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Od začátku výstavby Metra v Praze v roce 1966 se s vývojem tunelového stavitelství 
aplikovala řada technologií jak pro výstavbu traťových tunelů tak i stanic. Začátek výstavby 
až do roku 1989 byl ovlivněn použitím strojů a technologie převzatých ze Sovětského svazu. 
Toto období je charakterizováno ražbou tunelů se segmentovým ostěním, s použitím 
erektorů, nemechanizovaných štítů a dvou mechanizovaných štítů (TBM). I v tomto období 
přinesli čeští inženýři a technici řadu inovací, jako například použití železobetonových ostění 
jak pro traťové tunely tak i pro výstavbu ražených stanic. Docházelo i ke snahám o vývoj 
vlastních mechanizmů, jako byl např. štít s frézou vyvinutý a nasazený Metrostavem a.s.  

Po roce 1989 převládá aplikace Nové rakouské tunelovací metody (NRTM), jak pro výstavbu 
stanic tak i traťových tunelů. Nejdříve byl touto metodou realizován dvojkolejný tunel na trase 
„B“ a následovala výstavba traťových tunelů a první jednolodní stanice Kobylisy na trase „IV 
C“. Velmi významným a specifickým projektem byla výstavba plaveného úseku trasy „IV.C“ 
po Vltavou, která přinesla řadu zcela nových postupů a to i ve světovém měřítku.  

Zlom při ražbách traťových tunelů přinesl rok 2010, kdy Metrostav a.s. získal zakázku na 
výstavbu prodloužení Metra, trasy V.A a pro ražbu traťových tunelů zakoupil od firmy 
Herrenknecht dva tunelovaní stroje (TBM). Typově se jedná o EPBM štíty, výrobní čísla S-
609 (Tonda) a S-610 (Adéla), jména v závorkách byla strojům dána dětmi z nemocnice 
Motol. TBM od roku 2011 razily traťové tunely o délce přes 4km ze staveniště Vypich do 
stávající stanice Dejvická. Štíty mají průměr 6m a segmentové ostění je o průměru 
5,3m/5,8m, délka prstenců je 1,5m. Injektáž za ostění byla prováděna současně s ražbou 
metodou dvou-komponentní injektáže, u které je hlavní komponent míchán na povrchu a do 
stroje je dopravován čerpáním. Dopravu segmentů a dalších materiálů zajišťují multifunkční 
dopravní prostředky (Multipurpose Service Vehicle - MSV) o nosnosti 18 tun. Doprava 
rubaniny až na povrch byla zajišťována pasovými dopravníky. Celá logistika byla 
organizována tak, že ze staveniště Vypich, které sloužilo pro montáž TBM bylo zásobování 
obou štítů až do prorážky do stanice Červený vrch (Tonda), nebo těsně před ní (Adéla). TBM 
byli během ražeb protahovány rozestavěnými stanicemi Petřiny, Veleslavín a Červený vrch a 
také otevřenou jámou situovanou vedle Evropské třídy (staveniště E2). Před dojetím do 
stávající stanice Dejvická, kde budou štíty demontovány, musí ještě projet krátkým, kolmo ke 
trase raženým tunelem, který bude sloužit nejprve pro dopravu demontovaných dílů a později 
v něm budou umístněny technologická zařízení. Předpoklad dokončení TBM ražeb byl konec 
roku 2012.  

Pro výstavbu se připravuje další trasa Metra „D“, pro kterou je nezbytně nutné využít 
zkušenosti z přípravy a realizace prodloužení V.A, aby bylo dosaženo efektivní řešení 
s úsporami proti stávajícímu stavu. 

 


