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Abstrakt 

Práce referuje o IG popisu, geologických průzkumných pracích, monitoringu a numerickém 

modelu průzkumné štoly a dvoutubusového tunelu Lahovská, který je důležitou součástí stavby 

514, jež je situována v JJZ části silničního okruhu kolem Prahy - budoucí rychlostní silnice R1. 

 

   IG popis zahrnuje mimo rešerše geologické stavby zájmového území i metodiku 

inženýskogeologické dokumentace čeleb tunelů prováděné nepřetržitě při ražbách geologickou 

službou a podrobnou IG mapu zájmového území v měřítku 1 : 5000. Na těchto podkladech jsou 

zpracovány dva IG řezy připortálové části ražených tubusů tunelu Lochkov. Jde o řez 

horizontální v úrovni počvy kalot - tzv. důlní mapu zahrnující cca 375 metrů dlouhý úsek obou 

tubusů tunelu v měřítku 1 : 500, a příčný řez v tzv. sdruženém geotechnickém profilu ve staničení 

hlavní trasy 12.906 km v měřítku 1 : 100, na němž byla provedena numerická analýza. 

 

   V kapitole geologické průzkumné práce a geotechnický monitoring je stručný popis těchto 

metod, použitých na ražbě průzkumné štoly v rámci podrobného IG průzkumu a jsou zde 

popsány některé jejich výsledky, se zaměřením opět především na měření prováděná ve 

sdruženém geotechnickém profilu 12.906 km. 

 

   Jako poslední je uvedena kapitola shrnující numerické modelování. V ní je podrobně popsána 

výstavba matematického modelu ve sdruženém geotechnickém profilu 12.906 km a popis 

problémů, které při výstavbě modelu vznikly. Úloha byla řešena pomocí geotechnického MKP 

softwaru Plaxis 2D version 8 s využitím základního Mohr – Coulombova konstitučního vztahu. 

Mocnost nadloží tubusů tunelu je zhruba jedenáct metrů. Jsou zde uvedeny podrobné výsledky 

provedených výpočtů, které demonstrují vliv různých faktorů vstupujících do výpočtu. Výsledky 

numerického modelu jsou porovnány s výsledky geotechnického monitoringu. 



 

Abstract 

The thesis presents an engineering-geological description, geological survey, monitoring and a 

numerical model of an exploratory adit and two-line tunnel Lahovská, which is a part of the ring 

road around Prague (R1), construction no. 514. 

 

   Engineering-geological description comprises a review of a geological composition of the area 

of interest, engineering-geological documentation of the tunnel faces performed continually 

during tunnel excavation and a detailed engineering-geological map of the area of interest at a 

scale of 1:5000. Two engineering-geological cross-sections situated near the western tunnel 

portals are compiled on the basis of these information. The first cross-section is horizontal at a 

scale of 1:500 and it is situated in the level of tunnel floor and the second one is vertical, 

perpendicular to the tunnel axis, at a scale of 1:100. The vertical cross-section is located at the 

tunnel stationing 12.906 km. The numerical analysis presented in the thesis was performed at this 

cross-section. 

 

   One of the chapters describes engineering-geological survey and geotechnical monitoring 

performed during the adit and tunnel excavation and summarises some of its results with 

emphasis on the tunnel stationing 12.906 km. These results are later used for comparison with 

numerical simulations. 

 

   The last chapter summarises results of numerical modelling. The numerical model 

corresponding to the tunnel stationing 12.906 km is described in detail. The problem is solved in 

2D using a finite-element software Plaxis 2D version 8 using a basic Mohr-Coulomb constitutive 

model. The tunnel overburden is in this cross-section approximately eleven meters thick.  

The numerical study focuses on evaluation of the influence of different factors controlling the 

simulation, such as modelling of 3D effects in 2D (factor β), modelling of a zone influenced by 

anchors, shotcrete lining width and stiffness, influence of the initial excavation of the exploratory 

adit and Young modulus of the rock massif. It is shown that among the factors studied the Young 

modulus of the rock massif influences the results the most significantly. The simulation results 

are compared with outcome of the geotechnical monitoring. 
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Seznam použitých zkratek 

 

IG - inženýrská geologie, inženýrskogeologický 
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mpš - metry průzkumné štoly počítané od portálů  
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1. Úvod 

   Podnět k vzniku této diplomové práce dala ražba průzkumné štoly Lahovská, která proběhla 

v roce 2004. Šlo o podrobný inženýrsko geologický průzkum pro budoucí ražbu dvoutubusového 

silničního tunelu Lahovská. Hlavním cílem práce bylo zpracovat 2D numerický model chování 

horninového masivu, který byl tvořen převážně skalními horninami respektive břidlicemi a 

vápenci Kopaninského souvrství siluru Barrandienu. Model byl zpracován na vybraném příčném 

řezu štolou, v místě kde byla rozšířena na výhybnu strojů a byl zde zřízen tzv. sdružený 

geotechnický profil pro komplexní monitoring odezvy horninového masivu na ražbu výhybny, 

koncipovanou už jako kalotu budoucího třípruhového tubusu tunelu. Tomuto účelu byla podřízena 

celá práce. 

   Aby bylo možno vyhotovit a porovnat výsledky numerické analýzy s měřením, bylo nutné 

zpracovat geologickou stavbu zájmového území, popsat monitoring prováděný v rámci 

podrobného IG průzkumu (ražby průzkumné štoly) se zaměřením na studovaný sdružený 

geotechnický profil a zhodnotit jeho výsledky. Monitoring v tomto profilu sestával z nivelačního 

profilu na terénu, tyčových extenzometrů osazených do z povrchu vrtaných vertikálních jádrových 

vrtů, vějíře presiometrických jádrových vrtů vrtaných z podzemí v různých směrech a 

konvergenčního profilu na primárním ostění štoly a kaloty. Na začátku roku 2007 byla zahájena 

ražba obou tubusů tunelu (3PT a 2PT), což dalo podnět k rozšíření studovaného příčného řezu i o 

dvoupruhový tubus. 

   Geologické řezy zpracované z důvodu poznání a zachycení geologické stavby zájmového území 

byly po tomto impulzu také přepracovány a doplněny o nové poznatky z ražeb obou tubusů tunelu. 

Při ražbách tunelu jsem spolupracoval na tvorbě geologicko - geotechnické dokumentace jako 

geolog na stavbě s firmou PUDIS a.s téměř celý rok 2007 a i část roku 2008. Z dostupných 

mapových zdrojů jsem sestavil podrobnou inženýrskogeologickou mapu zájmového území 

v měřítku 1 : 5000. S její pomocí a především také za využití nových poznatků, které přinesla 

ražba tunelu, jsem sestavil horizontální řez v úrovni počvy kalot obou tubusů tunelu (tzv. důlní 

mapa) v měřítku 1 : 500. Tato důlní mapa zachycuje prvních cca 375 tunelových metrů každého 

z tubusů tunelu od lochkovských ražených portálů. Dále jsem zpracoval příčný řez ve staničení 

hlavní trasy 12.906 km tedy v profilu studovaném v numerickém modelu v měřítku 1 : 100, 

z něhož jsem vycházel při tvorbě geometrie úlohy numerického modelování.  

   Dále jsem mohl přistoupit k tvorbě numerického modelu ve vybraném příčném řezu ve staničení 

hlavní trasy 12.906 km. K tvorbě modelu jsme použil MKP software Plaxis version 8, kde jsem 
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k popsání chování horninového prostředí využil základní Mohr - Coulombův konstituční model. 

Geometrie úlohy byla sestavena na základě předem vypracovaných geologických řezů. Mocnost 

nadloží tubusů tunelu je zhruba jedenáct metrů. Účelem modelování bylo popsat vliv jednotlivých 

faktorů, které výpočet nějakým způsobem ovlivňují. V práci jsou tedy uvedeny podrobné výsledky 

provedených výpočtů, které demonstrují vliv různých faktorů vstupujících do výpočtu. Výsledky 

numerického modelu jsou porovnány s výsledky geotechnického monitoringu, pomocí nichž je 

ověřována správnost zvolených parametrů. Na konci práce jsou uvedeny některé z výsledků 

výpočtů, které je po provedených studiích možné považovat za poměrně velmi výstižné. 
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2. Silniční okruh kolem Prahy R1 a jeho stavba 514 Lahovice - 

Slivenec 

   V této kapitole jsou podány základní informace o problematice Silničního okruhu kolem Prahy, 

stavby 514 Lahovice - Slivenec, která je jeho JJZ součástí. Dále о tunelu Lahovská, který tvoří 
důležitý úsek stavby 514. Čerpáno ze serverů www.rsd.cz, www.ceskedalnice.cz a 

www.okruhprahy.cz.    

2.1 Rychlostní silnice R1 a její vývoj 

   Všechny dálnice i rychlostní komunikace (kromě D2 a R35) na území Čech začínají v Praze – 

D1, (D3), D5, D8, D11, R4, R6, R7, R10 i (R12). Všechny tyto vyjmenované silniční tepny by měl 
v Praze spojit okruh dálničního typu a odvést plynule tranzit tak, aby hlavní město nebylo vůbec 

průjezdem tranzitní dopravy poznamenáno. 

   Z tohoto důvodu v Praze postupně vzniká tzv. "Pražský okruh", neboli rychlostní silnice R1. 

Někdy se tento okruh označuje také jako "vnější", protože v Praze je zároveň budován ještě vnitřní 

okruh dálničního typu, jež je nazýván "Městský okruh" a nese označení MO. 

   O výstavbě velkého dálničního okruhu, který by pojal tranzitní dopravu, se v Praze mluvilo již 

před 2. světovou válkou, jelikož město o takové velikosti se bez podobného projektu jednoduše 

neobejde. Vše umocňují také následující fakta: Dálniční systém České republiky je od počátku 

koncipován jako radiálně paprsčitý se středem právě v Praze, Praha leží nejen uprostřed 

Středočeského kraje, ale i v srdci střední Evropy, a tudíž přes ni prochází i hlavní tahy 

celoevropského sytému dálnic a rychlostních komunikací. Stavba okruhu ovšem byla schválena až 

v roce 1963 a výstavba dálničního okruhu kolem Prahy začala teprve v 80. letech 20. století.  

V roce 1987 došlo k rozhodnutí, že okruh nebude dálnicí, ale pouze rychlostní silnicí (stejné 

rozhodnutí se uskutečnilo i na D35, resp. R35). Ukončily se tak mimo jiné debaty, jaké očíslování 

by měla tato dálnice mít (D1 už v té době existovala). Pro řidiče tento fakt ovšem žádný podstatný 

rozdíl nepředstavuje. 

   V současnosti jsou v provozu dvě souvislé části okruhu R1. Na západě města úsek Ruzyně – 

Slivenec (stavby 515, 516 a 517), zde se na něj napojují dálnice a rychlostní silnice D5, R7 a 

budoucí R6. Na východě města je v provozu úsek Satalice – Běchovice (stavba 510), která spojuje 

dálnice D11 a R10. Tyto dva úseky dohromady měří necelých 17 km. Celková délka okruhu bude 
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83 km, ovšem toto číslo se může ještě změnit v závislosti na výběru výsledné varianty (zejména 

variant staveb 518, 519 a 520). 

   Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit 

všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi 

všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. Možná si to každý člověk okamžitě 
neuvědomí, ale vzhledem k poloze naší republiky uprostřed Evropy a vzhledem k nedávnému 

zrušení fyzických hranic republiky (začlenění Česka mezi země Schengenské smlouvy 1. ledna 

2008) se dá v příštích letech očekávat silný nárůst tranzitu přes naše území. Zaznamenaný zvýšený 

podíl kamionů po vstupu do Evropské unie v květnu 2004 tomuto tvrzení dává za pravdu. Všechna 

tato doprava bude využívat Pražský okruh namísto problematického a pomalého projíždění 

Prahou. 

   

 
 

Obrázek 2.1 - Schématický plánek vnitřního „M ěstského okruhu“ (MO), vnějšího „Pražského okruhu“ (R1), 

jejich propojení radiálami a napojení na českou dálniční sít. 

   K tomu aby Pražský okruh vykonával dobře svou funkci, je nutné netrasovat ho příliš daleko od 

města, kvůli problému případného využívání tranzitu kratší cesty přes město pomocí  příhodných 
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částí Městského okruhu, zároveň ale také nesmí vést příliš blízko, aby výrazně nezasahoval do 

obydlených oblastí. O budoucí trase Pražského okruhu se v několika lokalitách vedou již letité 

debaty, proti různým možným variantám tras stojí řada občanských sdružení a ekologických 

oganizací (nejsilnější odpor proti současným plánům se vede na severu, v městské části Praha-

Suchdol). Problémem jistě bude i plánovaná cena dostavby R1, která se odhaduje na 84 miliard 

korun. 

 

2.2 stavba 514 Lahovice - Slivenec 

kategorie pozemní komunikace: R27,5/100 

délka: 6,0 km 

počet mimoúrovňových křižovatek (MÚK): 2 

Územní rozhodnutí pro tuto stavbu bylo vydáno v únoru 2004. Pro stavbu je zajištěno 

spolufinancování z úvěru Evropské investiční banky a z Fondu soudržnosti Evropské unie, 

zbývající část zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. V listopadu 2004 byla dokončena ražba 

průzkumné štoly pro stavbu tunelů Lahovská. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v lednu 

2006, stavební práce začaly v květnu téhož roku, cena stavby je cca 9 miliard korun. 

Předpokládané zprovoznění stavby je první polovina roku 2010. 

 

 
 

Obrázek 2.2 - Schématický plánek stavby č. 514, součásti vnějšího „Pražského okruhu“ (R1), se znázorněním 

jednotlivých hlavních konstrukcí, které ji tvoří. Jednou z jejích hlavních částí je cca 1660 metrů dlouhý tunel 

Lahovská (zvaný též Lochkov nebo Marie). 
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   Trasa obsahuje dvě MÚK Lochkov (II/599) a Strakonice (Lahovice) (I/4, dále R4), přemostění 

Lochkovského (460 m) a Slavičího údolí (57 m) a především estakádu přes údolí Berounky v délce 

2 045 m. Součástí trasy je i dvoutubusový 1 629 m dlouhý tunel Lahovská. 

 

2.3 Tunel Lahovská - součást stavby 514 Lahovice - Slivenec 

   Tunel Lahovská (nazýván též Lochkov nebo Marie) je dvoutubusový. Každý tubus se skládá ze 

dvou hloubených úseků při portálech a středního raženého úseku. Ražené úseky jsou realizovány 

Novou Rakouskou tunelovací metodou v horizontálním členění výrubu na kalotu, jádro (opěří) a 

případně u portálů i protiklenbu (tzv. invert). 

   Pravý třípruhový stoupací tubus směr Slivenec (3PT) je projektován v délce cca 1660 metrů. 

Skládá se ze tří částí, od Sliveneckého portálu je to úsek 346,75 metrů hloubeného tunelu, dále 

úsek 1302,40 metrů raženého tunelu a nakonec úsek 10,7 metrů hloubeného tunelu při 
Lahovickém portálu. Průřez teoretickým výrubem TT NRTM 5a má plochu 135,0 m2, při šířce 

16,4 metrů a výšce 10,0 metrů. Ve střední ose jeho kaloty byla již v roce 2004 vyražena 

průzkumná štola neobvyklého soudečkovitého tvaru. Průřez jejím teoretickým výrubem TT 

NRTM 5a má plochu 25,62 m2, při maximální šířce 4,9 metrů a výšce 6,15 metrů. Její délka je 

1290 metrů. Štola byla v osmi cca třicetimetrových úsecích rozšířena na celou kalotu budoucího 

3PT. Tato rozšíření sloužila jako výhybny strojů a byla v nich prováděna i geodetická a 

geotechnická měření. Způsob provedení štoly se ukázal jako praktický z důvodu jednoduššího 

přístupu mechanismů, dále měla takto provedená štola i jistou stabilizační funkci a bylo také 

možné zachovat horní části jejího primárního ostění pro kalotu 3PT. 

   Levý dvoupruhový klesací tubus směr Lahovice (2PT) je projektován v délce cca 1620 metrů. 

Skládá se taktéž ze tří částí, od Sliveneckého portálu je to úsek  347,20 metrů hloubeného tunelu, 

úsek 1252,45 metrů raženého tunelu a úsek 20,0 metrů hloubeného tunelu před Lahovickým 

portálem. Průřez teoretickým výrubem TT NRTM 4 má plochu 103,00 m2, při šířce 13,35 metrů a 

výšce 8,70 metrů. Podrobný přehled obsahů ploch v m2 jednotlivých částí horizontálního členění 

realizovaných výrůbu obou tubusů je v tabulce 2.1. 

 
 obsahy ploch průřezů jednotlivými částmi ražených tunelů v horizontálním členění v m2 

TT 
NRTM 

průzkum-
ná štola 

kalota 
3PT 

jádro 
3PT 

invert 
3PT 

celkem 
3PT 

kalota 
2PT 

jádro 
2PT 

invert 
2PT 

celkem 
2PT 

5b 25,62 52,38 57,02 27,42 162,44 56,29 21,7 14,42 92,41 
5a 25,62 52,38 57,02 27,42 162,44 56,29 21,7 6,95 84,94 
4 24,69 50,66 58,04 - 133,39 56,29 30,16 - 86,45 
3 24,69 49,80 56,06 - 130,55 47,86 30,16 - 78,02 

 

Tabulka 2.1 - Přehled obsahů ploch (m2) dílčích výrubů tubusů a celých tubusů tunelu Lahovská. 
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3. Přehled přírodních poměrů širšího okolí 

   V této kapitole je podán podrobný popis zájmového území, tedy prostoru stavby tunelu 

Lahovská, z pohledu geomorfologie a několika oborů geologie. Především jde o začlenění 

zájmového území z hlediska regionální geologie a o strukturně petrologický a 

inženýrskogeologický (IG) popis jednotlivých geologických jednotek (souvrství) zastižených na 

trase tunelu. Dále je zde referováno o hydrogeologických poměrech území. 

 

3.1 Geomorfologické poměry 

   Podle geomorfologického členění území Hlavního města Prahy a jeho okolí (Balatka in Kovanda 

et al, 2001) náleží převážná část území, jímž prochází silniční tunel Lahovská, geomorfologickému 

celku Pražská plošina, přesněji jejímu okrsku Třebotovská plošina. Údolní svah řeky Berounky 

pod i nad Radotínskými portály tunelu náleží již geomorfologickému celku Hořovická 

pahorkatina, přesněji jejímu okrsku Řevnická brázda. Na obrázku 3.1 je znázorněna přibližná 

poloha tunelu Lahovská ve vztahu ke geomorfologickému členění Prahy a okolí. 

 

 
 

Obrázek 3.1 - Geomorfologické členění Prahy a okolí. Česká vysočina (provincie): Poberounská subprovincie: 

Brdská oblast: I - Pražská plošina (celek): I-1 Říčanská plošina (podcelek): I-1a Třebotovská plošina (okrsek), 

I-1b Uhříněveská plošina, I-1c Úvalská plošina, I-1d Pražská kotlina; I-2 Kladenská tabule: I-2a Hostivická 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 12 

tabule, I-2b Turská plošina, I-2c Zdibská plošina, I-2d Slánská tabule. II Křivoklátská vrchovina: II-1 

Zbirožská vrchovina: II-1a Chyňavská pahorkatina. III Hořovická pahorkatina: III-1 Ho řovická brázda: III-

1a Řevnická brázda; III-2 Karlštejnská vrchovina. IV Br dská vrchovina: IV-1 Hřebeny: IV-1a Kopaninská 

vrchovina. 

Česko-moravská subprovincie: Středočeská pahorkatina: V Benešovská pahorkatina: V-1 Dobříšská 

pahorkatina: V-1a Jílovská vrchovina, V-1b Strančická pahorkatina, V-1c Konopišťská pahorkatina, V-1d 

Jevanská pahorkatina. 

Česká tabule: Středočeská tabule: VI Středolabská tabule: VI-1 Mělnická kotlina: VI-1a Staroboleslavská 

kotlina; VI-2 Českobrodská tabule: VI-2a Kojetická pahorkatina, VI-2b Čakovická tabule. (Balatka in 

Kovanda et al, 2001) 

 

   Třebotovská plošina odpovídá geologicky centrální části Barrandienu (ordovik, silur, devon). 

Vyznačuje se poměrně silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem se zarovnanými povrchy, 

strukturními hřbítky a suky a hluboce zaříznutými údolími levostranných přítoků Vltavy a 

Berounky. 

   Řevnická brázda je výraznou strukturní sníženinou barrandienského směru (JZ-SV) na měkčích 

horninách ordoviku (převážně břidlicích). Brázdu, sledující sz. úpatí Hřebenů, přehlubuje široké 

údolí dolního toku Berounky (od Řevnic po soutok s Vltavou), s výrazně vyvinutými kvartérními 

říčními terasami téměř úplného systému (do relativní výšky kolem 80 m nad řekou). 

 

3.2 Geologické poměry 

(Chmelař et al, 2005, Urbanová et al, 2005) 

   Průzkumná štola Lahovská  a tunely Lahovská (pravý třípruhový stoupací tunel - součástí jeho 

kaloty je zmíněná průzkumná štola a levý dvoupruhový klesací tunel) prochází staro- 

paleozoickými horninami svrchního ordoviku a spodního i svrchního siluru Barrandienu, jež je 

klasickým areálem Bohemika (Chlupáč et al, 2002). Toto území leží v jihovýchodním křídle 

Pražské pánve, vrstvy mají generelní sklon k severozápadu. Zastižené horniny patří do jižního 

segmentu sedimentačního prostoru Pražské pánve, jižně od Kodského přesmyku. 

 

3.2.1 Kvartérní pokryvné útvary 

   Deluviální sedimenty – svahové hlíny a sutě překrývají v celé trase tunelů horniny skalního 

podloží. Jedná se o písčité hlíny až jíly písčité s úlomky matečných hornin. Mocnost písčitých a 

jílovitých sedimentů se pohybuje v průměru kolem 2-3 m. V okolí Radotínských portálů tunelu 
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jsou tyto sedimenty poměrně mocné (mocnost až 11 m). Směrem vzhůru po svahu se mocnost 

těchto deluviálních sedimentů postupně zmenšuje. 

 

3.2.2 Horniny skalního podkladu 

   Horniny předkvartérního podkladu spadají v zájmovém území do staršího paleozoika. 

Zastoupeny jsou horniny svrchního ordoviku a spodního i svrchního siluru. Jejich stáří se tedy 

pohybuje v intervalu 440 až 411 milionů let. Reprezentují je tato souvrství, rozdělená podle 

příslušných útvarů: 

 

Ordovik 

 

► Králodvorské souvrství (svrchní ordovik - kralodvor) tvoří jílovité břidlice, šedé až 

šedozelené, třída R3-R4, tence deskovité až laminované, neslídnaté nebo velmi jemně slídnaté, na 

povrchu snadno rozvětrávající na jílovité eluvium. Nejvyšší část králodvorského souvrství má 

charakter až šedých jílovců. 

 

► Kosovské souvrství (svrchní ordovik - kosov) představuje litologicky pestrý sled hornin od 

břidlic, prachovců, drob až po křemité pískovce. Na bázi souvrství byla zastižena cca 2 m mocná 

poloha hrubozrnných pískovců až slepenců, třída R3. Horninové typy se často střídají. Břidlice 

jsou jílovité, šedé až zelenošedé, třída R3, s laminovanou až tence deskovitou vrstevnatostí, silně 
slídnaté. Prachovce a pískovce jsou světle šedé až hnědé, třída R3, obvykle tlustě deskovitě až 

lavicovitě odlučné. V kosovských pískovcích se objevují křemenné žilky a povlaky na puklinách. 

Místy jsou v nich i vápnité partie s kalcitovými žilkami. 

 

Silur 

 

► Želkovické souvrství Liteňské skupiny (spodní silur - llandovery) tvoří prachovité břidlice 

s graptolity (mocnost až 7 m), černošedé, třída R4. V jeho nadloží je litohlavské souvrství. 

 

► Litohlavské souvrství Liteňské skupiny (spodní silur - llandovery) tvořené bazálním, asi 2 

m mocným světle zelenošedým jílovcem s vložkami černých graptolitových břidlic, třída R4. Nad 

ním pokračuje litohlavské souvrství střídáním zelenošedých jílovců a prachovců s vložkami 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 14 

černých graptolitových břidlic, třída R4 (celková mocnost litohlavského souvrství činí cca 4 m). 

Souvrství je zde ukončeno kontaktním dvorem intruzivního bazaltu o mocnosti až 0,5 m. Tvoří jej 

lavice kontaktně metamorfované břidlice s nepravidelnou žílou bazaltu. V nadloží této intruze ve 

staničení třípruhového tunelu (dále jen stt) 11.996 km pokračují přesmykem silně tektonicky 

prohnětené břidlice králodvorského souvrství. 

   Na ně navazuje Motolské souvrství Liteňské skupiny v podobě černošedých jílovitých 

graptolitových břidlic. Vulkanity jsou zastoupené bazaltem (diabasem), třída R2. V povrchové 

geologické mapě nebyly dosud tyto uvedené výskyty silurských vulkanitů zaznamenány. 

 

► Motolské souvrství Liteňské skupiny (spodní silur - wenlock) tvoří převážně bazální jílovité 

až jílovitoprachovité břidlice, šedočerné, třída R3, deskovitě až lavicovitě vrstevnaté s podřadnými 

polohami bituminózních vápenců, třída R2, deskovitě vrstevnatých. Sedimentaci 

spodnosilurských, stejně jako svrchnoordovických, hornin doprovází intenzivní kyzové zrudnění, 

břidlice jsou prosyceny sulfidy železa, které jsou jemně rozptýleny či vytvářejí čočky a žíly o 

mocnosti až několik centimetrů. Vulkanoklastika neboli polohy bazaltových tufů, respektive 

přesněji granulátů, jsou zelenošedé, třída R2, deskovitě až lavicovitě vrstevnaté. Granuláty jsou v 

tomto případě produkty granulace, tj. rozpadu horké a málo viskózní, do vody prudce vytékající 

lávy s určitým podílem plynů. Výplň mezer mezi jednotlivými fragmenty lávy tvoří kalcit. 

 

► Kopaninské souvrství (svrchní silur - ludlow) je faciálně velmi pestré. Je budováno buď 

střídáním vápnitých břidlic a vápenců nebo tufitickými jílovitými břidlicemi a bazaltovými tufy.  

V trase průzkumné štoly byly dokumentovány: jílovité břidlice, vápnité, (mírně zvětralé, navětralé 

– třída R4), zdravé, tmavě hnědošedé – třída R3, deskovitě vrstevnaté s vložkami mikritických 

vápenců, šedých, třída R2, deskovitě vrstevnatých. Dále jílovité tufitické břidlice, vápnité, tmavě 
hnědošedé, (zdravé - třída R3) s většími polohami bazaltových tufů (granulátů viz výše) o 

mocnosti 15 m, zelenošedých, třída R2, deskovitě až lavicovitě vrstevnatých. 

 

3.2.3 Tektonické poměry 

   Území je součástí barrandienského synklinoria směru severovýchod - jihozápad. Horniny jsou 

tektonicky porušené a prostoupené zlomovými a vrásovými poruchami (v podobě místy 

vyvlečených překocených vrás). Jedná se o synklinální vrásové struktury porušené liniemi 
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přesmykového charakteru a směrnými i příčnými zlomy. Podle tektonických pásem dochází 

k silnému porušení hornin. Břidlice jsou prohnětením drcené s tektonickými ohlazy. 

 

► Vrásová stavba - Staropaleozoické megasynklinorium má jednotnou stavbu. Vrásové 

struktury s přesmyky převládají právě v siluru – v úseku ražby byly dokumentovány plochy 

vrstevnatosti převážně s orientací spádnice 310 - 340/50°. Tedy generelně směr ploch JZ - SV se 

sklonem převážně 50 - 70° k SZ. 

 

► Zlomová stavba - Starší paleozoikum i svrchní proterozoikum jsou porušeny četnými 

zlomy různých směrů, nejdůležitější z nich probíhají přibližně od JZ k SV. Nejvýraznější poruchou 

v zájmovém území je synsedimentární Kodský zlom omezující segment silurské pánve na jihu. 

Hlavní směr zlomu je JZ - SV se sklonem 45 - 60° k SZ a v zájmovém území probíhá jižně od 

Lochkovského údolí - tedy ne v trase tunelů. Podobné orientace jako Kodský zlom jsou však další 

méně výrazné paralelní zlomy na rozhraní jednotlivých souvrství siluru, které se vyskytují např. na 

rozhraní bazaltového tufu a souvrství motolského. Jsou obvykle starší než příčné zlomy. Zlomy 

paralelní s vrstvami mají na dvou místech charakter přesmyku a dochází zde k opakování 

vrstevního sledu. Hojné jsou příčné zlomy orientované subparalelně s trasou SOKP 514, jejich 

směr je převážně SZ - JV (až Z - V). Jedná se o poklesy s brekciovitou výplní skládající se 

z střípků tektonicky podrcených břidlic a jílovité výplně. Podle příčných zlomů došlo místy 

k posunům bloků vrstev o vzdálenosti v řádu metrů, u břidlic s vyšší plasticitou doprovázených 

ohyby vrstev s vyvlečením podle zlomů. 

 

3.3 Hydrogeologické poměry 

   Povodí stavby má značnou rozlohu. Zasahuje jednak do prostoru mezi Lochkovem a Slivencem, 

a stavba také přeťala nad ní tekoucí vodoteč ve Slavičím údolím. Zájmové území má složitou 

stavbu jednak z hlediska strukturního, tak i z hlediska tektonické expozice, která není dosud 

jednotně interpretována. Průzkum měl proto význam jednak z hlediska aplikované geologie, ale i 

z hlediska základního výzkumu. Hydrogeologické poměry jsou v zájmovém území poměrně 
pestré, závislé na litologickém prostředí. 

   Zóna povrchového rozvolnění představuje hydrogeologicky bezvýznamné kvartérní sedimenty, 

hlouběji eluvia charakteru jílovitých a jílovito - písčitých hlín, hlouběji s úlomky zvětralé matečné 

horniny. Eluvium může dosahovat mocnosti až 9 metrů. Koeficient hydraulické vodivosti se 
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pohybuje v rozmezí od 10-7 do 10-9 m/s. Většina vodních zdrojů využívá zásoby soustředěné 

v zóně eluvií a v nejsvrchnějších, zvětralých částech horninového masivu. 

   Břidlice a prachovce doprovázené bazalty a jejich pyroklastiky jsou v nezvětralém stavu téměř 
nepropustné a přípovrchová silně zvětralá zóna má díky jílovitému charakteru zvětralin 

propustnost také velmi nízkou. Podstatně příznivější podmínky pro pohyb podzemních vod panují 

v hlouběji ležící zóně s vysokou intenzitou rozpukání. Směrem do hloubky se propustnost však 

opět snižuje a zvodně jsou zde vázány jen na výraznější tektonické linie. Střídání desek břidlic a 

vápenců vytváří díky značnému tektonickému porušení a chemickému zvětrávání krasově – 

puklinový kolektor. Příznivější hydrogeologické podmínky jsou v souvrstvích s křemitými 

pískovci a křemenci, kde je křehká hornina silně rozpukaná a je zde tedy předpoklad pro větší 

oběh podzemní vody. Kolektory jsou díky značně pestré geologické a tektonické stavbě území 

nesouvislé a s proměnlivými charakteristikami. Hladina podzemní vody se pohybuje mezi 4 až 10 

metry pod terénem a mocnost zvodnělého horizontu okolo 1 až 9 metrů. Koeficient hydraulické 

vodivosti se pohybuje v rozmezí od 10-4 do 10-9 m/s.  Chemicky jsou vody kalcium - sulfatické a 

tudíž velmi tvrdé. To je dáno obsahem pyritu a kalcitu v horninách, proto mohou být i agresivní. 

Zásoby vody jsou spíše malé, závisí přímo na srážkách, a jsou snadno narušitelné drenážním 

účinkem různých výkopů zasahujících do horninového prostředí. (Matula a Pašek, 1986; Chmelař, 
2005) 

    

3.4 Střety zájmů 

   Trasa hloubených tunelů prochází u Lochkovských portálů plošinou se zemědělskou půdou 

nejvyšších kategorií produkčního potenciálu a zároveň Přírodním parkem Radotínské údolí - 

Chuchelský háj. 
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4. Geologické mapování 

   Jedním z cílů této práce je vytvořit část souboru inženýrskogeologické (IG) dokumentace stavby 

tunelu prováděnou firmou PUDIS a.s. a to IG dokumentaci čeleb, IG mapy a řezy. Práce spočívala 

ve sběru geologických dat v terénu přímo při ražbách, přičemž dokumentace čeleb byla prováděna 

v obou tubusech tunelu nepřetržitě geology firmy PUDIS a.s. a autorem. Na geologické 

dokumentaci ražeb 2PT a 3PT jsem pracoval (jako geolog firmy PUDIS a.s.) celkem 13 měsíců 

s proměnlivou intenzitou, maximálně 180 hodin měsíčně. Dále ve zpracování značného počtu 

geologických dat, rozličné archivní i nové geologické dokumentace, pro účely vytvoření 

horizontálního inženýrskogeologického řezu vyraženou částí tunelů (důlní mapy) a vertikálního 

příčného IG řezu tzv. sdruženým geotechnickým profilem oběma tunely ve staničení sht 12.906 2 

km (163,8 m od Sliveneckého portálu ražených tunelů). 

 

4.1 Všeobecný úvod ke geologickému mapování 

   (Podle Pouby, 1959; Záruby a Mencla, 1974) 

   Geologická mapa je zmenšeným a generalizovaným obrazem geologické situace, znázorněným 

na vhodném topografickém podkladu. Zaneseme-li tedy různé horniny, souvrství, zlomy nebo jiné 

geologické zjevy, které lze pozorovat na zemském povrchu, do topografické mapy, dostaneme 

mapu geologickou. Z kartografického hlediska patří všechny geologické mapy k mapám 

doplňkovým, tj. mapám, v nichž je topografický podklad doplněn nějakými dalšími údaji.  

U geologických map je topografie doplněna nejčastěji údaji o rozšíření různých druhů hornin a 

geologických útvarů. U speciálních geologických map je kartografický podklad doplněn podle 

zaměření mapy ještě četnými dalšími geologickými údaji. 

 

   Nejčastěji se geologické mapy rozdělují buď podle měřítek topografického podkladu, nebo podle 

účelu, jemuž mají sloužit, anebo též podle metod, jichž bylo při geologickém mapování použito. 

Základním dělením povrchových geologických map je dělení podle účelu, jemu je pak podřízena 

jak mapovací technika, tak i zvolené měřítko. Můžeme však nalézt mnoho geologických map, 

které slouží několika účelům a poskytují mnohostranné informace, tyto mapy označujeme jako 

komplexní geologické mapy. Mezi účelové (téže speciální či specializované) geologické mapy 

patří mimo mnoha jiných i mapy inženýrskogeologické a důlní mapy geologické. Ke konstruování 

důlních map geologických se však jako podkladu používá map důlních. Zvláštní, zcela nedílnou a 

nenahraditelnou součástí geologické dokumentace jsou geologické profily nebo řezy.  
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4.1.1 Inženýrskogeologické mapy 

   IG mapy slouží k hodnocení terénu z hlediska pozemního nebo vodního stavitelství. Jsou 

zaměřeny hlavně na otázky únosnosti a stability terénu. Dávají však podklady pro plánování 

výstavby měst nebo různých objektů z hlediska ekonomického využití prostoru, ochrany vodních 

toků, cenných objektů, ochrany přírody atd. Inženýrskogeologická mapa musí tedy vycházet 

z dobré geologické mapy a má znázorňovat jak horniny předkvartérního podkladu, tak pokryvné 

útvary a jejich mocnosti. Tyto mapy musí dále srozumitelně vyjadřovat různé geodynamické jevy 

(sesuvy, erozní tvary, krasové jevy apod.) a hlavní hydrogeologické údaje. 

 

U staveb komunikačních je třeba: 

   1. Geologicky zmapovat široký pruh území, aby byl získán podklad pro nejekonomičtější průběh 

trasy. Při mapování je nutno vymezit sesuvná území a dále ta území, kde by výstavba 

projektovaného díla byla obtížná a nákladná. Přihlíží se k technickým vlastnostem (hlavně 
těžitelnosti) jak pokryvných útvarů, tak i skalního podkladu. Poněvadž horniny skalního podkladu 

jsou hůře rozpojitelné než povrchové útvary, je třeba stanovit hloubku povrchu pevného skalního 

podkladu. Pro výstavbu komunikačního díla mají velký význam i pozorování hydrogeologická, 

jako hloubka podzemní vody, prameny, zamokřená nebo zaplavovaná území apod.  

   2. Pro stanovení průběhu trasy podrobně geologicky zmapovat pruh cca ½ km široký podél trasy. 

Při mapování se řeší problémy spojené s výstavbou jednotlivých náspů, zářezů a objektů. 

   3. Geologickým mapováním odkrýt přírodní suroviny na výrobu opracovaného kamene i 

drceného štěrku. 

 

   Zvláštní charakter mají mapovací práce pro tunelové stavby. Mapování je nutno provádět co 

nejpečlivěji, neboť území nelze prosondovat tak hustě a tak hluboko, jak je zapotřebí pro poznání 

geologické stavby v úrovni trasy tunelu. 

   1. Mapuje se území, na němž vystupují horniny, které očekáváme v tunelu, i když výchozy jsou 

velmi vzdáleny od osy tunelu. Zvlášť pečlivě je třeba vymapovat zejména tektonické linie, které se 

v tunelu mohou projevit zvlášť nepříznivě, ať již podrcením hornin a většími tlaky, nebo 

soustředěným přítokem podzemní vody. Dále je nutno podrobně vymapovat rozsah starých 

hornických prací tak, aby bylo možné se jim při trasování tunelu buď vyhnout, nebo aby se při 
stavbě na ně pamatovalo. U hornin, jimiž bude tunel procházet, se snažíme přesně odhadnout 

razitelnost, aby bylo možno volit vhodnou tunelářskou pracovní metodu, primární i sekundární 

ostění. 
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   2. Dále je nutno zmapovat území omezené hydrogeologickými rozvodími, aby bylo možné 

stanovit množství vody, které bude přitékat do tunelu. Případně získat podklady pro náhradní 

vodovody apod. Je nutné se zabývat i chemickou povahou vody, zejména upozornit na výskyt vod 

škodlivých pro železobetonové konstrukce. 

   3. Mapováním je třeba nalézt a zajistit dostatečné zásoby stavebních hmot. Stálý a dostatečný 

přísun stavebních hmot může mít v takových tunelech zásadní význam pro hospodárnou výstavbu, 

dodržení technologických postupů a stanovených termínů. 

 

4.1.2 Důlní geologické mapy 

   Důlní geologické mapy mají za podklad mapy důlních chodeb. Geologická situace je v nich 

vyjádřena buď průmětem geologického obrazu ze zvolené roviny procházející důlní chodbou, nebo 

sklopeným obrazem geologických profilů (defilé) stěn důlních chodeb do horizontální roviny. 

Důlní mapy mají podle vyhlášky našich báňských úřadů obsahovat také značky pro důležité 

geologické zjevy, jako např. dislokace, poruchové zóny nebo soustředěné přítoky podzemních vod 

atp. Přesto však nemůžeme pokládat běžné důlní mapy za mapy geologické a některé druhy těchto 

map nemůžeme ani použít jako podklad pro sestavení důlní geologické mapy. Od geologické důlní 

mapy se vyžaduje, aby z větší části nahradila podrobný geologický popis ložiska. Proto musí 

znázorňovat tvar ložiska, jeho složení a tektonickou stavbu, situaci průzkumných geologických 

prací a rozmístění jednotlivých druhů surovin, údaje o výskytu důležitých minerálů, petrologii a 

tektoniku hornin, v nichž je ložisko uloženo, atd. Mnohé z těchto údajů jsou nezbytné pro správné 

řízení průzkumných a přípravných prací na ložisku nebo pro správné projektování a řízení těžby. 

Důlní geologické mapy se dělí dle měřítka na základní (1 : 1000 a 1 : 2000), přehledné (1 : 5000,  

1 : 10 000 - tzv. oblastní mapy a 1 :  20 000 - tzv. revírní mapy) a detailní (1 : 100 až 1 : 1000). 

Důlní geologická mapa konstruovaná pro tunelové stavby má poněkud jiný význam než 

v tradičním pojetí. Zaměřuje se především na GT problematiku, která je zásadní v otázkách 

výstavby tunelu, vztaženou k přesnému staničení trasy tunelu. Při konstrukci důlních geologických 

map se používají tyto tři hlavní metody: 

 

Metoda horizontálního průmětu 

   Jde o mapování stropu chodeb nebo průmětu geologických poměrů do roviny rovnoběžné 

s počvou kladené obvykle asi 1,5 metru nad ni - tedy zhruba do úrovně ramen mapujícího geologa. 

V klasickém pojetí ložiskové geologie je mapa kreslena z důvodu možnosti výpočtu zásob surovin 

do vodorovné roviny, a tudíž jsou v ní všechny ukloněné důlní chodby vlivem kolmého promítání 
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kratší než ve skutečnosti a tvary ploch jsou změněné. Tato metoda je v ložiskové geologii velmi 

rozšířená a oblíbená.  

 

Metoda vertikálního průmětu se sklápěním 

   Touto metodou mapujeme převážně ložiska se složitější geologickou stavbou a ložiska 

sedimentární, jde tzv. o zakreslování důlního defilé tedy boku důlní chodby do vertikální roviny, 

které se pak sklápí vedle půdorysu důlních chodeb - tvoří tedy souvislý pás podél důlní chodby.  

Je-li situace složitější kreslíme oba boky chodby, tak vzniká tzv. oboustranné defilé. Jednostranné 

defilé má však výhodu v tom, že můžeme na druhou stranu půdorysu chodby zaznamenávat další 

údaje o horninách apod. Metoda je velice jednoduchá a účelná, proto i velice  oblíbená. 

 

Metoda kombinovaná 

   Nejsložitější, časově nejnáročnější, ale nejpřesnější metodou je kombinace horizontálního i 

vertikálního průmětu. Vzniká tak poměrně složitý obraz geologické stavby důlní chodby v němž je 

složitější se orientovat. 

 

4.1.3 Geologické profily (řezy) 

   Geologické profily patří k nejdůležitějším dokladům geologického průzkumu a výzkumu. 

Představují zmenšený obraz geologické situace, jaká se objeví v myšlené rovině proložené svisle 

zemskou kůrou, resp. některou její částí. Podkladem pro sestrojení geologických profilů je buď 

geologická mapa nebo geologické vrty. Máme-li dostatečně hustou řadu vrtů nebo geologickou 

mapu, můžeme při dodržování zásad správné korelace vrstev (tj. správného navazování vrstev, 

které k sobě patří) sestavit velmi správný jednoznačný geologický profil. Metodika sestavování 

profilů z geologických map a geologických vrtů je poněkud odlišná, a proto bude vysvětlena každá 

zvlášť. 
 

Geologické profily sestavené z geologické mapy 

   Z každé geologické mapy je možno sestrojit geologický profil nebo skupinu profilů. Průběh 

vrstev v mapě, směrová a sklonová znaménka a správná klasifikace geologických jevů, které mapa 

zobrazuje, umožňují učinit si prostorovou představu o geologické situaci do určité hloubky země. 
Tato představa se dá vykreslit v řezu - tedy v ploše. Vychází se při tom ze známé geologické 

situace na povrchu země. Podle sklonů vrstev naměřených při geologickém mapování, víme kam 
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vrstva zapadá a jaký bude její průběh. Totéž platí pro žíly. Tělesa hlubinných hornin tvořící 

batolity, lakolity nebo jiné formy, mají vždy zákonitý tvar, který si lze alespoň přibližně představit. 

Můžeme tedy vždy sestrojit geologický profil, který bude logický a bude se méně nebo více blížit 

skutečnosti. 

   Při sestavování takového profilu geolog vždy vkládá do kresby svou ideu, a proto se tyto řezy 

označují jako profily ideové. Geologická představa může být však libovolná. Geologická mapa 

podle své úplnosti a přesnosti určuje buď jednoznačné řešení profilu, nebo umožňuje několik 

variant. V každém případě však všechny varianty, které jsou přípustné, musí být logické, tzn. že 

nesmí odporovat ani jednomu z faktů, které z mapy vyplývají. 

 

Geologické profily sestavené podle vrtů 

   K sestavení geologického profilu bez geologické mapy musíme mít nejméně dva vrty, které 

nejsou od sebe příliš vzdálené v závislosti na složitosti geologické stavby území. Správným 

propojením příslušných vrstev z obou vrtů získáme geologický profil. Konstrukce profilu pouze ze 

dvou vrtů je však vždy velmi subjektivní. K správnému řešení geologické situace je ve většině 
případů nezbytná geologická mapa. Vrty slouží pouze k ověření závěrů, které vyplývají 

z geologické mapy. Správný geologický profil lze sestavit z vrtů pouze tehdy, jsou li vrty seřazeny 

v linii nebo alespoň v pásmu a jsou dostatečně hustě vedle sebe. Linie vrtů může být přímá (vrty 

jsou seřazeny v přímce) nebo může být lomená (vrty jsou seřazeny v pásmu). Velmi záleží na 

hustotě vrtů. Čím jsou vrty blíže u sebe, tím máme bezpečnější podklady pro sestavení 

geologického profilu. Hustotu vrtů volíme podle geologické situace. V jednoduchých terénech 

stačí řidší síť vrtů, ve složitých terénech umisťujeme vrty těsněji vedle sebe podle potřeby. 

Řešíme-li některé složitější tektonické problémy, musíme řadu vrtů často podstatně zahustit. Vždy 

záleží na zkušenosti geologa a nelze příliš generalizovat. 

 

4.2 Metodika práce 

   Tato kapitola popisuje metody a pracovní postupy, kterými byly jednotlivé složky mapové IG 

dokumentace zpracovávány v rámci této diplomové práce.  

  

4.2.1 Podrobná inženýrskogeologická mapa (1 : 5000) 

   Podrobné IG mapy v měřítku 1 : 5000 území tunelů Lahovká byly zpracovány již v rámci IG 

mapování území velké Prahy pro potřeby Útvaru hlavního architekta města Praha. Zájmové území 
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spadá velmi těsně na tři až čtyři mapové listy. Mapovací práce na příslušných listech Praha 9-6, 

Praha 9-5, Praha 8-6 a Praha 8-5 probíhaly v období let 1972 až 1974. Na jejich odborném IG 

obsahu se podíleli R. Šarf a K. Pacák (Geoindustria n.p. Praha) a skalní podklad podklad skreslili 

V. Havlíček, I. Chlupáč a J. Kříž (ÚÚG Praha). Pro lepší orientaci v geologické situaci okolí 

stavby bylo nutné listy složit do mapy jediné. Mapové listy jsou již autory skresleny tak, aby na 

sebe geologická tělesa navazovala a proto má práce spočívala jen v tom složit je dohromady a 

přizpůsobit legendu. Mapové listy byly naskenovány a posléze upraveny pomocí grafických 

editorů Photoshop 7.0, CorelDRAW 9 a AutoCAD 2004 LT. S umístěním vrstvy s průběhem 

tunelů Lahovská do výsledné inženýskogeologické mapy mi pomohl Mgr. L. Síla. Výsledná mapa 

byla použita pro další mapovací práce - tvorba horizontálního IG řezu tzv. důlní mapy a IG 

příčného řezu. Zvláště posloužila k objasnění vzniku a vymezení míst s velmi hlubokým fosilním 

zvětráním jílovitých břidlic a vápenců (Matula a Pašek, 1986) kopaninského souvrství svrchního 

siluru, jehož vrstvy vystupují především v zářezu pro hloubené tunely u Lochkova a v prvních cca 

350 tm (od Sliveneckých portálů) obou tubusů raženého tunelu. Trasa tunelu zde prochází okrajem 

staré peneplenizované rovinaté plošiny do níž se hluboce zařezává Slavičí údolí, které ji ohraničuje 

ze dvou stran svými dílčími údolími a výběžky. Horniny skalního podkladu jsou zde hluboce 

zvětralé až do hloubek cca 15 metrů. Zvětrání je v těchto hloubkách někdy až silné W4, to platí 

především blíže k okrajům plošiny. S postupným zahlubováním tunelů pod povrch a větší 

vzdáleností od erozních údolí je zvětrání hornin méně intenzivní. Dále musím poznamenat, že 

dokumentace geologického prostředí zastiženého v tunelech poskytla dostatek poznatků na to, aby 

mohla být na příslušných IG mapách Prahy do budoucna upravena vrstva skalního podkladu. Byly 

zjištěny mnohé nové poznatky z oblastí petrologie, statigrafie, tektonické stavby území a 

hydrogeologie. Tento úkol nebyl pro jeho značnou složitost a časovou náročnost v rámci této práce 

řešen. Původní inženýrskogeologické mapy jsou i přes pochopitelné nepřesnosti velice dobrým 

zdrojem řady zásadních informací podstatných pro úkoly IG spojené se stavbou tunelu.  Tato mapa 

je přílohou č.1 této práce 

 

4.2.2 Inženýrskogeologická dokumentace čela výrubu 

   Neprodleně po vyražení dalšího záběru je každá čelba geologem skreslena do podoby 

vertikálního příčného geologického řezu nově vyraženou částí tunelu do tzv. geotechnického 

pasportu záběru, nebo také geotechnického dokumentačního listu záběru. V horizontálním členění 

můžeme mít pro stejný příhradový rám tzv. bretex (stejné staničení) až tři GT pasporty, a to pro 
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kalotu, jádro a případně i invert. Řez je veden vždy ve staničení nově stavěného bretexu. Skresleny 

jsou zde zároveň i dva geologické řezy podélné, vedené vertikálně při bocích tunelu, které 

dokumentují průběh hornin v odhalených bocích výrubu. V případě nutnosti jsou skresleny i řezy 

vedené dnem a stropem výrubu. Geotechnický pasport záběru obsahuje všechna důležitá 

geotechnická data získaná geologem na místě, přisouzená konkrétnímu staničení tunelu tedy 

konkrétnímu bretexu osazenému v rámci primárního ostění tunelu. Hlavním smyslem tvorby 

geotechnického pasportu je vydat pokyny pro postup prací v dalším záběru, které jsou směrodatné 

pro stavaře. Geologická služba tedy zajišťuje především prognózu vývoje geologické situace pro 

technicky správnou, bezpečnou a ekonomickou realizaci dalšího záběru. V tomto smyslu obsahuje 

takový GT pasport na stavbě 514 počet bodů Tesařova klasifikačního systému horninového 

prostředí pro tunelování tzv. QTS. Počet bodů QTS je vypočítán okamžitě a to na základě nutných 

doplňujících dat získaných geologem v novém výrubu. Na základě počtu bodů QTS je budoucí 

záběr zatříděn do technické třídy (dále jen TT) NRTM s určitými dalšími specifikacemi v rámci 

příslušné TT NRTM. 

   Dalším důležitým účelem tvorby GT pasportu je ověřit správnost prognózy vydané na základě 
dat z předchozího záběru, a také nasbíraná data archivovat pro řešení dalších možných úloh (příp. 

komplikací), které se mohou dodatečně ještě vyskytnout. V neposlední řadě je pasport podkladem i 

pro kalkulaci ceny materiálu a práce dodavatelem stavby investorovi. Dále slouží soubor GT 

pasportů jako hlavní podklad pro tvorbu horizontálního IG řezu, tzv. důlní mapy. Stejně důležitý je 

pro tvorbu IG vertikálních podélných řezů vedených v trase tunelů, a samozřejmě i pro tvorbu 

každého  příčného IG řezu tunely a horninovým masívem v okolí tunelů. 

   Jako podklad pro výpočet QTS a popis charakteristik horninového masivu dle ČSN 72 1001 jsou 

získávána tato data: počet systémů ploch nespojitosti, měření orientace ploch nespojitosti a 

zlomových struktur - tedy určení jejich směru a sklonu, dále rozteč (rozestup), velikost rozevření, 

průběžnost, drsnost, výplň, propustnost, pevnost horniny přímo v ploše nespojitosti a  velikost 

horninových bloků jimi oddělených. Dále jsou v GT pasportu informace hydrogeologického 

charakteru, u soustředěných přítoků se měří jejich vydatnost v litrech za sekundu,  pořizována je 

samozřejmě fotodokumentace, a geologem je prováděna i dokumentace nadvýlomů a doporučen 

způsob jejich sanování. Tato geologicko - geotechnická dokumentace čeleb byla pravidelně 
zpracovávána v digitální formě, ihned předávána na stavbě a posléze umísťována do databáze, 

která je zpřístupněná všem zainteresovaným stranám. Na měření v úpadně ražené části průzkumné 

štoly se podíleli v období 18.3 - 18.11. 2004 zaměstnanci PUDIS a.s. jmenovitě Dr. Radovan 

Chmelař, Zdeněk Lukáš, Mgr. Libor Síla a Jiří Šich. Na ražbách tunelu, které byly v celé trase 
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prováděny úpadně, dokumentaci prováděli taktéž zaměstnanci PUDIS a.s. jmenovitě Ondřej 

Běhal, Jakub Diart, Dr. Radovan Chmelař, Mgr. Mirek Kolařík, Zdeněk Lukáš, Andrej Przybyla, 

Mgr. Libor Síla, Jiří Šich, Jakub Urban, dále jako výpomoc i zaměstnanci SG Geotechnika a.s. a 

SGS s.r.o. 

    Jednotlivé GT pasporty  z úpadní ražby průzkumné štoly a ražby 3PT a 2PT tubusů tunelu jsou 

uvedeny v příloze č. 2 této práce. Jde o pasporty blízké staničení 184 mpš, 165 tm 3PT a 163.53 tm 

2PT, které přísluší sdruženému příčnému GT profilu v sht 12.906 km. Z úpadní ražby průzkumné 

štoly jsou to č. 20.153, 20.154, 20.155 a z dobírky na kalotu 3PT č. 20.189 a 20.190. Z ražby jádra 

3PT č. 32.02.067, 32.02.068, 32.02.069. Z ražby kaloty 2PT jsou to č. 31.01.133, 31.01.134, 

31.01.135 a z ražby jádra 2PT č. 31.02.066, 31.02.067, 31.02.068. 

    Dále jsou do přílohy č.2 vybrány některé z pasportů (ty tvoří odhadem 5% z počtu mnou na 

stavbě vypracovaných pasportů), které jsem zpracovával na stavbě osobně v rámci výkonu 

geologické služby, jsou to z ražby kaloty 3PT č. 32.01.005, 32.01.089, 32.01.165, 32.01.166, 

32.01.343, 32.01.344, 32.01.510, 32.01.218 (Z. Topinka) a z ražby jádra 3PT č. 32.02.095, 

32.02.424L. Dále z ražby kaloty 2PT jsou to č. 31.01.121, 31.01.169, 31.01.214, 31.01.217, 

31.01.781, 31.01.790 (L. Síla), 31.01.791, 31.01.803, 31.01.804, 31.01.805, 31.01.812 a z ražby 

jádra 2PT č. 31.02.113, 31.02.114. 

 

4.2.3 Horizontální IG řez tunelem Lahovská – důlní mapa (1 : 500) 

   Důlní mapa ražených částí 2PT a 3PT v měřítku 1 : 500 zahrnuje cca 375 m hlavní trasy tunelu 

od lochkovských ražených portálů ve směru ražby (proti staničení). V tomto úseku byly vyraženy i 

dvě tunelové propojky (propojka č. 5 a č. 6), které oba tubusy vzájemně propojují. Celkem tedy 

řez zahrnuje cca 783 m podzemních chodeb. Mapuje tedy širší okolí numerickým modelem 

studovaného řezu situovaného v sht 12.906 km. Ražba na tomto úseku probíhala v obou tubusech 

tunelu úpadně. Řez je veden v úrovni počvy kalot obou tubusů tunelu a tudíž ne ve zcela 

horizontální rovině, rovina řezu je mírně ukloněna k východu v závislosti na klesající niveletě 
obou tubusů tunelu. Ani počvy kalot tubusů nebyly realizovány ve stejné horizontální rovině, je 

mezi nimi určitý menší výškový rozdíl odpovídající cca jednomu metru. Důlní mapa byla 

sestrojena metodou horizontálního průmětu, přičemž geologická situace nebyla promítnuta do 

horizontální roviny, vzdálenosti tudíž nejsou nijak zkreslené a odpovídají reálně zastiženým 

geologickým poměrům na počvě kalot obou tubusů tunelu. V tunelových propojkách je rovina 

řezu vedena také v úrovni počvy kalot tubusů a není tedy horizontální. K sestavení důlní mapy byl 

využit obsáhlý soubor GT pasportů čel jednotlivých dílčích výrubů (čela štoly, čela kalot i čela 
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tunelových propojek), který byl postupně pořízen přímo při ražbách štoly, obou tubusů a propojek, 

což bylo již popsáno v kapitole 4.2.2. Mapa byla do finální verze zpracována pomocí grafického 

softwaru AutoCAD 2007 za použití podkladů od projektanta tunelu, jímž byla firma Valbek s r.o. 

   V celé délce mapy byly zastiženy horniny Kopaninského souvrství siluru reprezentované 

jílovitými vápnitými břidlicemi s místy četnými vložkami vápenců. Dále byly v mapě zastiženy i 

masivní bazalty a jejich tufy, které místy proráží po vrstevnatosti břidlic a náleží stejnému 

souvrství. Horninový masiv byl místy detailně tektonicky provrásněn, tak že se směr a úklon 

vrstev na šířce kaloty 3PT místy změnil až šestkrát, často byl též intenzivně tektonicky porušen 

četnými zlomovými liniemi různé šířky a s různou výplní. Horniny byly zastiženy v různých 

stupních zvětrání od silně zvětralých při portálech po zdravé hlouběji v masivu. Důlní mapa je 

přílohou č. 3 této práce.  

 

4.2.4 Příčný IG řez sdruženým GT profilem tunelu Lahovská v sht 12.906 km 

   Příčný řez v měřítku 1 : 100 byl sestaven za pomoci podrobné IG mapy v měřítku 1 : 5000 

zájmového území o níž bylo referováno v kapitole 4.2.1, dále na základě upřesňujících dat 

získaných podrobným GT průzkumem (ražbou průzkumné štoly a geologickými vrty v linii řezu) a 

z poznatků získaných během ražby obou tubusů tunelu. Linie řezu je dlouhá 90 m, dosahuje 

hloubky až 31 m pod terén a je kolmá na hlavní trasu stavby, kterou protíná ve staničení 12.906 

km. Řez prochází oběma tubusy tunelu (v 165. tm 3PT a 163,5. tm 2PT od sliveneckých ražených 

portálů) ve směru přibližně sever - jih. Linie řezu je vyznačená v důlní mapě popsané v kapitole 

4.2.3. Řez byl do finální verze zpracován pomocí grafického softwaru AutoCAD 2007. Jsou v něm 

zachyceny kromě deluviálních sedimentů kvartérního pokryvu při povrchu především horniny 

Kopaninského souvrství siluru, reprezentované jílovitými vápnitými břidlicemi s vložkami 

mikritických vápenců. Horniny předkvartérního podkladu jsou zastiženy ve všech stupních 

zvětrání od zcela rozložených po zdravé. Horninový masiv byl v tomto řezu detailně tektonicky 

provrásněn, tak že se směr a úklon vrstev na šířce kaloty 3PT změnil třikrát, zhruba v ose 3PT byl 

zastižen velmi ostře vyvlečený vrchol vrás, který měl téměř charakter tektonické poruchy s výplní 

drcené horniny. Při tvorbě tohoto řezu jsem si vzal za úkol zachytit přesně i průběh vrás, jak byl 

zastižen ražbou.  Příčný řez tunelem je přílohou č. 4 této práce. 
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5. Geologické průzkumné práce a GT monitoring 

   V této kapitole je v podobě stručného přehledu pojednáno o provedených průzkumných IG 

pracích a o GT monitoringu prováděném v rámci podrobných IG průzkumných prací, tedy ražby 

průzkumné štoly Lahovská. Kapitola je zařazena především proto, že výsledky mnohých z těchto 

měření byly použity pro výstavbu numerického modelu ražby štoly i obou tubusů tunelu ve 

sdruženém GT profilu v sht 12.906 km (tj. 165 tm 3PT). Měření, která byla  prováděna na tomto 

profilu, jsou tudíž popsána detailněji v i s jejich podrobnějšími výsledky. Výsledky GT 

monitoringu jsou hlavním zdrojem dat pro správnou kalibraci numerického modelu a jediným 

nástrojem pro ověření výsledků modelu. Dále byla některá z těchto dat použita i pro sestavení 

geologických řezů uvedených již na konci kapitoly 4. 

   GT monitoring je též na každé ražbě tunelu prováděné dle zásad NRTM hlavním ukazatelem 

správnosti použitého technologického postupu či dostatečnosti instalovaného primárního 

vystrojení. Začne li některá ze složek GT monitoringu v průběhu ražby vykazovat nějaké 

nepředpokládané změny v podobě například nárůstu deformací primárního ostění nebo 

nadměrného sedání horninového masivu a terénu nad tunelem, jsou na inkriminovaných místech 

tunelu okamžitě prováděna opatření pro stabilizaci pohybů, která mohou podle charakteru pohybů 

spočívat například v dodatečném kotvení do horninového masivu, přidání vrstvy stříkaného 

betonu, uzavření dna protiklenbou atp. 

   Jak již bylo řečeno výše budou v této kapitole popsány průzkumné práce a GT monitoring 

prováděný v ražby průzkumné štoly Lahovská na nichž byl vystavěn matematický model. 

V každém z bodů bude příslušné měření nejdříve krátce shrnuto v rámci celého úseku průzkumné 

štoly a dále bude zvláštní pozornost věnována pracím provedeným v prostoru blízkém 

numerickým modelem studovanému sdruženému GT profilu v sht 12.906 km. Tento profil byl 

veden kolmo na podélnou osu štoly (směr cca S – J) nad výhybnou č. 8. a dále na jih nad budoucí 

sousední 2PT. Pro lepší orientaci uvádím přehled staničení sdruženého GT profilu (č. 2), jelikož je 

nutné rozlišovat staničení průzkumné štoly, staničení hlavní trasy komunikace, staničení 3PT a 

staničení 2PT: 

- spš 12.935 km (= 184 m PS od Sliveneckého raženého portálu průzkumné štoly) 

- stt 12.941 096 km (= 165 tm 3PT od Sliveneckého raženého portálu) 

- sdt 12.900 110 km (= 163,53 tm 2PT od Sliveneckého raženého portálu) 

- sht 12.906 2 km (= 163,8 m od Sliveneckého raženého portálu) 
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Obrázek 5.1 – Situace vrtů EV-1 (24_01), EV-2 (24_02) a EV-3 (24_03) na sdruženém GT profilu ve staničení 

sht 12.906 km, pro geologický popis, presiometrické zkoušky a extenzometrická měření. Dále jsou zde 

znázorněny nivelační body profilu G13  a body P1 - P4 na terénu. (Chmelař, 2005) 

 
Monitoring v úseku sdruženého GT profilu č. 2 lze rozdělit do dvou etap: 

   První etapu představuje monitoring ražby průzkumné štoly v období 4-11/2004. Ten sestává 

z devíti bodového nivelačního profilu G13 (18_02) a dále třech jádrových vrtů EV-1 (24_01),  

EV-2 (24_02) a EV-3 (24_03) pro geologický popis, zkoušky laboratoře mechaniky hornin, 
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presiometrické zkoušky a extenzometrická měření. V blízkém spš 12.938 km byl odvrtán šesti 

vrtový vějíř pro geologický popis, zkoušky laboratoře mechaniky hornin a presiometrické zkoušky 

z podzemí. Další součástí monitoringu byl profil č. 54 (22.11) pro konvergenční měření pomocí 

pěti bodů upevněných do primárního ostění na stropu a stěnách štoly, posléze přestrojených do 

boků kaloty 3PT. 

 

 
 

Obrázek 5.2 – Schéma vrtů EV-1 (24_01), EV-2 (24_02) a EV-3 (24_03) na sdruženém GT profilu ve staničení 

sht 12.906 km, pro geologický popis, presiometrické zkoušky a extenzometrická měření. (Chmelař, 2005) 

 
   Druhá etapa monitoringu byla spojena již s ražbou kaloty a jádra 2PT, a jádra 3PT v období 

12/2006 – 6/2008. Nivelační profil na terénu nemohl být z technických důvodů rozšířen nad 2PT a 

z původního profilu G13 (18_02) bylo nutné vypustit dva krajní body na severu a jeden krajní bod 

na jihu, byl tedy redukován na šest bodů. Proto byl v tomto staničení v 2PT osazen jen pětibodový 

profil pro konvergenční měření č. 21.11. Nad 2PT není tedy možné porovnávat výsledky 

numerického modelu s jiným měřením než konvergenčním. V 3PT byl doplněn konvergenční 

profil 22.11 (č. 54) o další dva body na bocích jádra a byl tedy finálně tvořen sedmi body.  

   Výhybna č. 8 (ostění bylo instalováno dle TT NRTM 5a) byla oproti výhybnám dalším ražena 

atypicky. Nejprve jako průzkumná štola o průřezu cca 25 m2, která byla posléze rozšířena 
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dobíráním boků na výhybnu o velikosti kaloty 3PT. To umožnilo porovnat vertikální deformace 

ostění průzkumné štoly a kaloty 3PT. Za reprezentativní byl brán sdružený GT profil v spš 

12.935 km. Extenzometrický profil nad výhybnou č. 8, nivelační profil G13 na terénu, společně s 

nivelačními body na povrchu terénu v ose štoly P1 až P4 a konvergenčním profilem kvg č. 54 

tvořil komplexní monitoring odezvy horninového masivu na ražbu výhybny, koncipované už jako 

kalota budoucího 3PT. Maximální vertikální deformace primárního ostění výhybny tj. 19 mm (u 

výrubu výhyben převažovaly vertikální deformace nad deformacemi horizontálními) byly cca 4 až 

6 x větší než vertikální deformace štoly tj. 3 - 4 mm a to i za zkoušených podmínek, kdy druhá 

vrstva stříkaného betonu byla nanášena později (deformace primárního ostění se ustalovaly již u 

zajištění výrubu s jednou vrstvou stříkaného betonu). To potvrdilo i měření na extenzometrech z 

povrchu.  

   Z výsledků dokumentace, těchto měření a zkoušek byly sestaveny IG popisy, tabulky směrných 

normových GT charakteristik a popis chování horninového masivu při ražbě pro kvazihomogenní 

horninové celky v okolí výhybny č. 8. Tato data byla použita pro výstavbu numerického modelu. 

Přehledné tabulky shrnující charakteristiky kvazihomogenních horninových celků č. 2 a č. 4 

(Chmelař, 2005) jsou součástí přílohy č. 5 této práce. 

 

   V rámci geologických průzkumných prací a GT monitoringu ražby štoly byla prováděna 

následující měření : 

• geologické a geotechnické sledování výrubu 

• jádrové vrty pro geologický popis 

• presiometrické zkoušky ve vrtech 

• laboratorní zkoušky mechaniky skalních hornin  

• geodetické sledování deformací povrchu terénu 

• konvergenční měření 

• extenzometrická měření ve vrtech 

• inklinometrická měření ve vrtech 

• sledování objektů nadzemní zástavby 

• zkoušky únosnosti kotev  

• zkoušky kvality betonu 

• hydrogeologický monitoring 
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5.1 Geologické a GT sledování výrubu 

   Toto měření bylo již podrobně rozebráno v kapitole 4.2.2 pod názvem Inženýrskogeologická 

dokumentace čela výrubu. Tyto práce byly prováděny geologickou službou při ražbách a jejich 

výsledkem jsou GT pasporty zahrnující všechna v podzemí dokumentovaná data. Tyto GT 

pasporty blízké sht 12.906 km, které přísluší sdruženému GT profilu uvádím v příloze č. 2 této 

práce. Z úpadní ražby průzkumné štoly jsou to GT pasporty č. 20.153, 20.154, 20.155 a z dobírky 

na kalotu 3PT č. 20.189 a 20.190. Z ražby jádra 3PT č. 32.02.067, 32.02.068, 32.02.069. Z ražby 

kaloty 2PT jsou to č. 31.01.133, 31.01.134, 31.01.135 a z ražby jádra 2PT č. 31.02.066, 31.02.067, 

31.02.068. Viz též kapitola 4.2.2 Inženýrskogeologická dokumentace čela výrubu. S jejich pomocí 

byl také skreslen příčný geologický řez sdruženým GT profilem tunelu Lahovská v sht 12.906  km, 

který je přílohou č. 4 této práce. 

 

5.2 Jádrové vrty pro geologický popis 

   V rámci podrobného IG průzkumu byly vrtné práce prováděny za různými účely a to jak 

z povrchu tak z podzemí. Z povrchu byly hloubeny vrty pro presiometrické zkoušky, 

extenzometrická měření, inklinometrii a hydrogeologický monitoring. Z podzemí byly hloubeny 

vrty pro presiometrické zkoušky a dokonce i pro extenzometrii. Každý hloubený vrt byl 

geologicky popsán pro dokreslení poznatků o geologické stavbě. Z některých vrtů byly též 

odebrány charakteristické vzorky hornin a na nich byly prováděny laboratorní zkoušky mechaniky 

hornin. (Chmelař, 2005; Urbanová, 2005) 

   Na sdruženém GT profilu č. 2 byly odvrtány tři jádrové vrty z povrchu terénu. EV-1 (24_01) nad 

osou kaloty 3PT hluboký 9,5 m, EV-2 (24_02) hluboký 14 m, situovaný cca 2 m severně od boku 

kaloty 3PT, nad geotechnickou rozrážkou R2, která ovšem nebyla realizována. Dále vrt EV-3 

(24_03) cca 2 m jižně od boku kaloty 3PT, který byl hluboký 18 m. Tyto vrty jsou znázorněny na 

obrázcích 5.1 a 5.2. Vrtání probíhalo kvůli současnému provádění presiometrických zkoušek po 

etážích. Ve všech těchto vrtech byly pod cca 1,8 m mocnou vrstvou deluviálních písků jílovitých 

zastiženy detailně provrásněné, tektonicky prohnětené, jílovíté vápnité břidlice s vložkami 

mikritických vápenců, Kopaniského souvrství siluru. Horniny skalního podkladu byly zastiženy 

v různých stupních zvětrání od rozložených (zcela zvětralých) W5 blízko povrchu terénu až 

k zdravým W1 v hloubce cca 15,5 m pod terénem. 

   Geologický popis byl pořízen i u všech šesti vrtů presiometrického vějíře VP2 situovaného ve 

výhybně č. 8 v spš 12.938 km, tedy tři metry západně od sdruženého GT profilu. Vrty byly 
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průměrně 10 m dlouhé a byly odvrtány pod různými úhly (dovrchně, horizontálně i vertikálně) 
z již vyražené výhybny č. 8. Jejich rozmístění a přesná délka je patrná z obrázku 5.3. V těchto 

vrtech byla zastižena téměř obdobná geologická kompozice, jako v již výše zmíněných vrtech 

extenzometrických, s tím rozdílem, že tyto vrty dosáhly z výhybny č. 8 nejdál cca 4,5 m pod 

povrch terénu. 

   Na základě dokumentačních listů všech výše zmíněných vrtů byl sestaven příčný vertikální 

geologický řez vedený sdruženým GT profilem v sht 12.906 km, který je přílohou č. 4 této práce. 

Všechny zmiňované vrty jsou zobrazeny také na něm.  

 

5.3 Presiometrické zkoušky ve vrtech 

   V úseku průzkumné štoly, který byl ražen úpadně, byla uskutečněna rozsáhlá série 

presiometrických měření v podzemí, zaměřených na vyšetření pevnostních a přetvárných 

vlastností horninového masivu po ražbě štoly a výhyben ve všech základních typech geologického 

prostředí na trase, především kvůli celkově nízkému nadloží štoly v tomto úseku. Bylo realizováno 

celkem pět vějířů s dvěma až šesti presiometrickými vrty, většinou ve výhybnách (profil kaloty 

budoucího 3PT). Z naměřených hodnot byl dobře patrný vliv značně anisotropního horninového 

prostředí, střídání jílovitých břidlic s deskami vápenců (kopaninské souvrství, silur) a také vliv 

směrem k povrchu se zvyšujícího stupně zvětrání. S postupným zahlubováním se tunelu pod 

povrch (rostoucí mocnost nadloží) se úměrně zvyšovaly i presiometrické charakteristiky. 

   Kromě zkoušek v podzemí byla ještě před ražbou realizována série presiometrických měření ve 

třech extenzometrických vrtech z povrchu, umístěných na sdruženém GT profilu v sht 12.906 km. 

Z těchto zkoušek byly získány presiometrické charakteristiky horninového masivu neovlivněného 

ražbou, které posloužily i pro pozdější srovnání s hodnotami měřenými ve vrtech z podzemí po 

ražbě.  V části štoly ražené dovrchně byla presiometrická měření prováděna střídměji a to 

především v prostoru výhybny č. 2. Zkoušky byly prováděny standardní a modifikovanou 

metodou, aparaturou MÉNARD typu GA ∅ 58, respektive 74 mm. Těmito zkouškami je získán 

především presiometrický modul přetvárnosti - Edef,p a dále presiometrický modul pružnosti Ep. 

(Chmelař, 2005; Urbanová, 2005) 

   Před započetím ražeb byly na sdruženném GT profilu č. 2 provedeny presiometrické zkoušky ve 

třech vertikálních jádrových extenzometrických vrtech EV-1 (24_01), EV-2 (24_02) a EV-3 

(24_03) hloubených z povrchu. Jejich rozmístění a hloubka je patrná z obrázků 5.1 a 5.2. Zkoušky 

byly vzhledem k nutnosti nenarušení okolního horninového prostředí vrtů prováděny okamžitě po 

vyhloubení pro zkoušku požadované etáže. Po provedení zkoušky byl vrt prohlouben na další 
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požadovanou etáž. V těchto vrtech s celkovou metráží 41,5 m bylo provedeno celkem 10 zkoušek. 

Hodnoty presiometrických charakteristik zjištěné v extenzometrických vrtech velmi dobře 

odpovídaly povaze geologického prostředí zkoušených materiálů – jílovitých břidlic s vložkami 

vápenců (Kopaninské souvrství, silur) i jejich stupni navětrání a hustotě diskontinuit. I přes malý 

počet realizovaných zkoušek v jednotlivých vrtech vykazují hlavní presiometrické charakteristiky 

zjevnou závislost na hloubce uložení (tzn. i stupni zvětrání) a směrem do hloubky se zřetelně 
zvyšují. 

 

 
 

Obrázek 5. 3 – Schéma rozmístění vrtů J-1 až J-6 presiometrického vějíře VP2 v spš 12.938 km v prostoru 

 výhybny č. 8 průzkumné štoly Lahovská. 

  

   Po rozšíření štoly na kalotu 3PT byl 3 m západně od sdruženého GT profilu ve spš 12.938 km 

odvrtán šesti vrtový vějíř VP2 s vrty J-1, J-2, J-3, J-4, J-5 a J-6. Jejich rozmístění a délka je patrná 

z obrázku 5.3. V každém z vrtů byly v různých etážích postupně během vrtání prováděny 

presiometrické zkoušky pro zjištění deformačních charakteristik rozvolněného horninového 

masivu po ražbě kaloty 3PT. V těchto vrtech o celkové metráži 60 m bylo provedeno celkem 60 

zkoušek. Naměřené hodnoty presiometrických charakteristik vějíře VP2 (viz tabulka 5.1) velmi 

dobře odpovídají geologické povaze, aktuálnímu stupni zvětrání a hustotě diskontinuit 

horninového masivu. Velmi anizotropnímu prostředí se střídáním jílovitých vápnitých břidlic 

s vložkami pevnějších vápenců (Kopaninské souvrství, silur). Ve výsledcích zkoušek vějíře VP2 

se částečně projevuje i vliv výšky nadloží, zatím co pevnost vlastní horninové hmoty (vápence, 
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břidlice), ověřená laboratorními zkouškami, je v místě vějíře VP2 jen nezřetelně nižší než u vějíře 

VP3, který byl odvrtán v prostoru výhybny č. 7 (spš 12.810 a 12.790 km) tedy v místě s vyšším 

nadložím, jsou rozdíly presiometrických charakteristik v místech obou vějířů ještě dosti výrazné, 

ovlivněné zejména vyšší hustotou diskontinuit v oblasti s nižší mocností nadloží (vějíř VP2). 

Pokles presiometrických charakteristik se vzrůstajícím stupněm navětrání a hustou diskontinuit 

směrem k povrchu je u dovrchně orientovaných vrtů velmi zřetelný a zkouškami tak byly ověřeny 

i geotechnické vlastnosti horninového masivu s vyšším stupněm zvětrání v nadloží štoly i 

budoucích tunelů, který nebyl v čelbách štoly zastižen. 

V tabulce 5.1 jsou porovnány výsledky presiometrických zkoušek ve sdruženém geotechnickém 

profilu (spš 12.935 km), realizovaných z povrchu v předstihu ražby, s výsledky zkoušek ve vrtech 

presiometrického vějíře VP2, situovaného záměrně v téměř shodném staničení (spš 12.938 km): 

 

 

Tabulka 5.1 - Porovnání presiometrických charakteristik horninového masivu před a po ražbě (Chmelař, 2005) 

 

   Z uvedených výsledků je zřejmé, že u navětralé až silně zvětralé břidlice, vyskytující se v místě 
sdruženého profilu v nadloží štoly a budoucích tunelů, není zřetelně patrná tendence k rozvolnění 

horninového masivu a zhoršení jeho deformačních charakteristik v důsledku ražby – hodnoty 

presiometrických modulů zjištěných po ražbě jsou srovnatelné nebo i vyšší než před ražbou. 

Vysoká hodnota modulu u zdravé horniny (Edef,p = 672 MPa), zastižené z povrchu pouze jedinou 

zkouškou na dně vrtu v úrovni počvy štoly, je ovlivněna přítomností hojných pevnějších vložek 

vápence, představuje singulární odchylku (velmi blízkou horní hranici intervalu modulů zjištěných 

ve vrtech vějíře VP2) a rovněž neindikuje eventuální rozvolnění horniny ražbou štoly. (Chmelař, 
2005) 
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5.4 Laboratorní zkoušky mechaniky skalních hornin 

   V průběhu ražeb štoly byly na čele v intervalu cca 25 m odebírány charakteristické vzorky 

zastižených hornin. Vzorky hornin byly odebírány též z radiálních vějířů jádrových vrtů pro 

presiometrická měření, z vrtů pro extenzometry ve sdruženém GT profilu a vějíři 
extenzometrických vrtů ve výhybně č. 2. Na opracovaných vrtných jádrech (válcích) a 

pravidelných blocích horniny (hranoly, krychle) byla mimo základních fyzikálních vlastností 

(vlhkost, objemová hmotnost, pórovitost a stupeň nasycení) stanovena pevnost v prostém tlaku a 

modul přetvárnosti. Dále byla zjišťována pevnost v příčném tahu. U vybraných vzorků 

charakteristických typů hornin byly vyšetřeny i další důležité charakteristiky podstatné pro 

stanovení těžitelnosti a výběr rozpojovací techniky, což představovalo realizaci zkoušek 

abrazivnosti a stanovení obsahu křemene, spojených s petrografickým rozborem. (Chmelař, 2005; 

Urbanová, 2005) 

   Na sdruženém GT profilu byly ze svislého extenzometrického vrtu EV-3 (24_01) a z vrtů J-1, 

J-2, J-3, J-4, J-5 a J-6 presiometrického vějíře VP2 odebrány charakteristické vzorky hornin pro 

laboratorní zkoušky mechaniky hornin. Další dva vzorky hornin byly odebrány na začátku a konci 

výhybny č. 8 na příslušných čelbách během ražeb a to v spš 12.946 km a v spš 12.926 km. 

Výsledky provedených zkoušek na jednotlivých vzorcích jsou uvedeny v tabulkách 5.2 5.3 a 5.4. 

V prostoru výhybny č. 8 převládaly jílovité vápnité břidlice nad vložkami pevných mikritických a 

krystalických vápenců (Kopaninské souvrství, silur). Klasifikace se pohybuje ve třídách pevnosti 

R3 až R5 u zdravých až silně zvětralých břidlic resp. R2 a R3 u zdravých a navětralých vápenců. 

(Chmelař, 2005) 

 

 
Tabulka 5.2 - Výsledky laboratorních zkoušek mechaniky hornin na vzorku z vrtu EV-3 (Chmelař, 2005) 
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Tabulka 5.3 - Výsledky laboratorních zkoušek mechaniky hornin na vzorcích z čelby PS v prostoru výhybny č. 
8 (Chmelař, 2005) 

 

5.5 Geodetické sledování deformací povrchu terénu 

   Geodetické sledování představuje důležitou součást netechnického monitoringu při ražbě 
metodou NRTM, zvláště při ražbě s nízkým nadložím, které je především nad částí štoly ražené 

úpadně. Měření poklesu povrchu území nad štolou bylo sledováno na třinácti příčných tří až 

desetibodových nivelačních profilech a v prostoru výhybny č. 8 ještě čtyřmi body na podélné ose 

štoly. Na těchto profilech bylo možno sledovat vývoj podélné deformační vlny při ražbě 
průzkumné štoly a vývoj příčné poklesové kotliny. Nejdelší profily dosahovaly celkového rozpětí 
až 135 m a přesto někdy nezachytily úplný rozsah příčné poklesové kotliny. Měření byla 

prováděna v závislosti na postupu ražeb a to před zahájením ražby, při čele 10 m před profilem, při 
průchodu ražby pod profilem a dále jako konvergenční měření. Poslední měření bylo provedeno 

po dokončení ražby štoly. Výškové sledování se provádělo metodou přesné nivelace digitálním 

nivelačním přístrojem Na 3003. Celkové vertikální deformace byly po ukončení ražby převážně 
velmi malé nebo malé. Maximální naměřené hodnoty po dokončení ražeb byly registrovány na 

profilu nad osou výhybny č. 8 a to 20 mm. Větší deformace zde souvisí s nízkou mocností nadloží 

okolo 11 m a s tím souvisejícími vyššími stupni zvětrání nadložních hornin. Výhybna byla též 

ražena odlišně než ostatní a s odvážnějším postupem vystrojení. Další tři měřičské body byly 

osazeny na Lahovickém portálu štoly a byl sledován jejich pohyb ve 3D. Výsledky měření byly 

interpretovány jako grafy časového vývoje poklesu povrchu terénu a jako příčné profily 

znázorňující příčnou poklesovou kotlinu. Výsledky byly bezprostředně po měření vkládány do 

databázové aplikace Barab a prezentovány na internetu. (Chmelař, 2005; Urbanová, 2005) 
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Tabulka 5.4 - Výsledky laboratorních zkoušek mechaniky hornin na vzorcích odebraných z vrtů J-1 až J-6 

presiometrického vějíře VP2 v spš 12.938 km. (Chmelař, 2005) 

 

   V prostoru výhybny č.8 bylo sledování povrchu terénu realizováno pomocí dvou na sebe 

kolmých konvergenčních profilů, přičemž devíti bodový profil G13 byl příčný, na sdruženém GT 

profilu ve spš 12.935 km a byl tvořen stabilizovanými nivelačními body niv1 - niv9. Zachycoval 

vývoj příčné poklesové kotliny při průchodu ražby štoly a později výhybny č. 8 tímto staničením.       
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   Druhý čtyřbodový profil vedený podélnou osou štoly a budoucího 3PT, tvořený body P1 - P4 byl 

na něj kolmý a zachycoval vývoj podélné poklesové vlny při ražbě štoly i výhybny č. 8. Oba tyto 

profily jsou znázorněny na obrázku 5.1. 

Shrnutí výsledků měření sedání na příčném profilu G13 (viz. tabulka 5.5): 

   - Ražba průzkumné štoly vyvolala maximální pokles v ose štoly 3,4 mm. Poklesová kotlina byla 

nesouměrná - rozšiřovala s k jihu. Šířka poklesové kotliny zde byla 30 m od osy štoly. 

   - Následná ražba výhybny č. 8 (o velikosti kaloty 3PT) vyvolala maximální pokles v ose 

výhybny 20,0 mm. Po extrapolaci byla šíře poklesové kotliny odhadnuta na cca 40 m od osy štoly. 

   - Při porovnání poklesů v ose štoly při ražbě průzkumné štoly a kaloty 3PT docházíme k závěru, 

že poklesy vyvolané kalotou třípruhového tunelu jsou v ose výhybny cca 4 až 6 x větší než poklesy 

vyvolané ražbou štoly. 

   - Ražba jádra 3PT  proběhla s téměř 3,5 letým zpožděním za ražbou kaloty 3PT a vyvolala na 

ose 3PT maximální pokles 25,6 mm. 

Celkový výstup měření na nivelačním profilu G13 (18.02) je přílohou č.6 této práce. 

 

Nivelační profil G13 (18_02) nad výhybnou č. 8 v spš 12.935 km resp. sht 12.906 km 

č. bodu ražba 
štoly a kaloty 3PT 

niv 1 
(231307) 

niv 2 
(231306) 

niv 3 
(231305) 

niv 4 
(231313) 

niv 5 
(231304) 

niv 6 
(231312) 

niv 7 
(231303) 

niv 8 
(231302) 

niv 9 
(231301) 

vzdálenost bodu 
od osy 3PT 

30 m 20 m 10 m 5 m 0 m 5 m  10 m 20 m 30 m 

maximální pokles 
štola 

- 0,4 mm - 1,5 mm - 1,8 mm - 2,3 mm - 3,4 mm - 2,7 mm - 2,1 mm - 0,8 mm 0,2 mm 

maximální pokles 
kalota 3PT 

- 3,0 mm - 6,6 mm - 7,9 mm - 14,9 mm - 20,0 mm - 16,3 mm - 8,5 mm - 2,7 mm - 3,5 mm 

č. bodu ražba 
jádra 3PT 

zrušen zrušen 
niv 3 

(180202) 
niv 4 

(180203) 
niv 5 

(180204) 
niv 6 

(180205) 
niv 7 

(180206) 
niv 8 

(180207) 
zrušen 

maximální pokles 
jádro 3PT 

zrušen zrušen - 11,9 mm - 24,4 mm - 25,6 mm - 23,2 mm - 12,2 mm - 18,0 mm zrušen 

 

Tabulka 5.5 - Výsledné vertikální sednutí bodů nivelačního profilu G13 (18_02) na terénu v spš 12.938 km a sht 

12.906 km po jednotlivých fázích ražby (Chmelař, 2005) 

 

Shrnutí výsledků měření na podélném čtyřbodovém profilu (body P1 - P4): 

Obdobné výsledky dávají jednobodové profily P2 a P3 nad osou výhybny č. 8 (viz tabulka 5.6). 

Poklesy po ražbě štoly a následně výhybny č. 8 jsou cca 4 až 6 x větší než poklesy po ražbě štoly.  

(Chmelař, 2005) 
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Tabulka 5.6 - Výsledné vertikální sednutí nivelačních bodů na podélné ose výhybny č. 8 (kaloty 3PT) na terénu 

po vyražení štoly a rozšíření na kalotu. * body P1 a P4 nejsou nad výhybnou č.8, ale v její blízkosti 14 m před a 

8 m za ní, ** body P2 a P3 jsou nad výhybnou č. 8. (Chmelař, 2005) 

 

5.6 Konvergenční měření 

   Konvergenční měření slouží ke stanovení deformací primárního ostění raženého podzemního 

díla na základě měření vzdálenosti pevných bodů osazených v příčném profilu na stěnách výrubu. 

Představuje nejdůležitější a základní typ z komplexu monitorovacích prací a je nezbytnou součástí 

technologie NRTM. Jeho největší výhodou je možnost rychlého porovnání předpokládaných 

hodnot deformací výrubu s hodnotami skutečnými, včetně sledování časového průběhu a 

ustalování deformací. Při eventuálním zjištění výraznějších rozdílů mezi předpokládanými 

a skutečnými deformacemi jsou zjištěné výsledky podkladem pro operativní změny technologie či 
úpravy výstroje podzemního díla. 

   V celé štole bylo postupně osazeno 65 většinou pětibodových konvergnečních profilů. Rozestup 

mezi nimi byl, až na několik výjimek, 20 metrů. Vlastní měření se realizovalo optickými 

automatickými stanicemi Leica TCA 2003 s přesností metody do 1 mm. Konvergence byly 

měřeny jako absolutní, a vyhodnocovány byly svislé a vodorovné posuny. Výsledky byly 

bezprostředně po měření vkládány do databázové aplikace Barab a prezentovány na internetu. 

Měření byla prováděna v závislosti na postupu ražby a to takto: vzdálenost čelby 0 – 10 m od 

profilu po 24 hodinách, vzdálenost čelby 10 – 20 m od profilu po 48 hodinách, vzdálenost čelby  

20 – 40 m od profilu po 96 hodinách a dál podle trendu vývoje deformací. V průzkumné štole se 

očekávaly posuny konvergenčních bodů dle realizační projektové dokumentace, což odpovídalo 

též varovným stavům: v technologických třídách 2 a 3 do 20 mm, v technologické třídě 4 do 

30 mm, v technologické třídě 5a do 40 mm. Ve výhybnách, se předpokládaly následující posuny 

konvergenčních bodů: v technologických třídách 2 a 3 do 30 mm, v technologické třídě 4 do 

50 mm, v technologické třídě 5a do 80 mm. V části štoly ražené úpadně nebyly varovné stavy 

v žádném z případů překročeny. Vertikální deformace dosáhly maximálních hodnot ve výhybně 
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č. 8 na bodu 01 a to 19 mm. Ve štole průřezu cca 25 m2 byly měřeny zpravidla 3 – 6 × menší 

deformace než ve výhybnách. Oproti tomu na dovrchně ražené části  došlo ke kritické situaci v 

oblasti výhybny č.1 (spš cca 11.950 km), která byla ražena na plný profil kaloty budoucího 3PT.  

V této oblasti na konvergenčním profilu 12 došlo k překročení varovného stavu v TT NRTM 4 

(významné byly zejména svislé deformace – sedání bodů 01 a 02 dosáhlo až 63 resp. 70 mm). 

Přijatými technologickými opatřeními byl nepříznivý vývoj konvergencí na tomto profilu 

zastaven. K mírnému překročení varovného stavu došlo i na konvergenčním profilu 27  

(spš 12.355 km), kde byly významné hlavně příčné posuny směrem do štoly - tzv. svírání patek, na 

bodech 04 a 05 dosáhly deformace cca 26 mm. Na ostatních konvergenčních profilech došlo 

k poměrně rychlému ustálení konvergencí. (Chmelař, 2005; Urbanová, 2005) 

   V prostoru budoucí výhybny č. 8 byly instalovány tři konvergenční profily č.91 (spš 12.925 km), 

č. 54 (spš 12.934 km) a č.55 (spš 12.945 km). Profily byly pětibodové, přičemž při rozšíření štoly 

na kalotu 3PT byly vždy čtyři body z boků štoly přestrojeny do boků kaloty, zůstal jen bod na 

stopě štoly v ose kaloty. Maximální vertikální deformace výhybny č. 8 (kaloty 3PT)  tj. 19 mm  

(u výrubu výhyben převažovaly vertikální deformace nad deformacemi horizontálními) byly  

cca 4 až 6 krát větší než vertikální deformace štoly tj. 3 - 4 mm a to i za zkoušených podmínek, 

kdy druhá vrstva stříkaného betonu byla nanášena později (deformace primárního ostění se 

ustalovaly již u zajištění výrubu s 1 vrstvou stříkaného betonu). To potvrdilo i měření na 

extenzometrech z povrchu. Maximální vertikální a horizontální deformace naměřené 

na konvergenčních profilech v prostoru výhybny č. 8 po ražbě štoly a kaloty 3PT shrnuje tabulka 

5.7. (Chmelař, 2005) 

 

Kvg. profily v prostoru výhybny č. 8 - max. deformace po ražbě štoly a kaloty 

maximální deformace označení 
kvg. profilu 

staničení 
průzk. štoly vertikální horizontální 

poznámka 

55 12.945 km (3) 12 mm 13 / 3 mm   
54 12.934 km (3) 19 mm 8 / 5 mm sdružený GT profil 
91 12.925 km (4) 16 mm 2 / 3 mm nový vložený profil 

 

Tabulka 5.7 – Přehled maximálních deformací na konvergenčních profilech v prostoru výhybny č. 8 po ražbě 
štoly (x) a kaloty 3PT.  U horizontální deformace jsou uvedeny odděleně max. deformace průzkumné štoly / 

kaloty 3PT: např  2/3 mm. (Chmelař, 2005) 

 

Celkový výstup měření na konvergenčním profilu č. 54 (22.11) je přílohou č.7 této práce. 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 40 

5.7 Extenzometrická měření ve vrtech 

   Extenzometrická měření mohou (narozdíl od měření konvergenčních) indikovat i deformace 

časově předcházející průchodu čela výrubu a tím umožní předvídat deformace nadloží v různých 

úrovních nad výrubem tunelu či štoly. Jsou zdrojem důležitých hodnot pro statické výpočty a 

inverzní analýzy. Měření byla prováděna celkem na šesti extenzometrech osazených do vrtů. 

Odečet byl prováděn digitálním měřidlem s přesností měření 0,01 mm. Zhlaví každého 

extenzometru bylo opatřeno geodetickou značkou a současně s měřením pohybu kotev 

jednotlivých stupňů byla prováděna její nivelace. Největší deformace zaznamenala podle 

očekávání kotva 9,5m na (EJ-1 24_01) umístěná cca 1m nad primárním ostěním na ose štoly a to 

cca 4,5 mm po průchodu štoly průřezu cca 25 m2 a cca 24,7 mm po rozšíření štoly na výhybnu o 

velikosti kaloty 3PT. Na části štoly ražené úpadně to byly tři vertikální vrty s různou délkou, které 

byly situovány na příčném sdruženého GT profilu v sht 12.906 km nad výhybnu č. 8, kde určily 

deformace vznikající vlivem změny napjatosti horniny v okolí výrubu a přenášející se až na 

povrch terénu. Na části štoly ražené dovrchně bylo vzhledem k velké mocnosti nadloží zvoleno 

osazení tří pětistupňových extenzometrů v 15 m vrtech do stropu částečně vystrojené štoly o 

průřezu cca 25 m2 (v spš 12.091 km) a to pro sledování deformací a vývoje horninové klenby 

v masivu nad v zápětí raženou výhybnou č. 2, ta vznikla dobráním boků štoly. Tyto extemzometry 

prokázaly vývoj horninové klenby nad výrubem a to s maximální deformací na zhlaví (J-E3) 

11,3 mm. Jejich měření však bylo pravděpodobně na některých vyšších úrovních kotev zatíženo 

blíže nezjištěnou chybou. (Chmelař, 2005; Urbanová, 2005) 

   Extenzometrický profil ve staničení sht 12.906 km sestával ze tří vertikálních vrtů EV-1 (24_01), 

EV-2 (24_02) a EV-3 (24_03), osazených víceetážovými extenzometry. 

 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 41 

 
Obrázek 5.4 – Schéma rozmístění kotev extenzometrů instalovaných ve vrtech EV-1, EV-2 a EV-3 v spš 12.935 

km v prostoru výhybny č. 8 průzkumné štoly Lahovská. (Chmelař, 2005) 

 
   Rozmístění extenzometrů je patrné z obrázku 5.1. Úrovně jednotlivých kotev extenzometrů jsou 

patrné z obrázků 5.2 a 5.4. Délka extenzometrů byla navržena tak, aby zachytily i vertikální 

deformace vyvolané pozdější ražbou jádra 3PT. Výsledky měření (maximální vertikální 

deformace) jednotlivých kotev extenzometrů po průchodu čela průzkumné štoly pod profilem a po 

jejím rozšíření na výhybnu č.8 (kalotu 3PT) jsou patrné z tabulek 5.8 a 5.9. Z naměřených hodnot 

je patrné, že vertikální deformace v horninovém masivu způsobené ražbou kaloty 3PT jsou  

cca 4 až 6x větší než u předešlé ražby průzkumné štoly. Zóna snížených napětí (v rámci 

sekundární napjatosti) je pouze 4,5 m nad stropem v ose kaloty výhybny, což vypovídá o tom, že i 

při mocnosti nadloží cca 11 m dochází k částečnému překlenutí vyztuženého výrubu cca 16 m 

široké kaloty 3PT horninovou klenbou. (Chmelař, 2005) Kompletní výstupní tabulky z celého  

(v období 05/2004 - 07/2008) měření extenzometrů EV-1 (24_01), EV-2 (24_02) a EV-3 (24_03) 

jsou součástí přílohy č. 8 této práce. 
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Tabulka 5.8 - Výsledky měření (max. vertikální deformace) v jednotlivých úrovních extenzometrů ve 

sdruženém profilu spš 12.935 km po průchodu ražby průzkumné štoly k 11.6.2004 (Chmelař, 2005). 

 

 
Přehledné tabulky geotechnických charakteristik kvazihomogenních celků č.2 a č.4 (tato data byla 

použita při výsatvbě matematického modelu ve sdruženém GT řezu č. 2) jsou uvedeny samostatně 
jako příloha č. 5 této práce. 

 

 
Tabulka 5.9 - Výsledky měření (max. vertikální deformace) v jednotlivých úrovních extenzometrů ve 

sdruženém profilu spš 12.935 km po průchodu ražby průzkumné štoly a následné ražby výhybny č. 8 o velikosti 

kaloty 3PT (Chmelař, 2005). 

 

5.8 Inklinometrická měření 

   Ve spš 11.981 km poblíž vodárny Strážovská byl v horninovém pilíři mezi budoucími tunely 

odvrtán 63 m hluboký geologický vrt, který byl vystrojen pro inklinometrickou sondu. Po projití 
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štoly okolo vrtu nebyly naměřeny prakticky žádné horizontální deformace, měřené hodnoty se 

pohybovaly na hranici přesnosti měření použité aparatury. (Urbanová, 2005) 

 

5.9 Sledování objektů nadzemní zástavby 

   Nad plánovanou trasou štoly se nachází tyto objekty nadzemní zástavby (ve směru proti 

staničení trasy): objekt ČOV, obytné domy a chatky v zahrádkářské kolonii Lahovská (části ulic 

K Višňovce, Otěšínská a Sobětická), vodovodní potrubí DN 1200 a DN 900, a objekt vodárny.  

U všech těchto objektů byla před zahájením ražeb provedena pasportizace, zhodnocení jejich 

stavebně – technického stavu a byl stanoven způsob jejich sledování. Byly na nich osazeny 

měřičské body, na nichž probíhala geodetická měření, nejintenzivněji v době, kdy ražba probíhala 

v jejich těsné blízkosti. Tyto body byly v budoucnu využity i pro monitoring ražeb tunelů. Součástí 

monitoringu bylo i sledování deformací jejich konstrukcí deformetry, které byly osazeny přímo  

na zjištěné trhliny. Na žádném z objektů nebyly nakonec zjištěny žádné závažné poruchy 

zapříčiněné ražbou. (Chmelař, 2005; Urbanová, 2005; Zmítko, 2005) 

 

5.10 Zkoušky únosnosti kotev 

   Tato měření zajišťoval dodavatel stavebních prací Metrostav a.s.. Zkoušky kotev (svorníků) byly 

prováděny namátkově po celé trase štoly certifikovaným tahometrem typu TORO 2 na kotvách 

typu SN 25 4 m, HUS 3 m a 4 m, IBO 4 m a 8 m. Kotvy v úseku úpadní ražby vykazovaly 

nosnosti v intervalu od 370 do 400 bar a byly všechny vyhodnoceny jako vyhovující. V úseku 

dovrchní ražby bylo jako vyhovující vyhodnoceno jen cca 79% testovaných kotev. (Chmelař, 
2005; Urbanová, 2005; Zmítko, 2005) 

 

5.11 Zkoušky kvality betonu 

   Tyto zkoušky zajišťoval také dodavatel stavebních prací. Byly prováděny namátkově po celé 

trase štoly těmito metodami měření: penetrační jehla, HILTI tester a jádrové vývrty pro zjištění 

pevnosti v prostém tlaku. Všechny provedené zkoušky vyhodnotily beton ostění jako vyhovující. 

(Chmelař, 2005; Urbanová, 2005) 

 
5.12 Hydrogeologický monitoring 

   Na obou částech stavby (úpadní a dovrchní) byl kontinuálně monitorován pokles hladiny 

podzemní vody a vývoj depresní kotliny v hydrogeologických vrtech a v mnoha soukromých 
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studnách na okolních pozemcích v závislosti na postupu ražeb. Dále byl Parshallovým žlabem 

měřen a elektronicky zaznamenáván odtok vody (podzemní i technologické) v l/s u obou portálů 

štoly a průběžně byly odebírány vzorky vody k chemickému rozboru. Průměrný celkový 

dokumentovaný odtok se pohyboval okolo 2 l/s na každém z portálů. Přítoky na čele výrubů byly 

dokumentovány okamžitě geologickou službou.  

   Niveleta úpadně ražené části štoly byla před ražbou, až na Lochkovskou připortálovou část, 

prakticky v celé délce pod hladinou podzemní vody. Zvodeň zde byla vázána na puklinový 

kolektor ve zvětralých zónách skalního podloží silurských hornin. Hladina podzemní vody tedy 

kopírovala do jisté míry terén. V okolí Lochkovského portálu se vyskytuje krasovo – puklinový 

kolektor značně tektonicky postižený. Transmisivita zjištěná na vrtech HJ 28 a HJ 29 (z předešlé 

fáze geotechnického průzkumu) kolísá v rozmezí 6,94 × 10-6 až 4,8 × 10-5 m2/s. Směrem k V  

se objevují starší horniny zastoupené jílovitými břidlicemi, které jsou  prostoupené diabasy a jejich 

pyroklastiky. Tyto horniny jsou puklinovým kolektorem se zvýšenou propustností v zóně 
povrchového rozpojení. Jejich propustnost kolísá v širokých mezích cca 10-6 až 10-4 řádu 

transmisivity se značným rozptylem. Jílovité produkty větrání vydatně omezují puklinovou 

propustnost, takže se lze běžně setkat s propustnostmi nižšími. Vydatnost přítoků na čele výrubu 

průzkumné štoly dosahovala většinou řádově 0,X l/s, ve zvodnělých slabě tektonicky porušeném 

úseku v spš 12.720 - 12.715 km až 2 l/s. Přítoky do průzkumné štoly byly vždy v souvislosti  

s rozpukáním doprovázejícím tektonické struktury. Největší přítoky byly registrovány v posledním 

úseku před prorážkou do dovrchně raženého úseku. V délce několik desítek metrů, byly při hranici 

mezi stavbami zastiženy jílovité a vápnité břidlice motolského souvrství, mírně tektonicky 

porušené a silně zvodnělé. Drénované množství registrované při portálu úpadní ražby 

Parshallovým žlabem přesáhlo 6,3 l/s - žlab přetekl. Výron podzemních vod doprovázel rozsáhlý a 

masivní pokles hladin v oblasti přičleněné k ražbě dovrchní od portálu Radotín. Zaniklo tedy 

několik monitorovaných zdrojů a současně započal strmý pokles hladiny na vrtu HG4 – vodárna 

(dovrchní ražba). Poklesy hladiny podzemní vody se objevily zejména v prostoru dovrchní ražby. 

Depresní kotlina dosáhla pravděpodobně značných rozměrů. Po prorážce mezi dovrchní a úpadní 

ražbou průzkumné štoly se stal drenážní účinek obou staveb na režim podzemních vod nedělitelný. 

(Ovčarov in Chmelař, 2005) 

   V prostoru výhybny č. 8 byly přítoky vody při ražbě štoly i samotné výhybny velmi malé a 

nesoustředěné. 
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6. Numerický model příčného GT profilu v sht 12.906 km 

   Dalším důležitým vytknutým cílem práce bylo zpracovat numerický model (matematický model) 

chování horninového masivu v interakci s ražbami tunelů. Úloha byla řešena pomocí 

geotechnického softwaru, využívajícího metodu konečných prvků, Plaxis version 8. Výpočty byly 

provedeny ve 2D na příčném řezu sdruženým GT profilem tunelu Lahovská v sht 12.906 km. 

Délka studovaného profilu byla zvolena 130 m s proměnlivou výškou podle sklonu terénu od 

43,7 m na severním okraji po 41 m na jižním okraji profilu. Mocnost nadloží nad vrcholem kaloty 

3PT je cca 10,97 m a nad vrcholem kaloty 2PT je cca 10,7 m. Průmět studovaného řezu  

do situačního plánku stavby č. 514 je na obrázku 6.1. V profilu je zastoupen kvartérní pokryv o 

průměrné mocnosti cca 2 m tvořený deluviálními sedimenty (písek jílovitý) a předkvartérní 

podklad tvořený jílovitými vápnitými břidlicemi s vložkami mikritických vápenců kopaninského 

souvrství siluru. Horninový masiv je v profilu silně tektonicky postižen respektive detailně 
provrásněn a s hloubkou pod povrchem se rychle mění stupeň jeho zvětrání od zcela zvětralého 

W5 těsně pod kvartérními deluvii až po zdravý W1 v jádrech tunelových tubusů. S hloubkou se 

tudíž výrazně mění i mechanické vlastnosti horniny. 

 

 
Obrázek 6.1 - Přehledná situace stavby č. 514 s vyznačením studovaného příčného řezu v spš 12.935 km (sht 

12.906 km) v ražené části tunelu Lahovská. 

 

   Chování horninového masivu bylo v modelu popsáno pomocí základního Mohr - Coulombova 

konstitučního modelu. 3D efekty byly ve výpočtu simulovány pomocí tzv. β-metody.   

   Výpočtová data modelu jsou srovnávána s výsledky geotechnického monitoringu, který byl 

popsán v kapitole 5. Proces přípravy výpočtů, samotné počítání a jeho výsledky přinesl mnohé 
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hodnotné poznatky jednak z oblasti postupu práce s použitým softwarem, tak i s modelováním 

NRTM tunelu velkého průřezu ve skalních horninách pomocí jednoduchého Mohr – Coulombova 

konstitučního modelu. 

 

 
Obrázek 6.2 - Ražba průzkumné štoly,; výhybna č. 8 s předraženou průzkumnou štolou v spš 12.935 km (sht 

12.906 km). 

 

6.1 Metoda konečných prvků a geotechnický software Plaxis version 8.0 

 

6.1.1 Metoda konečných prvků (MKP) 

   MKP (Turner et al., 1956 a http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_Element_Method) je numerická 

metoda sloužící k simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, atd. na 

vytvořeném modelu. Její princip spočívá v diskretizaci (rozdělení) spojitého kontinua do určitého 

(konečného) počtu lehce matematicky definovatelných prvků (ve 2D často trojúhelníků), přičemž 

zjišťované parametry jsou určovány v jednotlivých uzlových bodech takto vzniklé sítě. 
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Z matematického hlediska je metoda konečných prvků (MKP) používána pro nalezení 

aproximovaného řešení parciálních diferenciálních rovnic i integrálních rovnic (např. rovnice 

vedení tepla). Postup řešení je založen jednak na úplné eliminaci diferenciální rovnice (stacionární 

úlohy), nebo na převedení parciálních diferenciálních rovnic na ekvivalentní obyčejnou 

diferenciální rovnici, jež je následně řešena standardními postupy jako např. metodou konečných 

diferencí a další. Při řešení parciálních diferenciálních rovnic je základním krokem sestavení 

rovnice, která aproximuje řešenou rovnici a která je numericky stabilní ve smyslu, že chyby ve 

vstupních datech a pomocných výpočtech se neakumulují a nevedou tak k nesmyslným 

výsledkům. Existuje celá řada možných postupů, všechny s určitými výhodami i nevýhodami. 

Metoda konečných prvků je rozumnou volbou pro řešení parciálních diferenciálních rovnic na 

složitých oblastech (jakými jsou např. automobily či potrubní rozvody) nebo v případě kdy 

požadovaná přesnost se mění po celé oblasti řešení. Například při simulaci průběhu deformací 

kolem tunelové trouby je mnohem důležitější dosáhnout přesné predikce v blízkém okolí trouby a 

terénu nad ní něž v oblastech od ní poněkud více vzdálených, to je požadavek, který je právě 
dosažitelný metodou konečných prvků. 

MKP je užívána především pro kontrolu již navržených zařízení, nebo pro stanovení kritického 

(nejnamáhanějšího) místa konstrukce, zájmového objektu. Ačkoliv jsou principy této metody 

známy již delší dobu, k jejímu masovému využití došlo teprve s nástupem moderní výpočetní 

techniky. 

 

6.1.2 Geotechnický software Plaxis version 8.0 

   Numerická analýza byla prováděna pomocí holandského geotechnického software Plaxis version 

8 (www.plaxis.nl). Tento program je založen na metodě konečných prvků a je přímo zaměřen na 

analýzu stability a deformací geotechnických konstrukcí. Program umožňuje použití různých 

konstitučních modelů pro různé horninové materiály. Pro řešení této úlohy byl zvolen klasický 

ideálně plastický Mohr - Coulombův konstituční model. 

   Plaxis se skládá z těchto základních procesorů: preprocesor zvaný INPUT, který slouží 

k vytvoření geometrie úlohy, k zadání parametrů geomateriálů a kontrukčních prvků studované 

geotechnické konstrukce. Také se zde stanovují okrajové podmínky úlohy. Dále je nutné pomocí 

volby INITIAL CONDITIONS zadat úroveň hladiny podzemní vody ve studovaném horninovém 

prostředí a vygenerovat jí vyvozený tlak a také počáteční napětí v hornině. Tím je definován 

výchozí stav úlohy pro výpočet. 
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   Úloha se dále zpracovává v procesoru zvaném CALCULATIONS, který slouží pro samotný 

výpočet úlohy. Ten nabízí velmi praktickou možnost budovat geotechnickou konstrukci po částech 

tzv. STAGED CONSTRUCTION, což je přímo šité na míru pro tunel budovaný pomocí NRTM. 

Jednotlivé části tunelu jsou deaktivovány (odtěžovány) postupně a je u nich i postupně aktivována 

primární výztuž a případně přidána i prokotvená zóna. V závislosti na fázi je možné příslušně 
snižovat i hladinu podzemní vody a upravovat tím tlak vody jí vyvozený. Trojrozměrné efekty na 

čele výrubu jsou do dvojrozměrného výpočtu deformací zavedeny pomocí počítání ve všech 

fázích, kdy je odtěžena část tunelu (tedy fázích bez primární výztuže odtěžené části),  

s ∑ Mstage < 1, čímž jsou do výpočtu včleněny zásady tzv. β-metody, o které je podrobněji 
referováno níže. 

   Postprocesor je v PLAXISu nazván OUTPUT. Výsledky dopočtené úlohy je v něm možné velmi 

podrobně rozebrat a získat obrovské množství znázornění mnoha různých veličin z mnoha různých 

pohledů a to ve všech definovaných částech výpočtu. Je možné vytvořit i jednoduché animace 

(sekvence obrázků) průběhu různých veličin během jednotlivých fází výpočtu, což je velmi 

instruktivní. Dále Output umožňuje i zobrazení tabulek výsledků výpočtů podle zvolených řezů či 
jinak vybraných oblastí úlohy, které se dají použít pro zpracování dat v tabulkových procesorech. 

   K postprocesingu grafů slouží v PLAXISu procesor nazvaný CURVES. Je v něm možné 

generovat grafy téměř všech výpočtových veličin jako třeba zatížení vs. posun, výpočtový krok vs. 

posun atp. a to pro předem definované body, kterých je možné zadat v procesoru Calculations jen 

omezené množství. 

   PLAXIS tedy nabízí dobré možnosti pro zcela kompletní řešení různých geotechnických úloh od 

zadání po prezentaci výsledků pomocí přehledných obrázků a grafů.  

 

6.2 Beta metoda (metoda redukce napětí) 
   Trojrozměrné efekty, které se projevují v okolí nevystrojeného čela tunelu byly do výpočtu 

včleněny pomocí tzv. β-metody (např. Karakus, 2007). V čem spočívá vtip této jednoduché 

metody je možné popsat takto: Deformace v řešeném profilu probíhající předtím, než čelo výrubu 

dosáhne profilu (tedy předtím, než je aplikováno primární ostění) jsou v  β-metodě simulovány 

postupnou redukcí uzlových sil podél výrubu. Při redukci odpovídající faktoru (1-β) je generováno 

primární ostění, následná redukce uzlových sil až na nulovou hodnotu již tedy probíhá s podporou 

primárního ostění. 
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To samé je možné pro lepší srozumitelnost popsat i tímto způsobem: Výrub se během výpočtu 

zatěžuje postupně ve dvou fázích. V první, kdy je výrub části tunelu nevystrojený, se nechá 

působit jen původní napjatost v okolí výrubu pk redukovaná na (1-β)pk, což simuluje deformace 

probíhající před tím, než čelo výrubu dojde ke studovanému profilu. V druhé fázi je  

ve studovaném profilu generováno primární ostění a poté postupně působí zbytek napětí βpk. 

Postup aplikace β-metody je možné popsat jednoduše i obrázkem 6.2.1.  

Obrázek 6.2.1 – Schématické znázornění zjednodušeného postupu modelování 3D efektů při aplikaci NRTM 

pomocí tzv. β – metody (Brinkgreve et al., 2002). 

 
   Samotný faktor β je hodnotou zcela empirickou a stanovuje se poměrně obtížně. Závisí 

především na ploše výrubu, délce nevystrojeného záběru, tloušťce primárního ostění, 

deformačních vlastnostech horninového masivu a také na použitém konstitučním modelu. Jeho 

přesnou hodnotu je pro konkrétní úlohu možné poměrně přesně stanovit jen na základě porovnání 

2D a plného 3D výpočtu. Zpravidla bývá stanovován na základě zkušeností s modelováním 

podobných podzemních staveb v podobných geotechnických podmínkách. Jeho hodnota se může 

teoreticky pohybovat v intervalu (0;1), reálně nebývá u zemin a skalních hornin menší než 0,5.  

Pro řešení této úlohy byl vliv různého β faktoru ověřen poměrně rozsáhlou studií. Bylo provedeno 

poměrně velké množství stejných výpočtů, kde se měnil právě jen sledovaný faktor β a jejich 

výsledky byly porovnány. Výsledky této dílčí studie jsou samostatně popsány v kapitole 6.5.1. 

Pro další výpočty byla zvolena hodnota β rovná hodnotě 0,70 a to na základě provedené studie  

i na základě zkušeností z podobných úloh řešených v prostoru paleozoika pražské pánve (Hilar, 

2000). Pro další řešené úlohy byly v příslušných výpočtových krocích nevystrojenému výrubu 

přisouzeny tři desetiny celkového zatížení a zbylých sedm desetin zatížení bylo přisouzeno již 

vystrojenému dílčímu výrubu, tedy především jeho primárnímu ostění. 
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6.3 Geometrie úlohy a výstavba matematického modelu 

   V této kapitole bude postupně rozebrán proces výstavby celého matematického modelu. Jeho 

základními kameny je vytvoření geometrie, použitý konstituční model, simulace 3D efektů, 

uvažované parametry horninových materiálů a materiálů ostění obou tubusů tunelu. Dále zde 

budou referovány potíže, které při výstavbě modelu nastaly a jejich řešení. 

 

6.3.1 Geometrie úlohy 

   Geometrie řešené úlohy byla vytvořena pomocí Plaxis procesoru Input, vynesením souřadnic 

bodů převzatých z výkresu programu AutoCAD 2007 (souboru .dwg) zjednodušeného příčného 

geologického řezu oběma tubusy tunelu a horninovým prostředím nad nimi a okolo nich, který byl 

za tímto účelem vytvořen. Pospojováním jednotlivých bodů geometrickými přímými liniemi (tzn. 

úsečkami), byla geometrie úlohy téměř připravena pro další práci. Veškeré linie byly vyneseny 

ručně zvolenou technologií bod po bodu. Přehledná geometrie úlohy je na obrázku 6.3.1 a její 

detail na obrázku 6.3.2.  

 

 
Obrázek 6.3.1 – Geometrie řešené úlohy a použitá síť konečných prvků skládající se z 1043 15-uzlových 

trojúhelníkových elementů. 

 

   Základní rozměry (výška a šířka) geometrie úlohy byly stanoveny tak, aby se zachytil vývoj a 

průběh téměř celé předpokládané příčné poklesové kotliny nad oběma tunelovými tubusy. Řešený 

profil je 130 m široký, s proměnou výškou 43,7 m na severním okraji po 41 m na jižním okraji a 

zabírá celkovou plochu cca 5506 m2. Výška nadloží nad 3PT je cca 10,97 m, nad 2PT je to 10,7 m. 

V modelu je počítáno s vrstvou kvartérního pokryvu a pěti subhorizontálními (upadajícími k jihu) 
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různě mocnými zónami zvětrání předkvartérního horninového podkladu, což vyplývá z obrázku 

6.3.1, kde je schematický geologický řez řešenou úlohou vykreslený již s pomocí Input procesoru 

Plaxisu a dále graficky zpracovaný do výsledné podoby. Na obrázcích 6.3.2 a 6.4.2 jsou 

znázorněny i prokotvené zóny (PZ) nad kalotami obou tubusů tunelu, které byly uvažovány 

v jedné sadě výpočtů, jako prostředek pro zlepšení pevnostních vlastností (soudržnosti) 

horninového masivu nad výruby kalot. 

 

 
Obrázek 6.3.2 – Detail geometrie řešené úlohy s popisem uvažované geologické skladby, prokotvenými zónami 

(PZ), liniemi extenzometrů a hladinou podzemní vody před zahájením ražeb. 

 

   Kontaktní prvky (tzv. interface), které Plaxis nabízí a je pomocí nich do výpočtu zahrnut vliv 

interakce mezi tunelovým ostěním (konstrukcí) a horninovým masivem nebyly pro tento druh 

tunelu definovány. Jsou totiž vhodné spíše pro výpočet, kde je tunelové ostění budováno například 

z jednotlivých prefabrikovaných segmentů (tubingů) u tunelů ražených razícími stroji. U tunelů 

ražených NRTM, kde je ostění vytvářeno zastříkáváním ocelových prutů a sítí rychle tvrdnoucím 

betonem přímo na skalní horniny, je po zatvrdnutí betonu vytvořena dokonalá vazba ostění 

s horninou a tudíž k nijak výrazným posunutím mezi ostěním a horninou nedochází.  
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   V modelu bylo též uvažováno zlepšení horninového masivu nad kalotami obou tubusů tunelu 

prokotvením podle zjednodušeného postupu, který uvažuje zvýšení soudržnosti horniny podle 

rovnice (Barták et al., 1992): 

 

    (1) 

 

kde ab značí plochu ostění odpovídající působení jedné kotvy. Fkotev je síla předepnutí jedné kotvy. 

 

   Okrajové podmínky úlohy odpovídají tzv. „standardním geotechnickým podmínkám“, při nichž 

jsou povoleny pouze vertikální deformace na vertikálních hranicích geometrie a nulové deformace 

spodní (horizontální) hranice.  

 

6.3.2 Použité parametry geomateriálů a tunelového ostění 

   Chování horninového masivu bylo ve výpočtech popsáno Mohr-Coulombovým ideálně 
plastickým konstitučním modelem. Výpočet proto využívá pět materiálových parametrů, jsou to: 

 

E - Youngův modul 

ν - Poissonovo číslo 

c - soudržnost 

φ - úhel vnitřního tření 

ψ - úhel dilatance 

 

   Dalším parametrem vstupujícím do výpočtu je objemová tíha horninového materiálu γ.    

Hodnoty parametrů modelu jsou shrnuty v tabulce 6.1. Parametry byly získány v průběhu 

geologického průzkumu na základě laboratorních a presiometrických zkoušek a odpovídají 

směrným normovým charakteristikám dle ČSN 721001.  
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Tabulka 6.1 - Materiálové parametry Mohr-Coulombova konstitučního modelu pro jednotlivé geologické 

vrstvy (viz obrázek  6.3.2). „prok. z.“ značí soudržnost pro výpočet prokotvené zóny dle rovnice (1). 

 

   Použité parametry primárního ostění, které bylo modelováno jako lineárně elastický materiál 

jsou uvedeny v tabulce 6.2. Primární ostění bylo modelováno pomocí konstrukčních prvků 

zvaných PLATES, které nabízí Plaxis. Tuhost těchto liniových prvků je definována pomocí 

násobků Youngova modulu tunelového ostění EA (tlaková tuhost) a EI (ohybová tuhost). Kde A je 

obsah plochy daný součinem bh  a I je dáno rovnicí 1/12bh3. Kde b značí jeden běžný metr ostění 

a h značí tloušťku ostění v metrech. 

   Dále jsou vlastnosti těchto prvků popsány Poissonovým číslem (ν) a objemovou tíhou ostění (w), 

která je počítána z tloušťky ostění a tíhy materiálu ostění. 

   Při studiu vlivu tloušťky primárního ostění na deformace byla použita tři různá ostění. Všechna 

měla stejný Youngův modul E = 15 GPa odpovídající zhruba třídennímu betonu, ale každé mělo 

jinou tloušťku - 15, 30 a 45 centimetrů. 

   Při studiu vlivu tuhosti ostění na výpočtové deformace byla použita ostění se stejnou tloušťkou 

30 centimetrů, ale o pěti různých Youngových modulech, těchto pět rozdílných betonů bylo 

zjednodušeně nazváno jako jednodenní beton s E = 7 GPa, dvoudenní beton s E = 11 GPa, třídenní 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 54 

beton s E = 15 GPa, čtyřdenní beton s E = 20 GPa a týdenní beton E = 25 GPa. Všechny tyto 

kombinace vlastností ostění jsou také uvedeny v tabulce 6.2. 

 

ostění štola a tunel E [kN/m2] d [m] 
EA 

[kN/m] 
EI 

[kNm2/m] 
w 

[kN/m/m] 
ν [-] 

jednodenní beton 7000000 0,15 1050000 1968,75 3,75 0,2 
jednodenní beton 7000000 0,30 2100000 15750 7,5 0,2 
dvoudenní beton 11000000 0,15 1650000 3093,75 3,75 0,2 
dvoudenní beton 11000000 0,30 3300000 24750 7,5 0,2 

třídenní beton 15000000 0,15 2250000 4218,75 3,75 0,2 
třídenní beton 15000000 0,3 4500000 33750 7,5 0,2 
třídenní beton 15000000 0,45 6750000 113906,25 11,25 0,2 
čtyřdenní beton 20000000 0,15 3000000 5625 3,75 0,2 
čtyřdenní beton 20000000 0,3 6000000 45000 7,5 0,2 
týdenní beton 25000000 0,15 3750000 7031,25 3,75 0,2 
týdenní beton 25000000 0,3 7500000 56250 7,5 0,2 

 

Tabulka 6.2 - Materiálové parametry tunelového ostění pro štolu i tunel. 

 

Architektura postupu aktivace ostění je patrná z obrázků 6.4.1 a 6.4.2. 

  

6.3.3 Počáteční napjatost masivu, podzemní voda a okrajové podmínky 

   Vertikální napětí v horninovém masivu odpovídá objemové tíze z tabulky 6.1 a je generováno 

v první fázi výpočtu nastavením Total multipliers ∑Mweight na hodnotu 1. 

   Horizontální napětí v horninovém masivu bylo počítáno z Jákyho rovnice K0 = 1 - sin φ. 

Ve výpočtu je uvažován vliv podzemní vody (tedy pórové tlaky jí vyvozené), její počáteční 

hladina před ražbami byla do geometrie zanesena Plaxisovským nástrojem, který je v INPUTu 

k tomu speciálně určen. Vycházelo se při tom z výšky hladiny podzemní vody měřené před 

ražbami v několika okolních hydrogeologických vrtech. Na obrázku 6.3.2 je znázorněna modrou 

čerchovanou linií. Na počátku výpočtu byla její hladina situována přibližně 6,5 m pod povrchem 

terénu, v průběhu odtěžování byla drenážní funkce tunelu zohledněna zaklesnutím hladiny  

do úrovně počvy právě odtěžené etáže tunelu a vytvořením předpokládaného depresního kužele, 

což je pro případ odtěžení průzkumné štoly znázorněno na obrázku 6.3.3.  

   Napětí od podzemní vody bylo v úloze počítáno tak aby odpovídalo hydrostatickému tlaku 

v závislosti na hloubce pod hladinou podzemní vody a to pomocí volby Phreatic level. Pro každou 

fázi výpočtu byla úroveň hladiny podzemní vody ručně nastavena a byl dopočítán její účinek. 

Nebylo tedy řešeno proudění podzemní vody a vznik depresního kužele v závislosti 
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na propustnosti horninového prostředí. Tvar depresního kužele byl odvozen z měření hladiny 

podzemní vody v přilehlých hydrogeologických vrtech (zejména vrt HG2). 

 
Obrázek 6.3.3 - Zaklesnutí hladiny podzemní vody po vyražení průzkumné štoly a kvalitativní vyjádření směrů 

hlavních napětí jí vyvozovaného aktivního pórového tlaku. 

 

   Koeficienty hydraulické vodivosti (koeficienty filtrace) jednotlivých horninových materiálů 

použité shodně v obou směrech jsou uvedeny v tabulce 6.1 a vycházejí z podrobného GT 

průzkumu. 

 

6.3.4 Síť konečných prvků 

   Síť konečných prvků byla generována automatiky pomocí Plaxis Input Mesh generátoru. Síť je 

náhodná tzv. nestrukturovaná a je tvořena určitým počtem 15-uzlových trojúhelníkových 

elementů, jimiž je celá geometrie úlohy rozdělena. Síť je pomocí tohoto generátoru možné 

zjemňovat (přidávat další trojúhelníkové elementy) na vybraných místech řezu, kde se očekává 

větší koncentrace napětí a nárůsty sedání. Síť byla postupně podle předchozí teze v těchto místech 

zjemněna. Také byla provedena předběžná studie vlivu jemnosti sítě na výsledné sedání. Do ní 

byly zahrnuto cca osm sítí o různé jemnosti od 828 do 1919 elemetů. Výsledky studie jsou patrné 

z obrázku 6.3.4. 

   Studie ukázala, že u sítí s větším počtem elementů dochází při fázi odtěžení jádra tubusu 

k výraznému nárůstu sedání, které neodpovídá skutečnosti. Dále bylo pro konvergenci úloh 

s některými druhy sítí nutné v problémových fázích odtěžování jader tubusů tunelu zvýšit globální 

chybu iterace na 0,02 a vypnout funkci arc-length. Dále mohu konstatovat, že chování různě 
jemných sítí je poměrně těžko předvídatelné a někdy ani zvýšení globální chyby a vypnutí funkce 
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arc-length nevede ke konvergenci úlohy. Sítě, které nevedly ke konvergenci výpočtu nejsou do 

obrázku 6.3.4 zahrnuty. Po zhodnocení výsledků této studie byla pro další výpočty vybrána síť  
skládající se z 1043 15 - uzlových trojúhelníkových elementů, která je znázorněna na obrázku 

6.3.1. 

 
Obrázek 6.3.4 – Vliv počtu prvk ů sítě konečných prvků na celkové sedání terénu nad osou 3PT v porovnání 

s deformacemi reálně měřenými v bodě niv 5 profilu 18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

6.3.5 Problémy při výpočtu 

   Proces výstavby modelu byl poznamenán nečekanými komplikacemi, které negativně 
ovlivňovaly celý průběh výzkumu. Pokusím se zde stručně na tato drobná úskalí upozornit, 

především proto, aby se jich případní následovatelé hned ze začátku vyvarovali. 

   Vzhledem k složitosti členění celého výrubu 3PT (soudečkovitá průzkumná štola, rozšíření na 

kalotu dobíráním boků štoly, rozšíření patek kaloty směrem do horninového masivu a jádro), 

nebylo možné použít uspokojivým způsobem plaxisovský jinak velice šikovný procesor pro tvorbu 

geometrie podzemních kaveren, tzv. „tunel creator“. Geometrii samotné štoly neobvyklého 

soudečkovitého profilu se podařilo v tunel creatoru věrně vytvořit, problém byl s jejím napojením 
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na další těžené etáže tunelu (kalotu a jádro), jelikož při rozšíření štoly na kalotu 3PT zůstával 

aktivován strop soudečkovité štoly a byly deaktivovány (ubourány) její boky. Tunel creatorem 

vytvořené ostění tunelu je při dodržení určitého postupu (vytvoření dostatku bodů na ostění 

dodatečným vložením oblouků z nichž se ostění tunelu skládá) sice možné aktivovat a deaktivovat 

po částech, nicméně pro tuto konkrétní úlohu se to ukázalo jako obtížně použitelné. 

   Z důvodu problematičnosti využití funkce tunel creator pro studovanou komplikovanou 

geometrii tunelových objektů, bylo v této práci využito zadávání celé geometrie tunelů pomocí 

úseček, tedy ručně bod po bodu. Geometrie profilu tunelu byla v některých detailech oproti 

skutečnosti decentně zjednodušena – šlo především o dno průzkumné štoly, kaloty a jádra, kde 

nebyly uvažovány odtokové kanály pro vodu a zakřivení dna průzkumné štoly. Domnívám se, že 

provedená zjednodušení geometrie by neměla mít zásadní vliv na výsledky výpočtů. 

   Problémy s konvergencí výpočtu nastaly ve fázích výpočtu při deaktivaci (tedy odtěžení) jader 

obou tubusů tunelu, při použití zjednodušené geometrie, která nezahrnovala žádné opory patek 

kalot obou tubusů tunelu. V těchto fázích nebyl Plaxis schopen úlohu dopočíst a především pro 

plochou výrubu větší 3PT při této fázi výpočet kolaboval. Situaci se podařilo vyřešit pomocí 

drobné modifikace původní zjednodušené geometrie ostění tunelu – patky kaloty 3PT byly téměř 
podle skutečnosti mírně rozšířeny o cca 0,2 - 0,4 m do horninového masivu, což je na obrázku 

6.3.5 znázorněno písmenem A. Těmto liniovým prvkům ostění, jimiž je rozšíření patek ostění 

budováno, byly přisouzeny stejné vlastnosti jako liniovým prvkům ostění kaloty. Toto opatření 

mělo pomoci roznést zatížení klenby kaloty do boku, tedy do okolního horninového masivu. 

Zvláště v desáté fázi výpočtu (viz. kapitola 6.4), kdy bylo těženo jádro 3PT tunelu před 

aktivováním ostění, tím bylo eliminováno jakési dočasné visení ostění kaloty během fáze č.10 bez 

podpory horninového masivu (tzv. ve vzduchu). 

   Drobně modifikován byl ve fázi č.10 i postup automatického výpočtu ručním nastavením veličin 

kontrolujících iterační postup, jako velikost globální chyby a počítání po oblouku (tzv. arc-length 

control). Vliv tolerované (zadané) globální chyby na výpočtové deformace byl v této konkrétní 

úloze poměrně značný, což vyplynulo z předběžně provedené studie zobrazené na obrázku 6.3.6. 
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Obrázek 6.3.5 – Podpůrné prostředky primárního ostění kaloty 3PT, které pomáhají při výpočtu roznést 

zatížení klenby kaloty do horninového masivu. A - rozšíření patky kaloty do horninového masivu pomocí 

lineárních segmentů ostění. B - podpora patky kaloty pomocí dodaného lineárního segmentu ostění. 

 
   Při ověřování vlivu globální chyby a funkce arc-length na výpočtové sedání byly uvažovány tyto 

hodnoty ostatních proměnných: Youngův modul horninového prostředí Estř, Poissonovo číslo, 

soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel dilatance z tabulky 6.1. Primární ostění bylo modelováno 

jako lineárně elastický materiál, jeho tloušťka byla zvolena dle skutečnosti 30 cm pro štolu i tunely 

a Youngův modul E ostění byl zvolen 15 GPa, což odpovídá třídennímu betonu. Nebyla 

uvažována prokotvená zóna nad kalotami tubusů tunelu. Výsledky této studie jsou patrné 

z obrázku 6.3.6. Vliv funkce arc-length je především v tom, že od globální chyby ≥ 0,02 (2%) se 

při zapnutí arc-length control úloha nedopočítala a 3PT při výpočtové fázi č. 10 kolaboval. Pro 

globální chybu = 0,01 (1%) nemá v tomto případě na rozdíl od jiných případů funkce arc-length 

téměř žádný vliv na vypočtené sedání. Velikost globální chyby byla proto u některých výpočtů 

(pouze v kritických fázích výpočtu) ručně modifikována na hodnotu 0,02 (2%), aby se příslušná 

problémová fáze dopočetla. Funkce arc-length byla v této kritické fázi výpočtu vypnuta. Obě tyto 

úpravy postupu výpočtu pomohly ke konvergenci výpočtu a hladšímu průběhu výpočtu. 
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Obrázek 6.3.6 – Vliv tolerované globální chyby a vliv funkce arc-lenght při iteraci na výpočtové sednutí terénu 

nad 3PT v porovnání s hodnotami reálně měřenými na nivelačním profilu 18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

   Díky těmto úpravám se úloha již vždy dopočítala, nicméně nárůst deformací od fází při odtěžení 

jader tubusů tunelu byl stále nereálně velký a tak se přistoupilo k další drobné modifikaci 

geometrie ostění. Ta spočívala v doplnění podpory patek primárního ostění kaloty i jádra 3PT 

půlmetrovým horizontálním segmentem ostění, který směřoval po počvě zajišťované etáže  

ke středové ose výrubu. Ten byl připojen k patkám ostění na obou stranách výrubu a pomohl 

roznést zatížení působící na klenbu kaloty do větší plochy horninového masivu respektive do více 

uzlů sítě MKP ve fázích aktivace ostění kaloty tubusů tunelu. Těmto liniovým prvkům ostění, 

jimiž je budována další opora patek kalot i jader obou tubusů, byla přisouzena vždy tloušťka 

15 cm a příslušná tuhost E podle tabulky 6.2. Na obrázku 6.3.5 je tento segment označen 

písmenem B. Tato úprava není daleko od běžné tunelářské praxe, stříkaný beton totiž často 

podobné rozšíření patky při boku kaloty a jádra díky způsobu jeho aplikace reálně vytvoří. 
Porovnání výpočtových hodnot sedání jednoho z výpočtů před touto úpravou s dvěma výpočty  
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po ní ve vztahu k monitoringem měřenému sedání je na obrázku 6.3.7. Při ověřování vlivu 

horizontálního liniového segmentu ostění (označeného písmenem B na obrázku 6.3.5) na 

výpočtové sedání byly uvažovány tyto hodnoty ostatních proměnných: Youngův modul 

horninového prostředí Estř a 1,5 × Estř, Poissonovo číslo, soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel 

dilatance z tabulky 6.1. Primární ostění bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, jeho 

tloušťka byla zvolena dle skutečnosti 30 cm pro štolu i tunely a Youngův modul E ostění byl 

zvolen 15 GPa, což odpovídá třídennímu betonu. Nebyla uvažována prokotvená zóna nad kalotami 

tubusů tunelu. Z výsledků studie na obrázku 6.3.7 je patrný velký rozdíl mezi výpočtem 

provedeným bez těchto segmentů ostění kalot a jader (označený jako „bez patek“) a výpočtů 

provedených s nimi. Deformace jsou pro případ výpočtu bez patek až 4,3 krát vetší než pro 

případy, kdy jsou tyto segmenty uvažovány a téměř 7 krát větší než bylo reálně měřené sedání.  

Po této studii jsem se rozhodl tyto segmenty při dalších výpočtech vždy ve stejné podobě 
uvažovat, jako velmi důležitý prvek v přesnosti výpočtu. 
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Obrázek 6.3.7 – Celkové sednutí terénu nad 3PT u výpočtu, kde nebyly uvažovány horizontální segmenty pro 

oporu kaloty i jádra, označené na obrázku 6.3.5 písmenem B, v porovnání s hodnotami dvou úloh, kde tyto 

segmenty uvažovány byly a dále s hodnotami reálně naměřenými na nivelačním profilu 18_02 v rámci GT 

monitoringu. 

 

   Určitý vliv na konvergenci výpočtu má nejen v těchto citlivých místech úlohy i tvar okolních 

trojúhelníkových segmentů sítě MKP. Brinkgreve et al. (2002) udává, že výpočet je věrohodnější, 

čím je trojúhelníkový segment sítě tvarem blíže rovnostrannému trojúhelníku. Jelikož se v prostoru 

patek kalot a jader tubusů tunelu vyskytuje několik trojúhelníkových segmentů s ostrým úhlem při 
jednom z vrcholů, což je patrné z obrázků 6.3.1 a 6.3.5, je zřejmě ve výpočtu tento vliv také 

patrný. 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 62 

6.4 Fáze výpočtu 

   Základním požadavkem pro matematické modelování tunelu raženého NRTM je možnost 

postupovat ve výpočtu po částech, které odpovídají postupu odtěžování, který je pro takto ražené 

tunely typický. Cyklus prací při ražbě NRTM se skládá ze dvou hlavních fází. První je odtěžení 

dané části výrubu (v tomto případě štola, kalota, jádro nebo invert) a hned po ní následuje 

okamžité zajištění vytěženého úseku primárním ostěním, které se skládá z jehel, nosného 

příhradového rámu, dvou vrstev kari sítí a dvou vrstev stříkaného betonu. Před sprejováním druhé 

vrstvy betonu jsou zpravidla do boků výrubu instalovány radiální kotvy. Pro řešenou úlohu byly 

při výpočtu uvažovány vždy dvě hlavní fáze pro každý dílčí výrub tunelu a to 1. odtěžení - v níž se 

nechaly na nezajištěný výrub působit β - faktorem redukované síly. 2. ostění - v níž bylo přidáno 

primární ostění a na výrub se nechal působil zbytek napětí, který byl postupně redukován až na 

nulovou hodnotu. Tyto dvě základní fáze (odtěžení a ostění) se tedy v průběhu výpočtu několikrát 

opakovaly. Při výpočtu byl dodržen reálný postup odtěžování dílčích výrubů obou tubusů, jak byl 

prováděn při ražbách a to v následujícími pořadí: 

 

Fáze 1. výpočet iniciačních napětí v horninovém masivu 

Fáze 2. odtěžení průzkumné štoly (květen/červen 2004) 

Fáze 3. vybudování primárního ostění průzkumné štoly 

Fáze 4. odtěžení boků kaloty 3PT (červen 2004) 

Fáze 5. vybudování primárního ostění kaloty 3PT 

Fáze 6. odtěžení kaloty 2PT (únor 2007) a uzavření dna kaloty 3PT 

Fáze 7. vybudování primárního ostění kaloty 2PT 

Fáze 8. odtěžení jádra 2PT (duben 2007) 

Fáze 9. vybudování primárního ostění jádra 2PT 

Fáze 10. odtěžení jádra 3PT (září 2007) a uzavření dna 2PT 

Fáze 11. vybudování primárního ostění jádra 3PT 

Fáze 12. uzavření dna 3PT 

 

Uvažovaná geometrie úlohy v jednotlivých fázích výpočtu je pro případ výpočtu bez prokotvených 

zón znázorněna na obrázku 6.4.1 a pro případ výpočtu s prokotvenými zónami nad kalotami obou 

tubusů je na obrázku 6.4.2. 
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Obrázek 6.4.1 – Znázornění jednotlivých při výpočtu uvažovaných fází, ve výpočtu nejsou uvažovány  

prokotvené zóny nad kalotami tubusů tunelu. 
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Obrázek 6.4.2 – Znázornění jednotlivých při výpočtu uvažovaných fází s prokotvenými zónami (fialově). 
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   Reálně byly mezi jednotlivými fázemi odtěžování proluky dlouhé několik měsíců, v případě 
vybudování kaloty 3PT a jádra 3PT to bylo téměř 3,5 roku. Tyto časové proluky ovšem nejsou 

v modelu nijak uváženy. Z důvodu využití časově nezávislých konstitučních vztahů nemají na 

postup výpočtu žádný vliv. Jejich znalost je podstatná pouze pro porovnání výsledků 

s geodetickými měřeními konvergencí, extenzometrickými měřeními a přesnou nivelací terénu. Při 
větších časových odstupech mezi realizací jednotlivých dílčích výrubů tunelu dochází 

k plouživému nárůstu sedání (creepu), které může v tomto případě za několik let představovat 

nárůst deformací v řádech milimetrů. Při porovnávání dat monitoringu s výpočtovými daty je na to 

tedy nutné brát zřetel. Hodnoty tohoto creepu však nebyly pro případ 3,5 roční proluky mezi 

ražbou kaloty 3PT a jádra 3PT dodavatelem geodetických služeb, který byl pro každou z fází 

výstavby tunelu různý, nijak přesně vyčísleny. Proto mohou představovat určitou chybu v reálně 
naměřených hodnotách sedání povrchu terénu.  

 

6.5 Výsledky jednotlivých výpočtů 

   Předkládaná práce byla zaměřena především na studium různých faktorů, které nějakým 

způsobem ovlivňují (ať již méně či více) výpočet a tím i celkové výpočtové deformace nad 

tunelem. Tomuto úkolu byl celý výzkum podřízen především. Některé z faktorů ovlivňujících 

samotný výpočet byly již rozebrány v kapitole 6.3, a to proto, že jsou důležité již při samotné 

výstavbě modelu a souvisí spíše s budováním geometrie a nastavením možností samotného 

výpočtu v programu Plaxis Calculations. V této kapitole jsou rozebrány různé faktory, které  

mohou značně ovlivňovat výsledné deformace, jejich hodnoty jsou přitom nejisté a často jsou 

stanovovány jen na základě zkušeností. Jsou to: 

- faktor β - zohledňující vliv 3D efektů 

- modelování prokotvené zóny zvýšením soudržnosti prokotvené horniny dle dříve uvedené 

rovnice (1) 

- Youngův modul E primárního ostění 

- tloušťka primárního ostění 

- Youngův modul E horninových materiálů 

- vliv ražby průzkumné štoly 
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6.5.1 Vliv faktoru β 

   Faktor β zohledňuje vliv 3D efektů vznikajících při ražbě ve 2D výpočtu. Celá β metoda byla již 

rozebrána v kapitole 6.2., kde bylo řečeno, že faktor β je hodnotou zcela empirickou a stanovuje se 

poměrně obtížně. Závisí především na ploše výrubu, délce nevystrojeného záběru, tloušťce 

primárního ostění, deformačních vlastnostech horninového masivu a zvoleném konstitučním 

modelu. Jeho přesnou hodnotu je pro konkrétní úlohu možné poměrně přesně stanovit jen na 

základě porovnání 2D a plného 3D výpočtu. Zpravidla bývá ovšem stanovován na základě 
zkušeností s modelováním podobných podzemních staveb v podobných geotechnických 

podmínkách. 

   Při ověřování vlivu faktoru β na sedání byly uvažovány tyto hodnoty ostatních proměnných: 

Youngův modul horninového prostředí Estř, Poissonovo číslo, soudržnost, úhel vnitřního tření a 

úhel dilatance z tabulky 6.1. Primární ostění bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, 

jeho tloušťka byla zvolena dle skutečnosti 30 cm pro štolu i tunely a Youngův modul E ostění byl 

zvolen 15 GPa, což odpovídá třídennímu betonu. Ve výpočtech nebyla uvažována prokotvená 

zóna nad kalotami tubusů tunelu. Byla provedena sada výpočtů, v nichž se měnila jen hodnota 

samotného faktoru β. Výsledky jednotlivých výpočtů a vztah mezi nimi je patrný z obrázku 6.5.1. 
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Obrázek 6.5.1 – Vliv faktoru β na výpočtové sednutí terénu nad 3PT v porovnání s hodnotami reálně měřenými 

na nivelačním profilu 18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

   Výrazný vliv na sednutí terénu, kdy už docházelo ke značnému zplastizování hornin v okolí 

výrubu 3PT (stav blízký kolapsu tunelu), měla hodnota faktoru β ≤ 0,60. Méně výrazný efekt pak 

měly hodnoty β ≥ 0,65. S ohledem na tuto studii a na podobné úlohy, které byly řešené v prostoru 

Pražské pánve (Hilar, 2000), ovšem ne za zcela obdobných GT podmínek, jsem faktor β pro další 

prováděné výpočty stanovil na hodnotu β = 0,70. Tato studie  zaručuje (viz obrázek 6.5.1), že 

získané výsledky nejsou výrazně ovlivněny hodnotou tohoto empirického parametru. V tomto 

případě ovšem numerický model předpovídá o přibližně 40% vyšší deformace terénu, než jaké 

odpovídají monitoringem naměřeným hodnotám. 
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6.5.2 Vliv modelování prokotvené zóny zvýšením soudržnosti horninového masivu 

   Dalším faktorem ovlivňujícím sedání je modelování prokotvené zóny nad kalotami obou tubusů 

tunelu za pomoci zlepšení horninového masivu prokotvením podle zjednodušeného postupu, který 

uvažuje zvýšení soudržnosti horniny podle rovnice (1), která byla již uvedena v kapitole 6.3.1 

(Barták et al., 1992): 

 

    (1) 

 

Při ověřování vlivu zvýšení soudržnosti v prokotvených zónách na sedání byly uvažovány tyto 

hodnoty ostatních proměnných: Youngův modul horninového prostředí Estř, Poissonovo číslo, 

soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel dilatance z tabulky 6.1. Faktor β = 0,7 a soudržnost 

v prokotvených zónách nad kalotami obou tubusů tunelu byla uvažována podle tabulky 6.1. 

Primární ostění bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, jeho tloušťka byla zvolena dle 

skutečnosti 30 cm pro štolu i tunely a Youngův modul E ostění byl zvolen 15 GPa, což odpovídá 

třídennímu betonu. Výsledné výpočtové sednutí terénu nad 3PT je patrné z obrázku 6.5.2. 
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Obrázek 6.5.2 – Vliv modelování prokotvené zóny nad kalotou 3PT zvýšením soudržnosti horninového masivu 

na výpočtové sednutí terénu nad 3PT v porovnání s hodnotami reálně měřenými na nivelačním profilu 18_02 

v rámci GT monitoringu. 

 

   Modelování prokotvené zóny podle výše popsaného postupu nemělo příliš výrazný vliv na 

výsledné sednutí terénu nad 3PT. Z obrázku 6.5.2 je patrné, že výsledné vertikální deformace 

povrchu terénu nad osou 3PT po dokončení ražeb jsou jen o cca 3 mm menší než při výpočtu, kde 

není prokotvená zóna uvažována. Je tedy zřejmé, že prokotvená zóna snižuje deformace povrchu, 

ale v daném případě, kdy je stav daleko od kolapsu, není vliv prokotvené zóny zásadní. V obou 

případech numerický model předpovídá o přibližně 40% vyšší deformace terénu, než jaké 

odpovídají monitoringem naměřeným hodnotám. 
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6.5.3 Vliv Youngova modulu E primárního tunelového ostění 

   Dalším faktorem ovlivňujícím sedání je tuhost E primárního ostění použitého při modelování. 

Při hledání vhodné tuhosti E pro tunelové ostění jsem vycházel z článku John a Mattle (2003), kde 

jsou referovány zkušenosti z matematického modelování ostění tunelů s nízkým nadložím.  

Na základě tohoto článku a zkušeností z podobných výpočtů realizovaných v prostoru Pražské 

pánve (Hilar, 2000) jsem zvolil tuhost pro tunelové ostění E = 15 GPa. Pro ověření vlivu tuhosti 

ostění na sedání terénu jsem provedl několik dalších výpočtů, kde byla měněna právě jen tuhost 

ostění. Při těchto výpočtech byly uvažovány následující hodnoty ostatních proměnných: Youngův 

modul horninového prostředí Estř, Poissonovo číslo, soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel 

dilatance z tabulky 6.1. Faktor β = 0,7. Při výpočtech nebyly uvažovány žádné prokotvené zóny 

nad kalotami tubusů tunelu. Primární ostění bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, 

jeho tloušťka byla zvolena dle skutečnosti 30 cm pro štolu i tunely. Výsledné výpočtové sednutí 

terénu nad 3PT je patrné z obrázku 6.5.3. 

   Z provedené studie vyplývá, že zvýšení tuhosti E tunelového ostění nad 15 GPa nemělo již na 

sedání nad 3PT příliš výrazný vliv. Naopak snížení tuhosti E pod 15 GPa již určitý větší vliv  

na sedání mělo. Z obrázku 6.5.3 je patrné, že při zvýšení tuhosti ostění z 7 GPa na 11 GPa jsou 

výsledné vertikální deformace terénu cca o 6 mm nižší. Při zvýšení tuhosti ostění z 11 GPa  

na 15 GPa jsou výsledné vertikální deformace terénu o cca 9 mm nižší. Při dalším zvýšení tuhosti 

z 15 GPa na 20 GPa jsou výsledné vertikální deformace terénu nad osou 3PT ale jen o cca 1 mm 

nižší. Při dalším zvýšení tuhosti ostění z 20 GPa na 25 GPa je sedání opět jen o cca 1,25 mm nižší. 

Zvyšování tuhosti ostění nad 15 GPa tedy nemá na výsledné sedání nad 3PT příliš výrazný vliv.



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 71 

 
Obrázek 6.5.3 – Vliv Youngova modulu E (tuhosti) primárního tunelového ostění na výpočtové sednutí terénu 

nad 3PT v porovnání s hodnotami reálně měřenými na nivelačním profilu 18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

6.5.4 Vliv tloušťky primárního tunelového ostění 

   Dalším studovaným faktorem ovlivňujícím sedání je tloušťka primárního ostění. Ta byla ve 

skutečnosti projektována 30 cm u štoly i obou tubusů tunelu. V praxi je ovšem skutečná tloušťka 

ostění často velmi proměnlivá v závislosti na hladkosti provedení výrubu a nezaviněných 

nadvýlomech. Spíše platí, že je často reálně větší než projektovaná. Vrtným průzkumem v kalotě 
3PT byla tloušťka primárního ostění ověřena šesti jádrovými vrty pro presiometrii, jak bylo již 

uvedeno v kapitole 5.3 této práce. Ve vrtech J1 - J5, jejichž rozmístění je patrné z obrázku 5.3, 

byla zastižená tloušťka primárního ostění cca 49 cm. Při ověřování vlivu tloušťky ostění na sedání 

byly uvažovány tyto hodnoty ostatních proměnných: Youngův modul horninového prostředí Estř, 
Poissonovo číslo, soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel dilatance z tabulky 7.1. Primární ostění 



_______________________________________________________________________________
Diplomová práce - Ondřej Běhal  
  
 

strana 72 

bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, Youngův modul E ostění byl 15 GPa, což 

odpovídá třídennímu betonu. Tloušťka tunelového ostění byla v jednotlivých výpočtech měněna. 

Výsledky jednotlivých výpočtů jsou patrné z obrázku 6.5.4. 

 

 
Obrázek 6.5.4 – Vliv tloušťky primárního tunelového ostění na výpočtové sednutí terénu nad 3PT v porovnání 

s hodnotami reálně měřenými na nivelačním profilu 18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

   Tloušťka tunelového ostění nad 15 cm neměla na sedání terénu nad 3PT příliš výrazný vliv.  

Při zvýšení tloušťky ostění z 15 cm na 30 cm je vertikální deformace na terénu nad osou 3PT jen o 

cca 1 mm menší. Při dalším zvýšení tloušťky ostění z 30 cm na 45 cm jsou dokonce výpočtové 

deformace na terénu nad 3PT téměř shodné. Dále je na tomto místě nutné poznamenat, že přestože 

tloušťka primárního ostění neovlivňuje výrazně vypočtené deformace terénu, tak ovlivňuje vnitřní 

síly v ostění. Rozdílnou tloušťku ostění je tedy nutné brát v úvahu při jeho projektování přestože 

výrazně neovlivňuje vypočtené deformace. 
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6.5.5 Vliv Youngova modulu E horninových materiálů 

   Dalším studovaným parametrem, jehož hodnoty jsou obtížně stanovitelné na základě měření, je 

Youngův modul E horninového prostředí. Problematičnost stanovení tohoto parametru v případě 
jednoduchého Mohr - Coulombova konstitučního modelu tkví v tom, že skutečné chování horniny 

je nelineární a tuhost E je závislá na úrovni přetvoření. Protože Mohr - Coulombův model 

nevystihuje pokles modulu E s přetvořením, musí jeho velikost odpovídat velikosti přetvoření, jež 

lze předpokládat v okolí budoucího výrubu. Je zřejmé, že tento způsob stanovení E je 

problematický. Z výše zmiňovaných důvodů byl výpočet zopakován s novou sadou materiálových 

parametrů, v níž byly hodnoty parametru Estř z tabulky 6.1 násobeny faktorem 1,5. 

   Při ověřování vlivu zvolené velikosti Youngova modulu E horninového prostředí na sedání byly 

uvažovány tyto hodnoty ostatních proměnných: Youngův modul horninového prostředí 1,5 × Estř, 
Poissonovo číslo, soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel dilatance z tabulky 6.1. Primární ostění 

bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, Youngův modul E ostění byl 15 GPa, což 

odpovídá třídennímu betonu. Tloušťka tunelového ostění byla stanovena podle skutečnosti 30 cm. 

S touto sadou dat byl proveden i výpočet, kde byla uvažována zvýšená soudržnost pro prokotvené 

zóny nad kalotami obou tubusů tunelu podle tabulky 6.1. Průběh poklesové kotliny nad 3PT 

vypočtený pro tento případ je patrný z obrázku 6.5.5. 
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Obrázek 6.5.5 – Vliv Youngova modulu E horninového prostředí na výpočtové sednutí terénu nad 3PT 

v porovnání s hodnotami reálně měřenými na nivelačním profilu 18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

   Je zřejmé, že Youngův modul má významný vliv na vypočtené deformace a využití hodnot Estř 
navýšených faktorem 1,5 vede k relativně přesným předpovědím deformací terénu. Získané 

výpočtové hodnoty sedání nad 3PT jsou velmi blízké hodnotám reálně měřeným GT 

monitoringem. Reálně však byl pozorován vznik mnohem strmějšího zálomového úhlu než počítá 

model.  Z předešlého lze vyvodit, že hodnoty tohoto parametru by měly být při predikcích chování 

nově navrhovaných tunelů voleny s ohledem na předchozí zkušenosti s ražbou tunelů 

srovnatelných parametrů v obdobných geologických podmínkách. Kalibrace parametru E na 

základě polních měření či normových hodnot je pro predikci chování tunelu ve skalních horninách 

nejistá. 
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6.5.6 Výpočet bez průzkumné štoly 

   Dalším provedeným výpočtem byla simulována ražba obou tunelových trub 2PT a 3PT 

v horizontálním členění na kalotu a jádro (opěří), tím že fáze výpočtu 2. až 5. (viz kapitola 6.4) 

spojené s ražbou průzkumné štoly a kaloty 3PT, byly nahrazeny jednorázovým vyražením kaloty 

3PT. Při ověřování vlivu předražení průzkumné štoly na sedání terénu byly uvažovány tyto 

hodnoty proměnných. Youngův modul horninového prostředí 1,5 × Estř, Poissonovo číslo, 

soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel dilatance z tabulky 6.1. Primární ostění bylo modelováno 

jako lineárně elastický materiál, Youngův modul E ostění byl 15 GPa, což odpovídá třídennímu 

betonu. Tloušťka tunelového ostění byla stanovena podle skutečnosti 30 cm. Dále byl proveden 

ještě jeden zcela obdobný výpočet, byly v něm ale navíc uvažovány prokotvené zóny nad kalotami 

obou tubusů tunelu. Pro prokotvené zóny byla uvažována zvýšená soudržnost podle tabulky 6.1.  

Průběh poklesové kotliny nad 3PT vypočtený pro tyto případy je patrný z obrázku 6.5.6. 
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Obrázek 6.5.6 – Výpočet bez průzkumné štoly - vliv absence štoly na výpočtové sednutí terénu nad 3PT pro 

případ s prokotvenou zónou (PZ) a bez ní, v porovnání s hodnotami reálně měřenými na nivelačním profilu 

18_02 v rámci GT monitoringu. 

 

   Z provedené studie plyne zajímavý závěr. Absence průzkumné štoly má mírný negativní vliv 

(deformace jsou o cca 0,5 mm větší) na sedání terénu nad 3PT pro případ, kdy nejsou uvažovány 

prokotvené zóny nad kalotami tubusů tunelu. Naopak pro případ, kdy jsou uvažovány prokotvené 

zóny nad kalotami, jsou výsledné vertikální deformace téměř o 1 mm menší, než když je počítáno 

s ražbou štoly. Prokotvená zóna zbudovaná nad celou kalotou 3PT zde tedy působí na deformace 

příznivěji něž v případě, kdy byla nejdříve vyražena štola, která má prokotvenou zónu jen nad 

stopem a ne při bocích. 
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6.6 Přehled a prezentace výsledků modelu 

   Kapitola shrnuje výsledky výpočtů, které mohou být brány za reprezentativní pro danou úlohu a 

u některých z nich bylo dosaženo dobré shody s monitoringem. Jde o  výpočty u nichž byly 

uvažovány tyto parametry: Youngův modul horninového prostředí Estř ale i 1,5 × Estř, 
Poissonovo číslo, soudržnost, úhel vnitřního tření a úhel dilatance z tabulky 6.1. Primární ostění 

bylo modelováno jako lineárně elastický materiál, Youngův modul E ostění byl 15 GPa, což 

odpovídá třídennímu betonu. Tloušťka tunelového ostění byla stanovena podle skutečnosti 30 cm. 

S touto sadou dat byl proveden jednak výpočet, kde nebyla uvažována zvýšená soudržnost pro 

prokotvené zóny nad kalotami obou tubusů tunelu, ale i výpočet kde bylo uvažováno zvýšení 

soudržnosti v prokotvených zónách podle tabulky 6.1. Průběh poklesové kotliny na celém 

modelovaném profilu vypočtený pro tyto případy je patrný z obrázku 6.6.1. 

 

 
Obrázek 6.6.1 –  Výpočtové vertikální deformace na terénu na celém studovaném profilu pro čtyři vybrané 

výpočty. 
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   Rozložení vertikálních deformací v kvalitativním vyjádření pro úlohu, kde byl použit 

nenásobený parametr Estř a nebyly uvažovány prokotvené zóny nad kalotami, je patrné z obrázku 

6.6.2. 

 

 
Obrázek 6.6.2 –  Rozložení vertikálních deformací v okolí obou výrubů v podobě konturovaného diagramu se 

znázorněním užité sítě konečných prvků pro úlohu Estř, kde nejsou uvažovány prokotvené zóny.    

 

   Sedání vyvozené jednotlivými fázemi odtěžování bylo různé v závislosti na ploše, geometrii a 

pozici odtěženého dílčího výrubu, což je patrné z obrázku 6.6.3. 
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Obrázek 6.6.3 – Sedání v jednotlivých fázích ražby v bodě odpovídajícím kotvě v 9,5 m pod terénem 

extenzometru 24_01 na ose 3PT, uvedeny jsou vždy celkové vertikální deformace po zbudování ostění 

příslušného dílčího výrubu.   

 

   Je zde zobrazen vývoj vertikálního sedání v hloubce 9,5 m pod terénem na ose 3PT (tedy cca 

1,5 m nad stropem 3PT), což odpovídá kotvě extenzometru 24_01 a výpočtová data modelu jsou 

proto porovnána s hodnotami touto kotvou extenzometru naměřenými. Z obrázku vyplývá, že 

největší vertikální deformace vyvolala ražba kaloty 3PT, které jsou zhruba 4,5 krát větší než 

deformace vyvolané ražbou průzkumné štoly (pro úlohy s 1,5 × Estř). Celá ražba vedlejšího tubusu 

(2PT) nevyvolává v tomto bodě na ose 3PT téměř žádné vertikální deformace a ražba jádra 3PT 

vyvolává jen poměrně menší vertikální deformace než ražba štoly a kaloty 3PT. 
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   Na obrázku 6.6.4 jsou porovnány hodnoty výpočtového vertikálního sedání pro úlohu 1,5 × Estř 
s prokotvenými zónami nad kalotami obou tubusů tunelu s hodnotami reálně naměřenými na 

konvergenčním profilu 22.11, který je umístěn v tomto řezu.  

 

 
Obrázek 6.6.4 – Porovnání výpočtového sedání konvergenčních bodů profilu 22.11 instalovaného v 3PT (pro úlohu 

1,5×Estř s prokotvenými zónami nad kalotami obou tubusů) s hodnotami reálně měřenými v rámci GT 

monitoringu. 
 

   Z obrázku je patrné, že model relativně dobře vystihuje reálně měřené vertikální sednutí bodů na 

ostění 3PT. Některé konvergenční body nemohly být porovnány z důvodu jejich zničení během 

ražeb.  
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6.7 Závěr k numerickému modelování 

   Z výše provedených studií vyplývají tyto závěry: Pro daný případ, kde dochází jen k celkově 
malým deformacím v řádech prvních desítek milimetrů, měly méně významný vliv na výsledky: 

faktor β zohledňující 3D efekty, Youngův modul E tunelového ostění nad 15 GPa, tloušťka 

tunelového ostění nad 15cm a modelování prokotvené zóny nad kalotami zvýšením soudržnosti 

horninového masivu. 

   Naopak zásadní vliv měla zvolená velikost Youngova modulu E horninového masivu. Proto se 

domnívám, že by měl být modul E při modelování tunelů ve skalních horninách Mohr - 

Coulombovým modelem volen s ohledem na předchozí zkušenosti s podobnými tunely 

budovanými v podobných geotechnických podmínkách a jeho výběru by měla být věnována 

náležitá pozornost. 
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7. Závěr 
   Práce shrnuje poznatky o geologické stavbě zájmového území zjištěné podrobným geologicko-

geotechnickým průzkumem (ražbou průzkumné štoly). Dále je uvedena inženýrsko geologická 

mapa v měřítku 1 : 5000 ze sedmedesátých let minulého století sestavená ze čtyř různých 

mapových listů, tak aby shrnovala celý prostor tunelu Lahovská. Dále jsou v práci shrnuty 

provedené průzkumné geologické práce na nichž jsem se podílel určitým dílem osobně jako 

geolog na ražbách tunelů samotných. Také na základě výsledků této IG dokumentace, podrobné IG 

mapy a dalších poznatků o stavbě zájmového území byly zpracovány dva geologické řezy, které 

tyto poznatky prezentují v přehledné formě. Jde o horizontální řez v úrovni počvy kalot obou 

tubusů tunelu (tzv. důlní mapu) v měřítku 1 : 500 a o příčný řez tunelem ve studovaném řezu ve 

staničení hlavní trasy 12.906 km v měřítku 1 : 100. 

   Dále je v práci shrnut GT monitoring prováděný na ražbě průzkumné štoly, se zaměřením na 

numerickým modelováním studovaný příčný sdružený GT řez ve staničení hlavní trasy 12.906 km 

tunelu Lahovská. 

   Na datech vzešlých z těchto měření a z geologické dokumentace je sestaven 2D numerický 

model na tomto příčném řezu. Model je řešen pomocí GT softwaru využívajícího metodu 

konečných prvků Plaxis version 8.0. Je použit Mohr - Coulombův konstituční model. Numerické 

modelování přineslo zajímavé poznatky v oblasti numerického modelování tunelů velkých průřezů 

ve skalních horninách pražské pánve pomocí Mohr - Coulombova konstitučního modelu s nízkým 

nadložím. Tyto poznatky jsou v práci shrnuty. Proces výstavby modelu přinesl poznatky v oblasti 

volby správné geometrie, sítě konečných prvků, postupu výpočtu a jeho modifikací, pro ideální 

průběh výpočtu. Po studiu těchto vlivů se předmětem studia staly především jednotlivé faktory 

vstupující do výpočtů. Tyto faktory byly postupně měněny a byl sledován jejich vliv na výpočty 

deformačního pole v okolí tunelů. Některé měly za daných okolností vliv méně výrazný (faktor β 

pro hodnoty vyšší než 0.65, tloušťka primárního ostění pro hodnoty nad 15 cm, tuhost primárního 

ostění pro hodnoty vyšší než 15 GPa, modelování prokotvené zóny nad kalotami obou tubusů 

tunelu, ražba průzkumné štoly) a jiné naopak vliv velmi významný (Youngův modul horninových 

materiálů). 

   Tímto postupem se podařilo vybudovat numerický model, který v porovnání s hodnotami reálně 
měřenými jednotlivými složkami GT monitoringu dává s dostatečnou přesností hodnoty 

výsledných deformací. 
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