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Anotace 

Bakalářská práce se ve svém obsahu zabývá možností úpravy konstrukčního řešení 

definitivního ostění hloubené části srbského tunelu Bancarevo. Je zde popsán příklad českého 

tunelu Klimkovice a zdejší konstrukční řešení pro možnost srovnání. Další část textu se 

věnuje právě srbskému tunelu Bancarevo a popisuje jej tak, jak je zadán původním projektem. 

V následující kapitole je navrženo optimalizační řešení, vycházející ze vzoru českého tunelu. 

Toto navrhované řešení je na základě numerické metody konečných prvků, se kterou pracuje 

program GEO5 společnosti Fine, porovnáno s původním projektovým designem z hlediska 

únosnosti konstrukce ostění. Závěr práce obsahuje konečné vyhodnocení výsledků a rovněž 

ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.         

 

Klíčová slova 

 

hloubené tunely, definitivní ostění, metoda konečných prvků, GEO5, koridor X  

 

Abstract 

 

This thesis deals with an option for construction modifications to the secondary lining in the 

Bancarevo tunnel (Serbia) in its cut and cover section. Klimkovice tunnel (Czech Republic), 

having undergone a similar local construction solution, is used as an example here. The 

following part of the text is dedicated to the current state of the Bancarevo tunnel and 

describes it as presented in the project's original documentation. The next chapter includes a 

suggestion for optimizing the tunnel using Klimkovice tunnel as an example. This solution is 

then compared with the original design, from a bearing capacity perspective, using GEO5 

software, which features a Finite element method for such calculation. The conclusion of this 

paper contains the final evaluation of the result and a financial assessment for the suggested 

construction alteration. 
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Seznam použitého značení: 

 

Dg,dr                                eluvium 

E modul pružnosti [kN/m2] 

F poruchové pásmo permského pískovce 

MKP metoda konečných prvků 

P,pš                                   slabě rozpukaný permský pískovec 

P,pš*                                 středně rozpukaný permský pískovec 

P,pš**                               silně rozpukaný permský pískovec 

Q   index kvality  podle Norského geotechnického institutu 

R poloměr [m] 

RQD rock quality designation [%] 

c soudržnost zeminy [MPa]                                                     

cef   efektivní parametr soudržnosti [MPa] 

d tloušťka [cm] 

dz deformace ve směru Z [mm] 

Ø průměr [mm] 

 objemová hmotnost [kN/m3] 

sat                                                       objemová hmotnost saturované zeminy [kN/m3] 

 poissonovo číslo [-] 

p pevnost horniny [MPa] 

x,tot                                             normálové napětí ve směru osy X [kPa] 

z,tot                                              normálové napětí ve směru osy Z  [kPa] 

 úhel vnitřního tření [ ] 

ef                                                        efektivní hodnota úhlu vnitřního tření [ ] 
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1 Úvod 

 

Tato bakalářská práce se týká projektu na výstavbu srbského dálničního tunelu 

Bancarevo, který vysoutěžila česká společnost Subterra a.s. Především je věnována pozornost 

hloubenému úseku tohoto tunelu a způsobu, jakým je řešena konstrukce definitivního ostění.   

 
Než se dále v textu bude detailněji popisovat projekt a realizace srbského dálničního 

tunelu Bancarevo, je vhodné podotknout, že projekt samotný byl vytvořen srbskými inženýry 

a jeho realizace je dále na české straně. Jelikož je stavba financována Evropskou Investiční 

Bankou, je kontrakt založen na zásadách vzorových smluv FIDIC – RED BOOK, ve kterých 

významnou roli hraje inženýr, jakožto zmocněnec investora. Celkové řízení stavby je v rukou 

inženýra, který stavbu vede, kontroluje a administruje. Tento vztah je na této zakázce, tak 

striktně dodržován, že spíše komplikuje celkové vedení stavby, než jemu pomáhá. Dle 

komentářů ze strany českého vedení stavby skoro zabraňuje operativnímu rozhodování na 

stavbě a svou náročností v oblasti administrativy vše výrazně zpomaluje. [19] 

 

1.1 České podzemní stavitelství 

 

I přesto, že Česká republika je poměrně malá svou rozlohou, dlouhodobě se řadí mezi 

státy s vyspělou úrovní podzemního stavitelství. Ve svém fondu nabízí širokou škálu 

podzemních objektů různého účelu, konstrukce či stáří.  

 
Budeme-li hovořit pouze o dopravních tunelech, budeme se muset vrátit do 19. století, 

kdy první takové stavby byly spojeny především s rozvojem železnice. Ve 20. století se 

v menší míře stavěly tunely silniční, ale spíše ojediněle, a to většinou z důvodu ochrany 

vzácných přírodních území. Doba většího rozvoje silničních tunelů přišla v posledním 

desetiletí, vlivem značného rozvoje automobilizace, což vedlo k výstavbě nových, rychlejších, 

bezpečnějších a komfortnějších komunikací (dálnice, rychlostní silnice) jejichž parametry 

vyžadují při svém trasování využití tunelů a dále výrazné zvýšení provozu ve městech, která 

by se bez výstavby tunelových staveb rovněž neobešla a byla v této době již v podstatě 

neprůjezdná.  Podle výroční zprávy ŘSD je celková délka všech silničních a dálničních tunelů 

v ČR k roku 2011 cca 19 000 m. Toto číslo nezahrnuje tunely ve městech. [1, 16, 17] 

 
Bohužel se, ale od roku 2010, díky změně politiky vlády ČR začala obecně snižovat 

stavební činnost v oblastech inženýrských staveb. Díky tomuto faktu jsou v současnosti 

mnohé české firmy nuceny vyvážet svou nosnou technologii do zahraničí a tak se naskytla 
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možnost věnovat se ve své práci srbskému tunelu Bancarevo. Tento tunel je součástí 

evropského dálničního koridoru, spojujícího Srbsko a Bulharsko. Nachází se na dálnici E80, 

mezi městy Niš (Srbsko) a Dimitrovgrad (Bulharská hranice). 

 

1.2 Koridor X a jeho význam pro republiku Srbsko 

 

Tunel Bancarevo je součástí výstavby Koridoru X, jakožto doposud posledního z 

panevropských silničních a železničních koridorů, o jehož vybudování se rozhodlo po 

uklidnění situace na Balkáně.  

 
Hlavní větev tohoto koridoru je spojnicí mezi rakouským Salzburgem a řeckou Soluní. 

Na hlavní větev navazují další menší větve, spojující významná evropská města. Pro úplnost 

se jedná o podvětev Graz – Maribor – Zagreb, dále Budapešť – Novi Sad – Bělehrad, Niš – 

Sofie a Veles – Florina. Pro Srbsko představuje projekt koridoru klíčovou podporou rozvoje 

silniční dopravní infrastruktury. Koridor X v Srbsku tvoří hlavní trasu od severu k jihu, napříč 

celou zemí a jako takový je nezbytný pro rozvoj obchodu a regionální integraci. [21] 

 
Tunel Bancarevo je součástí nové sekce silničního Koridoru „Xc“ z Niše do 

Dimitrovgradu (silnice E80) o celkové délce 83 km, která se nachází na jihu Srbska a vede 

směrem k bulharským hranicím. Tato část je důležitá jak pro samotné Srbsko, tak pro síť 

evropských dálnic, jelikož zajišťuje nekratší trasu mezi evropskými zeměmi, Tureckem a 

Středním Východem. [11] 

 
Tento nový úsek dálnice E80 je rozdělen do několika částí a to Prosek – Crvena reka 

(22,5km), Crvena reka – Čiflik (10,3km), Čiflik – Ponor – Pirot (29km), Pirot – Sukovo – 

Dimitrovgrad (12,8km) a obchvat Dimitrovgradu – hraniční přechod (8,7km). Jelikož úsek 

„Xc“ obsahuje různé konstrukce (silnice, mosty a tunely), jsou různé části realizovány 

různými dodavateli a rovněž jsou financovány z různých zdrojů. Tato část Koridoru X je 

financována srbskou vládou, Evropskou Bankou pro Rekonstrukci a Rozvoj (€150 milionů), 

Světovou Bankou (€117 milionů) a Evropskou Investiční Bankou (€300 milionů) v celkové 

výši €786 milionů. Jak již bylo řečeno, samotný tunel Bancarevo je financován Evropskou 

Investiční Bankou. Právě část Prosek – Crvena reka, jakožto první navazující na již hotovou 

část dálnice E80 směrem k Dimitrovgradu a dále do Bulharska, je rozdělena hornatou částí, ve 

které se momentálně razí tunel Bancarevo pojmenovaný podle místní vesnice. [7, 8, 22] 
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1.3 Srbské podzemní stavitelství 

 

Budeme-li srovnávat české a srbské podzemní stavitelství je vhodné zmínit stavby 

vybudované na srbském území. Dohledat informace použitelné k popisu podzemního 

stavitelství na srbském území se ukázalo jako nelehký úkol. Na základě kontaktu z  významné 

srbské univerzity v Bělehradě (Univerzitet u Beogradu) se podařilo získat několik cenných 

informací a kontakt na srbskou projekční firmu CIP. Právě ta poskytla zajímavý výkres 

starého srbského železničního tunelu z roku 1920 (obr. 1).  

 
 Podobně jako v České republice vznikaly tunelové stavby především díky rozvoji 

železnice, který započal v 2. polovině 19. století pod nadvládou Rakouska-Uherska na severu 

území a Otomanské říše na jihu. Na Balkáně vznikala mnohá železniční spojení především na 

trasách vedoucích do Bělehradu. Jedna z nejvýznamnějších linek je Bělehrad - Bar (dnes mezi 

Srbskem a Černou horou s dvěmi stanicemi v Bosně a Hercegovině), uvedená do provozu 

v roce 1976 o celkové délce 455 km, z toho 145 km tunelů. Mezi nejdelší tunely této trati 

patří tunely Sozina a Zlatibor s délkou přes 6000 m. [20] 

 
 Silniční tunely byly budovány v mnohem menší míře, v Srbsku jejich rozmach začal 

při budování panevropských koridorů. Od roku 2001 bylo vyprojektováno 30 tunelů o 

celkové délce 31 000 m. Ke konci roku 2012 je v Srbsku v provozu 78 tunelů o celkové délce 

10 053 m. Z toho nejdelší je tunel Šargan dlouhý 775 m. [14, 15] 

 

 

Obr. 1 - starý srbský tunel r. 1920. Zdroj [CIP – POPOVIČ, Milan] 
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2 Metody provádění hloubených částí tunelových staveb v ČR 

 

Vzhledem ke geologickým podmínkám v ČR je většina ražených tunelů doplněna 

hloubenou částí v oblasti portálů. Hloubené úseky slouží pro přístup k provizornímu 

stavebnímu portálu. V případě nízkého nadloží je využíváno svahovaných hloubených jam 

pro založení hloubených částí tunelů, které navazují na ražené úseky. U nás to bylo např. u 

tunelu Klimkovice, Lochkov, Komořany kde délka hloubených části přesahovala 200 m.  

 
Jelikož je srbský dálniční tunel Bancarevo charakteristický svými poměrně dlouhými 

hloubenými úseky (cca 200 m), je vhodné popsat stavbu tunelu Klimkovice pro možnost 

srovnání výchozích podmínek, metod provádění realizace stavby a posouzení navrhovaných 

změn. 

 

2.1 Tunel Klimkovice - Obecná charakteristika stavby 

 

Klimkovický tunel je 1080 m dlouhý a je součástí dálnice D47, Lipník nad Bečvou – 

Bohumín a tvoří jej dvě tunelové trouby (A, B) s dvěma jízdními pruhy pro každý směr. 

Tunel kategorie T9,5 má šířku mezi obrubníky 9,5 m, obslužné chodníky jsou 1,1 m široké a 

světlá šířka tunelu je 12,204 m. Výška průjezdního prostoru je 4,8 m. Výrubová plocha tunelu 

činí 120,17 m
2 

a ve srovnání s tunelem Bancarevo je o cca 20 m
2
 větší.  

 
Tunel je z větší části ražen ve skalním masívu a v příportálových oblastech (brněnská 

a ostravská strana) je budován jako hloubený ve stavebních jámách se zpětným zásypem. 

Ražený úsek je řešen jako dvouplášťová konstrukce s mezilehlou hydroizolací. Hloubený 

úsek je jednoplášťová konstrukce, uložená na podélných základových pásech, s izolací proti 

vodě na vnější straně ostění. Tunel A je ražen v délce 864,82 m, hloubený úsek na brněnské 

straně je dlouhý 165,83 m a na ostravské straně 46,17 m. Tunel B je ražen v délce 875,28 m, 

hloubený úsek na brněnské straně je 166,4 m a na ostravské straně 46,4 m. [18] 

 

2.2   Geologické poměry 

 

Území stavby se nachází na okraji českého masívu, na styku moravskoslezské oblasti 

s karpatskou předhlubní. Inženýrsko-geologický průzkum, který probíhal v letech 1997, až 

2004 naznačoval, že v oblasti budou velmi složité geologické poměry s výskytem rozsáhlých 

poruchových zón a dalších jevů, které mohly komplikovat stavbu, a proto byl v portálových 
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oblastech prováděn geotechnický monitoring až do roku 2007, kdy byly hloubené tunely 

přesypány.  

 
Výsledky průzkumu popsaly horní úroveň masívu jako kvartérní pokryv tvořený  

deluviálními sedimenty (jílovopísčité až jílovité hlíny, jíly s výskytem hlinitopísčitých štěrků) 

s mocností od 1 do 7 m. Další vrstvy tvoří horniny neproduktivního karbonu – kulmu (jílovité 

břidlice) s lokálním výskytem miocenních jílů. Typickým horninovým prostředím ražby byla 

kombinace pelitických jílovců a prachovců s drobami a drobovými pískovci ve formě 

flyšových souvrství. Dále bylo určeno 5 poruchových pásem procházejících většinou šikmo 

k ose tunelu. Podzemní voda se vyskytovala zejména v puklinách a tektonických poruchách. 

[11] 

 

2.3    Oblast brněnského portálu (zajištění svahů) 

 

Svahy stavební jámy a stěna portálu zasahují do kvartérních pokryvů a skalního 

podkladu kulmských hornin. Hladina podzemní vody byla zjištěna v 1,2 – 2,8 m pod 

povrchem terénu pouze v oblasti terénní deprese, v jejíž blízkosti vede drenáž. V ostatních 

průzkumných vrtech je voda přítomna ve zvětralé povrchové vrstvě masívu.  

 
Stěna portálu je vysoká 15,6 – 20,1 m dle tvaru terénu. Horní část pokryvné vrstvy 

portálové stěny, vysoké cca 1,5 m, je ve sklonu 1:1 a proti erozi je chráněná geotextilií. 

Zbylých 0,5 – 4,5 m kvartérních pokryvů je ve sklonu 3:1 a je jištěno vrstvou stříkaného 

betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztuženého sítí a hřebíky délky 2 – 3 m, ocelí 10 505 

průměru 25 mm. Portálová stěna ve skalních horninách je navržena pod sklonem 9° od 

svislice a byla realizována v pěti etážích jištěných 200 mm stříkaného betonu, vyztuženého 

sítěmi a lanovými kotvami přes železobetonové převázky (beton C25/30). Jedná se o 

šestilanové kotvy dlouhé až 16m.      

 
Pravý svah (po směru staničení – tunelová trouba A) je v horní vrstvě 1,5 – 2,5 m 

řešen podobně jako portálová stěna tedy ve sklonu 1:1, krytý geotextílií. Další kvartérní 

pokryv pod sklonem 3:1 je jištěn hřebílkováním a 150 mm vrstvou stříkaného betonu, 

vyztuženého sítěmi. Hřebíky jsou dlouhé 4 m s průměrem 25 mm v rastru 1/1,5 m (svislý 

směr/horizontální směr). Od provizorního portálu, z výšky okolo 6 m klesá výška této vrstvy 

až na 2 m v úrovni definitivního portálu, odstupňovaného v etážích po 1 m. Zbylá část svahu 

ve skalních horninách dosahuje výšky do 12,5m a je navržena ve skonu 2:1. Stabilitu svahu 

zajišťují především 9 m dlouhé svorníky, kotvené přes železobetonové převázkové trámy. 
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Kotvení je realizováno ve třech až pěti etážích o výšce 2 – 3 m a vzdálenost svorníků je 3 – 

3,5 m. Povrch skalního masívu je proti padání kamenů chráněn plotovým pletivem, které je na 

svazích zabetonované pod převázkovými trámy. 

 
Levý svah (po směru staničení – tunelová trouba B) je do hloubky cca 4 metrů 

svahován bez zajištění. Sklon této části kvartérních pokryvů se pohybuje od 1:2,7 do 1:1. Část 

svahu ve skalních horních s výškou do 12,3 m je navržena ve sklonu 2:1. Svah je ve třech až 

pěti etážích, vysokých 2,5 m, zajištěn tyčovými svorníky délky 9 m, kotvených přes 

železobetonové převázkové nosníky. V horních řadách, ve staničení 141,240 – 141,320 

(provizorní portál), je rozteč svorníků 2,5 m, ve zbylém úseku rozteč svorníků v horních 

etážích 3 m. Ve spodních částech je rozteč 3,5 m. Stejně jako pravý svah bude povrch masívu 

chráněn proti padání kamení plotovým pletivem. [12] 

 

2.4    Definitivní ostění raženého a hloubeného tunelu 

 

Definitivní ostění tunelu Klimkovice ve své ražené části je železobetonová konstrukce 

z betonu C30/37, vyztuženého svařovanými nosníkovými oblouky z betonářské výztuže a 

armovacími KARI sítěmi, použitými ve dvou vrstvách. Beton, zde použitý, obsahuje 

rozptýlená polypropylenová vlákna pro zlepšení protipožární odolnosti (obr. 2).  

 

 

Obr. 2 - vzorový příčný řez raženého profil. Zdroj [18] 
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Konstrukce ostění hloubených částí je založena na základových pásech, betonována na 

místě do bednění. Samotná betonáž sestává ze dvou částí, a to betonáž základových pásů a 

betonáž horní klenby tunelu. Podélné základové pásy jsou široké 3050 mm a vysoké 800 mm. 

Tunelové ostění je na pásy uloženo excentricky. Vnitřní přesah je 1145 mm z důvodu pojezdu 

bednícího vozu. Přesah na vnější straně je 850 mm. Horní klenba odpovídá vnitřními rozměry 

základnímu profilu, který je v celé délce hloubené části stejný. Příčný řez hloubeným tunelem 

je patrný z obr. 3.  

 
 Jako bednění byla použitá stejná bednící forma jako v ražených úsecích dlouhá 12 m. 

Všechny montážní přípravky a bednící vůz jsou vedeny po kolejích, osazených na 

základových pásech a byly smontovány před portálem tunelu. Bednící forma rovněž slouží 

jako vodítko při montáži armatury klenby, jejíž konstrukce je složena z oceli 10 505R od 

průměru 8 až do průměru 25 mm (obr. 4). Betonáž klenby byla prováděna betonem třídy 

C30/37 XC3 XD1 XF4. [12, 18] 

 

 

 

Obr. 3 - vzorový příčný řez hloubeného profilu. Zdroj [Archiv Subterra a.s.] 
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Obr. 4 - ukázka kontrabednění a bednícího vozu. Zdroj [ĎURIŠ, Lukáš; foto] 

 



15 
 

3 Původní projekt tunelu Bancarevo 

 

3.1    Obecná charakteristika stavby 

 

Navrhovaný tunel je součástí dálnice E-80, Niš – Dimitrovgrad, v části Prosek – 

Crvena reka, staničení km 28+700,00 tedy středně dlouhý (přesně od km 28+615,00 do km 

29+360,69 pravý tubus a od km 28+625,00 do km 29+393,66 levý tubus). Hloubené části jsou 

dlouhé okolo 100 m (platí pro jednu tunelovou troubu), přičemž samotná ražená část je 

dlouhá více než 600 m a v příčném profilu má 95 m
2
. Jedná se tedy o tunel složený ze dvou 

tunelových tubusů a to tak, že pro každý směr dopravy je navržena oddělená tunelová trouba. 

Jejich osová vzdálenost je 30 – 45 m. Kategorijní šířka dálnice je 8,50 m a je rozdělena do 

dvou jízdních pruhů o šířce 3,75 m a krajnic širokých 0,5 m pro každý jízdní směr. Výška 

průjezdního prostoru je 4,75 m a průchozího prostoru 2,25 m. Příčný sklon vozovky v tunelu 

je mezi 2,5% a 4,5%, podélný sklon je mezi 0,3% a 3,8%. [6, 13] 

 

3.2 Technologie výstavby 

 

Vzhledem k charakteru tunelu, tedy délce a odhadovaným geologickým podmínkám, 

byla pro realizaci zvolena „Nová Rakouská Tunelovací Metoda“. Vzhledem 

k předpokládaným geologickým poměrům jsou v ražené části navrženy dva základní typy 

primárního ostění, obloukový otevřený a uzavřený obloukový s protiklenbou, realizované dle 

aktuálních geologických podmínek. V obou případech se jedná o půlkruhovou klenbu 

s kolmým opěřím primárního ostění. Šířka primárního ostění je proměnlivá a v zásadě dle 

projektu závislá na aktuálních geologických podmínkách. Nabývá hodnot od 7,5 cm do 30 

cm. Poloměr oblouku primárního a sekundárního ostění je R1=5,80 m a R2=5,50 m se středem 

v +1,35 m od lokální nuly v ose tunelu. Šířka kruhového definitivního ostění je tedy 30 cm 

v celé své ražené délce. Hloubená pasáž tunelové výstavby je poměrně důležitá v celkovém 

měřítku stavby. Původní projekt uvažoval se svahovanou stavební jámou bez nutnosti úpravy 

svahu a pouze s řídkým prokotvením čela stavební jámy. Během realizace však musel být 

tento návrh změněn díky horším geologickým podmínkám. Dle momentálního návrhu, který 

je výsledkem několika posudků od různých českých a srbských firem, budou stěny stavební 

jámy jištěny sítí kotev dlouhých až 15 m, ocelovými sítěmi a stříkaným betonem. Definitivní 

ostění v hloubené části je navrženo ve tvaru půlkruhové klenby s kolmým opěřím. [6, 13] 
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3.3 Geologické poměry  

 
Oblast, kde se realizuje stavba tunelu se nachází při severovýchodním okraji 

horninového masívu sičevské klisury v oblasti Suva planina. Hlavními horninovými typy jsou 

staré formace permského červeného pískovce, které se vyznačují složitou antiklinálou. Tyto 

červené permské pískovce představují silné sukcesně-klasicistní sedimenty s převažujícími 

konglomeráty, aleurony a vápenci různé zrnitosti, které se mění v relativně krátkých úsecích.  

 
Především na základě geologického průzkumu srbské státní firmy Highway Institute 

(Institut za Puteve), který se ve svém rozsahu opírá o dva jádrové vrty a geofyzikální metodu 

odporové profilace masívu se předpokládá, že tunel prochází třemi převážně pískovcovými 

vrstvami, které jsou si částečně podobné, degradovanou povrchovou vrstvou a několika 

poruchovými pásmy (obr. 5).  

 

 

Obr. 5 - geologický profil. Zdroj [13] 

 

Kvazihomogenní celky daného horninového masívu: 

 P,pš     (slabě rozpukaný permský pískovec)  

 P,pš*   (středně rozpukaný permský pískovec) 

 P,pš** (silně rozpukaný permský pískovec) 

 F          (poruchové pásmo permského pískovce) 

 Dg,dr   (eluvium) 

 

Z výše uvedeného dělení masívu vychází hlavní geotechnické kategorie (A, B, C, D, 

E). Pro raženou část jsou to kategorie A, B, C, které korespondují s třemi vrstvami pískovce a 

kategorie D, která zastupuje poruchové zóny. Pro hloubený úsek je to kategorie E, která byla 

z důvodu komplikovaných terénních podmínek hůře prozkoumána. Předpokládá se výskyt 
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eluviálního pokryvu v povrchových vrstvách do hloubky cca 5m a seskupení různě 

rozrušeného pískovce ve větších hloubkách. Právě na tyto kategorie jsou navrhovány různé 

tunelové typy (technologické třídy výrubu NRTM), které jsou svým konstrukčním řešením 

přizpůsobeny daným geologickým podmínkám. V následující tabulce je přehledně uveden 

stručný popis horninového masívu, včetně základních fyzikálně-mechanických vlastností, tak 

jak jsou dány projektem (tab. 1).  

 

Popis horninového masívu a geotechnické podmínky konstrukce tunelu 

Část tunelu dle technologie Ražená – 612 m 
Hloubená – 

93 m* 

Geologické 

prostředí 

Litologie Červené pískovce permského stáří 
Poruchová 

zóna pískovce 

Středně až 

velmi 

zvětralé 

eluvium** 

Textura Deskovitá - 
Velmi 

blokovitá 

 

Míra rozrušení 

(dle hustoty 

diskontinuit) 

 

Slabě 

rozrušené 

Středně 

rozrušené 

Velmi 

rozrušené 

Poruchová 

zóna 

Velmi 

rozrušené 

Výskyt podzemní vody 
Sporadicky v 

místech 

puklin 

Podél puklin, 

ojediněle 

kapilární 

proudění 

Podél puklin, 

kapilární 

proudění a 

lokální úkapy 

Úkapy, 

ojedinělé 

výrony 

podzemních 

vod 

Sezónně 

proudící 

voda, 

lokálně plně 

saturovaná 

zemina 

Geotechnické kategorie A (А) B (Б) C (Ц) D(Д) E (Е) 

RQD 90-95% 60-70% 45% <10% - 

Fyzikálně-

mechanické 

vlastnosti 

 (kN/m3) 26 25 23 20-22 19,5-22 

/c (Mpa) 
35-40/0,1-

0,15 

32-35/0,05-

0,1 

28-32/0,02-

0,05 

15-25/0,01-

0,02 

15-

22/0,005-

0,01 

E (Mpa) 10000-12000 4000-6000 2000-3000 1200 - 

p (Mpa)/  20-30/0,24 15-20/0,26 3-4/0,28 1-2/0,35 - 

Klasifikace 

horninového 

prostředí 

Q (Burton) 19 (dobrá) 24 (špatná) 
31 (velmi 

špatná) 

37 (extrémě 

špatná) 
- 

Bieniawski III (dobrá) III (špatná) 
IV (velmi 

špatná) 

V (extrémě 

špatná) 
- 

GN-200*** V-VI IV-V-VI III-IV-V III-IV II-III-IV 

Další 

informace o 

třídě výrubu 

Celková délka 179 m 217 m 192 m 24 m 93 m 

Procentuální 

podíl z celkové 

délky tunelu 

26% 31% 27% 3% 13% 

Doba stability 

nezajištěného 

výrubu 

1-2 dny 6-8 hodin 3-4 hodiny 

Nutné 

okamžitě 

zajistit 

- 

Tab. 1 - popis horninového masívu. Zdroj [2, 3, 13] 

*Oblasti hloubené části byla geologickým průzkumem věnována menší pozornost a proto chybí některá data. 

** Hloubená část zasahuje i do ostatních vrstev pískovce, popsaných v této tabulce. Tabelované fyzikálně-

mechanické parametry odpovídají pouze eluviu. 

***Srbský ekvivalent ČSN 
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3.4  Tunelové typy – provizorní výztuž 

 

Jak již bylo předesláno, dle aktuální geologické situace se aplikují různá řešení 

provizorní výztuže. Variant je 10 (8 ražený úsek, 2 hloubený úsek), avšak pro potřeby tohoto 

textu není nutné se zabývat všemi dopodrobna. Bude uveden pouze příklad předpokládaného 

nejčastěji vyskytujícího se typu (5), typu aplikovaného na východním portálu při začátku 

tunelování (5a) a navazujícího typu navrženého v hloubeném úseku (1). Ostatní tunelové typy 

jsou stručně uvedeny a popsány v tab. 2 a tab. 3. 

 

Popis tunelových typů 

Část tunelu dle 

technologie 

Tunel. 

typ 

Geotechnická 

kategorie 

Kvazihomogenní 

celek 

Rozměry 

Část 

profilu 

Výška 

[m] 

Tl. 

prim. 

Ostění 

[m] 

Hrubý 

profil 

[m2] 

Ražená část 

7a D F-poruchové pásmo 

Celý profil 10,70 

0,35 

110,53 

Kalota 6,15 59,38 

Jádro 3,35 41,20 

Protiklenba 1,20 9,95 

7 D F-poruchové pásmo 

Celý profil 10,10 

0,30 

102,45 

Kalota 6,10 58,45 

Jádro 2,78 33,92 

Protiklenba 1,22 10,08 

6 C P,pš** 

Celý profil 9,02 

0,24 

93,28 

Kalota 6,04 57,28 

Jádro 2,98 36,00 

5 B P,pš* 

Celý profil 8,905 

0,125 

90,45 

Kalota 5,925 55,14 

Jádro 2,98 35,31 

5a 
Začátek 

tunelování 
- 

Celý profil 9,06 

0,28 

94,31 

Kalota 6,08 58,07 

Jádro 2,98 36,24 

5b 
Začátek 

tunelování 
- 

Celý profil 8,95 

0,17 

91,56 

Kalota 5,97 55,98 

Jádro 2,98 35,58 

4 A, B P,pš*, P,pš 

Celý profil 8,855 

0,075 

89,23 

Kalota 5,875 35,01 

Jádro 2,98 54,22 

3 A P,pš* 

Celý profil 8,86 

0,08 

89,32 

Kalota 5,88 54,31 

Jádro 2,98 35,01 

Hloubená část 

1 

E 
P,pš, P,pš*, P,pš**, 

Dg,dr 

Celý profil 9,48 0,6 99,69 

1a 
Celý profil 10,5 0,6 

107,45 
Protiklenba 1.8 0,7 

Tab. 2 - popis tunelových typů. Zdroj [13] 
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Výztuž použita při realizaci primárního ostění:  

 příhradové rámy,  

 1 až 3 řady sítí Ø5, Ø6, Ø8/100x100 mm, 

  stříkaný beton MMB 30 tloušťky 75-300 mm,  

 SN kotvy délky 1,5 m -5,5 m únosnosti 80 kN.  

 

  

Výztuž primárního ostění 

Tunel. 

typ 

Tl. 

Stříkaného 

betonu 

[m] 

Osová 

vzdálenost 

rámů 

[m] 

Sítě Kotvy  

Počet a typ 
Délka 

[m] 

Průměr 

[mm] 

Počet 

[ks] 

kalota Jádro 

7 

7a 

0,3 

 0,35 
1,0 2x Q 257 + 1x Q 503 5,5 32 

7a – 19,5 

7 – 12,5 

4 

3 

6 0,24 0,7 2x Q196 + 1x Q 335 5,5 25 12,5 3 

5 0,125 - 2x Q196 5 25 9,5 2 

5a 

5b 

0,28 

 0,17 
0,75 a 1 

5a 1x Q 335 

5b 2x Q 196 
5 25 

5a – 8 

5b – 6 

3 

2 

4 0,75 - 1x Q196 5 25 9,5 2 

3 0,8 - 1x Q196 4,5 19 9,5 - 

Tab. 3 - výztuž primárního ostění. Zdroj [13] 

 

Z tab. 1 je patrné, že největší zastoupení v rozsahu díla má kategorie B. Pro tyto 

geologické podmínky je projektem dán jeden tunelový typ a to TYP 5 (obr. 6). Hornina je 

v těchto geologických poměrech složena z pískovce permského stáří a jílovce. Je středně 

rozpukaná, voda se zde vyskytuje sporadicky především podél puklin a může docházet ke 

kapilárnímu proudění. Klasifikace tohoto horninového prostředí, dle indexu kvality horniny, 

(RQD) je střední, dle Bieniawského dobrá až špatná (uspokojivá) a dle Burtona špatná. 

Nezajištěný výrub zůstane stabilní 6 – 8 hodin. Očekávaná celková délka ražby v této 

horninové kategorii v pravém tunelovém tubusu je 217 m, což odpovídá 31% celkové délky 

tunelu. V levém tunelovém tubusu se očekává celková délka 203 m, což představuje 29% 

délky tunelu. TYP 5 má oproti předchozím typům 3 a 4 širší primární ostění d=12,5 cm a 

větší plochu raženého profilu 90,45 m
2
. K zajištění primárního ostění budou použity 2 řady 

armovacích sítí a SN kotvy o průměru R25 dlouhé 5 m, rozmístěné co 2 m v příčném směru a 

co 1 m podélném směru. 
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Obr. 6 - TYP 5. Zdroj [13] 

 

Tunelový TYP 5a bude realizován na začátku tunelování na straně vjezdu do pravého 

tubusu a výjezdu z levého tubusu, tedy na straně výjezdového portálu (obr. 7). Tloušťka 

primárního ostění je d=28 cm, jako výztuž budou každých 75 cm použity příhradové železné 

oblouky, jedna řada sítí a pro zpevnění horninového prostředí budou použity SN kotvy o 

průměru R25, dlouhé 5 m, rozmístěné v příčném směru co 1,5 m a v podélném směru co 1 m. 

 

 

 

Obr. 7 - TYP 5a. Zdroj [13] 
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TYP 1 (obr. 8) je naprojektován pro hloubenou část na straně výjezdu z pravé 

tunelové trouby a vjezdu do levé tunelové trouby a navazuje přímo na TYP 5a. Tato tunelová 

část bude po své realizaci zpětně zasypána ve výšce 5 m nad definitivní ostění tunelu. Šířka 

ostění je d=60 cm z litého betonu MB 30 podkovovitého tvaru a bude stát na základových 

pásech 2,40 m širokých a 0,70 m vysokých. Tunel bude v této části široký 12,5 m a vysoký 

9,48 m. Odvodnění v prostoru tunelu bude zajištěno pomocí odvodňovacího kanálu na straně 

vozovky, ze kterého bude kapalina vedena do kolektoru pod vozovkou. Odvodnění vně tunelu 

bude zajištěno pomocí dvou drenážních trubek R250, vedených podél ostění tunelu a jedné 

v ose tunelu pod úrovní vozovky. [13]   

 

 

 

Obr. 8 - TYP 1. Zdroj [13] 
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4 Navrhované opatření 

 

4.1 Definice problematického úseku 

 

Jednou z problematických  částí projektu je tvar definitivního ostění v hloubených 

částech tunelu. Z předchozího popisu tunelových typů je zřejmé, že ražený úsek má v celé své 

délce kruhový tvar sekundárního ostění o šířce 30 cm, ale rovněž je patrné, že ostění 

v hloubené části má v části kaloty tvar kruhový a v části opěří je ostění kolmé k rovině 

základové spáry (viz obr. 9) a liší se tak od ražené části.  

 

   

 Obr. 9 - ražená část a hloubená část. Zdroj [13]  

 

Ze statického hlediska je tento způsob řešení zcela na místě. V ražené části se uvažuje 

se vznikem nosné klenby vzniklé z horninového masívu. Při realizace je snaha o vytvoření 

této klenby co neblíže ostění a tohoto je dosaženo správným načasováním instalace výztuže 

výrubu v přiměřené tuhosti. 

 
 Hloubený úsek je rovněž řešen vhodně. Jelikož při zpětném zásypu se vznikem 

nosného prvku z horninového masívu počítat nelze, nemá tvar ostění v oblasti opěří velký vliv 

na celkovou únosnost konstrukce.  

 
Nevýhodou rozdílných tvarů líce ostění v tunelu je potřeba dvou různých bednících 

forem nebo úpravy jedné formy do potřebného tvaru, což činí nemalou položkou v rozpočtu. 

Bednící formu dodává rakouská firma Östu-Stettin a pro účely tunelu Bancarevo bude 

dodávat základní formu, rozšiřovací část pro nouzový záliv, formu pro propojku a redukci 

napojení propojky na základní formu a kontrabednění pro hloubenou část. 
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4.2  Sjednocení tvaru ostění rážené a hloubené části 

 

Navrhovaná změna tvaru ostění v hloubené části, respektive přizpůsobení vnitřní 

strany ostění tunelu, tak aby odpovídala geometrii ostění ražené části nepředstavuje žádný 

dramatický zásah. 

 
 Celý návrh spočívá v zakulacení ostění v oblasti jádra tak, že celá vnitřní strana ostění 

až po základovou patku opisuje kružnici o poloměru 5,5 m. Z vnější strany bude navrhovaná 

geometrie dodržena tak, jak ji zadává projekt a ostění v oblasti opěří bude rovné. Tloušťka 

ostění v kalotě je 60 cm a při navrhované variantě by se od místa přechodu z kaloty do opěří 

ostění plynule zvětšovala až na 1,2 m. (obr. 10, obr. 11) 

 
Podobně je konstrukce ostění řešena i u klímkovického tunelu. Rozdílem mezi 

Klimkovicemi a navrhovaným tvarem definitivního ostění hloubené části tunelu Bancarevo 

je, že u klimkovického tunelu je i vnější strana ostění opěří zaoblená, nicméně podobnost 

v postupně se rozšiřujícím opěří lze nalézt. (obr. 10) 

 

 

Obr. 10 - detail opěří – původně zamýšlený tvar Bancarevo, Klimkovice, navrhovaný tvar 

Bancarevo. Zdroj [13, archiv Subterra a.s., autor AutoCAD 2013] 

 

Je třeba posoudit, zda-li toto řešení přenese potřebnou zátěž, bude ekonomicky 

výhodné a ověřit jestli nepřinese jiné komplikace při realizaci navazujících konstrukcí, jako 

jsou obslužné chodníky, multikanály či odvodnění. 
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Obr. 11 - upravený TYP 1. Zdroj [autor AutoCAD 2013] 

 

4.3 Posouzení únosnosti upraveného tvaru ostění 

 

V této části textu je popsána práce s programem GEO5 na případě ostění hloubené 

části tunelu Bancarevo. Okrajově se věnuje také metodě konečných prvků, na jejíchž 

principech tento program pracuje. Popsána jsou také vstupní data sestaveného modelu a 

výsledky z nich získané.  

 

4.3.1 Geo5 modul MKP 

 

Při porovnávání původního tvaru ostění a jeho navrhované varianty v hloubené části z 

hlediska únosnosti, bylo použito softwaru GEO5, modul MKP společnosti Fine. GEO5 – 

MKP je program určen pro modelování geotechnických úloh na základě metody konečných 

prvků. 

 
 Tato metoda spočívá v diskretizaci tělesa do určitého počtu prvků, v případě GEO5 

trojúhelníků (triangulace), kterým se určí základní veličiny charakterizující určitou situaci. 

Tyto veličiny a vztahy mezi nimi vytvářejí matematický model, který pro své numerické 

řešení převádí soustavu diferenciálních rovnic (přesné řešení) na řešení soustavy 
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algebraických rovnic (přibližné řešení).  Snaží se při tom, aby toto numerické řešení úlohy 

odpovídalo co nejvíce přesnému řešení. Sledované hodnoty jsou určovány v diskrétních 

bodech (uzlech sítě). Přesnost řešení také záleží na hustotě sítě a tedy četnosti diskrétních 

bodů. Protože velmi hustá síť komplikuje výpočet a nepřináší často významné zpřesnění 

řešení, nabízí program GEO5 možnost zhustit síť v okolí bodů či linií, ve kterých očekáváme 

změny. [4, 5, 9, 10] 

 
 Sestavování modelu začíná nadefinováním základního rozhraní “světa”. V podstatě se 

jedná o určení rozměrů prostoru, ve kterém bude program pracovat a jeho následnému 

rozdělení do celků se stejnými vlastnostmi. Dochází ke zjednodušení situace na rovinný 

model. Konkrétně se jedná o vrstvy masívu tak, jak je uvádí závěrečná zpráva geologického 

průzkumu (pš**,pš*,pš), svahy stavební jámy a konstrukce ostění.  

 
V případě hloubeného úseku tunelu Bancarevo je geometrie svahů a ostění relativně 

složitá a její tvarování pomocí volných bodů, kterým by se musela ručně určovat přesná 

pozice by byla velmi pracná. Program GEO5 však umožňuje vkládání šablon ve formátu 

DXF, který je možné vygenerovat z jakéhokoli výkresu DWG. Vložená šablona se v 

programu GEO5 zobrazí věrně se všemi rozměry a hladinami. Budete-li chtít, rozhraní 

pracovního světa příjme rozměry vložené šablony. Hlavní výhodou šablony je, že při vkládání 

volných bodů funguje něco jako funkce “úchop” v autocadu a vkládané body se tak umístí co 

nejblíže požadovanému místu. Dostatečně přesně a rychle tak vytvoříte základní rozhraní. V 

případě sestavování modelu pro tunel Bancarevo byl právě tento postup využit. 

 
Na základě pozic volných bodů a linií, které dali vzniknout základnímu tvaru modelu 

je generována síť konečných prvků (trojúhelníku) v požadované hustotě. Ta se určí zadáním 

délky hrany prvku. V popisovaném modelu byla zvolena délka 2,5 m. Původní geometrie, 

která zahrnovala vrstvy masívu, členité svahy stavební jámy a dva tunelové tubusy, byla při 

generování sítě konečných prvků příliš složitá a musela se postupným zkoušením dolazovat. 

Její finální podoba je částečně i z těchto důvodů velmi zjednodušená, nicméně dostačující. 
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Obr. 12 - původní šablona pro sestavení modelu (v prvních pokusech ještě bez kotev). Zdroj 

[autor AutoCAD 2013] 

 

 

Obr. 13 - konečná šablona pro sestavení modelu. Zdroj [autor AutoCAD 2013] 

 

Dalším krokem při sestavování modelu bylo nadefinování parametrů horninového 

prostředí a ostění tunelu. Program GEO5 nabízí několik základních materiálových modelů, 

které lze rozdělit do dvou skupin, a to lineární a nelineární model. Lineární model je vhodný 

pro rychlý odhad chování materiálu. Průkaznější výsledky nabízí nelineární modely 

zohledňující plastické chování materiálu. V modelu Tunelu Bancarevo byl zvolen nelineární 

Mohr-Coulombův materiálový model. Vstupní parametry tohoto modelu jsou objemová tíha, 

modul pružnosti zeminy E, Poissonovo číslo ν, úhel vnitřního tření ef  a soudržnost  cef viz 

tabulka 4. [9] 

 
Po vygenerování sítě a zadání potřebných parametrů materiálového modelu je možné 

provést výpočet primární napjatosti masívu. Proběhne-li tento výpočet úspěšně, je možné 

simulovat činnosti v pracovním rozhraní pomocí tzv. fází budování. Tyto fáze umožňují 

simulaci vývoje změn, tak jak při realizaci budou probíhat. V oblasti východního portálu to 

znamená vyhloubit stavební jámu, zajistit svahy a provizorní portál, vybudovat konstrukci 

ostění a přesypat tunel 5 m nad vrchol klenby. Stavba postupovala při realizaci stavební jámy 

v etážích po dvou metrech. Každá etáž znamená rozpojení rubaniny, zajištění svahu stříkaným 

betonem, sítěmi, kotvami a v některých případech geotextílií. Při sestavování modelu to 
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znamená, že tyto etáže musejí být zaneseny již do základní geometrie rozhraní. Vzhledem k 

délce hrany prvku sítě 2,5 m bylo generování sítě při etážích co dva metry komplikované. 

Některé body modelu byly příliš blízko u sebe a vznikalo tak množství chyb. Při zjednodušení 

modelu (etáže co 4 m) se dostalo na celkem 11 fází budování. Prvních 9 fází představovalo 

odtěžení horniny a zajištění svahu, 10. fáze vybudování ostění tunelů a poslední 11. fáze 

zpětný zásyp do výšky 5 m nad tunel. 

 
Původní projekt neuvažoval s žádným zajištěním svahů. Tedy pouze svahování 

v určitém sklonu a použití biomříže. Při stavbě se ukázalo, že svahy stavební jámy nejsou 

stabilní a tak se rozhodlo pro dodatečné zajištění pomocí stříkaného betonu, sítí a 5 m 

dlouhých kotev. Při modelování byl ctěn původní projekt, tedy žádné jištění svahů, avšak za 

těchto podmínek nikdy výpočet neproběl úspěšně až do konce. Do modelu tedy byly přidány 

kotvy dlouhé až 8 m tak, aby výpočet proběhl. Hlavní částí výpočtu totiž nebyly svahy 

stavební jámy, ale porovnání dvou tvarů ostění. Celková komplikovanost tohoto modelu a 

fakt, že program GEO5 neumožňuje vynulování bočních tlaků v pokročilé fázi budování vedl 

k tomu, že od tohoto modelu zcela upuštěno. Zjednodušení původního modelu je patrné z obr. 

12 a 13. 

 
Při sestavování vhodného modelu byla jako nejvhodnější a nepřesnější shledána 

zjednodušená varianta, omezující se pouze na simulaci odtěžení zeminy v okolí jedné 

tunelové trouby (obr. 13), vybudování tunelového ostění a zpětného zásypu do projektové 

výšky 5 m nad vrchol tunelu. Toto zjednodušení je použito z důvodu simulace co 

nejreálnějšího stavu a získání validních výsledků, které by byly modelováním celé stavební 

jámy zkresleny. Porovnávány byly dva tvary, původní s kolmým opěřím na vnitřní straně 

ostění a upravený s kruhovým tvarem vnitřního líce ostění. Model byl sestaven ve 3 fázích 

budování.  

 
Při první fázi budování bylo uvažováno, že zemina (p,pš*) je již odtěžena na 

požadovanou úroveň a ve vzniklé stavební jámě byla spočtena primární napjatost a 

přetvoření.  

 
Druhá fáze budování představovala vybudování tunelového ostění využitím volných 

bodů a linií včetně základové patky. Program GEO5 umožňuje modelovat konstrukci ostění 

jako linii, které jsou přiřazeny určité parametry, jako je tloušťka a materiálové charakteristiky. 

Při zvolení tohoto postupu vypočítá program vnitřní síly na konstrukci. Vzhledem k tomu, že 

v případě porovnávaných tvarů ostění je u navrhované varianty šířka ostění různá nelze tuto 



29 
 

možnost využít. Postupovalo se tedy tak, že se pomocí volných bodů a linií vynesl 

požadovaný obrys tvaru ostění a vzniklému prostoru ostění následně byly přiřazeny parametry 

charakteristického materiálu. Jelikož takovýto model ostění netvoří diskrétní body ve 

střednici ostění, ale body na hranách volných linií tvořící tvar ostění neposkytne program 

GEO5 vnitřní síly vzniklé na konstrukci, ale pouze hodnoty napětí a deformací.   Následoval 

výpočet napětí a přetvoření v zemině a samotném ostění.  

 
Ve třetí fázi byla aktivována vrstva zpětného zásypu a opět vypočteny vzniklé napětí a 

deformace v ostění a zemině. [9, 5]   

 

4.3.2 Výsledky jejich vyhodnocení 

 

Při této simulaci se parametry, udávané projektem, jevily nadsazené, což také 

prokázaly výsledky průběžného průzkumu, a proto se v modelu aplikovala jiná vstupní data 

ve snaze přiblížit se reálným hodnotám viz tab. 4. Konkrétně se jedná a vrstvu mírně 

rozrušeného pískovce, pro kterou geologický průzkum udává modul pružnosti E=6000 MPa, 

úhel vnitřního tření φef=35˚, soudržnost cef=100 kPa.   

 

Parametry zeminy 

Číslo Název Model 
 

[kN/m
3
] 

E  

[Mpa] 
 

[-] 

cef 

[kPa] 
ef 

[ ] 
sat 

[kN/m
3
] 

1 P,pš* Mohr - Coulomb 25 2100,00 0,26 50,00 33,50 25 

2 Násyp Mohr - Coulomb 21 80,00 0,30 3,00 15,00 21 

3 beton elastický 25 32500,00 0,20 - - - 

Tab. 4 - parametry zemin – základní data. Zdroj [13] 

 

Hlavními sledovanými parametry při porovnávání dvou modelů byly napětí z,tot, x,tot 

a deformace dz. Z následujících obrázků a tabulky (obr. 14, 15, 16 a tab. 5) bude patrný vývoj 

zmíněných veličin u obou tvarů ostění.  
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Obr. 14 - napětí z,tot [kPa]. Zdroj [autor GEO5-MKP] 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - napětí z,tot [kPa]. Zdroj [autor GEO5-MKP] 
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Obr. 16 - detail ostění a škála napětí z,tot [kPa]. Zdroj [autor GEO5-MKP] 

 

Srovnání hodnot napětí a deformací  

Původní tvar – kolmé opěří Navrhovaný tvar – kruhová vnitřní strana  

bod 1 2 3 bod 1 2 3 

z,tot [kPa] 0-200 1600-1800 400-600 z,tot [kPa] 0-150 1050-1200 600-750 

x,tot [kPa] 1100-1205,28 100-200 200-300 x,tot [kPa] 765-820,06 85-170 0-85 

dz [mm] 5,9-6,5 4,6-5,2 4,6-5,2 dz [mm] 5,2-5,9 4,6-5,2 4,6-5,2 

bod 1 – klenba, bod 2 – opěří, bod 3 - patka 

Tab. 5 - přehled výsledků modelové simulace. Zdroj [autor GEO5-MKP] 

 

Při podrobnějším zkoumání dvou modelovaných variant byly hodnoty napětí a 

deformace sledovány ve třech bodech konstrukce ostění. Bod 1 představuje bod ve vrcholu 

kaloty. Z tab. 5 je patrné že hodnoty napětí z,tot, x,tot a deformace dz vycházejí lépe u 

navrhovaného tvaru s kruhovou vnitřní stranou ostění. Podobný vývoj lze pozorovat i v bodě 

2, který představuje bod v přechodu mezi kalotou a jádrem. V bodě 3, tedy v základové patě 

ostění, vychází z,tot lépe u původní varianty ostění, a to z důvodu menšího zatížení ve směru 

“z” způsobeného vlastní tíhou konstrukce. Větší množství materiálu se ale naopak projevilo v 
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tomto bodě kladně u napětí x,tot. Deformace dz v tomto bodě jsou u obou zkoumaných tvarů 

ve stejném rozmezí od 4,6 mm po 5,2 mm.  

 
Vzhledem k proměnlivé tloušťce ostění a tedy způsobu jakým byl model sestaven (viz 

výše) nejsou k dispozici vnitřní síly, které by mohly být použity ke statickému výpočtu. I 

přesto lze na základě získaných hodnot napětí a deformace konstatovat, že navrhovaná 

varianta s kruhovým tvarem vnitřní strany ostění a větším množstvím materiálu vyhoví 

minimálně stejně dobře jako původní řešení. 

 

4.4 Ekonomické posouzení 

 

Při uvažování realizace definitivního ostění hloubené části tak, jak uvažuje úprava 

tvaru ostění hloubeného úseku (obr. 11) se bude používat stejná bednící forma v celé délce 

tunelu. Postupovalo-li by se dle původního návrhu (obr. 8), musela by se forma v hloubené 

částí upravit. Tato úprava spočívá v dokoupení jednoho dílu formy, který by po jeho upevnění 

na konstrukci formy vytvořil tvar kolmých noh ostění. Takováto úprava by nesla náklady na 

koupi potřebného dílu, dopravu a montáž. Dodávající rakouská firma Östu-Stettin je schopna 

v případě původní varianty dodat potřebnou část formy za € 65,000.00 (1 625 000,- Kč). 

Z následující tabulky je zřejmé o kolik bude spotřeba betonu v upraveném tvaru ostění větší. 

(tab. 6) 

 

Srovnání obsahu ploch a spotřeby betonu 

Parametry 
Původní tvar – kolmé 

opěří 

Navrhovaný tvar – 

kruhová vnitřní strana 
Rozdíl 

Obsah plochy ostění 

včetně základové patky 
17,38  m2 18,45  m2 1,07 m2 

Množství betonové směsi 17,38  m3/m 18,45  m3/m 1,07 m3/m 

Celková spotřeba 

betonové směsi 

v hloubených úsecích * 

3 354,34  m3 

 

3 560,85  m3 

 

206,51 m3 

Cena při 1600,-Kč/m3 5 366 944,- Kč 5 697360,- Kč 330 416,- Kč 

Tab. 6 - srovnání řešení z hlediska spotřeby betonu 

* hloubené části pravé tunelové trouby jsou 15 m a 79 m, hloubené úseky levé tunelové trouby jsou 20 m a 79 

m, celkem 193 m  
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5 Závěr 

 

Celý projekt tak, jak byl zpracován obsahuje množství nedostatků, které se během 

realizace postupně objevují a komplikují výstavbu. Těžko říci kde mají počátek a zdali jim 

dalo předejít lepším geologickým průzkumem a preciznějším projektováním, avšak ve 

výsledku jde pouze o čas a peníze, které byly zjevně ušetřeny na přípravě projektu a budou 

muset být nyní investovány do různých opatření a změn.  

 
V této práci byl popsán jeden návrh na optimalizaci výstavby definitivního ostění, 

který spočívá ve změně tvaru definitivního ostění, ve snaze zefektivnit realizaci. Během 

ověřování vhodnosti popisované úpravy ostění bylo prokázáno na základě modelu, že 

upravený tvar ostění spolehlivě přenese zatížení od zpětného zásypu. Dále je z tabulky 6 

patrné, že spotřeba betonu se zvětší o 0,39 m
3
/m  a to v celkové délce 193 m hloubených 

úseků představuje 206,51 m
3
 betonu navíc ve srovnání s původním řešením. Dle fakturací 

srbského dodavatele vychází 1 m
3
 na 1600,- Kč. Celkové navýšení tak činí 330 416,- Kč. Při 

porovnání této sumy s náklady na úpravu formy, které činí 1 625 000,- Kč (při kurzu € / Kč – 

1 / 25), je zřejmá finanční úspora bez mála 1 300 000,- Kč. Nový tvar vnitřní strany ostění 

hloubené části kopíruje svým řešením raženou část. Rozšíření  jádra u paty tunelu přinese 

úbytek výplňového materiálu za kanálem, určeným pro kabeláž a zmenšením obslužného 

chodníku o 10 cm na 1,15 m. Chodník tedy bude stejně široký jako v ražené části. Odvodnění 

prostoru tunelu a masívu bude řešeno stejně jako v původním návrhu. Lze tedy říci, že žádný 

z těchto prvků není změnou tvaru definitivního ostění ovlivněn natolik, že by bylo nutné je 

zásadně této změně přizpůsobovat. 

 
Na základě vyhodnocení zkoumání úpravy tvaru definitivního ostění, doporučuji 

společnosti Subterra a.s jednat s investorem o změně tvaru ostění a přijetí výše popsané 

úpravy. Po prostudování projektu si myslím, že podobných optimalizačních řešení, která by 

mohla realizaci zefektivnit bude více. 
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