit použití vláknobetonu 
v tunelovém ostění [1], zajištění vodonepropustnosti 
tunelového ostění [2] a řešení singulárních oblastí, 
(např. propojek mezi jednotlivými tunelovými 
troubami). V případě výstavby výklenku, prostupu, 
tunelové propojky nebo únikové cesty je nutné 
provést v segmentovém ostění výlom do boku. V 
současné době se ve světě používají buď rozpěrné 
ocelové rámy či speciální spojovací prvky. 
Nevýhodou rozpěrných rámů je zasahování do 
profilu tunelu.  Spojování segmentů pomocí 
speciálních ocelových kapes je zase vysoce náročné 
na přesnost při výrobě segmentů ( osazování kapes 
v segmentu) a při montáži segmentů v tunelu. 
V rámci řešení WP4 bylo navrženo a vyzkoušeno 
řešení, kdy se jednotlivé segmenty v okolí výlomu 
spojí trny, které se následně zainjektují, čímž se 
vytvoří pevné spojení segmentů. Jedná se o 
jednoduché řešení s nízkými náklady, to vše při 
zachování průjezdného profilu v tunelu a zároveň 
s dostatečnou únosností i v těžkých geologických 
podmínkách. 

Oblast použití 

Spojení segmentového ostění pomocí injektovaných 
trnů je možné použít v místě výlomu do boku tunelu  
za účelem výstavby tunelové propojky, výklenku či 
únikové cesty. Injektované trny spolehlivě zajistí 
ostění okolo výlomu tak, že je schopné nejen snášet 
tlaky horninového prostředí, ale i zachovat 
průjezdnost vnitřního profilu tj. nenarušit plynulost 
ražby. Kromě zahraničních zakázek je v nejbližší 
době možné zajištění prstenců použít pro 

plánovanou výstavbu metra v Praze – trasa D či 
plánovaný tunel na rychlodráze Praha  - Kladno. 

Metodika a postup řešení 

Spojení segmentů ostění v místě propojek pomocí 
trnů, které se následně zainjektují, bylo vyzkoušeno 
a ověřeno na železničním tunelu Ejpovice. Jedná se 
o dočasné zajištění segmentů v místě výstavby 
únikových propojek mezi tubusy železničního tunelu 
Ejpovice, které jsou od sebe vzdálené cca 500 m a 
jsou dlouhé zhruba 30 m. V místě propojky bylo 
stávající ostění (zajištěné trny) vyřezáno pomocí 
kotoučové pily (obr. 1), a tím umožněna ražba 
propojky – obr. 2. Po provedení ražby byl prostup 
trvale zajištěn pomocí železobetonového rámu (tzv. 
límce - collaru), který se vybuduje na vnějším líci 
ostění.  

 

Obr. 1 Řezání segmentového ostění (foto Metrostav a.s.) 

V místě každé propojky probíhala ve třech profilech 
(jeden z nich byl v místě výlomu a dva z nich byly 
po stranách výlomu) měření sedání příčných a 
podélných posunů - obr. 3. Měření potvrdila, že trny 
neumožnily pohyb mezi jednotlivými segmenty a 
přenesly smykové i ohybové namáhání do 
sousedních prstenců. Velká většina změřených 
deformací byla nulová. 

Výsledky 

Řada výsledků získaných od roku 2013 v průběhu 
řešení úkolu 4.7 (Vývoj pokrokových tunelových 
ostění pro mechanizované tunelování) byla v roce 
2018 využita a uplatněna v nové technologii 
mechanizovaného tunelování na železničním tunelu 
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Ejpovice. Oproti jiným řešením, spojení pomocí trnů 
při ražbě propojek zachovalo výhodu volného 
profilu tunelu (nenarušilo plynulost ražeb), bylo 
realizováno v rámci standardních tolerancí 
požadovaných jak pro výrobu, tak pro montáž 
segmentů v tunelu, a tím nebyla ovlivněna rychlost 
ražeb.  

 

Obr. 2 Pohled na výstavbu propojky z tubusu tunelu (foto 
Metrostav a.s.) 

 

 

Obr. 3 Výstup z monitoringu na propojce č. 6 (sedání) 

Závěr 

Spojení pomocí trnů je patentem firmy Metrostav 
a.s. č. 305588 (výsledek CESTI v roce 2015) [3]. 
Toto řešení bylo realizováno a ověřeno na tunelu 
Ejpovice při ražbě propojek mezi jednotlivými 
tunelovými troubami. V rámci ověření bylo 
vyhodnoceno spolupůsobení segmentů v těchto 
oblastech s uvážením statických a technologických 
možností metody. Jedná se o jednoduché řešení 
s nízkými náklady při zachování průjezdného profilu 
v tunelu a zároveň s dostatečnou únosností i v 
těžkých geologických podmínkách. S využitím 
výsledků získaných v rámci řešení WP4 úkolu 4.7  
Vývoj pokrokových tunelových ostění pro 
mechanizované tunelování, konkrétně materiálových 
zkoušek pěti záměsí vláknobetonu (2013) [4], 
experimentálnímu vývoji vláknobetonu pro tunelová 
ostění (2014) [5], zajištění vodoneprustnosti 
segmentového ostění (2015) [6] a spojení 
segmentového ostění pomocí trnů (2016) [7] bylo 
umožněno vyvinout a ověřit technologii výstavby 
tunelového ostění pro mechanizované tunelování, 
která je na světové špičce a umožňuje ucházet se o 
zahraniční zakázky. 
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