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Nejpoužívanějším konstrukčním materiálem pro ostění
podzemních staveb je v současnosti beton, a tak se vývoj
tohoto materiálu logicky promítá i do vývoje konstrukcí
podzemních staveb. Článek popisuje nové trendy pod-
zemního stavitelství – prostý beton pro trvalá ostění, vo-
donepropustný beton, nové typy izolací a využití vlákno-
betonu.  

Úvod
Podzemní stavitelství zažívá v posledních letech nebýva-

lý rozvoj způsobený rostoucí poptávkou po kvalitních a
kapacitních dopravních cestách (vysokorychlostní železnici
a dálnicích), využití urbanizovaného městského území
(městských komunikačních tunelů a kolektorů) a v nepo-
slední řadě nutností ochrany přírody (biokoridorů). Promítá
se nejen do vývoje nových metod výstavby podzemních sta-
veb, ale též do vývoje stavebních materiálů. 

Beton  pro ostění podzemních staveb se používá ve třech
základních modifikacích, a to jako monolitický, stříkaný
nebo prefabrikovaný. V současné době se vedle tradičních
postupů, využívajících pro nosné ostění železobeton, obje-
vují i aplikace prostého betonu nebo vláknobetonu a netra-
diční izolace tunelů.  

Izolace tunelů
Beton má v konstrukci mimo nosné funkce často i jiné

úkoly, zejména zajištění vodotěsnosti, mrazuvzdornosti,
trvanlivosti v agresivním prostředí a odolnosti proti teplotní-
mu zatížení při požáru. Vodotěsnost betonu se v minulosti
požadovala především pro vodní stavby. V posledních le-
tech se rozšířila i na podzemní konstrukce vystavené účin-
kům podzemní vody. Moderním přístupem k návrhu izolace
tunelů je možnost nahrazení tradiční fóliové izolace (využí-
vané při nové rakouské tunelovací metodě) mezi primárním a
sekundárním ostěním podzemních staveb stříkanými mem-
bránami nebo nahrazení fóliové izolace u hloubených tune-
lů izolací na bázi bentonitu (bentonitové rohože). Obě tyto
netradiční možnosti již byly využity při výstavbě pražského
metra. Dalším způsobem je použití vodonepropustného
betonu místo klasické fóliové izolace. Jejich výhody i nevý-
hody se promítají i do mocnosti a vyztužení ostění.

Vodonepropustné ostění podzemních staveb
Použití vodonepropustného betonu místo klasické izolace

má své výhody – zrychlení výstavby (odpadá instalace izo-
lace a její ochrany), případné netěsnosti se dají snadno loka-

lizovat a opravit,  vodonepropustný beton je výhodný v mís-
tech složitých a členitých detailů, kde by byla obtížná apli-
kace běžné izolace. Na ostění podzemních staveb se využí-
vá v hloubených i ražených tunelech (obr. 1). Klasické hlou-
bené tunely jsou budované jako monolitické betonové rámo-
vé konstrukce v otevřené stavební jámě a po dokončení jsou
zasypány. Tímto způsobem se realizuje převážná část pří-
portálových úseků ražených tunelů a mělce uložených pod-
zemních staveb. V posledních letech se začal v ČR na těch-
to podzemních konstrukcích prosazovat vodonepropustný
beton (např. Votický tunel) [1].

Za vodonepropustný se označuje beton, jehož průsak při
zkoušce tlakovou vodou nepřekročí 50 mm [7]. Tato vlast-
nost rozhodující měrou závisí na velikosti „otevřených“
pórů a jejich objemovém podílu v betonové konstrukci.
Otevřené póry jsou v zásadě identické s kapilárními póry,
které v zatvrdnutém betonu zaujímají objem po vypařené
vodě. Beton je považován za nepropustný, jestliže součinitel
působení vody je menší než 10–12ms–1. Takový beton je
nejen vodonepropustný, ale také trvanlivý, dobře odolává
slabě a středně agresivnímu prostředí [8].

Ve vodonepropustném ostění je třeba v okolí spár a trhlin
zabezpečit stejnou vodotěsnost jako v jeho ostatních částech.
Umístění a způsob provedení spár musí být součástí projek-
tu, stejně jako tvar a šířka přípustných trhlin. Pracovní a dila-
tační spáry se těsní expandujícími profily (bentonitovými
nebo polymerovými) vkládanými do ostění. V případě ne-
příznivého sklonu tunelu, nebo pokud ražba tunelu vyvolává
nežádoucí snížení hladiny podzemní vody, se volí hydroizo-
lační systém utěsňující ostění po celém obvodu. Konstrukce
je pak namáhána kombinací horninového a hydrostatického
tlaku. Pokud je izolace tunelu zajištěna vodonepropustným
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Obr. 1. Ostění z vodonepropustného betonu 
na kolektoru pod Vltavou [2]
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betonem, vyžaduje návrh posouzení nebezpečí vzniku trhlin
nejen na agresivitu prostředí, ale i na hloubku průsaku vody.
Ostění namáhaná hydrostatickým tlakem bývají vyztužena,
přičemž v případě použití vodonepropustného betonu se
množství výztuže ještě zvyšuje. U deštníkového systému
hydroizolace nedochází k zatížení ostění hydrostatickým tla-
kem, protože voda volně odtéká podél ostění do drenáží.
Potřeba vyztužení se tak podstatně snižuje, běžně stačí ostě-
ní z prostého betonu.

Stříkané membránové izolace
Izolace podzemních konstrukcí proti vodě nástřikem hyd-

roizolační polymerové membrány na bázi cementu, kopoly-
meru vinylacetátu nebo vinylesteru se vyvíjela v průběhu
posledních deseti let. Hlavní myšlenkou této metody je inte-
grování hydroizolace do trvalého ostění ze stříkaného beto-
nu. Tímto způsobem se vytvoří relativně tenká vodotěsná
vrstva, která je kompatibilní s trvalým ostěním složeným ze
stříkaného betonu a horninových svorníků. V řadě situací,
v nichž tradiční systémy hydroizolací čelí specifickým pro-
blémům nebo omezením, může být tato metoda cenově
výhodnou alternativou k tradičním metodám izolování sta-
veb proti vodě.

Stříkané hydroizolace se zpravidla nanášejí na vnitřní líc
primárního ostění ze stříkaného betonu. Podstatou je vytvo-
ření hydroizolační membrány nástřikem izolační směsi a vo-
dy pod tlakem na podklad tak, aby se vytvořila celistvá vrst-
va. Technologie stříkání „suchou cestou“ spočívá v pneuma-
tické dopravě suché směsi od stroje na stříkání ke konci
dopravní hadice zakončené stříkací tryskou. Přidáním zámě-
sové vody dojde ke zvlhčení izolační směsi a spuštění che-
mické reakce. Vlivem vysoké rychlosti při dopadu se nastří-
kaná vrstva dokonale zhutní a spojí s ostěním. Čerstvá hydro-
izolační membrána nesmí být vystavena nárazům, otřesům
nebo mechanickému poškození. Je nutné zabránit jejímu
předčasnému vysychání, vyplavování tekoucí vodou a vyso-
kému vnitřnímu rozdílu teplot. Dokončenou hydroizolační
membránu je třeba chránit vrstvou betonu. 

Stříkané hydroizolační membrány nacházejí uplatnění
zejména v částech tunelů se složitou geometrií. Vzhledem
k vysoké přilnavosti mohou být aplikovány přímo na ocelo-
vé spojovací prvky (např. hlavy svorníků) či na fóliovou izo-
laci v místě jejích přechodů. Jako příklad může sloužit hyd-
roizolační membrána Masterseal, která byla zkušebně použi-
ta  na části tunelového komplexu Blanka.

Ostění tunelů

Ostění z prostého betonu
Při návrhu a provádění definitivního ostění konvenčně

ražených tunelů je nutno zohlednit specifika tunelovací
metody, způsob provádění i geotechnické podmínky. Zpra-
vidla je využíváno vyztužené ostění, nicméně v některých
případech lze využít ostění z prostého betonu.

Konvenční tunelovací metody používané pro ražbu do-
pravních tunelů v ČR využívají systém dvoupláš�ového ostě-
ní. Primární ostění ze stříkaného betonu zajiš�uje spolu s nos-
ným horninovým prstencem v okolí výrubu jeho stabilitu do
doby definitivního provedení. To pak zajiš�uje stabilitu po
celou dobu životnosti konstrukce, ve většině případů je po-
žadována nepropustnost ostění. Kromě horninového prostře-
dí, ve kterém je tunel ražen, je při dimenzování ostění důle-
žitý konstrukční systém (tvar a velikost výrubu, statické
schéma konstrukce a volba hydroizolačního systému). Vo-
donepropustnost může být zajištěna izolací nebo použitím
vodonepropustného betonu.

Zatímco u primárního ostění je možná úprava mocnosti
změnou plochy výrubu, u sekundárního nelze  mocnost jed-
noduše měnit, proto se pouze upravuje množství výztuže.
Účinky působícího zatížení je často schopen přenést pouze
nevyztužený betonový průřez. Jedním z důvodů omezeného
používání ostění z prostého betonu je současný stav českých
norem a předpisů, což vede k problémům při stanovení
únosnosti ostění i při problematice vzniku, počtu a přípustné
šířce trhlin. Dalším problémem je stanovení požární odolnos-
ti nevyztuženého ostění. Nevyztužené ostění bylo využito na-
příklad při výstavbě tunelů Nového spojení v Praze (obr. 2), kde

pouze část v místě nouzových výklenků byla vyztužena [3].
Ostatní části ostění byly bez výztuže. Nevyztužené ostění
bylo také využito u tunelu Libouchec, kde vyztužené bloky
sekundárního ostění byly navrženy pouze v příportálových
úsecích a v místech tunelových propojek [4]. Návrh ostění
z prostého betonu byl reakcí na dobré chování masivu při
ražbě primárního ostění. Bloky se skříněmi SOS a požární-
mi hydranty byly vyztuženy pouze lokálně v prostoru vý-
klenků a jejich bezprostředním okolí, ostatní úseky tunelu
nebyly vyztuženy. Na stavbě tunelu Libouchec byla prove-
dena požární zkouška, která ukázala, že ostění z prostého be-
tonu požárnímu zatížení dobře odolává. Zkouška byla prove-
dena na vzorku 2 x 2 m tlouš�ky 400 mm z betonové směsi
používané na stavbě. I bez použití výztuže nebo polypropy-
lenových vláken nedošlo při teplotním zatěžování k odprýs-
kávání betonu nebo jinému poškození vzorku.

Jednopláš�ová ostění
K dalším z trendů ve vývoji podzemních staveb patří jed-

nopláš�ová ostění (většinou ze stříkaného betonu). Stříkaný
beton přestává být vnímán jako beton nižší kvality a menší
trvanlivosti. Při použití moderních technologií, materiálu a
kontroly provádění stříkaného betonu lze dosáhnout stejné
kvality jako u betonu monolitického. Při konvenční ražbě
novou rakouskou tunelovací metodou se stříkaný beton tra-
dičně používá pro primární ostění, pro sekundární se použí-
vá litý beton do bednění. Při statickém návrhu sekundárního
ostění se nepočítá s funkcí primárního ostění. Předpokládá
se, že primární ostění degraduje a veškeré zatížení přebere
sekundární ostění. Toto je však značně konzervativní pří-
stup. Nejnovější studie ukazují, že primární ostění po dobu
životnosti úplně nedegraduje. Tuto skutečnost lze využít při
návrhu sekundárního nebo jednopláš�ového ostění, obě mož-
nosti vedou k úsporám.

Při použití jednopláš�ového ostění odpadá aplikace sekun-
dárního ostění, což vede k významné úspoře času a ceny díla
(obr. 3). Zaručení a prokázání dlouhodobé únosnosti a trvan-

Obr. 2. Nevyztužené sekundární ostění tunelů Nového spojení
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livosti jednopláš�ového ostění je však obtížné a nemá oporu
v českých normách a předpisech.

Ostění z vláknobetonu
Vláknobeton je souhrnný název pro širokou a různorodou

skupinu kompozitních materiálů na bázi betonu s náhodně
rozptýlenými vlákny v matrici, která zvyšují jeho strukturní
integritu. Vlákna či mikrovlákna (obr. 4) jsou v betonu rov-
noměrně rozptýlena a náhodně orientována, jejich úkolem je
zlepšení únosnosti v tlaku, odolnosti proti agresivitě prostře-
dí, požární odolnosti atd.  

Vláknobeton se dostal do povědomí české technické ve-
řejnosti až počátkem devadesátých let minulého století, kdy
se vstupem zahraničních firem na náš trh se začaly v širokém
měřítku realizovat betonové podlahy průmyslových hal bez
klasické výztuže, ale s příměsí drátků. Beton vyztužený oce-
lovými vlákny, ve světě označený jako SFRC (Steel Fibre
Reinforced Concrete), se u nás vžil pod názvem drátkobeton.
V současnosti se uvažuje o použití stříkaného vláknobetonu
při konvenčním tunelování a o segmentovém prefabrikova-
ném ostění z vláknobetomu při mechanizované ražbě. Další
možností je přidání polymerových vláken do trvalého ostění
tunelů pro zvýšení požární odolnosti konstrukce. 

– Ostění ze stříkaného vláknobetonu (do stříkaného be-
tonu se dávkují ocelová nebo polymerová vlákna) se uplat-
ňuje nejen jako primární a sekundární, ale i jako jednopláš-
�ové. Podstatné pro stále vzrůstající oblibu jsou jeho před-
nosti – odpadá instalace výztuže, zaniká problém kvality
nástřiku ostění v oblastech stíněných výztuží, nižší spotřeba
oceli.

– Monolitický vláknobeton nachází uplatnění u defini-
tivních ostění (např. sekundární ostění při ražbě novou ra-
kouskou tunelovací metodou), kde odpadá složitá příprava
ocelové výztuže, což přináší úsporu času a nákladů. V přípa-
dě definitivních ostění tunelů je důležitá požární odolnost,
přičemž zvýšení se dosáhne přidáním polypropylénových
vláken do matrice betonu. Odolnost vláknobetonu proti po-
žáru spočívá v tom, že při teplotách nad 100 ˚C dochází k vy-
pařování polypropylenových mikrovláken z betonu, což zna-
mená vytvoření jemných pórů v betonové konstrukci. Proto-
že beton se v důsledku silného žáru může do pórů rozpínat,
je zmenšena možnost destrukce a odprysků. Přidání poly-
propylénových vláken do definitivního ostění již bylo v ČR
využito (např. tunel Klimkovice a tunelový komplex Blanka).

– Segmentové ostění z vláknobetonu se začíná prosazo-
vat při mechanizovaných ražbách plnoprofilovými tunelova-
cími stroji. Výrub má kruhový tvar a je ražen plným profi-
lem. Začalo se používat pro daný způsob ražby v padesátých
letech minulého století, kdy nahradilo ocelové a ocelolitino-
vé tubinky. Bylo využíváno při výstavbě pražského metra,
které díky výrobním tolerancím nebylo vodotěsné, tudíž
byla nutná dodatečná injektáž styčných spár. Současná seg-
mentová ostění z vláknobetonu mají výrobní přesnost 
±0,5 mm, vodotěsnosti spojů je dosaženo vložením pásové-
ho těsnění s dostatečně dlouhou životností. Právě ve složi-
tých detailech styků segmentů se dá nejvíce využít přednos-
tí vláknobetonu, kdy je každé místo rovnoměrně vyztuženo
rozptýlenou výztuží. Tak dochází k menšímu poškození
hran a rohů během výstavby, a tím i lepší vodotěsnosti ostě-
ní bez potřeby oprav. Segmentové ostění z vláknobetonu
(obr. 5) urychluje výrobní proces (odpadá instalace výztu-
že), a díky homogenitě umožňuje dosažení vyšších počáteč-
ních pevností. 

Závěr
Podzemní stavitelství v ČR zaznamenalo v posledních

letech velký rozvoj. Na řadě podzemních staveb byly úspěš-
ně využity nové technologie, zásadním mezníkem bude ne-
pochybně nasazení moderních plnoprofilových tunelovacích
strojů na prodloužení trasy A pražského metra. 

Beton byl, je a bude při realizaci podzemních staveb do-
minantním materiálem. Jeho vývoj umožňuje realizovat
stavby levněji, rychleji, kvalitněji či bezpečněji. Projektanti,
ale i zhotovitelé a investoři, by se měli snažit hledat optimál-
ní technické řešení pro daný projekt, bez ohledu na zažité
postupy. 

Obr. 3. Jednopláš�ové ostění tunelu Siglufjörður na Islandu [5]

Obr. 4. Typy vláken užívaných do vláknobetonu

Obr. 5. Prefabrikované segmentové ostění tunelů CTRL 
s polypropylenovými vlákny [6]
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Beňo, J. – Pruška, J. – Hilar, M.: Concrete Lining od
Underground Structures – New Trends

Concrete is currently the most widely used construction
material for underground structures lining. Therefore,
the development of this material is logically reflected in
the development of underground structures. This paper
describes new trends in underground construction, such
as plain concrete for permanent lining, permeable con-
crete, new types of insulation and employment of fibre
concrete.

Beňo, J. – Pruška, J. – Hilar, M.: Betonwandungen
unterirdischer Bauwerke – neue Trends 

Das gebräuchlichste Konstruktionsmaterial für
Wandungen unterirdischer Bauwerke ist zurzeit Beton,
weshalb sich die Entwicklung dieses Materials logisch
auch in der Entwicklung der Konstruktion unterirdi-
scher Bauwerke widerspiegelt. Der Artikel beschreibt
neue Trends des Tiefbaus wie unbewehrten Beton für
dauerhafte Wandungen, wasserdichten Beton, neue
Typen von Abdichtungen und die Anwendung von
Faserbeton.

Contractworld.award 2011

Architekti z pražského atelieru Vyšehrad získali jednu ze
čtyř prvních cen na mezinárodní architektonické přehlídce
inovačních řešení interiérů. Prestižní soutěže se zúčastnily
ateliéry z 34 zemí světa. Zdeněk Rychtařík a Jiří Smolík
uspěli v kategorii Změna užití objektu / Konverze, která se
zaměřuje na úpravy staveb, přestavby a rekonstrukce budov
pro nové účely prostřednictvím nových progresivních návr-
hů řešení.

Vítězi mezi dalšími osmdesáti účastníky se stali díky řeše-
ní atria D, které v roce 2009 dokončili na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Původně nevyužívaný hospodářský dvůr
přetransformovali na multifunkční učební prostor, který
nazvali „továrnou na nápady". Koncepci rekonstrukce oce-
nila také odborná porota ve svém hodnocení: „Místo, které
nebylo dříve využíváno, se nyní stalo centrem univerzity a
podpořilo kreativitu studentů.“

Contractworld.award je jednou z nejvýznamnějších
evropských cen pro architekty a jeho vítězové si celkem roz-
dělí šedesát tisíc eur. Letos se konal již po jedenácté.

Tisková informace

�ocenění

Stavební veletrhy Brno
12. – 16. dubna 2011
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