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Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM) se v České republice stala dominantní 
tunelovací metodou při výstavbě silničních i železničních tunelů, tunelů a stanic 
metra i městských ražených kolektorů. Nebylo tomu vždy tak a její počátek je u nás 
spojen se změnou politického režimu a možností čerpání informací z dříve obtížně 
dostupných pramenů. Zavedení metody nesouviselo jen s vybaveností stavebních 
firem a projekčních kanceláří, ale i se změnou v myšlení a přístupu k chování 
horninového masivu, resp. systému ostění - hornina. Přednáška bude zaměřena na 
připomenutí začátků NRTM od traťového tunelů na trase IV. B metra při podchodu 
areálu ČKD, přes silniční tunel Hřebeč až k současně prováděným podzemním 
objektům na tunelovém komplexu BLANKA. Budou připomenuty obtížné začátky 
hledání podkladů pro projektování, vývoj výpočetních postupů pro statický návrh 
primárního ostění (např. teorie Menzlových mezí Ing. Zapletala) i počáteční 
vybavenost stavebních firem pro aplikaci jednotlivých prvků primárního ostění 
(kotvení, stříkaný beton). Zvláštní část přednášky bude věnována specifikům 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele konvenčně ražených tunelů, 
geotechnickému monitoringu a interpretaci jeho výsledků. Procesům rozhodování při 
výstavbě tunelů a dopadům rozhodování na bezpečnost a cenu díla. Závěrem bude 
provedena analýza dostupných předpisů a norem a možnostem provádění NRTM v 
právním prostředí České republiky. Půjde zejména o možnost rozhodování při 
výstavbě s ohledem na znění novelizovaného zákona 61/1988 Sb. a vyhlášky 
55/1996 Sb., ale i dalších vyhlášek a zákonů, které mohou omezovat, nebo 
znemožňovat ražbu tunelů podle zásad NRTM. Jedná se především o kompetence a 
povinnosti jednotlivých účastníků výstavby (projektant – investor – zhotovitel). 
Přednáška bude komplexním shrnutím a vyhodnocením ražby tunelů pomocí NRTM 
nejen z hlediska technického, ale i z hlediska vztahů při výstavbě a souvisejících 
činností. 
 


