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Anotace 

BERNATÍK, Matěj. Ražený tunel Poľana: diplomová práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2015, 

66 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.  

 Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku ražení podzemních liniových děl. 

Hlavním objektem zájmu je ražený tunel Poľana situovaný na dálničním tahu D3 na 

Slovensku. Cílem je zhodnocení deformačních stavů v okolí výrubu způsobených vlivem 

ražby tunelu a dále vyhodnocení vnitřních sil vzniklých na výztužných prvcích tunelu. Další 

částí je posouzení deformací a vnitřních sil při ražbě s různým způsobem rozčlenění čelby 

výrubu. Výpočty deformačních stavů a vnitřních sil na konstrukci jsou provedeny pomocí 

matematického modelování softwarem PLAXIS. Vstupní parametry, které jsou nezbytné pro 

sestavení matematického modelu tunelu, jsou čerpány z inženýrsko-geologických průzkumů 

zájmové oblasti a výkresové dokumentace. Předmětem výpočtů je rozšířený profil tunelu 

v oblasti nouzového zálivu. 

Klíčová slova: ražení, tunel, nouzový záliv, deformace, napětí 

Abstract 

 This diploma thesis is focused on the issue of digging underground line works. The 

main object of  interest is the tunnel Poľana placed on the highway D3 in Slovakia. The aim is 

to evaluate the deformational conditions surrounding the excavation caused by the tunneling 

and the evaluation of the internal forces coming from the reinforcing elements of the tunnel. 

Another part is the appraisal of the deformation and internal forces during the excavation of 

a different way division of the excavation face. The calculations of deformational conditions 

and the internal forces in the structure are made by using mathematical models with the 

software PLAXIS. The input parameters that are necessary to build a mathematical model of 

the tunnel, are drawn from the engineering-geological explorations from the area of interest 

and drawings. The extended tunnel section in the area of the emergency bay is the object of 

calculation. 

Key words: excavation, tunnel, emergency gulf, deformation, stress  
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Seznam použitého značení  

Délka    kilometr, metr, centimetr, milimetr … [km, m, cm, mm] 

HPV    hladina podzemní vody 

Modul pružnosti: E  gigapascal, magapascal … [GPa, MPa] 

Normálová síla: N  kilonewton … [kN] 

NRTM    Nová rakouská tunelovací metoda 

Objemová hmotnost: γ kilonewton na metr krychlový … [kN.m
-3

] 

Ohybový moment: M  kilonewton metr … [kN.m] 

ӦNORM   klasifikace horninového masívu – rakouské normy 

Pevnost v tlaku  magapascal, kilopascal … [MPa, KPa] 

Plocha: A   metr čtvereční, milimetr čtvereční … [m2
, mm

2
] 

Poisonovo číslo: υ   [-] 

Průměr: d   milimetr … [mm] 

RMR    klasifikace horninového masívu – podle Bieniawského 

Přítok: Q   litr za sekundu … [l.s-1
] 

QTS    klasifikace horninového masívu – podle Tesaře 

RQD    klasifikace horninového masívu - rock quality designation 

Rychlost: v   kilometr za hodinu, metr za sekundu … [km.h
-l
, m.s

-1
] 

SB    stříkaný beton 

Soudržnost: c   kilopascal … [KPa] 

TBM    tunnel boring machines 

Úhel vnitřního tření: φ stupeň … [°] 
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1 Úvod 

Na počátku 20. století došlo k velkému rozvoji automobilové dopravy. Razantní 

zvýšení intenzit v automobilové dopravě má za následek nutnost budování nových 

komunikací, jejichž nedílnou součástí je výstavba mostů a tunelů. První silniční tunel na světě 

se začal stavět v roce 1920 v New Yorku. Tunel zde byl vybudován pod řekou Hudson a jeho 

délka činí 4150 m. Tunel byl ražen na dvě tunelové trouby ve vzdálenosti 16 m od sebe 

s šířkou vozovky 7 m. Jméno Hollandov získal po svém hlavním staviteli. Stavba tohoto 

tunelu byla dokončena roku 1927. Výstavba prvního silničního tunelu na Evropském 

kontinentu začala roku 1934 a jednalo se o 3400 m dlouhý tunel  Queensway v anglickém 

Liverpoolu. 

Nutnost rozšíření dopravní infrastruktury pocítila i Slovenská republika, kde je 

plánováno k výstavbě mnoho kilometrů dálnic a rychlostních komunikací, aby bylo zajištěno 

rovnoměrnější pokrytí celého území Slovenska dopravní infrastrukturou. Současné požadavky 

na rozšíření dopravní sítě jsou orientovány do oblasti Západních Karpat ve východní a severní 

části Slovenské republiky. Úseky dálnice jsou zde situovány ve značně morfologicky složitém 

terénu, kde jsou střídány horské masívy a hluboké údolí. Výstavba dálnice v těchto 

podmínkách je komplikovaná a neobejde se zde bez složitých inženýrských děl, jakož jsou 

mosty a tunely. Realizace těchto složitých konstrukcí je pak ovlivňována zejména 

geotechnickými, geologickými a hydrogeologickými vlastnostmi tohoto prostředí. 

 K výstavbě těchto silničních tunelů na Slovensku je využívána především technologie 

Nové rakouské tunelovací metody. Tuto metodu lze použít pro jakékoli geologické prostředí. 

Univerzálnost Nové rakouské tunelovací metody je tudíž pro tyto geologické poměry vhodná. 

V oblastech s lepší a méně proměnlivou geologickou stavbou může ražba probíhat pomocí 

plnoprofilových razících strojů. 

Výstavba tunelů na komunikacích výrazně zvyšuje hospodárnost dopravy.  Zkracují 

délku trasy, která by byla v tomto horském prostředí mnohem delší. Zmenšují plochu záběru 

půdy a lesních porostů. Zmenšují spotřebu pohonných hmot z důvodu příznivého výškového 

a směrového vedení tras tunelů, což má také příznivý vliv na životní prostředí. [1] 
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2 Rozdělení metod ražby liniových podzemních děl 

2.1 Cyklické ražení 

Při cyklickém způsobu ražby je pro postup o jednu zabírku potřeba vykonat několik 

pracovních operací. Mezi tyto operace razícího cyklu se řadí rozpojení horniny, její následné 

odklizení a zajištění stability vzniklého výrubu. Mimo tyto hlavní operace razícího cyklu je 

třeba vykonávat i operace pomocné, které přímo nezajišťují postup čelby, ale jsou pro ražbu 

nezbytné. Zde patří prodlužování větracího potrubí, úprava počvy díla, prodlužování potrubí 

atd. 

Klasický způsob ražby 

U klasického způsobu ražby bývá hornina rozpojována mechanickými prostředky, 

mezi které se řadí například rypadla, impaktory, výložníkové frézy, anebo pomocí trhacích 

prací. Volba technologie rozpojování hornin závisí hlavně na jejich pevnosti a dalších 

geotechnických vlastnostech. Když je hornina rozpojena, následuje její odtěžení a dále 

zajištění stability zabírky výztuží, která může být zhotovena v celé řadě různých provedení. 

Mezi nejpoužívanější typy výztuží patří stříkaný beton, ocelová oblouková výztuž, příhradové 

profily, různé typy svorníků a kotev a tybinky. Výsledek klasického způsobu ražby můžeme 

vidět například na obrázku 1, kde se nachází štola Josef, která je ve Středočeském kraji u obce 

Smilovice. Mezi klasické způsoby ražby se řadí metody prstencová a NRTM. 

 

Obrázek 1 – Štola Josef (Smilovice) [2] 
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Prstencová metoda 

 Prstencovou metodu lze využít pro různé typy horninového prostředí (pevné horniny, 

méně pevné horniny i zeminy, u kterých bývá navíc použit štít). Ražba probíhá na plný profil, 

popřípadě bývá provedena pilotní štola v předstihu čelby. Stabilita čelby může být zajištěna 

použitím kotev. Vyražený profil bývá kruhový a bezodkladně po vyražení musí být vystrojen 

výztužným prstencem, který se skládá z několika segmentů (železobetonové prefabrikáty, 

litinové tybinky apod.). Včasné uzavření prstenců a poměrně velká tuhost ostění pozitivně 

ovlivňuje následně vzniklé deformace horninového prostředí, které jsou pak v důsledku 

poměrně malé. Segmenty jsou většinou ukládány na místo pomocí erektoru, kvůli jejich 

vysoké hmotnosti. Pro zajištění kontaktu prstencového ostění s horninou se prostor za výztuží 

zainjektuje přes injekční otvory v prstencových dílech. Injektáže probíhají zdola nahoru po 

obvodu prstence. Jednotlivé díly jsou skládány do prstence s velkou přesností, každý prstenec 

je ukončen klínovým závěrným dílcem a je oproti předchozímu prstenci pootočen tak, aby 

nebyly ložné spáry v jedné rovině. Délky zabírek jsou obvykle určeny šířkou výztužných 

segmentů obvykle do 1 m. Prstencová metoda byla v minulosti využita například na úseku 

ražby pražského metra. Ukázka využití této metody viz obrázek 2. [3] 

 

Obrázek 2 – Aplikace prstencové metody [4] 
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Nová rakouská tunelovací metoda 

 Vznik této metody je datován do šedesátých let 20. století a zasloužili se o to 

především profesoři Rabcewicz a Müller. Jedná se o dnes velmi používanou metodu ražení. 

Nejdůležitější myšlenkou NRTM je to, že hlavní nosný prvek tvoří hornina v okolí výrubu 

a použitá výztuž pouze napomáhá řídit její deformace a zvyšovat její nosnost. Nedílnou 

součástí NRTM je geotechnický monitoring (observační metoda) při realizaci důlního díla, 

tak aby mohlo dojít ke správnému načasování všech kroků této metody. [5] 

Základní principy, které je nutno dodržet pro správnou aplikaci NRTM: 

Ø Hornina nesmí ztratit svou pevnost. 

Ø Hlavním nosným prvkem je hornina, výztuž pouze řídí její deformace. 

Ø Je třeba postupovat tak, aby bylo zamezeno jednoosé a dvojosé napjatosti. 

Ø K vytvoření nosného horninového prstence se musí hornina nejdříve 

deformovat, ne však rozvolnit. 

Ø Aplikaci výztuže je nutno správně načasovat zohledněním tzv. časového 

faktoru horniny, který vychází z Fenner – Pacherovy křivky. 

Ø Nedílnou součástí při ražbě je geotechnický monitoring deformací a napětí. 

Ø Výrub je nutno stabilizovat plošně pomocí stříkaného betonu, který je 

prováděn jako tenkostěnná skořepina. 

Ø Výztuž je potřeba po proběhnutí určitých deformací v pravý čas uzavřít (toto 

načasování vychází z dat naměřených geotechnickým monitoringem). 

Ø Kotvení a vnější skořepina může být považována za součást trvalé konstrukce. 

Ø Tvar díla musí být volen tak, aby nedocházelo ke koncentraci napětí, proto se 

dává přednost oblým tvarům. 

Ø Výhodnější z hlediska přeskupování napětí je ražba na plný profil, než ražba 

s dělenou čelbou výrubu. 

Ø Primární a sekundární ostění má mít silový spoj. 

Ø Stabilita díla a horniny bývá kontrolována monitoringem konvergencí 

a deformací v okolí výrubu. 

Ø Skořepiny jsou proti tlaku vody zajištěny drenážemi. 

Ø Provádí se monitoring napětí v betonu a na kontaktu výztuže s horninou 

a monitoring posunů výztuže a okolní horniny. [6] 
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Volba technologie ražení důlního díla závisí na geologické stavbě horninového 

masívu, na geotechnických vlastnostech tohoto prostředí a na tvaru a velikosti požadovaného 

profilu, které vyplývají z účelu díla, pro který je zhotovováno. Horninové prostředí bývá 

hodnoceno dle různých klasifikací, ze kterých je následně určena vhodná technologie ražby. 

Pro prostředí méně pevných hornin bývají voleny obvykle různé mechanické prostředky 

v podobě výložníkových fréz, impaktorů a různých typů rypadel. Ukázka mechanického 

rozpojování horniny pomocí skalního bagru je na obrázku 3. Při ražení ve velmi pevných 

horninách bývá častěji využívána ražba pomocí trhacích prací s použitím různých druhů 

trhavin. 

 

Obrázek 3 - Mechanické rozpojování horniny skalním bagrem [7] 

Pro ražbu pomocí trhacích prací bývají nezbytné tyto hlavní operace razícího cyklu: 

vrtání vývrtů pro trhavinu, nabíjení vývrtů trhavinou, odstřel, naložení a odtěžení horniny 

od čelby výrubu a zajištění stability výrubu výztuží. Vrtání vývrtů může být prováděno 

pomocí vrtacích souprav s lafetami osazenými vrtacími kladivy (modernější typy těchto 

vrtacích strojů jsou pro přesnější vrtání naváděny podle vrtného schéma počítačem), což je 

v dnešní době častější řešení. Vrtací vůz při provádění vývrtů viz obrázek 4. Ruční vrtání je 

z hygienického hlediska pro člověka nepříznivé (hluk a vibrace) a pro větší profily 

podzemního díla časově zdlouhavé. Vývrty pro trhavinu jsou v čelbě přesně geometricky 

rozmístěny podle vrtných schémat. Existuje několik typů vrtů – zálomové, přibírkové a 
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obrysové. Největší práci konají zálomové vrty, protože je hornina upnutá ze všech stran a 

mají k dispozici pouze jednu volnou plochu. Zálomů existuje několik typů: sbíhavé, přímé 

(tříštivé a mnoho typů válcových). Přibírkové vrty jsou již méně upnuty a slouží k rozšíření 

zálomu. Vrty obrysové mají za úkol zajistit co nejpřesnější obrys výrubu. Mohou být pro ně 

použity metody presplittingu, nebo hladkého výlomu. Nabíjení vývrtů trhavinou provádí 

střelmistr a jeho pomocníci. Odstřel bývá často proveden jako elektrický s použitím 

elektrických rozbušek, přívodních vodičů, hlavního roznětného vedení a roznětnice. Velmi 

důležitým faktorem při odstřelu je správné načasování všech typů vývrtů. Rozpojená hornina 

je nakládána různými typy nakladačů a následně odtěžena pryč od čelby například pomocí 

nákladních vozů, důlních vozů, nebo pásového dopravníku.  

 

Obrázek 4 - Dvoulafetový vrtací vůz [8] 

Výztuž (ostění) při NTRM se provádí nejčastěji jako dvouplášťová (primární 

a sekundární ostění). Primární ostění se provádí buď pro dočasné zajištění výrubu, než bude 

vytvořeno sekundární ostění, nebo může plnit statickou funkci i později. Sekundární ostění 

může po zabudování přejímat statickou funkci a svou funkci by mělo plnit po celou životnost 

díla.  Mezi tímto dvouplášťovým ostěním bývá obvykle ještě vrstva izolační. Pro vyztužování 

u NRTM je typické použití stříkaného betonu, který bývá aplikován na horninu. SB má za 

úkol plnit několik funkcí: stabilizuje výlom a zbraňuje vypadávání horniny, zpevňuje 

povrchovou část horniny a je schopen umožnit ještě část deformací. SB bývá zesílen ocelovou 

mřížovinou, nebo je proveden s rozptýlenou výztuží jako drátkobeton a bývá kombinován se 

svorníkovou a obloukovou výztuží. Svorníky slouží k zlepšení vlastností (zpevnění) 
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horninového prostředí v okolí výrubu. Dojde k vytvoření zpevněného horninového prstence, 

který reguluje deformace v okolí výrubu a napomáhá vrstvě SB s přenosem namáhání. 

Ocelová oblouková výztuž bývá řešena většinou jako příhradová konstrukce (lepší 

spolupůsobení se SB), nebo profilová tyč. Používají se v nepříznivých podmínkách, kde 

pomáhají SB přenášet zatížení. SB také zajišťuje stabilitu těchto prvků proti vybočení. 

Sekundární ostění bývá vytvářeno SB, čerpaným betonem za posuvné bednění (ukázka 

bednícího vozu viz obrázek 5), nebo prefabrikovanými dílci. [9] 

 

Obrázek 5 - Posuvné bednění pro sekundární ostění [10] 

 Pro zvolení správného času vyztužení je do razících prací zařazován geotechnický 

monitoring. Při monitoringu jsou měřeny konvergence díla (musí být určeny varovné stavy). 

Napětí na kontaktu výztuže se zeminou a napětí v betonu pomocí dynamometrů. Deformace 

uvnitř masívu pomocí extenzometrů a inklinometrů. Zatížení kotev a svorníků pomocí 

prstencových dynamometrů. Jsou prováděna i nivelační měření k zjištění sedání na povrchu.  

 Důležitým faktorem při ražbě je i návrh správného rozčlenění čelby výrubu což má 

velký význam hlavně pro tunely velkých příčných průřezů a pro ražbu v nepříznivých 

geologických podmínkách. Členění je prováděno vertikálně, horizontálně, nebo 

kombinovaným způsobem. Schéma různých typů rozčlenění výrubu je znázorněno na níže 

uvedeném obrázku 6. 
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Obrázek 6 – Schéma rozčlenění výrubu [6] 

 Pokud nastanou při ražbě problémy, lze aplikovat několik pomocných 

technologických opatření: stabilizace čelby – pomocí kotev, SB, nebo ponecháním 

horninového jádra; stabilizace kaloty – pomocí injektážního deštníku v předstihu čelby díla, 

přidáním a prodloužením kotev, nebo zesílením vrstvy SB; vyztužení počvy díla; zkrácení 

zabírek apod. Některým typům problémů lze předcházet vytvoření tzv. průzkumné štoly, která 

bývá ražena ve směru budoucí trasy tunelu. Vyražení této průzkumné štoly umožňuje získat 

detailnější přehled o geologické stavbě, hydrogeologii, různých geologických poruchách, 

úložných poměrech geologických vrstev a jiných důležitých skutečnostech zásadně 

ovlivňujících ražbu. Průzkumné štoly umožňují provést různá opatření pro nápravu těchto 

mnohdy nepříznivých podmínek již v předstihu čelby tunelu. Ukázka průzkumné štoly viz 

obrázek 7. [9] 

 

Obrázek 7 – Průzkumná štola na tunelu Slivenec [11] 
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Metoda obvodového vrubu 

Princip této metody spočívá v tom, že se pomocí řezacího zařízení (řetězová pila) 

vytvoří zářez, který přesně kopíruje obrys budoucího výrubu. Tento zářez se buduje obvykle 

v délce 2–5 m a jeho tloušťka se pohybuje okolo 15 – 40 centimetry. Při aplikaci v pevných 

horninách s použitím trhacích prací při rozpojování horniny může tento zářez sloužit jako 

tlumící bariéra pro přenos otřesů do okolí výrubu, vzniklých těmito trhacími prácemi. V méně 

pevných horninách se vzniklý výřez vyplní betonem a tím se vytvoří ochranná klenba, pod 

kterou se pak rozpojuje jádro výrubu. Stručně se dá postup metody obvodového vrubu 

vyjádřit v několika níže uvedených krocích: 

Ø Vytvoření obvodového vrubu. 

Ø Vybetonování obvodového vrubu (vytvoření ochranné klenby). 

Ø Rozpojení a odkliz horniny pod ochrannou klenbou. 

Ø Vyztužení záběru a stabilizace čelby. 

Metoda se pro inženýrské stavby poprvé použila ve Francii (zde bylo i navrženo 

a patentováno řezací zařízení, pro její použití, společností Perforex) při stavbě stanice metra 

v Paříži. V ČR byla tato metoda poprvé použita při stavbě železničního tunelu Březno 

(u Chomutova). Aplikace metody obvodového vrubu je znázorněna na obrázku 8. [12] 

 

Obrázek 8 – Použití metody obvodového vrubu (stavba pařížského metra) [13] 
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2.2 Kontinuální ražení 

Při kontinuálním způsobu ražby je hornina rozpojována v celém profilu čelby najednou. 

Tvar profilu je prováděn nejčastěji jako kruhový, nebo blízký kruhu. Rozpojování horniny je 

u kontinuálního způsobu ražení prováděno mechanickými prostředky, bez použití trhacích 

prací. Operace ražby jsou prováděny souběžně a všechny činnosti jsou plně mechanizovány. 

Stroje používané pro kontinuální způsob ražení bývají poměrně dlouhé, jelikož celý strojový 

komplex tvoří razící stroj s několika návěsy s pomocným zařízením. Řadí se zde například 

plnoprofilové razící stroje (TBM), tunelovací štíty, nebo mikrotunelling. 

Ražení pomocí plnoprofilových razících strojů 

 Jako TBM jsou označovány komplexní strojní sestavy, jež jsou schopné vytvořit 

v horninovém prostředí výrub kruhového tvaru o potřebném průměru. Přední část razícího 

stroje je sestavena z vrtací hlavy (opatřené valivými dláty, které slouží k rozpojení horniny), 

nosné kostry, mechanizmů sloužících k transportu rubaniny, mechanizmu (erektor) 

potřebnému k uložení segmentového ostění, jehož hmotnost bývá poměrně vysoká, 

rozpěrných desek a pohonné jednotky. Zbylá část razícího stroje (návěs) je za razícím strojem 

vlečena na kolejích, nebo lyžinách. Jsou v ní umístěny pomocné mechanizmy, vedení 

a rozvody, které jsou nezbytné, aby mohl TBM efektivně pracovat. 

 Podle konstrukčního uspořádání lze TBM rozdělit na několik typů: otevřené TBM, 

TBM s pláštěm a TBM s rozšiřováním výrubu. Který typ razícího stroje je vhodný použít, 

závisí téměř výhradně na geologické stavbě horninového masívu a dané lokalitě, kde se má 

razit. Ražba může být velmi nepříznivě ovlivňována při průchodech přes geologické zlomy 

a jiné poruchy horninového masívu. V prostředí, které nevyžaduje okamžité zajištění výrubu, 

je například výhodnější použít otevřené TBM bez pláště, kde nebude doba vyztužování do 

pracovního cyklu zahrnována, čímž se výrazně zvýší pracovní výkonnost razícího stroje. Pro 

ražbu v horších geologických poměrech je naopak vhodnější použití TBM s pláštěm. [14] 

 Výhody ražení s TBM: 

Vytvoření přesného výrubu s malými nadvýlomy. Šetrnost k okolí výrubu, menší deformace a 

porušení horniny, než při konvenčním ražení pomocí trhacích prací. Lepší pracovní podmínky 

a bezpečnost práce. Velké výkony ražby v dobrých inženýrsko-geologických poměrech. 



18 

 

Nevýhody ražení s TBM: 

Lze razit pouze pro kruhové výruby. Omezení možnosti změny velikosti výrubu a směru 

ražby. Malá přizpůsobivost ke změnám geologie a velké problémy při přechodu přes 

diskontinuity a geologické zlomy. Extrémně vysoké pořizovací náklady (až stovky miliónů 

korun). 

Ražení pomocí tunelovacích štítů 

 Štítování je technologie, která umí zvládnout ražení i v těch nejkomplikovanějších 

geologických poměrech. Štítováním lze provést i ražba pod hladinou podzemní vody, nebo 

ražení pod koryty řek a pod hladinou moře. Principielně tato metoda funguje použitím svého 

štítu jako hnané pažení. 

Na počátku prací je potřeba vytvořit pracovní šachtu, do které musí být tunelovací štít 

usazen. V šachtě musí být za štítem vytvořena opěrná konstrukce, aby se měly první 

segmenty ostění o co zapřít, až bude štít uveden do pohybu. Štít je vysouván kupředu 

a zároveň je hornina rozpojována a odtěžována. Když je štít vysunut o délku, která je potřebná 

pro vytvoření dalšího prstence segmentového ostění, jeho vysouvání kupředu je zastaveno, 

písty lisů jsou zatáhnuty a v tomto volném prostoru může být proveden další prstenec ostění. 

Písty se odtlačují od posledního prstence ostění, tím je zajišťován pohyb celého soustrojí. 

Montáž ostění je prováděna pomocí erektoru pod ochranou štítu, což zvyšuje bezpečnost 

práce při ražbě. Štíty mohou být prováděny ve více různých typech, mezi které patří 

nemechanizované štíty, mechanizované štíty, komplexně mechanizované štíty, štíty upravené 

pro ražbu pod HPV a jiné zvláštní štíty. Volba potřebného typu štítu závisí především na 

geologických a hydrogeologických podmínkách a na potřebách projektu.  

 Rozdělení druhů tunelovacích štítů: 

Ø Nemechanizované štíty. 

Ø Mechanizované štíty, mechanizované štíty se záběrem po částech a komplexně 

mechanizované štíty. 

Ø Štíty upravené pro ražbu pod HPV – pneumatické štíty, štíty s pažící kapalinou 

(hydroštíty, slurry štíty), zeminové štíty. 

Ø Zvláštní štíty – s uzavřeným čelem, bez koncové části, nožové štíty, štíty 

s monolitickým ostěním, do skalních a zvětralých skalních hornin, multištíty. [15] 
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3 Výstavba tunelů na Slovensku 

V nedávné minulosti bylo ve Slovenské Republice postaveno v zásadách Nové 

rakouské tunelovací metody několik silničních respektive dálničních tunelů. Tyto tunely jsou 

nedílnou součástí, v poslední době rychle se rozvíjející, dálniční sítě na Slovensku. Mezi tyto 

tunely se řadí například tunel Bôrik a tunel Sitina, které jsou níže blíže popsány. 

Tunel Bôrik 

 Tunel Bôrik je situován na dálničním tahu D1 na osmikilometrovém úseku od 

Mengusovce po Jánovce. Tento úsek dálnice spadá do oblasti severního Slovenska do 

ochranného pásma chráněné krajinné oblasti Tatranského národního parku (TANAP). 

Trajektorie díla prochází kopcem Bôrik. Stavba započala roku 2006 v květnu prácemi 

v oblasti portálů. Realizace se ujala slovensko-švýcarská společnost Inžinierske stavby a.s. – 

Marti Contractors Ltd. 

 Ražba tunelu je provedena na dvě tunelové trouby, mezi kterými byl vybudován 

železobetonový pilíř. Tento pilíř je na začátku proveden o šířce 1,8 m, pak se vzdálenost mezi 

tunelovými troubami postupně zvětšuje a od vzdálenosti 3,8 m od sebe je už středový pilíř 

proveden jako horninový. Únosnost horniny pod středovým pilířem je zabezpečena soustavou 

pilot. Před samotnou ražbou tunelových trub byla provedena průzkumná štola, která slouží 

jednak pro zjištění geologických poměrů, ale také jako volný prostor pro vybudování 

středového pilíře (průzkumná štola s železobetonovým pilířem na tunelu Bôrik je na obrázku 

9). Průzkumná štola je vyražena v délce šedesáti metrů z východního portálu a v délce 

120 metrů z portálu západního. Délka tohoto podzemního, liniového díla činí 999 m, z čehož 

jsou 15 m na západním portálu a 49 m na východním portálu části provedené hloubením. [16] 

 

Obrázek 9 – Průzkumná štola s pilířem u tunelu Bôrik [16] 
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Z geologického hlediska je oblast ražby situována v horninách dolomitů. Jedná se 

o dolomity s porušenou geologickou stavbou. Masív je prostoupen hustou sítě tektonických 

poruch. Z hlediska hydrogeologického lze konstatovat, že hladina podzemní vody se nachází 

v celé délce tunelu pod jeho niveletou.  

 Technologie výstavby byla provedena v zásadách NTRM. Členění výrubu při ražbě 

bylo provedeno horizontálně na kalotu a lavici. Po vyražení bylo nejprve provedeno primární 

ostění ze stříkaného betonu s ocelovou mřížovinou, jehož součástí jsou i příhradovými 

oblouky a soustava kotev v okolí díla. Poté byla vybudována mezilehlá otevřená hydroizolace 

se soustavou drenáží a následně sekundární ostění. [16] 

 Tunel byl uveden do provozu ke konci roku 2009 (tunel Bôrik viz obrázek 10). 

 

Obrázek 10 – Portál tunelu Bôrik [17] 

Tunel Sitina 

 Tunel Sitina postaven na dálničním tahu D2 na úseku Staré grunty v Bratislavě - 

Lamačská cesta. Tento úsek dálnice D2 je veden přes hlavní město Slovenska, Bratislavu. 

Stavba započala roku 2003 v květnu (projekt pochází již z roku 1998). Hlavním realizátorem 

stavby byla společnost Taisei – Skanska. 



21 

 

Silniční tunel Sitina byl vyražen na 2 jednosměrné tunelové trouby s dvěma jízdními 

pruhy v každé z nich. Délka trasy vedené tunelem je 1440 m. Ražená část západní tunelové 

trouby měří 1189 metrů, hloubená část je dlouhá 206 m. Ražená část východní tunelové 

trouby měří 1159 m, hloubená část je dlouhá 216 metrů. Výška nadloží tunelu se pohybuje od 

10 do 32 m. Ražba probíhala podle zásad NRTM. 

Geologii v oblasti ražby tunelu tvoří antropogenní navážka na povrchu, pod touto 

navážkou se nachází vrstva kvartérních sedimentů, pod kterými je další horizont tvořen 

granitoidními horninami. Horninový masív je z hlediska stavu hornin velice různorodý. 

Nacházejí se zde zdravé, mírně rozrušené až silně rozrušené horniny. 

Z konstrukčního tunel obsahuje pět příčných propojení mezi tunelovými troubami a je 

zde umístěn v každé tunelové troubě jeden nouzový záliv o délce 40 m. Ražba byla prováděna 

s horizontálním členěním výrubu na kalotu lavici a případně i na počvu (podle typu 

vystrojovací třídy). Rozpojování horniny bylo prováděno převážně mechanicky. V předstihu 

čelby byly použity jehly délky 4 m. Výrub byl po vyražení zajištěn SB a sítí kotev. 

Sekundární ostění bylo provedeno 300 mm silnou vrstvou betonu. [18] 

Tunel Sitina byl uveden do provozu roku 2007 v červnu (tunel Sitina viz obrázek 11). 

 

Obrázek 11 – Portál tunelu Sitina [19]  
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4 Tunel Poľana 

4.1 Základní informace o raženém tunelu Poľana 

Tunel Poľana je součástí výstavby dálnice D3 v kraji Žilina v okrese Čadca 

(Slovenská republika). Tunel se nachází na 12,28 km dlouhém úseku dálnice Svrčinovec – 

Skalité (viz obr. 12). Po dokončení tohoto úseku dálnice dojde k výraznému urychlení 

přejezdu mezi Slovensko – Polskou hranicí a Svrčinovcem. Dojde ke snížení negativních 

vlivů dopravy v intravilánech obcí, kterými je v současné situaci zajišťována doprava 

(i mezistátní) po silnicích I/11 a I 12. Komunikace I/11 a I/12 jsou pro nákladní dopravu 

nevyhovující. Stavba stávajícího úseku dálnice je situována mimo povrchovou zástavbu, 

krajinu v této oblasti tvoří lesy, louky a pole. [20] 

 

Obrázek 12 – Poloha tunelu Poľana [21]  
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Vyražení dálničního tunelu Poľana bude prováděno Novou rakouskou tunelovací 

metodou (NRTM). V tunelu budou vybudovány dva jednosměrné nouzové zálivy a tři příčné 

propojení (viz příloha 2). Tunel je konstruován na návrhovou rychlost 100 km.h-¹. 

Předpokládaný termín dokončení výstavby a uvedení tohoto úseku dálnice do provozu 

je v polovině roku 2016. Hlavními realizátory výstavby tunelu Poľana jsou společnosti 

Váhostav, Doprastav, Strabag a Metrostav. Předpokládaná výše nákladů na tento úsek dálnice 

činí 330 miliónů eur. Fotodokumentace z průběhu ražby tunelu viz příloha 1. [22]  

4.2 Technické parametry tunelu Poľana 

Tunel bude proveden ražením pomocí trhacích prací a různých mechanických 

prostředků a část tunel bude provedena hloubením. Ražba tunelu bude probíhat od západního 

portálu (Rieka) směrem k východnímu portálu (Pazderovci). Razit se bude dovrchně. 

Ø Celková délka tunelu je 887,78 m. 

Ø Délka ražené části tunelu je 860,60 m. 

Ø Délka hloubené části tunelu je 37,50 m. 

Příčný průřez tunelu Poľana je navržen na kategorii tunelu 2T-8/100. 

Ø Plocha minimálního světlého průřezu je 60,37 m
2
. 

Ø Plocha hrubého průřezu je 83 – 105 m
2
. 

Ø Velikost vnitřního poloměru je 5,45 m. 

Ø Velikost vnitřního poloměru v nouzovém zálivu je 6,92 m. 

Ø Průjezdná výška je 4,80 m. [23] 

Portály. 

Ø Na západní straně tunelu je portál Rieka. 

Ø Na východní straně tunelu je portál Pazderovci. 

Sklony vozovky v tunelu. 

Ø Příčný – převážně 2 %. 

Ø Podélný – od 3,5 do - 3,0 %. [20] 
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4.3 Geologické poměry v zájmové oblasti 

Z hlediska geomorfologie Slovenska se řadí tato oblast do Západních Karpat. Území je 

tvořeno hladce modelovanými svahy. Velká část tohoto území se nachází v oblasti svahových 

deformací. 

Z inženýrsko-geologických průzkumů vyplynulo, že povrch tvoří deluviální komplex 

zemin jílovitého charakteru s tuhou konzistencí a nízkou až střední plasticitou. Mocnost této 

vrstvy sedimentů je 0,5 až 2,5 m. V podloží této vrstvy sedimentů jsou uloženy jílovité až 

jílovo-kamenité sutě obsahující z 30-65 % úlomky pískovce ostrohranného charakteru. 

V zónách s více zvětralým podložím plynule přecházejí do oblasti silně zvětralých pískovců 

a jílovců. Celkově je výskyt jílovců v zájmové oblasti četnější než výskyt pískovců. 

 Hydrogeologické parametry byly získávány a ověřovány pomocí průzkumné štoly 

ražené od západního portálu ve směru trasy levé tunelové trouby a průzkumných vrtů. 

Průzkumná štola byla ražena v délce 302,20 m. Při ražbě této průzkumné štoly docházelo 

v některých místech k významnějším přítokům vody do díla. Na staničení 231 m byl 

zaznamenán přítok 0,2 l.s-1. Na staničení 295 a 302 byl v součtu zaznamenán krátkodobý 

přítok až 8 l.s-1. Po dokončení vrtných prací v průzkumné štole, se přítok vody do ní ustálil na 

hodnotách 0,74 – 1,10 l.s
-1

. 

 Prostředí v zájmové oblasti je hydraulicky anizotropní. Vytváří se zde několik vrstev 

zvodněných horizontů. HPV byla nalezena v hloubce 1,25 – 4,50 m. Výtlačná výška hladiny 

této mírně napjaté zvodni je až na výjimky 0,2 – 0,6 m. Hladina v druhém zvodněném 

horizontu je již více napjatá s výtlačnou výškou hladiny až do 3,9 m. Největší stupeň 

zvodnění, jehož příčinou je tektonické porušení, je odhadován ve směru Z-J a ZZS-VVJ. [23] 

Geologické a geotechnické vlastnosti masívu v oblasti portálů tunelu Poľana 

Portál Rieka (západní strana tunelu Poľana): 

Ø Kvartérní vrstvu zde tvoří deluviální sedimenty – jíly a jílové sutě o tloušťce 

0,9–1,2 m. 

Ø Předkvartérní vrstvu zde tvoří paleogenní flyšové horniny – jílovce a pískovce 

o mocnosti vrstvy 5-7 m. 

Ø Pevnost masívu je velmi nízká až nízká. 
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Ø Puklinatost masívu je velni velká až velká. 

Ø Podle indexu RQD je kvalita horniny velmi nízká (0 – 25 %). 

Ø Diskontinuity jsou zde uloženy téměř horizontálně s jílovou výplní, což 

ovlivňuje nepříznivým způsobem jejich geotechnické vlastnosti. 

Ø Při styku s vodou dochází k rozbředání jílovců. [23] 

Portál Pazderovci (východní strana tunelu Poľana): 

Ø Kvartérní vrstvu zde tvoří deluviální sedimenty o tloušťce 1,2–2,0 m, které 

jsou zde reprezentovány jílovitými zeminami s vysokou plasticitou s občasným 

zastoupením pískovcových úlomků. 

Ø Předkvartérní vrstva je tvořena stejným typem hornin jako masív tunelu. 

Ø Na severním okraji je zde detekována svahová deformace. 

Ø Dosah zvětrání je zde až do hloubky 12-14 m. 

Ø Úložné poměry jsou zde z hlediska stability čelní stěny příznivé. [23] 

Pravá tunelová trouba 

 Na základě zjištěných geotechnických a geologických vlastností masívu, zde byl 

masív rozdělen v ose pravé tunelové trouby na 10 kvázihomogenních bloků, které jsou níže 

popsány. Jejich geotechnické parametry jsou uvedeny v tabulce 1. 

 Délka prvního kvázihomogenního bloku je 53 m s výškou nadloží do 11 m. Geologii 

zde tvoří převážně mírně až silně zvětralé jílovce a prachovce, v menším zastoupení se zde 

vyskytují zvětralé pískovce. Sklon vrstev horniny je 10-25° s orientací severovýchod až 

severozápad. Sklon diskontinuitních ploch je 60-80°. Nestabilita horninového prostředí při 

ražbě lze předvídat v oblasti čelby a kaloty, lokálně u bočních stěn výrubu. Masív je zde 

klasifikován pro Novou rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 5a. Délka druhého 

kvázihomogenního bloku je 127 m s výškou nadloží do 29 m. Geologii zde tvoří převážně 

zvětralé jílovce, v menším zastoupení se zde pak vyskytují zvětralé pískovce. Sklon vrstev 

horniny je 10-25° s orientací severovýchod až východ. Sklon diskontinuitních ploch je 60 - 

80°. Nestabilitu horninového prostředí při ražbě lze očekávat v oblasti čelby a kaloty, lokálně 

u bočních stěn výrubu na kontaktu jílovců s pískovci. Masív je zde klasifikován pro Novou 

rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 5a. Délka třetího kvázihomogenního bloku je 91 m 

s výškou nadloží do 48 m. Geologii zde tvoří převážně jílovce, v menším zastoupení se zde 
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pak vyskytují pískovce. Sklon vrstev horniny je 60° s orientací převážně k jihu. Nestabilitu 

horninového prostředí při ražbě lze očekávat v oblasti čelby a kaloty. Masív je zde 

klasifikován pro Novou rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 4. Délka čtvrtého 

kvázihomogenního bloku je 44 m s výškou nadloží do 56 m. Geologii zde tvoří převážně 

jílovce až prachovce, méně pak pískovce. Sklon vrstev horniny je 55-60° s orientací na jih. 

Nestabilitu horninového prostředí při ražbě lze očekávat v oblasti čelby a kaloty, lokálně 

u bočních stěn výrubu na kontaktu jílovců s pískovci. Masív je zde klasifikován pro Novou 

rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 4. Délka pátého kvázihomogenního bloku je 107 m 

s výškou nadloží do 64 m. Geologii zde tvoří převážně jílovce, písčité jílovce a prachovce, 

méně pak pískovce. Sklon vrstev horniny je 50-60° s orientací na sever. Sklon 

diskontinuitních ploch je 70-85°. Masív je zde klasifikován pro Novou rakouskou tunelovací 

metodu jako NRTM 5a. Délka šestého kvázihomogenního bloku je 68 m s výškou nadloží do 

62 m. Geologii zde tvoří převážně jílovce a písčité jílovce, méně pak pískovce. Sklon vrstev 

horniny je 45-60° s orientací na sever až severoseverovýchod. Sklon diskontinuitních ploch je 

70-85°. Masív je zde klasifikován pro Novou rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 4. 

Délka sedmého kvázihomogenního bloku je 96 m s výškou nadloží do 60 m. Geologii zde 

tvoří převážně jílovce a potom méně zastoupené pískovce. Sklon vrstev horniny je 45-60° 

s orientací na sever až severoseverovýchod. Masív je zde klasifikován pro Novou rakouskou 

tunelovací metodu jako NRTM 4. Délka osmého kvázihomogenního bloku je 142 m s výškou 

nadloží do 62 m. Geologii zde tvoří převážně jílovce, prachovce a písčité jílovce, v menším 

zastoupení se zde pak vyskytují pískovce. Sklon vrstev horniny je 50-75° s orientací na sever 

až severoseverovýchod. Sklon diskontinuitních ploch je 70-85°. Masív je zde klasifikován pro 

Novou rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 4. Délka devátého kvázihomogenního 

bloku je 82 m s výškou nadloží do 48 m. Geologii zde tvoří převážně jílovce, prachovce 

a pískovce. Sklon vrstev horniny je 50-70° s orientací na sever. Sklon diskontinuitních ploch 

je 70-85°. Nestabilitu horninového prostředí při ražbě lze očekávat v oblasti čelby a kaloty. 

Masív je zde klasifikován pro Novou rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 4. Délka 

desátého kvázihomogenního bloku je 63 m s výškou nadloží do 25 m. Geologii zde tvoří 

převážně silně zvětralé jílovce, v menším zastoupení pak zvětralé pískovce. Sklon vrstev 

horniny je 45-60° s orientací na sever. Sklon diskontinuitních ploch je 60-80°. Nestabilitu 

horninového prostředí při ražbě lze očekávat v oblasti čelby a kaloty, lokálně pak u stěn. 

Masív je zde klasifikován pro Novou rakouskou tunelovací metodu jako NRTM 5a. [23] 



27 

 

Tabulka 1 – Geotechnické charakteristiky kvázihomogenních bloků 

 

Kvázihomogenní  blok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geotechnický typ I II III IV V VI VII 

G
eo

te
ch

n
ic

ké
 p

a
ra

m
et

ry
 h

or
n

in
ov

éh
o 

m
as

ív
u 

σ [kPa] 790 290 2360 2360 2650 2650 1910 1910 3900 1580 

c [kPa] 30 20 125 125 210 210 160 160 180 80 

φ [°] 37 26 36 36 33 33 30 30 42 34 

υ [-] 0,15 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Edef 

(min/max) 

[MPa] 

100 

- 

130 

40 

- 

60 

330 

- 

380 

330 

- 

380 

450 

- 

500 

450 

- 

500 

300 

- 

350 

300 

- 

350 

600 

- 

650 

230 

- 

280 

Edef 115 60 355 475 325 625 255 

γ [kN.m-3
] 23,5 23,2 23,5 23,8 23,9 24,0 23,8 23,9 23,9 23,3 

K
la

si
fi

k
a
ce

 h
or

n
in

ov
éh

o 
m

as
ív

u 

QTS 46,5 33,5 43,5 43,5 54,0 54,0 58,0 58,0 48,5 38,0 

RMR 31 24 33 33 35 35 38 38 38 27 

ӦNORM B3 B3(C3) B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B3 

RQD 

(min/max) 

[%] 

25 

- 

50 

5 

- 

25 

25 

- 

50 

25 

- 

50 

25 

- 

50 

25 

- 

50 

25 

- 

50 

25 

- 

50 

25 

- 

50 

5 

- 

25 

NRTM 5a 5a 4 4 4 4 4 4 4 5a 
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5 Profil nouzového zálivu tunelu Poľana 

Otáčecí záliv je prostor v tunelu, který má rozšířený příčný průřez umožňující nouzové 

otočení vozidla v tunelu do protisměru. Schéma otáčecích zálivů, viz obrázek č. 13.  

Nouzový záliv je prostor v tunelu, který má rozšířený příčný průřez umožňující 

nouzové odstavení vozidla v tunelu. Nouzové zálivy bývají zřizovány po cca 700 m. Schéma 

nouzových zálivů viz obrázek č. 14. [24] 

                                        

 

Obrázek 13 – Schéma otáčecího zálivu [25] 

 

 

Obrázek 14 – Schéma nouzového zálivu [25] 
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5.1 Technické parametry nouzového zálivu 

Profil nouzového zálivu byl pro účely modelování posuzován ve staničení dálnice 

32,600 km. Výška nadloží v tomto místě je 64 m. 

Pro profil nouzového zálivu byly navrženy a posouzeny 3 různé vystrojovací třídy, 

které se liší délkou a rozmístěním kotev, tloušťkou a vyztužením vrstvy primárního ostění ze 

stříkaného betonu, parametry profilu příhradových nosníků a vyztužením počvy díla. Jedná se 

o vystrojovací třídy s označením NZ VT 5.1, NZ VT 6.1 a NZ VT 7.1. Parametry výztužných 

prvků jsou shrnuty v tabulce 2. 

Čelba výrubu je dělena na 3 části – kalotu, stupeň a dno. Geometrie profilu nouzového 

zálivu a rozčlenění čelby výrubu jsou znázorněny na obrázcích 15, 16 a 17. 

 

 

Obrázek 15 – Vystrojovací třída NZ VT 7.1 [23] 
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Obrázek 16 – Vystrojovací třída NZ VT 6.1 [23] 

 

Obrázek 17 – Vystrojovací třída NZ VT 5.1 [23] 
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Tabulka 2 – Popis výztužných prvků pro oblast nouzového zálivu [23] 

 

Vystrojovací třída 

NZ VT 5.1 NZ VT 6.1 NZ VT 7.1 

Ostění Beton: C25/30; fcm/fcd = 33/16,67 MPa; γ=25 kN.m
-3

; Ecm=20 GPa; υ=0,2 

tloušťka ostění -

kalota/dno [mm] 
170 / - 250 / 200 300 / 250 

Ocelová výztuž Ocel: B500B; fyk=500 MPa; fyd=435 MPa; γ=78.5 kN.m
-3

; Es=200 GPa 

Výztuž – mřížovina 2 x 6 / 150 2 x 8 / 150 2 x 8 / 100 

Výztuž - příhrada 50 / 18 / 25 100 / 22 / 28 126 / 22 / 32 

Kotvy Ocel: únosnost=245/270 kN (mez kluzu/pevnosti); d=25 mm; A=491 mm² 

Délka [m] – vrch/boky 4,0 / 4,0 4,0 / 6,0 6,0 / 6,0 

Rastr [m] – vrch/boky 2,0 / 2,0 2,0 / 2,0 2,0 / 1,0 

 

Schematické rozmístění kotev po obvodu tunelu a rozčlenění čelby při ražbě pro 

jednotlivé vystrojovací třídy je znázorněno na níže uvedeném obrázku 18. 

 

Obrázek 18 – Schéma rozložení kotev pro všechny vystrojovací třídy 

 



32 

 

5.2 Geologická situace v místě nouzového zálivu 

Z geologického hlediska se oblast nouzového zálivu řadí do pátého kvazihomogenního 

bloku. Vrstva kvartérního pokryvu je silná 1,6 m. Masív zde tvoří střídající se vrstvy jílovců 

a pískovců. Převahu mají jílovce nad pískovci, které zde mají mocnosti vrstev do 6 metrů. 

Pískovce jsou klasifikovány jako zdravé a jílovce jsou zvětralé do hloubky 62,9 m, pod tímto 

horizontem jsou jílovce považovány za zdravé. Průběh geologických souvrství v této oblasti, 

viz obrázek 19. Geotechnické vlastnosti jílovců a pískovců viz tabulka 3. Kompletní přehled 

geologické situace viz příloha 3 (podélný inženýrsko-geologický řez). 

 

Obrázek 19 – Geologická stavba v oblasti NZ  
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Tabulka 3 – Geotechnické parametry hornin [23] 

 

Typ horniny 

Zvětralý jílovec Zdravý jílovec Zdravý pískovec 

Objemová hmotnost [kN.m
-3

] 24,60 24,30 25,40 

Modul pružnosti [MPa] 150 350 1300 

Poissonův součinitel [-]  0,311 0,250 0,17 

Soudržnost [kPa] 60 150 350 

Úhel vnitřního tření [°] 28 31 40 
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6 Návrh a posouzení ražby nouzového zálivu 

6.1 Matematický model nouzového zálivu 

Posouzení ražby tunelu Poľana bylo provedeno pomocí matematického modelování za 

použití softwaru Plaxis. Výpočty v programu Plaxis jsou založeny na principu metody 

konečných prvků (MKP). Metoda konečných prvků je variační numerickou metodou 

(výsledky jsou přibližně aproximovány na rozdíl od metod analytických), pro kterou jsou 

primární neznámé složky deformací, ze kterých jsou následně počítány napětí a ostatní 

neznámé potřebné parametry. 

Geometrie raženého profilu byla vykreslena v softwaru AutoCad 2010. Poté byla 

následně importována do programu Plaxis, kde byl matematický model tunelu zkonstruován. 

Geometrie modelu byla volena podle zásad pro matematické modelování a podle výšky 

nadloží v dané oblasti. Rozměry matematického modelu a poloha podzemního díla jsou 

zřejmé z obrázku 20. 

 

Obrázek 20 – Geometrie matematického modelu 
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 V softwaru Plaxis byly postupně vytvořeny tři matematické modely. Každý model 

odpovídá jedné navrhnuté vystrojovací třídě (NZ VT 5.1, NZ VT 6.1 a NZ VT 7.1), které se 

mezi sebou liší typem vyztužení. Pro různé vystrojovací třídy tunelu, byly použity různé 

geotechnické typy horninového prostředí. Pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1 byl použit 

geotechnický typ GTIV, pro vystrojovací třídu NZ VT 6.1 byl použit geotechnický typ GTV, 

pro vystrojovací třídu NZ VT 7.1 byly použity parametry geotechnického typu GTV. Dále 

byly zadány parametry výztužných prvků konstrukce tunelu, které se také liší v závislosti na 

vystrojovacích třídách. Použité geotechnické parametry geotechnických typů horninového 

prostředí jsou uvedeny v tabulce 1 a parametry přiřazené výztužným prvkům podzemního díla 

jsou shrnuty v tabulce 2.  

 Profil výrubu byl rozčleněn na několik realizačních fází ražby. Pro vystrojovací třídu 

NZ VT 5.1 na kalotu a stupeň (není provedeno vyztužení počvy). Pro vystrojovací třídy NZ 

VT 6.1 a 7.1 je členění provedeno na kalotu stupeň a počvu, která je zde vyztužená. 

 Výpočty v kalkulační fázi softwaru Plaxis byly postupně provedeny podle níže 

uvedené struktury zadávání jednotlivých realizačních fází ražby: 

Ø Vyražení horniny v oblasti kaloty tunelu. 

Ø Aktivace výztužných prvků v oblasti kaloty tunelu. 

Ø Vyražení horniny v oblasti stupně tunelu. 

Ø Aktivace výztužných prvků v oblasti stupně tunelu. 

Ø Vyražení horniny v oblasti počvy tunelu. 

Ø Aktivace výztužných prvků v oblasti počvy tunelu. 

6.2 Zhodnocení vypočítaných výsledků ražby nouzového zálivu 

Hlavní předmětem výpočtů provedených v softwaru Plaxis bylo vyhodnocení 

deformací a vnitřních sil pro všechny 3 vystrojovací třídy nouzového zálivu: 

Ø Deformace horninového prostředí okolo výrubu. 

Ø Deformace výztužné konstrukce tunelu. 

Ø Normálové síly vnikající na primárním ostění tunelu. 

Ø Ohybové momenty vznikající na primárním ostění tunelu. 
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Výsledky získané ze softwaru Plaxis pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1: 

 Výstupy z programu Plaxis (obrázky 21 a 22) zobrazují průběh deformací v okolí 

výrubu tunelu. Pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1 byla ražba rozdělena na 2 části – vyražení 

kaloty a vyražení stupně. V obou fázích ražby byly největší deformace detekovány v oblasti 

nevyztužené počvy tunelu. Po vyražení kaloty byla vypočítána maximální deformace 

o velikosti 54,48 mm. Po vyražení zbylé části deformace vzrostla na 56,71 mm. 

 

Obrázek 21 – Deformace v okolí výrubu po vyražení kaloty 

 

Obrázek 22 – Deformace v okolí výrubu po vyražení stupně 
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Obrázky 23 a 24 znázorňují průběh deformací ostění tunelu. V obou fázích ražby byly 

největší deformace zjištěny v oblasti vrcholu kaloty tunelu. V první fázi ražby byla 

vypočítána maximální deformace ostění o velikosti 45,92 mm. Po druhé fázi ražby deformace 

vzrostla na hodnotu 48,91 mm. 

 

Obrázek 23 – Průběh deformací ostění po vyražení kaloty 

 

Obrázek 24 – Průběh deformací ostění po vyražení stupně 
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Výsledky normálových sil ukazují obrázky 25 a 26. Normálové síly nabývají 

největších hodnot ve všech fázích ražby v bocích klenby. Po první fázi ražby byla maximální 

síla1420 kN. Po vyražení zbylé části profilu byly největší normálové síly o velikosti 1300 kN. 

Menší normálové síly pak byly zachyceny ve spodní části boků tunelu, kde byl v druhé fázi 

vyražen stupeň. Všechny tyto síly byly tlakové. 

 

Obrázek 25 – Průběh normálových sil po vyražení kaloty 

 

Obrázek 26 – Průběh normálových sil po vyražení stupně 
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Ohybové momenty dosahují svých maxim v bodech zajištění soustavou kotev. Po 

první fázi ražby byl maximální ohybový moment 22,97 kNm, po druhé fázi ražby vzrostl na 

42,09 kNm. Největší záporné ohybové momenty jsou v bocích klenby. Po provedení druhé 

fáze ražby došlo také k navýšení kladných momentů v oblasti vzniklé po vyražení stupně. 

Průběh těchto ohybových momentů viz obrázky 27 a 28. 

 

Obrázek 27 – Průběh ohybových momentů po vyražení kaloty 

 

Obrázek 28 – Průběh ohybových momentů po vyražení stupně 
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Výsledky získané ze softwaru Plaxis pro vystrojovací třídu NZ VT 6.1: 

 Pro vystrojovací třídu NZ VT 6.1 byla ražba rozdělena na 3 části – vyražení kaloty, 

stupně a dna. Obrázky 29 a 30 zobrazují průběh deformací v okolí výrubu tunelu. Po vyražení 

kaloty tunelu byly maximální deformace zachyceny ve spodní části výrubu, kde se hornina 

vlivem odlehčení tlačí do volného prostoru výrubu. Největší deformace je 81,88 mm. Po 

vyražení zbytku výrubu a vyztužení počvy byly oblasti s největšími deformacemi nad 

vrcholem klenby a pod počvou tunelu – maximální 79,40 mm.  

 

Obrázek 29 – Deformace v okolí výrubu po vyražení kaloty 

 

Obrázek 30 – Deformace v okolí výrubu po vyražení celého profilu 
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Deformace ostění tunelu po první fázi ražby je největší na vrcholu klenby o velikosti 

69,40 mm, dále od vrcholu klenby se postupně zmenšují. Po vyražení celého profilu a 

uzavření ostění v oblasti dna tunelu byly největší deformace opět na vrcholu klenby a dále na 

vyztužené počvě, směrem k bokům se postupně zmenšují. Velikost maximální deformace byla 

79,40 mm. Průběh deformací po ostění je na obrázcích 31 a 32. 

 

Obrázek 31 – Průběh deformací ostění po vyražení kaloty 

 

Obrázek 32 – Průběh deformací ostění po vyražení celého profilu 
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Na obrázku 33 jsou normálové síly, po první fázi ražby. Všechny normálové síly jsou 

tlakové, jejichž největší hodnota je 1700 kN. Po druhé fázi ražby (vyražení stupně) maximální 

normálové síly klesly na 1580 kN. Po vyražení zbytku profilu normálové síly vzrostly na 

hodnotu 1740 kN. Minimální normálové síly jsou zachyceny v oblasti vyztuženého dna, kde 

na chvíli přecházení do kladných hodnot. Tento průběh normálových sil je zobrazen na 

obrázku 34. 

 

Obrázek 33 – Průběh normálových sil po vyražení kaloty 

 

Obrázek 34 – Průběh normálových sil po vyražení celého profilu 
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Obrázky číslo 35 a 36 jsou průběhy ohybových momentů. Maximální hodnota 

ohybových momentů po první fázi ražby byla 31,66 kNm. Po provedení všech fází ražby byl 

maximální ohybový moment 112,01 kNm. Největší hodnoty ohybových momentů jsou 

soustředěny do oblasti boků podzemního díla, minimální hodnoty pak do oblasti vyztuženého 

dna. 

 

Obrázek 35 – Průběh ohybových momentů po vyražení kaloty 

 

Obrázek 36 – Průběh ohybových momentů po vyražení celého profilu 
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Výsledky získané ze softwaru Plaxis pro vystrojovací třídu NZ VT 7.1: 

 Ražby pro vystrojovací třídu NZ VT 7.1 byla navrhnuta na tři části. Nejprve proběhlo 

vyražení a vystrojení kaloty, po kterém byly maximální deformace soustředěny ve spodní 

části výrubu s hodnotou 82,70 mm. Barevné rozlišení těchto deformovaných oblastí viz 

obrázek 37. Po provedení druhé a třetí fáze (vyražení stupně a dna) se maximální deformace 

horninového prostředí ustálily na hodnotě 79,23 mm. Extrémní hodnoty deformací jsou pod 

vyztuženou počvou a nad vrcholem klenby, viz obrázek 38.  

 

Obrázek 37 – Deformace v okolí výrubu po vyražení kaloty 

 

Obrázek 38 – Deformace v okolí výrubu po vyražení celého profilu 
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Deformace ostění tunelu mají velmi podobný průběh jako u vystrojovací třídy NZ VT 

6.1. Po první fázi ražby byla maximální deformace ostění 69,56 mm, po fázi třetí pak 73,23 

mm. Grafické znázornění tohoto průběhu deformací je na obrázcích 39 a 40. 

 

Obrázek 39 – Průběh deformací ostění po vyražení kaloty 

 

Obrázek 40 – Průběh deformací ostění po vyražení celého profilu 
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Na obrázku 41 je vyhodnocení normálových vnitřních si na ostění po první fázi ražby. 

Extrémních hodnot normálových (tlakových) sil je zde dosahováno v bocích kaloty, jejichž 

hodnoty jsou 1810 kN. Po druhé fázi ražby hodnota těchto sil mírně klesla na 1620 kN, poté 

po třetí fázi ražby znovu vzrostla na 1740 kN. Největší hodnoty jsou zaznamenány v kalotě 

tunelu, což je vidět na obrázku 42.  

 

Obrázek 41 – Průběh normálových sil po vyražení kaloty 

 

Obrázek 42 – Průběh normálových sil po vyražení celého profilu 
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Průběh ohybových momentů po ostění tunelu je na obrázcích 43 a 44. Po vyražení 

kaloty byly největší záporné, i kladné ohybové momenty zachyceny v oblasti boků klenby 

v místech zajištění kotvami, maximální moment je 35,94 kNm. Po vyražení zbylé části profilu 

byly zaznamenány největší (záporné) momenty v bocích kaloty, maximální kladné momenty 

pak v oblasti vyraženého stupně. Maximální hodnoty 136,20 kNm. K minimálnímu 

momentovému namáhání dochází v ostění počvy. 

 

Obrázek 43 – Průběh ohybových momentů po vyražení kaloty 

 

Obrázek 44 – Průběh ohybových momentů po vyražení celého profilu 
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Grafické zhodnocení maximálních hodnot deformací, normálových sil 

a ohybových momentů pro vystrojovací třídy NZ VT 5.1, NZ VT 6.1 a NZ VT 7.1 (grafy 

4, 5, 6 a tabulka 4): 

 

Graf 1 – Porovnání max. deformací konstrukce v průběhu ražby 

 

Graf 2 – Porovnání max. normálových sil na konstrukci v průběhu ražby 
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Graf 3 – Porovnání max. ohybových momentů na konstrukci v průběhu ražby 

Tabulka 4 – Přehled výsledků deformací a vnitřních sil 

 

6.3 Srovnání různých postupů ražení nouzového zálivu pro vystrojovací třídu 

NZ VT 5.1 

Pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1 byly vyzkoušeny dvě různé varianty rozčlenění čelby 

při ražbě. U první varianty byla čelba vertikálně rozdělena na 2 dílčí výruby kaloty a stupně. 

U varianty číslo 2 byla kalota nejdříve vyražena na velikost normálního profilu (geometrické 

parametry normálního profilu tunelu pro vystrojovací třídu VT 5.1 viz příloha 4) tunelu 

a až následně byl profil rozšířen na velikost nouzového zálivu. Po rozšíření kaloty byl vyražen 

stupeň. Grafické znázornění rozdílu různého rozčlenění čelby pro vystrojovací třídu NZ VT 

5.1 je zřejmé z obrázku 45. Vystrojení výrubu a geologické parametry horninového prostředí 

zůstávají pro obě varianty stejné. Obě varianty byly vymodelovány softwarem Plaxis 

a výsledky (deformace, normálové síly a ohybové momenty) následně porovnány, viz grafy 

číslo 7, 8 a 9. 
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Obrázek 45 – Schéma členění výrubu pro NZ VT 5.1 

Výsledky získané ze softwaru Plaxis pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1 při členění 

výrubu s rozšíření kaloty klasického profilu tunelu: 

Obrázky číslo 46 a 47 z programu Plaxis zobrazují průběh deformací v okolí výrubu 

tunelu. Pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1 (rozšířením) byla ražba rozdělena na 3 části – 

vyražení kaloty klasického profilu, rozšíření kaloty na profil nouzového zálivu a vyražení 

stupně. V obou fázích ražby byly největší deformace stanoveny v oblasti počvy tunelu. Po 

vyražení kaloty byla vypočítána maximální deformace o velikosti 54,62 mm. Po vyražení 

zbylé části deformace vzrostla na 56,45 mm. 

 

Obrázek 46 - Deformace v okolí výrubu po vyražení kaloty  
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Obrázek 47 - Deformace v okolí výrubu po vyražení celého profilu  

Obrázky 48 a 49 zobrazují průběh deformací ostění tunelu. Po vyražení kaloty byly 

největší deformace ostění zaznamenány ve vrcholu klenby o velikosti 48,81 mm. Po vyražení 

zbytku profilu deformace vzrostly až na hodnotu 50,84 mm. Celkově proběhly větší 

deformace na straně, kde byl nejprve vyražen klasický profil tunelu, oproti straně, která byla 

následně rozšířena. 

 

Obrázek 48 - Průběh deformací ostění po vyražení kaloty 
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Obrázek 49 - Průběh deformací ostění po vyražení celého profilu 

Průběh normálových sil je patrný z obrázků 50 a 51. Po první fázi jsou největší 

normálové síly v boku na straně, kde byla kalota následně rozšiřována, o velikosti 1170 kN. 

Po následném vyražení stupně normálové síly klesly na hodnotu 1130 kN, oblast největšího 

zatížení je opět na straně rozšíření kaloty. Po celém průběhu ostění jsou síly záporné, čili 

dochází k tlaku. 

 

Obrázek 50 - Průběh normálových sil po vyražení kaloty 
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Obrázek 51 - Průběh normálových sil po vyražení celého profilu 

Ohybové momenty nabývají extrémních hodnot ve všech fázích ražby v bocích tunelu 

na straně, kde byla následně kalota rozšiřována. Maximální ohybový moment po první fázi 

ražby je 19,90 kNm, viz obrázek 52. Maximální záporný ohybový moment po druhé fázi 

ražby je 37,09 kNm, viz obrázek 53. Větší kladné ohybové momenty jsou pak zaznamenány 

v oblasti vyraženého stupně.  

 

Obrázek 52 – Průběh ohybových momentů po vyražení kaloty 
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Obrázek 53 - Průběh ohybových momentů po vyražení celého profilu 

Grafické zhodnocení hodnot vnitřních sil pro vystrojovací třídy NZ VT 5.1 a NZ 

VT 5.1 rozšířením (grafy 4 a 5 ): 

 

Graf 4 – Porovnání normálových sil na konstrukci po vyražení profilu 
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Graf 5 - Porovnání ohybových momentů na konstrukci po vyražení profilu 

Při srovnání dvou variant rozčlenění výrubu pro vystrojovací třídu NZ VT 5.1 byly 

vyhodnoceny a srovnány deformace a vnitřní síly na konstrukci tunelu. K menším 

maximálním deformacím došlo při rozčlenění výrubu na kalotu a stupeň (bez následného 

rozšíření kaloty) cca o 4 %. U varianty s následným rozšířením kaloty byly vyhodnoceny 

menší vnitřní síly. Normálové síly (jejich maximální hodnoty) byly menší cca o 13 % a 

ohybové momenty o cca 12 %.  

Grafické zhodnocení maximálních hodnot vnitřních sil a deformací pro všechny 

vystrojovací třídy nouzového zálivu ve všech fázích ražby (grafy 6, 7 a 8 ): 

 

Graf 6 – Kompletní grafický přehled deformací 
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Graf 7 – Kompletní grafický přehled normálových sil 

 

 

Graf 8 – Kompletní grafický přehled ohybových momentů  
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7 Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo zpracování problematiky ražení silničních tunelů, 

posouzení ražby nouzového zálivu a zhodnocení geologických podmínek na slovenském 

tunelu Poľana, jehož ražba probíhá podle principů NRTM. Z geologického hlediska se jedná o 

území se značně komplikovanou geologickou stavbou, a ražba v těchto podmínkách je velmi 

náročná. 

Posouzení ražby bylo provedeno modelováním situace softwarem Plaxis. Výpočty 

byly soustředěny na zhodnocení deformací a vnitřních sil. Pro rozšířený profil nouzového 

zálivu byly navrhnuty a posouzeny 3 různé vystrojovací třídy NZ VT 5.1, NZ VT 6.1 a NZ 

VT 7.1. U vystrojovací třídy NZ VT 5.1 byly navíc srovnány 2 různé varianty členění výrubu. 

První variantou bylo vertikální členění na kalotu a stupeň, při vyražení celé kaloty najednou. 

Druhou variantou bylo postupné vyražení kaloty rozšířením z normálního průřezu tunelu. Při 

srovnání deformací pro tyto dvě varianty byly výsledky velmi podobné, mírně příznivější se 

ukázala varianta 1. Při srovnání vnitřních sil byly výsledky rozdílnější, jako příznivější se 

ukázala varianta číslo 2. Porovnání vnitřních sil pro tyto dvě různé varianty členění výrubu je 

znázorněno v grafech číslo 4 a 5. Kompletní přehled výsledků vypočtených deformací a 

vnitřních sil na konstrukci tunelu pro všechny vystrojovací třídy nouzového zálivu je shrnut 

ve výše uvedených grafech číslo 6, 7 a 8. 

 Nejpříznivější průběh deformací byl zaznamenán u vystrojovací třídy NZ VT 5.1, kde 

byly zjištěné deformace jednoznačně nejmenší. Jako nejméně příznivá byla vyhodnocena 

vystrojovací třída NZ VT 6.1 s největšími deformacemi. Vystrojovací třída NZ VT 6.1 byla 

navrhnuta na horší geotechnický typ horninového prostředí než NZ VT 5.1 a měla navrhnuto 

slabší vystrojení, než NZ VT 7.1, pro kterou byl použit stejný geotechnický typ prostředí. 

 Největší normálové síly byly vyhodnoceny u vystrojovacích tříd NZ VT 6.1 a NZ VT 

7.1. V průběhu ražby došlo k nárustu normálových sil po vyražení kaloty, po vyražení stupně 

došlo k jejich poklesu, ale po vyražení a uzavření ostění v oblasti počvy došlo k jejich 

opětovnému nárustu. Největší ohybové momenty byly zaznamenány u vystrojovací třídu NZ 

VT 7.1. U všech vystrojovací tříd velikost ohybových momentů v průběhu ražby narůstá. 
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