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APLIKACE METODY OBVODOVÉHO VRUBU S PŘEDKLENBOU 
V PODMÍNKÁCH PODDOLOVANÉHO ÚZEMÍ TUNELU BŘEZNO 

 
This article presents the construction of the primary lining of the Brezno Tunnel. The first 
part of this tunnel was bored in the area influenced by no noted old mining activity. The 
mechanical precutting method was chosen for the boring of tunnel. It is the first application of 
the method in the Czech Republic. The article describes technical measures taken to ensure 
the stability of the tunnel regarding this old mining activity. The article presents the first 
experiences of the construction of tunnel. 
 
1. ÚVOD  
Postup těžebních prací v povrchovém hnědouhelném dole Libouš Severočeských dolů 
Chomutov a.s si v horizontu let 2004 - 2005 vyžádá zrušení stávajícího železničního spojení 
na trati Praha – Chomutov, v traťovém úseku Březno u Chomutova - Chomutov. Náhradou za 
zrušený úsek tratě se postaví přeložka tratě v délce 7,1 km s jednokolejným tunelem délky 
1758 m. Zprovoznění přeložky umožní zrušit původní trať a uvolnit území pro další těžbu 
uhelného ložiska. Pro zhotovení primárního ostění tohoto tunelu byla investorem stavby 
vybrána metoda obvodového vrubu s předklenbou (MOVP). Tato metoda nejlépe vyhovuje 
daným podmínkám s nestabilním a tlačivým horninovým prostředím, nízkým hodnotám 
pevnosti jílovitých zemin, relativně nízkému nadloží vůči velikosti raženého průřezu tunelu. 
Podmínky byly pro metodu hodnoceny jako optimální.  
 
2. PARAMETRY TUNELU : 
Světlý tunelový průřez : 43,7 m2  Celkem délka tunelu : 1758 m 
Teoretická plocha výrubu : 63,8 m2  Výškové vedení :  8 – 10 ‰ 
Hloubená část – vjezd: 31 m   Převýšení :   130 mm 
Ražená část :   1478 m  Maximální výška nadloží: 25,43 m 
Hloubená část – výjezd : 249 m 
 
3. GEOLOGIE 
Z průzkumu vyplynulo, že výstavba tunelu bude realizována v obtížných geotechnických 
poměrech neogenní teplicko - mostecko - chomutovské pánve v jemnozrnných, středně až 
vysoce plastických jílech a v uhelných jílech F6,F8 (ČSN 73 10 01), s přechody do pevných 
jílovců. Stabilita horniny v otevíraném  výlomu je rozhodujícím způsobem ovlivněna 
uspořádáním ploch nespojitosti, jejich hladkostí, hustotou a všesměrnou klínovitou 
rozpukaností. Dále dle průzkumu, a tedy také zadávacích podmínek stavby se předpokládal 
výskyt dutin po staré důlní činnosti pouze v km 1,65 – 1,69. V tomto staničení měl být 
proveden geofyzikální průzkum na zjištění těchto dutin.  V průběhu zajišťovaní stavební jámy 
pro vjezdový portál byly však vrtnými pracemi nalezeny indicie o neevidovaném historickém 
selském dobývání uhlí chodbicováním (patrně 17 až 18 století). Jednalo se o nedokonale 
zavalená důlní díla. Novým posudkem báňského znalce byla stanovena prognóza o možném 
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rozsahu ovlivnění masivu poddolováním v trase tunelu v délce úvodních cca 510 m, která 
vycházela z polohy uhelných slojí v masivu a technických možností dobývaní uhlí v dané 
historické době. Poddolovaní je pozůstatkem pravděpodobně jednotlivých selských dolů 
malého rozsahu (jáma s hvězdicovitě uspořádanými chodbicemi), dnes již zavalených, ve 
vzájemné vzdálenosti cca 50 m. Celkem tři uhelné sloje, z nichž svrchní se na začátku ražení 
tunelu nachází ve spodní třetině profilu tunelu, postupně zapadají pod dno tunelu až do 
hloubky víc než 15m. Prognóza poddolovaní byla proto prošetřena ( z dnešního pohledu 
možno říci úspěšně) geofyzikální metodou – gravimetrií a stala se podkladem pro návrh 
sanačních prací provázejících výstavbu tunelu v jeho počáteční fázi. Zároveň byl tedy 
„Březenský“  tunel  zařazen do 3. geotechnické  kategorie podle ČSN 73  7501 čl. 3.8. a po 
provedení doplňujícího průzkumu, je také považován  za stavbu na poddolovaném území 
z hlediska ČSN 73 0039 Stavby na poddolovaném území minimálně na úvodních 510 m. 

 
obrázek 1 - podélný geologický řez 

4.  PROBLEMATIKA  PODDOLOVANÉ ČÁSTI TUNELOVÉ ROURY 
V původním projektu nebylo s intensivním poddolováním v oblasti výstavby tunelové roury 
vůbec uvažováno. Oblast za vjezdovým portálem byla v délce cca 40m sanována z povrchu. 
Proto bylo v dalším kroku nutno navrhnout postup výstavby primárního i sekundárního ostění 
tunelové roury v okamžiku, kdy opustí sanovanou oblast za vjezdovým portálem. Původní 
představa byla, celou nebezpečnou oblast v délce cca 500 m sanovat  injektáží buď z povrchu, 
nebo z tunelu. Nevýhodou prvního způsobu je s nadložím  vzrůstající „mrtvá“ délka 
injekčních vrtů, nevýhodou druhého, velké zdržení v postupu realizace. Oba způsoby pak jsou 
velmi náročné finančně. Proto byl nakonec zvolen způsob třetí, který je jakýmsi 
kompromisem mezi stoprocentní bezpečností výstavby, vynaloženými finančními náklady, 
časovou náročností a bezchybnou funkcí dohotoveného objektu. Konečný návrh způsobu 
výstavby byl následující : 
- v místě největších tíhových anomálií, zjištěných zmíněným gravimetrickým měřením, 
byly  provedeny z povrchu injekční vrty (6 ks, cca 25,0m dlouhých) pro sanaci nejvíce 
postižených částí trasy, aby výstavba tunelu v těch místech mohla postupovat pokud možno 
plynule, bez dlouhých časových prodlev, nutných pro provádění sanace zevnitř tunelu, 



 

- průzkum těsně před čelbou bude prováděn během ražby prostřednictvím čelbových vrtů 
pro kotvy, dlouhých 16,0m, průzkum pod primárním ostěním bude v předstihu prováděn 
z čelby šikmými vrty pro kotvy (5 ks), dlouhými 14,0m, zasahujícími cca 5,0m pod tunelovou 
rouru, průzkum na bocích tunelu, prováděný prostřednictvím systémových radiálních kotev, 
dlouhých 6,0 m, 2 ks po 2,0 m. V případě zjištění dutin nebo rozvolnění horninového masivu 
se provede bezodkladná sanace postižené oblasti. Pro všechny typy sanačních prací byla 
v projektu stanovena kriteria a postupy pro jejich provedení. Kotvy v čelbě jsou součástí 
normálního technologického postupu. Kotvy v oblasti pod tunelem, ve fázi primárního ostění 
plní funkci jednak průzkumnou, jednak  by měly vytvořit spolu s injektáží horninový nosník, 
který by zajišťoval stabilní chování primárního ostění, zvláště v období výstavby. V případě, 
že by přes instalaci dodatečných radiálních kotev docházelo k dalšímu svírání předklenby, 
budou připraveny ztužovací rámy, uzavřené rozpěrným nosníkem ve dně, které by byly 
umístěny do volného prostoru, těsně před následující předklenbou. Bezpečnost výstavby je 
v tomto období dále ještě zajištěna podrobně propracovaným monitoringem. 
- všechny dutiny a rozvolnění horninového masivu v okolí tunelové roury nebudou zcela 
jistě objeveny. S touto skutečností je třeba počítat, a proto byl pro bezpečnou dlouhodobou 
funkci železničního tunelu proveden další krok. Definitivní ostění bylo posouzeno jako nosník 
působící v podélném směru a vynášející se přes neobjevená oslabená místa horninového 
masivu, ve spolupůsobení s nosníkem horninovým. Tak bylo vyhověno všem vysloveným 
požadavkům, včetně bezpečné funkce tunelu v době železničního provozu.   
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5. POPIS TECHNOLOGIE 
5.1   Provedení předklenby   
Pro provedení ražby a zajištění prim
MOVP   ( metoda obvodového vrub
byla zvolena forma poskytnutí tech
fy Metrostav a.s.  pracovníky fy BE
zahrnovalo vrubovací stroj Perforex
čelbových kotev.  
Princip MOVP spočívá ve vyříz
definovaného  obvodu tunelu, kter
vrubovacího stroje, stříkaným beton
v předstihu před odtěžením jádra. P

Svrchní 
uhelná 
sloj 

Střední 
uhelná 
sloj 
Jílovec 
ze

á
u

ni
C

 3

nu
ý 
e
ře

 
Sanovaná oblast
Jílovce s uhelnou příměsí 
 

 
k 2 - příčný řez se sanacemi 

rním ostěním byla vybrána, jak již bylo řečeno, metoda 
 s předklenbou). Pro umožnění použití této technologie 
cké pomoci pro zaučení příslušníků zhotovitele stavby 
 Freres S.A. a dodávka technologického zařízení, což 
713 a pronájem vrtacího vozu PG – 115 pro provedení 

tí vrubu tloušťky 0,2m podél horní části předem 
je ihned po vyříznutí zaplněn,  pomocí manipulátoru 
m. Takto uložený beton vytvoří ochranou  předklenbu 
dklenba  má tvar komolého kužele, aby se jednotlivé 



  

předklenby mohly překrývat.Výrub jádra pak probíhá již pod ochranou takto vytvořeného 
primárního ostění. Základním prostředkem této metody je „řetězová pila“ pojíždějící po 
ocelové obloukové konstrukci  vrubovacího stroje, jejíž tvar musí přesně odpovídat 
konkrétnímu tunelovému profilu. 
V případě Březenského tunelu je délka předklenby (ve směru staničení) 5 m. S předchozí 
předklenbou se může překrývat o 0,5m až 2,5m, t. zn., že délka záběru pod zhotovenou 
předklenbou je 4,5m až 2,5m. Tloušťka primárního ostění je tedy 0,2m a je tvořeno stříkaným 
betonem, který má zvýšené nároky na nárůst pevnosti v čase, zejména v počátečním stádiu po 
uložení do vrubu (za 7 hodin - 8 Mpa, za 14 hodin - 12,5 Mpa, za 24 hodin – 17 Mpa, po 28 
dnech – 28 Mpa). Primární ostění je kotveno 4m dlouhými radiálními kotvami bezprostředně 
po provedení výrubu. Výrub se provádí na plný profil a stabilita čelby je zajištěna 
sklolaminátovými kotvami o délce 16m. Po provedení výrubu je zhotoveno provizorní dno o 
tloušťce 0,2m. Toto je tvořeno panely, které jsou ukládány ve směru pojezdu vrubovacího 
stroje a zbývající část dna je zastříkána betonem. 

 
obrázek 3 - schéma provedení N-té předklenby 

5.2. Systém čelbových  kotev 
 

Pro zpevnění a zajištění stability čelby se používá  stříkaný  beton SB 20 v tloušťce 10 
cm (bez výztužné sítě) v kombinaci s kotevním systém sklolaminátových kotev pokrývající 
celou plochu čelby. Používá se 16 sklolaminátových kotev typu ES 60 s  únosností na mezi 
pevnosti v tahu 600 KN. Kotva je složena ze třech tahových elementů o rozměrech 40 x 5 
mm. Středem kotvy je vedena injekční trubka o průměru 20 mm. Kotva se kompletuje pomocí 
spojovacích elementů min. 1ks na 2m kotvy. Kotvy se osazují do  vodorovných vrtů 
s úpadním úklonem 1º o profilu 93 mm. Délka osazovaných kotev je odvislá od délky 
následujícího záběru, takže může činit 11,5 až 13,5m. Kotvy jsou injektovány cementovou 
maltou prostřednictvím centrálně uložené injektážní trubky vzestupně od paty vrtu k ústí. Při 
injektáži dojde k vyplnění vrtu, puklin a drobných mezer v horninovém prostředí. Po vyplnění 
vrtu k ústí se vrt uzavře, aby nedocházelo k vytékání zálivkové směsi. Operace s kotvením 
čelby je systémové opatření pravidelně se opakující v cyklu ražení. Obnovují se jednotlivé 
řady kotev nebo svazky. Pro případ různých kombinací délek záběru při ražení tunelu se 



  

obnova sklolaminátových kotev řídí délkou kotev ve vrchní a spodní řadě tj. kotvy  č. 1, 2, 3, 
a č. 13, 14, 15, 16 případně svazků kotev,  která nesmí být kratší než 6m. 

 
obrázek 4-rozmístění sklolaminátových kotev . 

5.3 Zhodnocení praktických zkušeností s prováděním metody MOVP 
Za hodnocené období od 10.3. 2002 do 31.12. 2003 bylo provedeno 136 předkleneb a zároveň 
také vyraženo 593 m primárního ostění. 
Nosným a nenahraditelným strojem metody MOVP je vrubovací stroj Perforex 3713, který 
byl v tzv. ověřovacím provozu, nařízeným ČBU, za účelem ověření jeho vlastností při 
provozu v ČR. Jedná se o unikátní složité strojní zařízení, které bylo vyrobeno pouze pro 
provedení primárního ostění tunelu Březno. Na tomto zařízení nebyly během výstavby 
zaznamenány závažnější poruchy přesahující dny, ale vzhledem k jeho specifičnosti lze říci, 
že drobnější poruchy byly odstraňovány v průběhu ověřovacího provozu. Dalším 
nenahraditelným strojem je vrtací vůz PG – 115 na provádění dlouhých 16 m vrtů do čelby 
tunelu, který byl rovněž v tzv. ověřovacím provozu.  
Předpokládaným faktorem ovlivňující výkonnost ražby, bylo zaučování osádek Metrostavu 
a.s. na provádění metody MOVP. Bohužel nepředpokládaným (co se týče rozsahu) faktorem 
byl výskyt neevidovaných starých důlních děl v profilu tunelu a  jeho okolí. Stará důlní díla 
se nalézala hlavně ve svrchní uhelné sloji o mocnosti až 2,3 m, která je součástí Severočeské 
hnědouhelné pánve. Tato uhelná sloj postupně upadala ve směru ražby pod dno tunelu. 
Dalším aspektem negativně ovlivňující čas provádění ražby je fakt, že se jedná o 
jednokolejný tunel a práce na zasanování starých důlních děl nelze z hlediska bezpečnostních 
předpisů provádět v souběhu s ražbou tunelu. 
Ihned po zahájení  prací na zajištění vjezdového portálu byla zjištěna přítomnost starých 
důlních děl. Úvodních 40 m ražby bylo proto v prostoru tunelu a pod ním sanováno 
vysokotlakou injekáží z povrchu v předstihu před zahájením ražby. V další části byly sanační 
práce prováděny z tunelové trouby. Hlavními opatřeními bylo zhotovování tzv. „horninového 
nosníku“ pod dno tunelové trouby (á 8m vějíře vrtů 5ks x 14 m s osazením sklolaminátových 
kotev), čelbové sklolaminátové kotvy, které se používaly nejen pro zajištění stability čelby, 
ale i pro sanaci starých důlních děl v předpolí tunelu, provádění krátkých vrtů do čelby pro 



  

zajištění stability vrubu zhotoveného v oblastech rozvolněných vlivem přítomnosti starých 
důlních děl a  sanace pod paty již obnažených  předkleneb. Sanace pod paty předkleneb byla 
prováděna zpětně na základě vyhodnocení konvergenčního měření primárního ostění. 
Důležitou součástí sanací byla také injektáž starých důlních děl  prostřednictvím radiálních 
kotev ( 7 m vývrt 6 m kotva ). I přes maximální snahu zasanovat stará důlní díla před 
zhotovením předklenby docházelo při provádění vrubu k prořezávání částečně zavalených, 
částečně zkonsolidovaných starých důlních děl a více či méně rozvolněných oblastí nad nimi. 
To mělo za následek vytvoření podvýlomů ( po vyplnění stříkaným betonem zasahuje 
primární ostění do profilu tunelu ) a nadvýlomů, jež byly zaplňovány okamžitě stříkaným 
betonem předklenby tak, aby nedocházelo k jejich zvětšování . Po odtěžení jádra pod 
zhotovenou předklenbou musely býti betony podvýlomů následně odstraňovány. Tunelová 
trouba také ve dvou případech „prošla“ svislým důlním dílem ( předklenba č. 7 – st. 15 m 
tunelu, předklenba č. 43 – st. 160 m tunelu ). Nejdelší  staré důlní dílo v čelbě bylo zastiženo ( 
včetně dřevěné výztuže ) kolmo k ose tunelu v celé šířce profilu ve staničení 47,5 m   ( 
předklenba č. 16 ). 

Pro bezpečné provádění primárního ostění  (zejména v poddolovaném území ) se 
potvrdila oprávněnost každodenního geomonitoringu tunelu. Zejména na základě 
vyhodnocení jejich konvergenčních měření se ze strany zhotovitele zajišťovala stabilita již 
zhotovených předkleneb. Mezi opatření, zajišťující již zmíněnou stabilitu patří zejména 
sanační injektáže za a pod patky primární ostění, dodatečné radiální dokotvení kotvami délky 
6 a 8m, rozpěrné betonové prahy (tl. 0,6 m), „ podskružení“ předklenby uzavřeným 
příhradovým profilem („bretexem“) v kombinaci se stříkaným betonem. K tomuto                   
„ podskružení“ předklenby se muselo přistoupit ( na základě konvergenčního měření před 
překročením kritického stavu) u 11-ti předkleneb. Po zahájení ražby bylo zjištěno, že vlivem 
nesoudržnosti vrubu v daných  geotechnických podmínkách není možno provádět systém 
řezání dle předpokládaného technologického postupu v klenbě tunelu. Proto byl na návrh 
Metrostavu a.s. a po dohodě s nositelem metody MOVP firmou BEC Freres s.a. zvolen 
systém postupného „vpichování“ pily (šíře pily je 0,85m) vrubovacího stroje s vynecháváním 
horninových mezipilířků a jejich zpětným prořezáváním a zaplňováním stříkaným betonem . 
Takto bylo primární ostění zhotovováno na prvních 130m tunelu . V těchto geologických 
podmínkách byla předklenba prováděna až na 16 dílčích segmentů předklenby. S postupně se 
lepšící geologií se počet segmentů zmenšoval až na 5 a čas potřebný pro vyřezání a zastříkání 
vrubu se zkrátil z původních16 až 20 hod  na 7-8 hod. Velmi problematické bylo z počátku 
provádění stříkaných betonů do 5m dlouhého a 0,2m širokého vrubu, což bylo zcela novým 
fenoménem v provádění primárních ostění v ČR. V podstatě to pro nás znamenalo opustit 
veškeré naše znalosti a zkušenosti se stříkanými betony na plochu (NRTM) a vytvořit si 
postupně nové na základě vlastních poznatků. 
V období od 10.3. 2002 do 31.10. 2002 ( tj. na úseku tunelu s předpokladem poddolování) 
bylo v rámci sanačních prací z tunelové trouby  provedeno :  

- 1922,70 m sanačních vrtů, do kterých bylo uloženo 160,50 m3 sanační hmoty 
- 3096,00 m vrtů horninového nosníku, do kterých bylo uloženo 194,47 m3 san. hmoty 
- 6923,50 m  vrtů zajišťujících čelbu, do kterých bylo uloženo v nadspotřebách 32,47 

m3 sanační       hmoty 
- 5893,00 m vrtů pro radiální kotvy, do kterých bylo uloženo v nadspotřebách 169,81 

m3 sanační hmoty 
Celkově tedy bylo do starých důlních děl, nalézajících se v blízkosti tunelové trouby, uloženo: 

- 557,25 m3 sanační hmoty z tunelové trouby 
- 2408 m3 sanační hmoty prostřednictvím  sanace provedené v předstihu z povrchu u 

vjezdového portálu na úvodní 40 m tunelu 



  

- 319,18 m3 sanační hmoty prostřednictvím sanací z povrchu na dalším úseku 40 m - 
500 m tunelu  

Dle rozměrů zastižených starých důlních děl ( přibližně 4 m2 ) představuje celkové množství, 
tedy 3284,43 m3 uložené sanační hmoty asi 821 m zaplněných důlních chodeb.                                                
 

6. ZÁVĚR  
 

Při přípravě a konkrétní aplikaci metody MOVP u Březenského tunelu bylo nutno řešit řadu 
problémů a pro úspěšné dokončení ještě mnoho otázek k řešení zbývá. Dosavadní průběh 
prací však naznačuje, že díky dobré spolupráci všech účastníků výstavby bude Březenský 
tunel úspěšně dokončen a že metoda obvodového vrubu s předklenbou bude mít své 
specifické místo mezi ostatními tunelářskými metodami nejen v ČR.    
   


