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RAŽBA DVOUKOLEJNÉHO TUNELU METRA POD 

ZÁSTAVBOU V ULICI STOUPAJÍCÍ NA TRASE IV.C2 

V PRAZE 

ABSTRACT: 

This report informs about driven technology of double track tunnel of Prague metro line C 

extension (section IV.C 2). Especially section of the track which is driven under residential 

buildings is very complicated thanks to the bad geological conditions. To minimize settlement 

special driven technology was suggested – vertical segmentation of stope with anchorage by 

face reinforced fibre-glass structural elements. 

ÚVOD 

V říjnu roku 2005 byly ukončeny ražby traťových tunelů na stavbě 2. etapy IV provozního 

úseku trasy C pražského metra. Slavnostní prorážkou dne 2. 11. 2005 do stavební jámy 

hloubených tunelů u stanice Prosek byla ukončena ražba poslední části dvoukolejného tunelu 

ve stavebním oddílu 13, tj. v traťovém úseku mezi stanicemi Prosek a Letňany. Byla to 

zároveň nejnáročnější část celého traťového úseku, kde ražba tunelu probíhala mělce pod 

obytnou zástavbou a v obtížných geologických podmínkách. Dvoukolejný tunel o délce 

1287m byl ražen podle zásad Nové rakouské tunelovací metody. Ražba celého dvoukolejného 

tunelu probíhala ze staveniště Klíčov přes stavební jámu a přístupovou štolu k tunelu. 

Dvoukolejný tunel směrem ke stanici Letňany je dlouhý 494 m a směrem ke stanici Prosek 

793 m. Konstrukce ostění je navržena dvouplášťová s uzavřenou mezilehlou fóliovou 

hydroizolací, přičemž v úseku s nízkým nadložím jsou navržena opatření pro snížení hladiny 

hluku a vibrací na povrchovou zástavbu vlivem budoucího provozu metra. V tomto článku se 

zaměříme na zkušenosti z ražby dvoukolejného tunelu metra pod obytnými budovami č.p. 

785/15 a 786/14 v ulici Stoupající v Praze 9, které již v minulosti vykazovaly poruchy. Jedná 

se o tunelový úsek délky cca 100 m od staničení v km 11,260 l.k. do km 11,360 l.k. 
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GEOLOGICKÉ POMĚRY ZASTIŽENÉ PŘI RAŽBĚ 

Inženýrskogeologickým průzkumem předpokládané geologické poměry se ražbou potvrdily. 

Jak je patrno na obrázcích č. 2 a 3 je spodní část tunelu situována do prostředí cenomanských 

pískovců (P), nad nimi je 1 až 1,5 m mocná vrstva měkkých glaukonitických pískovců (GL), 

která je překryta jílovci (J) mocnosti 6 až 8 m. Ty jsou prakticky nepropustné a oddělují horní 

horizont podzemní vody (h. p.v. TURON) od spodního horizontu podzemní vody (h. p. v. 

CENOMAN).  

Nadloží jílovců, které mají bohužel charakter až plastických jílů, tvoří vrstva slínovců (SL) 

překrytá kvarterními útvary deluvioeluviálních hlín (D+E), spraší a sprašových hlín (S) a 

místy se vyskytujícími navážkami (N). 

Obecně lze konstatovat, že při ražbě traťových tunelů metra na stavbě IVC2 byly nejlepším 

geologickým prostředím cenomanské pískovce (P). Výruby vykazovaly minimální deformace 

a i poklesy terénu byly malé. Zvětšené deformace výrubů a poklesy terénu vznikaly až 

v okamžiku, kdy se profil tunelu začal „vynořovat“ z  pískovců do vrstvy měkkých jílovců, 

které mají tendenci se vytlačovat do profilu výrubu (bylo ověřeno měřením na inklinometru). 

Problémy byly umocněny, jakmile došlo k porušení vodotěsnosti jílovců a do výrubu se 

dostávala podzemní voda ze spodních partií zvodnělých slínovců. Vrstvy slínovců, které se 

vyskytují v nadloží tunelu, mají ještě jednu nepříjemnou vlastnost, že vytvářejí relativně 

velmi úzkou pokleslou kotlinu. V porovnání s ražbou stejného profilu tunelu například 

v prostředí méně pevných ordovických břidlic je velikost poklesu terénu v ose tunelu výrubu 

srovnatelná, ale na okrajích výrubu deformace ve slínovcích rychle vymizí. To způsobuje 

zvětšené poruchy na objektech povrchové zástavby, zejména když objekt zasahuje jen 

částečně nad výrub tunelu.  

POVRCHOVÁ ZÁSTAVBA V POKLESOVÉ ZÓNĚ MEZI KM 11,250 – 11,350 

Do poklesové zóny uvedeného úseku raženého dvoukolejného tunelu v oblasti před ulicí 

Stoupající zasahuje nejprve zprava trojice řadových domů mezi km 11,270 – 11,315 l.k. (dům 

č.p. 362/6, dům č.p. 361/4 a dům č.p. 360/2). Čelní fronta těchto domů se postupně přibližuje 

k boku výrubu ze vzdálenosti cca 9,0m až na cca 3,0m. Dále v km 11,320 až 11,340 l.k. 

podchází trasa tunelu téměř kolmo pod domem č.17 (č.p.786/14), k němuž těsně přiléhá 

sousední dům č.16 (č.p. 785/12), který zasahuje zleva do poklesové zóny. Nadloží tunelu před 

uvedenými objekty dosahuje mocnosti cca12m, za nimi klesá na hodnotu cca 10m, z toho cca 

3 m tvoří navážky a kvartetní zeminy a zbytek křídové slínovce (opuky). V km 11,322 

podchází trasa tunelu téměř kolmo místní komunikaci Stoupající spolu s kanalizační stokou 



1300 x 2100mm, při výšce nadloží do úrovně vozovky cca 10 m, z toho cca 6m tvoří slínovce 

a zbylou vrchní část tvoří deluviální hlíny a písky, které jsou překryty vrstvou spraší.  

        
           Obr. 1 Situace tunelu metra pod zástavbou 

Stavební objekty v ulici Stoupající, označené v situaci č. 16 (č.p. 785/12) a č. 17 (č.p.786/14), 

vykazují mnoho nedostatků. Přesto, že jsou to dispozičně dva samostatné obytné domy, není 

jejich konstrukce oddilatována. Jsou to zděné budovy se železobetonovými stropy 

montovanými z panelů. Nosné stěny jsou orientovány příčně ke směru podélné osy budovy 

ale pouze doprostřed objektů. Domy mají 4 až 5 nadzemních podlaží, podlaha nejnižšího 

podlaží je vzhledem ke sklonu terénu v několika výškových úrovních. Ve středním traktu 

každé sekce je vloženo železobetonové montované schodiště. Objekty jsou založeny na 

stupňovitých pasech z prostého betonu. Brzy po kolaudaci došlo zejména na spodním objektu 

č. 16 ke značným poruchám na konstrukci. Jednalo se o vznik trhlin ve stěnách budovy 

způsobených posunem spodní části objektu č směrem po svahu. Jako příčiny byly stanoveny 

nevhodný způsob založení, pro stavbu na poddolovaném území nevhodná nosná konstrukce a 

nevhodné členění objektu. V roce 1999 bylo sanováno založení objektu č. 16 provedením 

sloupů tryskové injektáže pod základovými pasy. Dále byla při sanaci osazena táhla spojující 



obě sekce. Po ukončení sanací byla prováděna kontrolní měření poklesů, která ukázala 

stabilizovaný stav objektu.  

 

KONCEPCE RAŽBY TUNELU POD OBJEKTY V ULICI STOUPAJÍCÍ 

Již v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), a zejména dokumentace 

pro výběr zhotovitele stavby (DZS) bylo zpracovatelem stavebně technického průzkumu 

upozorňováno na jejich špatný technický stav objektů v ulici Stoupající. Z těchto důvodů byl 

na začátku roku 2003 vytvořen metodou konečných prvků matematický 2D model (program 

MISES 3), kde byly v daném geologickém prostředí simulovány 2 způsoby ražby tunelů. 

Jednak běžně předpokládaná ražba s horizontálním členěním výrubu a ražba s vertikálním 

členěním výrubu. Smyslem tohoto modelu bylo porovnat velikost maximálních deformací 

terénu nad tunelem, šířku poklesové kotliny a maximální příčný sklon v inflexním bodu 

kotliny. Na základě výsledků matematického modelu, technického stavu objektů a výsledků 

geomonitoringu z předchozích úseků raženého tunelu bylo rozhodnuto o ražbě s vertikálním 

členěním výrubu od km 11,287 do km 11,347 (v délce 60 m) v oblasti ulice Stoupající. 

V následující tabulce uvádíme přehled vypočtených hodnot a porovnání se skutečnými 

hodnotami naměřenými při ražbě tunelu. 

 

Matematický model Skutečnost Ukazatel 

horizontální 

členění výrubu 

vertikální 

členění výrubu 

horizontální 

členění   

vertikální 

členění  

pokles terénu 

v ose tunelu [mm] 
          41,8           16,9        37           18 

max. příčný sklon 

v poklesové 

kotlině 

        1:500       1:1000 ~1:300      ~1:600 

naměřený pokles 

vrcholu klenby ve 

výrubu [mm] 

         43,3*       18,7*     12 - 14        6 – 8 

*Celkový pokles bodu včetně poklesu probíhajícího před provedením primárního ostění a 

osazením měřičských bodů. 

 



Z porovnání uvedených hodnot je patrná velmi dobrá shoda mezi vypočtenými a naměřenými 

hodnotami poklesu terénu v ose tunelu. Méně příznivé je porovnání maximálních sklonů 

v poklesové kotlině, vypočtené hodnoty bohužel nejsou na straně bezpečnosti.  
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          Graf. 1 Poklesová kotlina v úrovni základové spáry objektů ul. Stoupající 
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          Graf. 2 Sklony poklesové kotliny 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Při návrhu primárního ostění tunelu raženého mělce pod zástavbou je prioritní podmínkou 

minimalizace deformací horninového masivu, a tím pádem i maximální zmenšení poklesů 

terénu včetně zástavby. V našem případě bylo navrženo ostění z vyztuženého stříkaného 

betonu SB 25 v tloušťce 300 mm. Provizorní střední stěna v případě vertikálního členění byla 

v tloušťce 250 mm. Dalšími vystrojovacími prvky byly jehly délky 9 m z ocelových 

samozávrtných svorníků a horninové kotvy z ocelových samozávrtných svorníků délky do 



6m. Jehly a kotvy, které zasahovaly do druhého dílčího výrubu, byly navrženy z laminátových 

samozávrtných svorníků. Ražba tunelu od přístupové štoly směrem ke stanici Prosek byla 

prováděna s horizontálním členěním. Ve vzdálenosti ca 30 m před objektem č. 17 (obr. 1) se 

přešlo na ražbu s vertikálním členěním, tzn. že dále pokračovala ražba levého dílčího výrubu. 

Po vyražení výrubu délky cca 20 

m se v horní části čelby, kde byly 

zastiženy jílovce, provedly 

v profilu podélné laminátové 

kotvy s cementovou zálivkou 

v délce 35 m (cca 1 kotva/1,5 m2 

plochy čelby, celkem 11 ks 

kotev). Toto dodatečné opatření 

mělo zabránit vytlačování jílovců 

do čelby výrubu. Pak následovala 

ražba zbývajících zhruba 40 m 

levého dílčího výrubu s délkou 

Obr. 2 Příčný profil pod objektem č.17                     záběru maximálně 1 m. Při 

zálivkou v délce 35 m (cca 1 kotva/1,5 m2 

plochy čelby,celkem 11 ks kotev). Toto 

dodatečné opatření mělo zabránit vytlačování 

jílovců do čelby výrubu. Pak následovala 

ražba zbývajících zhruba 40 m levého dílčího 

výrubu s délkou záběru maximálně 1 m. Při 

následné ražbě pravého dílčího výrubu by 

nebylo možné, s ohledem na rozměry 

razících mechanizmů, zachovat střední 

provizorní dělící stěnu. Proto bylo navrženo 

pod objektem č. 17 v délce 40 m další 

doplňující opatření pro zmenšení poklesů 

budovy. V levém dílčím výrubu byl na dno 

primárního ostění vybetonován provizorní 

základový pas, na který byly v intervalu 

Obr. 3 Podélný profil pod objektem č.17 á 2 m osazovány ocelové stojky (roury Ø 



                279/8 mm).Jejich aktivace byla provedena 

vyplněním styku hlavy stojky a primárního ostění stříkaným betonem. Při ražbě pravého 

dílčího výrubu byla provizorní střední stěna postupně odbourávána a svislé zatížení přebíraly 

ocelové stojky. Ty byly odstraňovány až stříkaný beton primárního ostění pravé části dosáhl 

požadované pevnosti. Účinnost tohoto opatření byla ověřena měřením zatížení provizorních 

stojek. Pohybovalo se v rozpětí 800 až 1000 kN, což velmi dobře korespondovalo se 

statickým výpočtem. Deformace primárního ostění po odstranění stojek se pohybovaly na 

hranici měřitelnosti v rozpětí 1 až 2 mm. To rovněž svědčí o účinnosti tohoto doplňujícího 

opatření. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KONVERGENČNÍCH MĚŘENÍ A SEDÁNÍ 

OBJEKTŮ OBYTNÉ ZÁSTAVBY 

V situaci (obr. 1) jsou vyznačeny vybrané konvergenční profily, kde byly měřeny deformace 

výrubu. Do grafu č. 3 byly vyneseny svislé posuny vrcholu klenby tunelu v závislosti na čase. 

Pro názornost jsou zde uvedeny naměřené hodnoty maximálního sedání objektu č. 17, které 

korespondují s příslušným konvergenčním profilem 356, instalovaným ve stejném místě. 

Z toho je patrné, že naměřený svislý posun vrcholu klenby v tunelu dosahuje cca 30 až 40 % 

celkového sedání terénu. Profily 352 a 358 jsou v úsecích, kde byla ražba s horizontálním 

členěním, profily 354 a 356 jsou v úseku s vertikálním členěním výrubu. 
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                    Graf. 3 Průběh deformace klenby výrubu tunelu a sedání objektů 



ZÁVĚR 

Realizovaná opatření pro omezení poklesů kritického objektu č.17 v ulici Stoupající byla 

velmi účinná. Byla však časově i finančně náročná. Odstraňování staticky nevýznamných 

poruch na obytné zástavbě v úsecích s horizontálním členěním výrubu tunelu je pochopitelně 

podstatně jednodušší. Je proto nutno vždy zvažovat použití těchto postupů a volit je pouze v 

nutných případech, především je-li ohrožena statická  funkce podcházeného objektu, nebo by 

oprava případných poruch předmětného objektu byla z finančních nebo jiných důvodů 

nepřijatelná. 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Ražba 

levého dílčího 

výrubu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.5 Ražba 

pravého dílčího 

výrubu 

 


