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Anotace 

Diplomová práce pojednává o mechanických vlastnostech „polosklaních“ hornin a způsobu 

jejich stanovení. Poloskalními horninami (weak rocks) se zabývá jak teoreticky, tak i 

prakticky. V úvodu do problematiky jsou popsány obecné vlastnosti poloskalních hornin, 

klasifikace skalních hornin a vymezení základních pojmů. Druhý tematický celek se věnuje 

smykové pevnosti poloskalních hornin, rizikům při jejím stanovení a okrajovým podmínkám 

použití smykových zkoušek. Dále jsou vlastnosti a chování poloskalních hornin diskutovány 

na vybraných lokalitách karpatského flyše včetně zhodnocení jejich inženýrskogeologických 

poměrů. Praktická část této diplomové práce se věnuje stanovení pevnostních charakteristik 

rekonstituovaných vzorků v laboratoři. V závěru práce jsou diskutovány vlastnosti 

poloskalních hornin z etapy přípravy a realizace vybraných tunelů a jejich srovnání 

s odvozenými parametry dle klasifikací RMR a GSI. 

Klíčová slova: poloskalní horniny, smyková pevnost, rekonstituovaný vzorek, porušené 

horniny.  

Abstract 

This thesis is about mechanical properties of weak rocks and the methods used for their 

determination. This work deals with weak rocks on theoretical and practical basis. In the 

introduction to this issue the general properties of weak rocks are described, as well as 

clasification of rock mass and definition of basic terms. Second section is focused on shear 

strength of weak rocks, risks with their determination and secondary conditions for shear tests 

usage. Properties and behavior of weak rocks are discussed on selected locations of 

Carpathian Flysh, including rating of their engineering geological conditions. Practical part of 

this thesis deals with determination of strength characteristics of reconstituted samples in 

laboratory. The properties of weak rocks from the stage of preparation and realization of 

selected tunnels are discussed, as well as their comparison with derived parameters according 

to RMR and GSI clasifications. 

Key words: weak rocks, shear strength, reconstituted sample, disturbed rock mass. 
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E – modul stlačitelnosti,       [MPa] 

Edef – deformační modul pružnosti,      [MPa] 

EI  – deformační modul neporušené skalní horniny,     [MPa] 

Eoed – eodometrický modul pružnosti,      [MPa] 

Ep – presiometrický modul pružnosti,      [MPa] 

g – gravitační zrychlení,       [m.s-2] 

G – smykový modul horniny,       [MPa] 

GSI – Geological Strength Index,       [-] 

H – výška nadloží,         [m] 

K – koeficient sondy,         [-] 

kf  – koeficient filtrace,        [m.s-1] 

Kt – třecí odpor,         [-] 

mb – redukovaná hodnota materiálové konstanty,     [-] 

mi  – pevnostní parametr neporušené horniny pro vrcholové podmínky,  [-] 

MR – modulové redukce horniny,       [-] 

p1, p2 – tlaky v pružno-plastické fázi deformace (zeminy), případně v    

pružné fázi deformace (horniny),      [MPa] 

pf  – mez dotvárnosti,         [MPa] 

plim – mez limitního tlaku,        [MPa] 
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1. Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma: Fyzikálně mechanické vlastnosti „poloskalních“ 

hornin a jejich stanovení.  

Tuto diplomovou práci jsem si vybral, protože jsem si chtěl o poloskalních horninách a jejím 

chování rozšířit znalosti. Navíc součástí této práce jsou laboratorní zkoušky, které mě velmi 

lákaly a ve kterých jsem se chtěl zdokonalit. 

Diplomová práce se zabývá jílovcovými poloskalními horninami. Tyto horniny způsobují 

řadu komplikací při hloubení tunelů. Proto je potřeba se věnovat zkoumání jejich vlastností, 

nejen abychom lépe porozuměli mechanickým vlastnostem, ale i přizpůsobili ražení 

podzemních děl v těchto lokalitách. Tento typ horniny má nízkou pevnost, aby mohl být 

zkoušen v laboratořích hornin, proto se přistoupilo ke stanovení pevnostních charakteristik na 

rekonstituovaných vzorcích. Tento postup byl poprvé proveden na tomto typu hornin firmou 

ARCADIS v reakci na porušení horninového masívu při ražbě Jablunkovského tunelu. 

Účelem metody rekonstituovaných vzorků je stanovit smykovou pevnost horniny při 

porušení, která je představována reziduální pevností prohnětených a následně 

rekonstituovaných vzorků. 

Cílem této diplomové práce je stanovit smykové pevnostní parametry na vzorcích odebraných 

v tunelu Žilina metodou rekonstituovaných vzorků, určit přetvárné parametry a porovnat 

s výsledky presiometrických zkoušek provedených na vybraných lokalitách. Pomocí 

klasifikace GSI a RMR za použití Hoek Brownova kritéria stanovit odvozené pevnostní 

parametry. Nakonec zhodnotit vlastnosti zkoumané poloskalní horniny.  

Práce je rozdělena na šest hlavních tematických celků. Prvním tématem jsou poloskalní 

horniny (weak rocks), jejich vlastnosti a příklady. Zde dochází ke vstupu do problematiky, 

popisu obecných vlastností poloskalních hornin, klasifikace skalních hornin a vymezení 

základních pojmů. Druhý tematický celek se věnuje smykové pevnosti poloskalních hornin, 

rizikům při jejím stanovení a okrajovým podmínkám použití smykových zkoušek. Na tuto 

kapitolu navazuje kapitola hodnotící inženýrskogeologické poměry na vybraných lokalitách 

karpatského flyše. Praktická část této diplomové práce se věnuje stanovení pevnostních 

charakteristik prohnětených vzorků v laboratoři. V šesté kapitole dochází ke zhodnocení 

vlastností poloskalních hornin z etapy přípravy a realizace vybraných tunelů a jejich srovnání 

s odvozenými parametry dle RMR a GSI. Závěrečná kapitola shrnuje závěry a doporučení. 
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Tato práce se zabývá pouze úzkým spektrem poloskalních hornin, které jsou výrazně 

tektonicky porušeny. Poloskalní horniny karpatského flyše se ovšem vyskytují v širokém 

geologickém spektru možných variant, a tudíž není možné všechny obsáhnout najednou. Tato 

práce však poskytuje podklady pro budoucí možnosti rozvoje této problematiky, například o 

mechanické vlastnosti na kontaktu pískovce a jílovce nebo stanovení GSI indexu a 

příslušných materiálových konstant pro podmínky karpatského flyše.  
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2. Poloskalní horniny (weak rocks), jejich vlastnosti a příklady 

Poloskalní horniny definujeme pomocí pevností v prostém tlaku, jako spodní hranice mezi 

zeminami a poloskalními horninami je stanovena na 1 MPa. Za horní hranici přechodu mezi 

poloskalními a skalními horninami považujeme 50 MPa pevnosti v prostém tlaku. 

Poloskalní horniny jsou doprovázeny často kombinací několika různých nežádoucích jevů, 

které výrazně ovlivňují jejich charakterizaci a zatřídění. Například to může být kombinace: 

nízké pevnosti, desintegrace, drolení, vysoké plasticity, malé odolnosti vůči erozi, tvaru a 

povrchu jednotlivých částic, velikosti, výplňového materiálu a celé řady dalších nepříznivých 

vlastností. [10] 

Z důvodu nepříznivého chování takovýchto skalních prostředí se přistupuje k jiným řešením 

nebo konceptům tak, aby se dalo těmto problematickým lokalitám, pokud možno, vyhnout. 

To se především týká inženýrsky náročných staveb, kde by opatření při výstavbě výrazně 

prodražily stavbu. Nicméně jsou regiony, které jsou dominantně tvořeny oslabenými 

horninami, kde není možné se setkat s lepšími vlastnostmi horninového prostředí. Následně je 

pak nutno přistupovat při realizaci staveb k opatřením, které vyžadují inženýrsky náročnější 

řešení. Proto nás tato problematika vede k potřebě detailnějšího porozumění chování 

oslabených hornin a k návrhům vhodných řešení pro vzniklé problémy, které doprovází jejich 

chování. [10] 

Při klasifikaci hornin dle pevnosti se poloskalní horniny nacházejí mezi soudržnými zeminami 

tvrdé konzistence a slabě diageneticky zpevněnými sedimenty nebo slabě zvětralými skalními 

horninami vysoké pevnosti. Proto v některých případech nejsou dostatečně pevné pro 

testování pomocí metod a přístrojů určených pro skalní horniny, nebo naopak jsou příliš 

pevné pro zkoušení v rámci zemin. V reakci na tento problém je potřeba upravit jejich 

zkoušení tak, aby výsledky odpovídaly skutečným parametrům těchto hornin a lépe 

charakterizovaly jejich vlastnosti. [10] 

Dalším problémem, se kterým se setkáváme, je odběr vzorků, volba polních zkoušek a volba 

místa odběru. K odběru neporušených vzorků první třídy do odběrného válce mohou být 

zmíněné horniny příliš tvrdé, nebo jednotlivé částice horniny při vtláčení válce mohou porušit 

vzorek tím, že se přeskupí. Použitím diamantového vrtání by došlo k jejich rozbřednutí a 

znehodnocení jádra. A proto bychom nebyli schopni vyhodnotit ani základní směry 

tektonických poruch, popřípadě stav, v jakém se nachází vůči původnímu uložení. Z toho 

důvodu je potřeba přistoupit k nákladnějším způsobům průzkumu, jako jsou šachty nebo 
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štoly, poskytující lepší pochopení chování masívu a možnost odebrání neporušených vzorků. 

[10] 

Chování oslabených (weak) hornin je velmi málo studováno a následně pochopeno. 

Následkem toho se přistupuje k jejich vlastnostem velmi skepticky. V praxi se pak přijímají 

velmi konzervativní parametry, které jsou sice na straně bezpečné, ale také představují 

navýšení ekonomických nákladů. [10] 

 

2.1.  Klasifikace skalních hornin dle pevnosti 

Rozdělení jednotlivých tříd skalních hornin se u různých autorů poměrně liší, jak ukazuje 

Graf 1. Jako limitní hodnota pevnosti v prostém tlaku pro měkké horniny byla zvolena hranice 

25 MPa. Pro poloskalní horniny je chápana jako mezní hranice pevnosti v prostém tlaku 

50 MPa. 

 

Graf 1 Klasifikace skalních hornin podle různých autorů dle pevnosti (modifikováno Galván 

(1999). [10] 

Z grafu 1 je patrné, že názor na pevnost jednotlivých typů hornin se velmi liší. Důvodem je 

různý přistup ke kritériím hodnocení jednotlivých autorů. Například je různě nahlíženo na 

případy, kdy už hornina svými vlastnostmi připomíná zeminu, nebo v situaci, kdy po ponoření 

pod hladinu vody dochází k jejímu rozpadu atp. [10] 

Navzdory problematičnosti určení hranic mezi jednotlivými skupinami, byla snaha Galvána 

(Galván 1999) ověřit přechody pomocí srovnání suché objemové tíhy a pórovitosti na různých 

typech hornin a zemin. Z grafu 2 je zřejmé, že mezi jednotlivými typy není výrazný 
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přechodový skok, který by jednoznačným způsobem vymezoval hranice mezi skupinami. 

Rozptyl hodnot je způsoben rozdílností jednotlivých typů zemin a hornin. [10] 

 

Graf 2 Graf suché objemové tíhy v závislosti na pórovitosti pro různé druhy skalních hornin a 

zemin 

Příklady obvyklých oslabených – poloskalních hornin: 

- Sedimentární horniny:  

 Klastické: jílovec, prachovec, slínovec, slabě až středně zvětralé droby, arkózy, 

pískovce, konglomeráty (slepence), brekcie. 

 Cementační:  – karbonáty: vápenec, dolomit, 

– evapority: horniny anhydritu, horniny sádrovce, kamenná sůl, 

uhlí. 

- Magmatické horniny: 

 sopečné konglomeráty, lahar, čedičové brekcie, 

 pyroklastické usazeniny, sopečný popel z tufu a ignimbrit; zvětralé krystalické 

horniny. 

- Metamorfované horniny: 

 břidlice, fylity, svory, málo slinuté kvarcity, metavulkanické horniny. 
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Zařazení pouze podle názvu horniny může být zavádějící. Příkladem mohou být pískovce, 

které díky různým způsobům cementace nabývají rozdílných pevností. Proto je důležité také u 

těchto hornin dobře definovat, v jakém stavu se nacházejí. [10].  

V případě, že jsou poloskalní horniny postiženy výraznými tektonickými poruchami, nelze je 

většinou chápat jako skalní horniny. V místě porušení neplatí typické vlastnosti a chování, 

které je charakteristické pro intaktní (neporušené) horniny. Hornina může mít vlivem porušení 

až charakter zeminy. 
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2.2.  Vymezení pojmu poloskalní horniny 

Dnes již neplatná norma ČSN 73 1001 v poznámce pod tabulkou 6 [6] formálně stanovovala 

horní hranici mezi skalními a poloskalními horninami σc = 50 MPa. Hodnotu σc = 1,5 MPa 

považuje za hranici mezi poloskalními horninami a zeminami. Pokud charakter horniny 

dovoluje přípravu vzorků obvyklých v mechanice zemin, posuzují se jako zeminy i horniny 

při σc > 50 MPa. V ČSN 73 6133, která převzala dřívější klasifikační systém zemin a hornin, 

ani v ČSN EN ISO 14689-1, se pojem poloskalní hornina neobjevuje. Anglické termíny 

„weak“, „very weak“ a „extremely weak rock“ byly přeloženy jako měkká, velmi měkká a 

extrémně měkká hornina. V zahraniční literatuře se nejvíce objevuje klasifikace dle ISRM 

1987 viz tabulka 1. [5] 

Hodnocení Popis Identifikace v terénu 

Přibližná 

hodnota 

pevnosti v 

prostém tlaku 

(Mpa) 

R6 
Extrémně pevné 

horniny  

Horninu téměř nelze otloukat geologickým 

kladivem. 
> 250 

R5 
Velmi pevné 

horniny  

Pro otlučení horniny je potřeba mnoho úderu 

geologickým kladivem. 
100 - 250 

R4 Pevné horniny 
Pro otlučení horniny je potřeba více než 

jeden úder geologickým kladivem. 
50 - 100 

R3 
Středně pevné 

horniny 

Horninu nejde poškrábat ani rýpat nožem. 

Silným úderem geologického kladiva lze 

horninu rozbít. 

25 - 50 

R2 Slabé horniny  

Horninu jde s obtíží poškrábat nebo rýpat 

nožem. Úderem hrotu geologického kladiva 

vznikají mělké vroubky. 

5,0 - 25 

R1 
Velmi slabé 

horniny 

Horninu lze rýpat nožem, drolí se pod 

úderem geologického kladiva. 
1,0 - 5,0 

R0 
Extrémně slabé 

horniny 
Horninu lze rýpat nehtem. 0,25 - 1,0 

Tabulka 1 Klasifikace dle ISRM 1987b [5] 

V dnešní době je na území České republiky někdy stále používán klasifikační systém dle 

pevnosti horninového materiálu z původní normy ČSN 72 1001. V některých klasifikačních 

systémech je ale označení např. R1 používáno pro horniny s vysokou pevností, zatímco 

v jiných pro horniny s nízkou pevností. Proto je vždy důležité uvést označení normy, podle 

které byla klasifikace provedena.  
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Obrázek 1 Přístup k hodnocení horninového materiálu – identifikační schéma [11]  

Další přístup k hodnocení poloskalních hornin uvádí ve svých pracích Durmeková a 

Frankovská viz obrázek 1. Lépe znázorňují, jakým způsobem je chápana klasifikace 

poloskalních hornin. 

Základním měřítkem zatřídění hornin je pevnost v prostém tlaku, kdy je válcový neporušený 

vzorek podroben zkoušce pevnosti. To může být velký problém u silně porušených masívů, 

kdy se pomocí jádrového vrtu nepodaří získat vzorek, na kterém by se dala zkouška provést. 

Pak se přistupuje k nepřímému určení pomocí zkoušky pevnosti při bodovém zatížení tzv. 

Point Load Test (PLT). V tomto případě se však jedná o nepřímou metodu, ke které je 

potřeba korelační faktor K. Špatným určením tohoto faktoru může dojít ke zvýšení hodnot a 

tím i ke špatnému zatřídění horniny. [11] 

  

Horninový materiál 

Odolnost vůči působení vody 

Stálý  

stupeň 1 

 

Částečně stálý  

stupeň 2 nebo 3 

 

Nestálý  

stupeň 3 nebo 4 

 

Skalní nebo 

poloskalní hornina 

 

Poloskalní 

hornina 

 

Zemina nebo 

poloskalní hornina 

 

Skalní hornina 

> 50 MPa 1 MPa - 50 MPa < 1 MPa 

Zemina Poloskalní 

hornina 

 

Pevnost v jednoosém tlaku 

Metody mechaniky skalních 

hornin 

 

Metody mechaniky zemin 
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3. Smyková pevnost poloskalních hornin, rizika při jejím 

stanovení, okrajové podmínky použití smykových zkoušek 

Horninový masív se většinou skládá z nespojité hmoty, která je složena z větších nebo 

menších kusů horninové hmoty. Mechanické chování skalních hornin se nedá jednoduše určit 

kvůli jejich různým způsobům chování, přesto ho v praxi vyjadřujeme pevnostní 

charakteristikou na základě uspořádaní zrn a ploch nespojitosti. Vlivem tektonických poruch 

plochy nespojitosti mohou horninu rozrušit až na nejmenší částice. U krystalických hornin 

tyto poruchy nejprve vznikají podél směru minerálu, u krystalických břidlic jsou nejprve 

rozrušeny plochy foliace a u sedimentárních hornin na rozhraní jednotlivých sedimentačních 

vrstev. [17] 

Porušený masiv už není schopen přenášet tahové namáhání, ale přesto je schopen přenášet 

smykové a tlakové namáhání. Smyková pevnost mezi tělesy pak zajišťuje schopnost 

odolávání horniny vůči zatížení. Toto tření je charakterizováno jako třecí odpor Kt na 

rozhraní hornina - hornina nebo hornina - jiná látka a úhel vnitřního tření v hornině. 

Vzniklými posuny klesá třecí odpor podle vztahu: [17] 

Kt = tanφ 

Velikost vnitřního tření je tedy závislá na stavbě horniny. Vliv třecího odporu zahrnuje: 

přilnavost, lepivost, zaklesávání částic a jejich schopnost se přeskupit. Coulomb stanovil pro 

ideálně sypké horniny tento vztah: [17] 

τ = σ ∙ tanφ 

Pro zeminy soudržné: 

τ = c + σ ∙ tanφ 

Kde: 

 c - je soudržnost (koheze),       [kPa] 

 σ  - normálové napětí,        [kPa] 

 τ - smykové napětí,        [kPa] 

 𝜑 - úhel vnitřního tření.        [°] 
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Pevnost horninového materiálu vyjadřuje odolnost horniny vůči zatížení, které se vytváří 

uvnitř horniny. Ke stanovení pevnosti se používají například zkouška pevnosti v prostém 

tlaku, odrazové zkoušky, lomové, střihové, tlakové laboratorní zkoušky aj. Hodnota pevnosti 

se liší podle stupně zvětrání, věku, kontaktu s druhou horninou, soudržnosti materiálu atp. 

Pevnost také klesá v závislosti na objemu vody v pórech. [17] 

Největší vliv na výslednou pevnost má však orientace převládajícího směru diskontinuit a 

směru daného namáhání. Čím je hornina více porušena, tím její pevnost klesá. Konečná 

pevnost velmi porušeného vzorku horniny se může pohybovat v hodnotách pevnosti zemin.  

Hoek a Brown (1980 in Hoek, 2007) navrhli metodu založenou na posouzení skalních bloků a 

jejich výplňového materiálu. Postupně docházelo k úpravám tohoto kritéria za účelem určení 

pevnosti potřebných pro aplikaci na Mohr-Coulombovu podmínku. [17] 

 

3.1.  Smyková pevnost 

Velikost smykové pevnosti je dána soudržností, která je podmíněna cementačními silami na 

povrchu zrn a třením působícím proti posunu kontaktních ploch zrn označována c. Plocha 

porušení vzniká v místě největšího zatížení. Smyková pevnost je nevětší tangenciální síla 

vztažená na plochu porušení. [17] 

 

3.1.1. Smyková pevnost po hladkých plochách horniny  

Pokud jsou ve vzorku obsaženy naprosto hladké plochy, které jsou cementačně dostatečně 

spojeny, je nutné aplikovat smykovou sílu tak, abychom je oddělili. Povrch vzniklých 

diskontinuit je rovný. Smykové napětí se v první fázi strmě zvyšuje, až dosáhne vrcholové 

pevnosti, dokud se nepřekonají cementační vazby a třecího odporu dvou ploch. Tento jev 

nazýváme vrcholová pevnost. S postupujícím smykovým posunutím se napětí snižuje, až se 

ustálí na konstantní hodnotě, tzv. reziduální pevnosti.  

Pak bude platit pro vrcholovou pevnost: 

τmax = c + σn ∙ tanφ  

Kde: 
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 c – je soudržnost (koheze),       [kPa] 

 σn – normálové napětí,        [kPa] 

 τmax – smykové napětí,        [kPa] 

 𝜑 – úhel vnitřního tření.        [°] 

Pro reziduální pevnost bude platit: 

τr = σn ∙ tanφr 

Kde: 

 σn – normálové napětí,        [kPa] 

 τr – smykové napětí,        [kPa] 

 𝜑𝑟 – úhel reziduálního vnitřního tření.      [°] 

 

Obrázek 2 Průběh smykových napětí 

Při reziduálním tření horniny se sníží koheze na nulu, nejlépe je to vidět na obrázku 2. [17] 

 

3.1.2. Smyková pevnost drsných ploch 

Plochy diskontinuit nejsou v reálném horninovém masívu nikdy dokonalé hladké – vlivem 

nerovností a drsnosti poruch na konečný průběh tření jednotlivých částic. Obvykle drsnost 

ploch značně zvýší smykovou únosnost na povrchu a tento nárůst pevnosti je velmi důležitý 

pro stanovení stability ve skalních horninách. Patton (1966) provedl smykovou zkoušku na 

„zubo-pilovém“ vzorku, viz obrázek 3. Při posunutí jednotlivých částí došlo k posunu směrem 
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od sebe. Tento jev se popisuje jako dilatance vzorku. Smykovou pevnost takovýchto vzorků 

můžeme popsat jako: 

τ = σn ∙ tan(φb + i) 

Kde: 

 c – je soudržnost (koheze),       [kPa] 

 σn – normálové napětí,        [kPa] 

 τr – smykové napětí,        [kPa] 

 𝜑𝑟 – úhel vnitřního tření.        [°] 

 

 

Obrázek 3 Znázornění principu smykové pevnosti drsných ploch. [17] 

3.1.3. Hoek-Brown kritérium porušení 

Roku 2002 Hoek a kolektiv odvodil modifikovanou Hoek-Brown podmínku porušení horniny 

na základě provedených analýz podzemních děl a svahů. Podmínka upravuje předchozí tvar 

z roku 1980 tak, aby byl použitelný pro značně porušené horniny (RMR < 25). Hoek-Brown 

předpokládá, že porušení horninového masivu je řízeno posunem či otočením jednotlivých 

kusů horniny oddělených mnoha puklinami. U neporušeného masivu je tento předpoklad 

splněn tím, že se nachází v takovém stavu porušení, že není možné určit řídicí soustavu ploch 

nespojitosti, a je na něj možné pohlížet jako na izotropní materiál. Objemová přetvoření v 

pružné oblasti se zde tedy řídí deformačními charakteristikami E a ν. Při porušení bude 
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hornina zvětšovat objem a přetvoření jsou počítána podle pravidel teorie plasticity. Podmínka 

porušení je nelineární a je založena na vztahu mezi větším a menším hlavním napětím. [4]  

σ1
, = σ3

, + σci (mb

σ3
,

σci
+ s)

a

 

Kde: σ1  – je větší hlavní napětí při porušení horniny, 

σ3  – menší hlavní napětí při porušení horniny, 

σc  – pevnost horniny v prostém tlaku určená v laboratoři na   

  neporušeném vzorku rozměru 50×100 mm, 

mb  – je redukovaná hodnota materiálové konstanty dle vztahu: 

mb = miexp (
GSI − 100

28 − 14D
) 

s  – nelineární parametr, závisející na vlastnostech horniny, nabývá hodnot 1*10-5 

až 1; pro hodnotu GSI < 25 se doporučuje s = 0; v případě, že GSI > 25, se doporučuje 

tvar: 

s = exp (
GSI − 100

9 − 3D
) 

mi  – pevnostní parametr neporušené horniny pro vrcholové podmínky, které jsou 

obsaženy v příloze 4,   

a  – nelineární parametry závisející na stupni rozpukání horniny v hodnotách 0,5 

až 0,65; pro hodnotu GSI < 25 se doporučuje a = 0,5; v případě, že GSI > 25, 

pak se doporučuje tvar: 

a =
1

2
+

1

6
(e−

GSI

15 − e−
20

3 ) 

D  – koeficient zohledňuje porušení horniny v důsledku ražby; hodnota se 

pohybuje mezi 0,0 pro žádné rozvolnění až po 1,0 pro extrémní rozvolnění, viz 

tabulka 2; tento koeficient se nezohledňuje na celou stavbu horninového 

masívu.  
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Popis Koeficient D 

Horninový masiv, zdravá pevná hornina 
0 

Ražba možná pomocí trhaviny, či otevřeného TBM. 

Horninový masiv, méně pevná hornina 
0 

Ražba možná pomocí mechanizace. 

Horninový masiv, méně pevná hornina 

0,5 Ražba pomocí mechanizace, vzhledem k uzavírání díla je 

nutné provádět výstroj dna či razit horizontálním 

členěním čelby. 

Horninový masiv, hornina špatné kvality, často zvětralá 
0,8 

Lokální nad výlomy až 3 m3. 

Skalní svah či výchoz 
0,7 

Možno provést úpravy řízeným odstřelem. 

Skalní svah či výchoz 
1 Úprava trhavinou není možná bez většího porušení 

horniny. 

Povrchové doly 
1 

Těžba pomocí trhaviny. 

Povrchové doly 
0,7 

Těžba pomocí mechanizace. 

Tabulka 2 Stanovení koeficientu D podle porušení horniny vlivem ražby 

Z rovnice je patrné, že parametry mb, s, a jsou závislé na složení horniny a vlastnostech ploch 

nespojitosti v horninovém masivu (vyjádřených pomocí GSI). Pevnostní parametr mi 

neporušené horniny se určí na základě laboratorních výsledků v rozmezí hodnot 4 (pro 

jílovce) až 33 (pro granit). Tabulka hodnot mi se nachází v příloze 4. V rámci aplikace na 

flyšové horniny došlo k rozptylu hodnot v závislosti na jejich pevnosti. [4]  

Pokud je dosazeno menší hlavní napětí σ´3 = 0, pak vychází pevnost horniny v prostém tlaku. 

σc = σci ∙ sa 

Kde: σc  – je pevnost horniny v prostém tlaku, 

 s, a  – vysvětleno výše. 

V případě tahové pevnosti položíme napětí σ´
1 a σ´

3 rovno tahové pevnosti horniny a dosadíme 

do HB podmínky. 
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σt = −
sσc

mb
 

Hoek a Brown odvodili také vztah pro určení hodnoty modulu přetvárnosti horniny. Pro 

horniny s pevností v prostém tlaku platí: [4] 

 σc   – pro pevnost menší či rovnou 100 MPa se používá vztah: 

Em(GPA) = (1 −
D

2
) √

σc

100
∙ 10

(GSI−10)

40  

 σc   – pro pevnost větší než 100 MPa platí vztah: 

Em(GPA) = (1 −
D

2
) √

σc

100
∙ 10

(GSI−10)

40  

Takto stanovený modul přetvárnosti má poměrně vysokou hodnotu pro porušené horniny, 

proto se doporučuje následující vztah pro deformační modul: 

Erm = EI (0,02 +
1 −

d

2

1 + e(
60+15D−GSI

11
)
) 

Kde:  

EI  – deformační modul neporušené skalní horniny je stanoven pomocí vztahu 

Ei = MRσci 

MR – hodnoty modulové redukce jsou obsaženy v příloze 5.  

Řešení odvozené Hoekem, Carranzou – Torresem a Corkumem 2002 stanovuje vztahy pro 

určení ekvivalentních parametrů c´, φ´ pro rozsah napětí v horninovém masívu. Princip je 

založen na hledání odpovídajících lineárních vztahů popisující přímky odpovídající nelineární 

závislosti mezi hlavními napětími podle HB podmínky pro zadaný rozsah napětí σt < σ3 < 

σ3max a zavedení konceptu globální pevnosti horninového masivu. Vztah pro určení globální 

pevnosti horniny σ’
cm vychází z Mohr-Coulomb podmínky a má následující tvar: [4] 

σcm
, =

2c´cosφ´

1 − sinφ´
 

Kde: 

φ´ – ekvivalentní úhel vnitřního tření, 

c´ – ekvivalentní soudržnost, 
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a pro uvažovaný rozsah napětí σt < σ3 < σc/4 má tvar: 

σcm
´ = σc ∙

(mb + 4s − a(mb − 8s)) ∙ (
mb

4
+ s)a−1

2(1 + a)(2 + a)
 

kde: 

 σc  – je pevnost horniny v prostém tlaku, 

mb, s, a  – nelineární parametry závisející na vlastnostech horniny. 

Výše naznačený postup vede k následujícím vztahům pro určení ekvivalentního úhlu 

vnitřního tření ϕ’ a ekvivalentní soudržnosti c’ pro rozsah napětí v horninovém masivu σt < σ3 

< σc/4. 

φ´ = sin−1 [
6mb(s + mbσ3n

´ )
a−1

2(1 + a)(2 + a) + 6amb(s + mbσ3n
´ )

a−1] 

c´ =
σci[(1 + 2a)s + (1 − a)mbσ3n

´ ](s + mbσ3n
´ )

a−1

(1 + a)(2 + a)√1 + (6amb(s + mbσ3n
´ )

a−1
) ((1 + a)(2 + a))⁄

 

Kde:  

 σc  – je pevnost horniny v prostém tlaku, 

mb  – nelineární parametry závisející na vlastnostech horniny související 

s úhlem vnitřního tření, 

s  – nelineární parametry závisející na porušenosti horniny související se 

soudržností. 

σ3n
´ =

σ3max
´

σci
 

Maximální hodnota menšího napětí σ3max určující horní limit mezního napětí (a tím také 

rozsah platnosti převodních vztahů) musí být určena samostatně pro každý řešený případ. 

Hoek vyřešil obecný vztah pro hodnotu σ3max pro dvě základní úlohy: [4] 

1) pro tunely s vysokým nadložím (napětí v okolním masivu) či tunely s nízkým 

nadložím (velikost poklesové kotliny), kdy nadloží je menší než 3 průměry tunelu 

platí: 
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σ3max
´

σcm
´

= 0,47 (
σcm

´

γH
)

−0,94

 

kde:  

σ´
cm  – globální pevnost horniny,  

γ   – objemová tíha horniny,  

H – výška nadloží, v případě, že vodorovné napětí je větší než 

svislé, tak se zadává místo γH vodorovné napětí. 

2) skalní svahy – pro určení stability svahu a polohy kritické smykové plochy: 

σ3max
´

σcm
´

= 0,72 (
σcm

´

γH
)

−0,91

 

kde:  

σ´
cm  – globální pevnost horniny,  

γ   – objemová tíha horniny,  

H   – výška nadloží. 

 

3.2.  Rizika při stanovení smykové pevnosti 

Kvůli různorodosti a možným variantám poloskalních hornin můžeme předpokládat, že 

horninový masív nemusí vykazovat izotropní chování, ale naopak anizotropní. Proto volba 

správného typu zkušebního postupu při posuzování poloskalních či tektonicky porušených 

pevných skalních hornin se bude lišit podle toho, jakým způsobem byly vzorky získány. 

Následně do jaké míry dojde k zobecnění výsledků. Nejvíce rozhodujícím faktorem při 

geologickém průzkumu je finanční hledisko, které ne vždy dovoluje plně prozkoumat 

geologickou stavbu. Nebo v průběhu přípravy realizace projektu dojde k změně projektu do té 

míry, že původně navržený geologický průzkum je nedostačující a tím představuje první 

riziko ve stanovení smykové pevnosti. Z praxe jsou známy příklady, kdy i při dobře 

navrženém průzkumu došlo k jeho zobecnění, které následně způsobilo velké finanční 

problémy. Proto je vhodné geologický průzkum doplňovat dalšími metodami, které jsou 

schopny upozornit na výskyty změn nebo poruch v horninovém masívu. Takto se dá 

minimalizovat riziko nepředpokládaných změn v pevnosti masívu před zobecněním 

laboratorních výsledků. 
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Dalším rizikem, které přímo souvisí s předchozím problémem, může představovat 

selektivnost vzorků. Laboratorní zkoušky pevnostních parametrů se vždy snažíme provádět na 

vzorcích první kategorie. To často v praxi vede k odebírání vzorků z méně porušených vrstev 

nebo míst „kde se to vůbec podaří“. Pak provedené zkoušky na vzorku, který je sice podle 

normy nejvhodnější, nedefinuje skutečné chování zájmového horninového masívu. Nebo 

vybíráme natolik velké úlomky horniny, aby odpovídaly požadavkům zkoušek. 

Horninové prostředí poloskalních hornin zpravidla vykazuje vysokou proměnlivost hladiny 

podzemních vod. Proto může dojít, obzvláště v letních měsících při nízkých srážkách, 

k poklesu vlhkosti horninového prostředí. Následně se při průzkumu nemusí ani narazit 

hladina podzemní vody. Největší riziko ovšem představuje pevnostní změna horniny, která je 

náchylná na změnu vlastností s přítomností vody (jílovce, prachovce). Takto zvolený přístup 

k určení pevnostních charakteristik horniny může být chybný. Proto je třeba vždy 

předpokládat možnost změny saturace prostředí a na základě toho přistupovat k laboratorním 

zkouškám. 

V případě laboratorních přístrojů už zpravidla nedochází k velkým chybám, pokud jsou 

správně kalibrovány v pravidelných intervalech. Větším rizikem je špatně zvolený postup 

přípravy vzorků. 

 

3.3.  Okrajové podmínky použití smykových zkoušek  

Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím použití smykových zkoušek je charakter horninového 

prostředí, které je objektem zájmu, na základě kterého se volí odpovídající zkouška. Podle 

zvolené zkoušky definujeme požadavky na zkušební vzorek. Ve většině případů podmínkou 

použitelnosti vzorku je jeho neporušenost. Jakékoli narušení vzorků zkresluje výsledné 

hodnoty zkoumaných parametrů. U hornin blížících se pevnostně zeminám je odběr 

neporušených vzorků pomocí jádrového vrtání velmi obtížný. Většinou dojde v důsledku 

technologie vrtání nebo způsobu odběru vzorku k jeho porušení. V takovýchto případech, 

pokud chceme získat skutečné hodnoty smykových a pevnostních parametrů, je nutností 

realizovat průzkumné štoly, ve kterých jsou provedeny zkoušky přímo na neporušených 

blocích horniny. Další možností je prohlásit danou geologickou vrstvu horniny jako zeminu a 

posuzovat ji pomocí mechaniky zemin. Takto lze přistoupit k rekonstituci porušeného vzorku, 

který již v žádném případě nekoresponduje s původním stavem horniny. 
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Stroje určené ať už k laboratorním nebo polním zkouškám, jsou úzce profilovány na určité 

druhy zkoušených materiálů a zjišťovaných parametrů. Měřítko, v jakém přistupujeme při 

hodnocení horninového masívu, musí být odpovídající rozsahu zkoušek, které aplikujeme. 

Pokud je charakterizován pouze malý úsek, zdají se poruchy v hornině jako velké bloky. 

V případě, že je zvětšován zájmový úsek, bude následné měřítko posuzované oblasti malé, 

tím se poruchy jeví jako jemná síť diskontinuit. Z toho vyplývá, že druh a měřítko provedení 

smykové zkoušky definuje měřítko použití při zobecňování a interpretaci výsledků. Je-li 

aplikován tento postup na horniny flyšových pásem, bude úsek použitelnosti naměřených 

hodnot definován mocností vrstev masívu, nebo zón porušení. Geologické prostředí flyšových 

pásem se vyznačuje vysokou variabilitou struktury, směru poruch, mocností geologických 

vrstev a samotných přechodů mezi jednotlivými vrstvami.   
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4. Inženýrskogeologické poměry vybraných lokalit karpatského 

flyše 

Jako referenční stavby pro potřeby této diplomové práce byly zvoleny dva tunely a to 

Jablunkovský železniční tunel a silniční tunel Žilina, který je součástí dálnice D1. Oba tyto 

tunely provázely komplikace při výstavbě, které byly způsobeny nepříznivými podmínkami 

v horninovém prostředí karpatského flyše. V obou případech se vyskytovaly pásma velmi 

porušeného jílovce. Tato porušená hornina způsobovala největší problémy při výstavbě. 

Charakter horniny nedovoluje odběr neporušených vzorků, proto bylo rozhodnuto, že právě 

na tomto typu horniny se provedou smykové zkoušky na rekonstituovaných vzorcích. Nejprve 

je ovšem třeba detailně zhodnotit poměry obou staveb. 

 

4.1.  Inženýrskogeologické poměry v lokalitě železničního Tunelu 

Jablunkov 

Železniční tunel Jablunkov se nachází ve východní části České republiky na hranicích 

se Slovenskou republikou. Spadá do Moravskoslezského kraje, okresu Frýdek-Místek, 

katastrálního území obce Mosty u Jablunkova (list základní mapy ČR 26-13 Mosty u 

Jablunkova). Tunel se nachází v 289.702 - 289.314 km trati Čadca – Bohumín. Provoz tunelu 

je datován na rok 1871, kdy byl dokončen první jednokolejný tubus a v roce 1917 se 

zprovoznil druhý jednokolejný tunel. V roce 2007 započala přestavba prvního jablunkovského 

tunelu z jednokolejného na dvojkolejný. Druhý tunel byl přestrojen na únikovou štolu. [12] 

 

4.1.1. Přírodní poměry 

 Geomorfologické poměry 

Jablunkovské tunely se nacházejí v Západních Karpatech v Jablunkovské brázdě 

(geomorfologický celek IXD-4), která odděluje Moravskoslezské Beskydy na západě a 

Slezské Beskydy na východě (Czudek 1971). [12] 

Tunely prochází pod Jablunkovským průsmykem (nejvyšší bod průsmyku se nachází 

v 289 m.n.m.). Nadmořská výška terénu stoupá z 519 m.n.m. (začátek tunelu u slovenského 

portálu) až na 552.184 m.n.m. (nejvyšší bod Jablunkovského průsmyku v místě silniční 
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křižovatky) a poté postupně klesá opět na 519 m.n.m (konec tunelu u jablunkovského 

portálu). [12] 

 Geologické poměry 

Geologicky se širší okolí nachází ve vnějších Západních Karpatech, tvořenými převážně 

sedimenty flyšového charakteru (střídání jílovců, prachovců, pískovců a slepenců), které jsou 

zastoupeny slezskou a račanskou jednotkou. Obě tyto jednotky tvoří samostatné příkrovy 

nasunuté přes sebe magurským nasunutím. Linie magurského nasunutí probíhá na východním 

úbočí Jablunkovského průsmyku (podél silnice I/11 Jablunkov – Čadca). Složitá příkrovová 

stavba je doprovázena zlomovou tektonikou. [12] 

Vlastní trasa tunelu se nachází ve svrchní části slezské jednotky paleogenního stáří (30 – 

45 mil. let), tvořeného převážně jílovci s rohovcovitými a pískovcovitými polohami 

(podmenilitové souvrství). Západně od jablunkovského tunelu vystupují starší istebňanské 

pískovce (senon, stáří sedimentů cca 70-80 mil. let), které byly vyzdviženy nad mladší jílovce 

severovýchodní zlomovou tektonikou, která probíhá podél trasy tunelu (podél 1. koleje). Na 

povrchu se tato struktura projevuje výskytem drobných pramenů. [12] 

Z geologické mapy 1:25000 a řezu přes Jablunkovský průsmyk (Menčík 1970) je zřejmé, že 

se Jablunkovský průsmyk, a tedy i tunelové stavby, nacházejí mezi dvěma tektonickými 

liniemi charakteru dílčích přesmyků s převládajícím východním úklonem vrstev. [12] 

Z výše uvedeného je možné popsat Jablunkovský průsmyk jako depresi tvořenou málo 

odolnými jílovci podmenilitového souvrství, s výrazným ovlivněním severojižní zlomovou 

strukturou. Východní úbočí průsmyku je tvořeno soláňskými pískovci račanské jednotky, 

západní úbočí istebňanskými pískovci slezské jednotky (Menčík 1989). Kvartérní pokryv je 

tvořen převážně deluviálními písčito-hlinitými sedimenty. [12] 

 Klimatické poměry 

Na základě zařazení (Quitt 1971) patří území do klimatické oblasti CH6. 

Oblast CH6 charakterizuje krátké až velmi krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké léto. 

Přechodné období je normální až dlouhé, s dlouhým, chladným jarem a dlouhým, mírně 

chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká, s dlouhotrvající sněhovou 

pokrývkou. [12] 
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V souladu s ON 73 6196 je hloubka promrzáni pro oblast CH6 v závislosti od počtu 

mrazových dní Tm = 140-160 a při použití mrazového součinitele s hodnotou α0 = 57 

stanovena v rozsahu hpr = 126 – 135 cm. [12] 

hpr = √2α0Tm 

Kde: 

 Tm – počet mrazových dní, 

 α0 – mrazový součinitel. 

 Hydrogeologické poměry 

Z hlediska hydrogeologického členění spadá studovaná oblast do hydrogeologického rajónu 

153 tvořeného fluviálními a glacigenními sedimenty povodí Olše a rajónu 321 flyšovými 

sedimenty povodí Odry (Michlíček et al. 1990). [12] 

Území prochází evropským rozvodím mezi povodím řek Odry a Váhu. Severní část (od 

průsmyku v 289.000  km) je odvodňována potokem Ošelnice (pravostranný přítok řeky 

Lomná) náležející do povodí Odry, jižní část je odvodňována Šlehorovým potokem, který 

patří do povodí Váhu. [12] 

Z hydrogeologického hlediska se jedná o oblast ukloněného a zvrásněného regionálního 

izolátoru podmenilitového a menilitového souvrství. Koeficient transmisivity T v širším okolí 

je nižší než 10.10-6 m2.s-1, což značí transmisivitu nepatrnou. Zvodnění je na lokalitě vázáno 

víceméně na výskyt rozpukaných pískovcových poloh v převládajících jílovcích a je tedy 

puklinového charakteru. [12] 

 Sesuvy a geodynamické jevy 

Potencionální aktivní sesuv se nachází na levém svahu kopce Zápověď. Stav sesuvu je suchý. 

Hranice sesuvu je východně od severního portálu.  

 Poddolování 

Zájmová oblast tunelu Jablunkov se nenachází na poddolovaném zemí. [12] 
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 Seismicita 

Dle ČSN EN 1998-1 kapitoly 3.2.1. spadá do oblasti se seizmickým zrychlením αr = 0,1 g až 

0,12 g. 

 

4.1.2. Provedené geologické práce 

První etapa geologického průzkumu byla provedena pod vedením Voda P. (1990): Tunel 

Jablunkov, inženýrsko-geologický průzkum – Geoindustria Jihlava, v červnu 1990. [12] 

Druhá etapa geologického průzkumu byla provedena pod vedením Horák L. (2004): 

Optimalizace traťového úseku st. hr. ČR/SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší, 

závěrečnou zprávu o geotechnickém a stavebně-technickém průzkumu provedl Geotec GS, 

leden 2004. [12] 

První dvě etapy byly provedeny pro odlišný způsob modernizace tunelu, než která byla 

nakonec zvolena. 

Třetí etapa tvořila doplňkový geologický průzkum od autorů T. Klimšy, J Slobody, F. Kresty 

(2010) Tunel Jablunkov – doplňkový geotechnický průzkum pro jednostupňový projekt, 

Arcadis Geotechnika, leden 2010. [12] 

Doplňkový geotechnický průzkum byl proveden po havárii tunelu v roce 2009 jako podklad 

pro návrh zmáhání závalu.  

V rámci doplňkového geotechnického průzkumu pro jednostupňový projekt byly provedeny 

inženýrskogeologické vrty a inklinometrické vrty, které se staly součástí monitorovacího 

systému při vlastní stavbě nového řešení, sondy statické penetrace, sondy dynamické 

penetrace v místě závalu, laboratorní zkoušky vzorků zemin, hornin a podzemní vody, 

presiometrické zkoušky ve vrtech, petrografické a mineralogické analýzy vzorků hornin, 

geofyzikální průzkum, čerpací zkouška ve vrtu J502 a geologická interpretace zjištěných 

výsledků z 15. 12. 2009. [12] 
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4.1.3. Geotechnické poměry 

Původní zpráva geotechnického průzkumu z roku 05/2008 doporučovala dělení masívu na tři 

geotechnické typy: silně, středně a mírně zvětralý jílovec. Po roce 2009, kdy došlo k závalu, 

byly provedeny dodatečné průzkumné práce, na základě kterých došlo k upřesnění šesti 

geotechnických typů horniny, které byly následně aplikovány pro zmáhání závalu. K závalu 

tunelu došlo ve dvou fázích ve dnech 15. 11. a 18. 11. 2009, na povrchu pak došlo k propojení 

obou závalů a vytvoření poklesové kotliny (deprese) přibližně ve staničení TM 67-173. Tato 

deprese byla následně zavezena navážkou, aby nedošlo k propagaci závalu do okolí. Ražba 

byla provedena novou rakouskou tunelovací metodou. [12] 

Litologicky jsou horniny a zeminy nacházející se v profilu ražby rozčleněny do šesti typů: 

- deluviální jíly s úlomky, šedohnědé, kašovité, měkké až pevné, s ojedinělými zbytky 

(úlomky dřeva, kořeny, fekálie z povrchu), dle ČSN 73 6133 tř. F4 CS, F6 CI, 

- jíly s úlomky, šedočerné, tuhé až pevné, silně porušené a prohnětené závalem, bez 

původní struktury, dle ČSN 73 6133 F8 CH, F6 CI, 

- jíly až jílovce, zvětralé, šedočerné, pevné až tvrdé, s relikty původní vrstevnatosti, dle 

ČSN 73 6133 F8 CH, R6, 

- jílovce, zvětralé až navětralé, šedočerné, lupenitě až deskovitě vrstevnaté, s vložkami 

pevnějších prachovců a pískovců (5–20 %), dle ČSN 73 6133 R6, R5, 

- prachovce, prachovité jílovce, zvětralé až navětralé, šedé, lupenitě až deskovitě 

vrstevnaté, s vložkami pevnějších pískovců, lokálně provrásněné, laminované, často s 

tektonickými zrcadly, dle ČSN 73 6133 R5, R4, 

- pískovce zvětralé až navětralé, šedé až šedohnědé, deskovitě až lavicovitě vrstevnaté, 

středně rozpukané, dle ČSN 73 6133 R4, R3 a R2. [12] 

 

4.2.  Inženýrskogeologické poměry v lokalitě silničního Tunelu Žilina 

Tunel Žilina se nachází na východě středního Slovenska. Spadá do Žilinského kraje, okresu 

Žilina, katastrální území Báhnová. Délka tunelu je 687 m. Tunel je součástí dálnice D1 na 

úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.[13] 
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4.2.1. Přírodní poměry 

 Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska se tunel Žilina nachází v soustavě Alpínsko-himalájské, v 

soustavě Karpaty, provincie západní Karpaty, subprovincie vnitřní Západní Karpaty, oblast 

Fatransko-tatranská, celek žilinská kotlina, podcelek žilinská pahorkatina. Na jihovýchodě na 

tento celek navazují Súlovské vrchy a na severovýchodě Malá Fatra. Severozápadní 

ohraničení oblasti tvoří slovensko-moravské Karpaty, celek Javorník a na severovýchodě 

Střední Beskydy, celek Kysucké vrchoviny. 

Tunel prochází pod hřebenem Důbravy s maximální výškou 428 m.n.m., který směrem na 

severoseverovýchod klesá až k soutoku Rajčianky a Bitarovského potoka (360 m.n.m.). 

Západní portál je situován v údolí tvořeným Bitarovským potokem a na levém břehu řeky 

Rajčianky (369 m.n.m.). Nejvyšší bod hřebenu nad tunelem se nachází ve výšce 410 m.n.m. 

 Geologické poměry 

V rámci regionální geologie se jedná o oblast vnitřně karpatského paleogénu, podoblast 

Žilinsko-Rajecká kotlina. Na severu je tento region ohraničen bradlovým pásmem varínského 

úseku, ze západu, jihu a východu jádrovým pohořím.  

Jedná se o vnitrokarpatské paleogenní horniny, vápnité jílovce, pískovce (hutiánské a 

zuberecké souvrství). 

Kvarterní pokryv je zastoupen následovně: v nižších polohách hřebenu jsou situovány 

diluviální sedimenty, nečleněné hlinito-kamenité a písčito-kamenité sedimenty (věk 

pleistocén/holocén), které ve vyšších polohách přecházejí ve fluviální sedimenty – písčité 

štěrky až štěrky. 

Hřeben se nachází v místě předpokládaného zlomu kvarterních celků. Tvoří tak přechod mezi 

pozitivní jednotkou žilinské pahorkatiny a negativní jednotkou žilinské kotliny. V samotné 

trase tunelu se ještě nachází několik tektonických poruch. 
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 Klimatické poměry 

Na základě klimatické oblasti (Quitt 1971) patří území do klimatické oblasti MT5. 

Oblast MT5 charakterizuje normální až krátké léto, které je mírné až mírně chladné, suché až 

mírně suché. Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. 

Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až nízkou 

sněhovou pokrývkou. [13] 

V souladu s ČSN 73 6196 je hloubka promrzáni pro oblast MT5 v závislosti od počtu 

mrazových dní Tm = 130-140 a při použití mrazového součinitele s hodnotou α0 = 57 je 

stanovena pro oblast v rozsahu hpr = 122-126 cm. [13] 

 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologický region, pod který spadá zájmová oblast, je paleogenní a kvarterní částí 

Žilinské kotliny. Západní stranu hřebene odvodňuje Bitarovský potok vlévající se jako 

levostranný přítok do řeky Rajčianky. Východní stranu hřebene odvodňuje řeka Rajčianka 

(číslo hydrologického povodí 4-21-07) reprezentující levostranný přítok Váhu (číslo 

hydrologického povodí 4-21). V Žilině tento tok patří do oblasti Severního Pováží. 

Propustnost terasových sedimentů charakterizuje koeficient filtrace v rozmezí kf = 10-4 m.s-1
 

až kf = 10-6
 ms-1. [13] 

Vzhledem k převážně jílovitému charakteru podloží deluviálních jílů je jejich propustnost 

nízká a charakterizována koeficientem filtrace v rozmezí kf  = 10-6
 až 10-7

 m.s-1. [13] 

Převážně jílovcové podloží představuje velmi slabě propustné prostředí, které je možné 

charakterizovat koeficientem filtrace kf  ≤ 10-8
 m.s-1. [13] 

 Sesuvy a geodynamické jevy 

Oblast sesuvného území je vyvinuta nad západním portálem tunelových rour. Tento sesuv 

nezasahuje do portálových částí. Ve východní části sesuvu je realizován zářez. [13] 

 Poddolování 

Zájmová oblast tunelu Žilina se nenachází na poddolovaném zemí. [13] 



36 

 

 Seismicita 

Podle STN 73 00 36 seizmického zatížení staveb je lokalita tunelu Žilina zařazena do oblasti 

seizmického rizika 2. Nejbližší historicky doložené zemětřesení bylo zaznamenáno v Žilině 

v oblasti Minčola. Základní seizmické zrychlení pro tuto oblast je αr = 1,0 m.s-2. [13] 

 

4.2.2. Provedené inženýrsko-geologické práce 

Inženýrsko-geologický průzkum byl rozdělen do tří etap: 

 První etapa orientačního průzkumu byla provedena v roku 1996 (Matejček A., in 

Panek, Et. Al., 1996). Realizace průzkumu probíhala formou z povrchu vedených 

svislých, jádrových inženýrsko-geologických vrtů a hydrogeologických vrtů, šachtic a 

terénních zkoušek (presiometrické zkoušky) a povrchových geologických prací. Vrty 

se nacházely v koridoru tunelu. Šachtice Š-12,13 se nacházely v portálových částech 

tunelu. Hydrogeologické vrty zabudované mimo realizovanou trasu obou tunelů 

sloužily i jako monitorovací vrty s označením PVZ-1 až 4. Výsledkem byla 

konstrukce geologického řezu masivu a účelová inženýrsko-geologická mapa tunelu a 

jeho širokého okolí v měřítku 1:500. [13] 

 Druhá etapa podrobného průzkumu byla provedena v roce 1998 (Matejček A., in 

Panek, Et. Al., 1998). V této etapě byla provedena sada svislých, inženýrsko-

geologických, jádrových vrtů JD-76 až JD-80. Vrty byly situovány v ose dálnice mezi 

jednotlivými raženými díly. [13] 

 Třetí etapa doplňkového průzkumu byla uskutečněna roku 2015. Tato etapa 

zahrnovala soustavu inklinometrických vrtů v portálových částech tunelu a tři 

inženýrskogeologické vrty IGP-1 až 3. Tyto vrty byly situovány při západní portálové 

části Jižního tunelu. [13] 

 

4.2.3. Geotechnické poměry 

Rozčlenění horninového masívu bylo vykonáno pro předpokládané stejně dlouhé úseky, ve 

kterých byl charakterizován komplex vlastností: 

- kvazihomogenní bloky 1-15, 
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- geotechnické bloky Z I až Z VIII, 

- geotechnické úseky G1 až G3. 

V praktické části diplomové práce se pracuje se vzorkem odebraným z geotechnického bloku 

Z III. Proto se popis níže zaměřuje pouze na informace ohledně tohoto bloku. 

Blok Z III – staničení záběru 33,670-33,800 km. 

Předpokládaná délka bloku je 130 m, v rámci něhož byly realizované vrty JD-77 staničení 

33,729. Blok reprezentuje horninový masiv slabě zvětralý až navětralý, prostoupený 

tektonikami. Po 33,705 km tvoří kvarterní pokryv diluviální komplex mocnosti max. 1,7 m. 

Od 33,710 km je nadložní terasový komplex tvořený jílem o mocnosti 3,8 m a štěrkem 4-

4,8 m s bází ve výšce 393,35-395,24 m.n.m. Kvarterní pokryv nezasahuje do raženého 

profilu. Ražba proběhla v paleogenním jílovci s tektonickou vrstevnatostí cca 30°. Na 

rozhraní vyčleněných bloků se předpokládá tektonické porušení s hustou sítí diskontinuit. 

V tektonické zóně porušení je hornina charakterizována jako jíl s vysokou plasticitou, tuhé až 

měkké lokálně kašovité konzistence. Odebrané vzorky z tektonicky porušených zón 

poukázaly na vysoký obsah objemově nestálých bobtnavých jílů. Ve skupině montmorillonitu 

se obsah těchto částic pohyboval v rozmezí 42-56 %. Vzorek obsahoval menší podíl minerálů 

skupiny chloritů ilitů, obsah křemenů a živců byl také nízký. V horninovém masívu převládá 

polyedrická a deskovitá blokovost s úlomky tektonicky porušeného jílovce. Velikost úlomků 

se liší podle stupně zvětrání. Hladina naražené podzemní vody byla zastižena nad úrovní 

tunelu v hloubce 7,1 m pod terénem a ustálila se na úrovni 0,6 m pod terénem. Průsaky se 

budou vázat k tektonickým poruchám ohraničující bloky. Mocnost nadloží je 21-34 m. [13] 

Pro porovnání s laboratorními výsledky je níže uveden přehled geotechnických charakteristik 

doporučených v technické zprávě. Hodnoty v závorkách jsou odvozené ze STN (slovenská 

technická norma). [13] 

 

Geotechnický úsek G1 

Úsek G1 lze charakterizovat diluviálními a terasovými jíly, respektive jílovitými terasovými 

štěrky až písky (tabulka 3).  
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Objemová 

hmotnost 

Deformační 

modul 

Poissonovo 

číslo 

Úhel vnitřního 

tření 

Soudržnost, smyková 

pevnost při nulovém 

zatížení 

ρ Edef ν ϕef cef = τ0 

[kg. m3] [MPa] - ° [MPa] 

2 000 (1 900) 10-20/15 (60) 0,42 (0,30) 18 (30) 10 (0) 

Tabulka 3 Přehled základních geotechnických charakteristik G1 [13] 

Geotechnický úsek G2 

V úseku G2 (tabulka 4) mají tektonicky porušené výrazně mylonitizované jílovce úlomky 

větší než 1-2 cm, ojediněle do 8 cm. [13] 

Intenzivně porušené jílovce jsou převrásněny, s vyhlazenými plochami a málo výraznou tence 

destičkovou vrstevnatostí. Tyto tektonicky porušené zóny jsou obsaženy v celé trase tunelu, 

výrazněji se koncentrují v západní části. Kousky jsou promíchány s jílovitou výplní – střední 

až vysoké plasticity, tuhé až měkké konzistence (F6/CI, F8/CH), obsahující vysoký podíl 

bobtnavého materiálu montmorillonitu. Na kontaktu poruch můžeme očekávat soustředěné 

přítoky vody. Úlomky jílovců mají obvykle velmi nízkou pevnost (R5). [13] 

Objemová 

hmotnost 

Deformační 

modul 

Poissonovo 

číslo 

Úhel vnitřního 

tření 

Soudržnost, smyková 

pevnost při nulovém 

zatížení 

ρ Edef ν ϕef cef = τ0 

[kg.m3] [MPa] - ° [MPa] 

2 100 20-60/40 0,35 24 10 (0) 

Tabulka 4 Přehled základních geotechnických charakteristik G2 [13] 

Geotechnický úsek G3 

Nezvětralé jílovce se nacházejí v úseku tunelu s relativně vyšším nadložím, to znamená, že 

jejich výskyt je limitován rozsahem zóny zvětrávání horninového masívu. V kontaktních 

částech těchto úseků ještě doznívají projevy tektonického porušení s převahou jílovců 

laminovaných až deskovitých. Úlomky hornin (s převahou jílovců nad pískovci) se vyskytují 

ve velikostech 5-7 cm, maximálně 10-30 cm. Úlomky mají převážně nízkou pevnost (R4). 

Jílovitá výplň má charakter jílů (F2/CG) až štěrku jílovitého (G5/GC), viz tabulka 5. [13] 
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Objemová 

hmotnost 

Deformační 

modul 

Poissonovo 

číslo 

Úhel vnitřního 

tření 

Soudržnost, smyková 

pevnost při nulovém 

zatížení 

ρ Edef ν ϕef cef = τ0 

[kg.m3] [MPa] - ° [MPa] 

2 160 60-160/110 0,28 32 24 

Tabulka 5 Přehled základních geotechnických charakteristik G1 [13] 

4.3.  Odběr vzorků na Tunelu Žilina  

Odběr vzorku v tunelu Žilina proběhl 7. 3. 2016 v 10:00 dopoledne.  

Jižní tunelová roura – západní portál  Staničení 0,37396 km 

      196,0 TM 

Nadloží 24,0 m 

Místo odběru bylo řízeno právě raženou části čelby, která se nacházela v horní třetině levé 

části. Na obrázku 4 lze vidět červeně označené místo odběru.  

 

Obrázek 4 Poloha odběru vzorku na čelbě [autor] 
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Právě ražená část čelby neumožňovala přímý přístup. Avšak v případě, že čelba nevykazuje 

výraznou geologickou různorodost a také z předchozích pasportizací nedocházelo ke změnám 

(viz příloha 1), lze předpokládat, že vzorek je charakteristický pro celý záběr. V případě 

heterogenního rozdělení čelby by bylo potřeba odebrat více vzorků pro lepší popis 

zastižených geologických podmínek. Jak je z obrázku 4 patrné, odběr neproběhl přímo na 

čelbě, ale až po rozpojení rypadly. Lze předpokládat, že tento vzorek může obsahovat kousky 

sklolaminátových kotev anebo betonu použitého ke stabilizaci čelby. Proto byl vzorek 

odebrán ze svrchních částí rozpojeného materiálu tak, aby nebyl kontaminován případnými 

úlomky betonu. Vzorek je vhodné odebírat ze střední části zabírky a ideálně přímo z čelby, 

aby nedošlo k vytřídění vzorku, popřípadě jeho kontaminaci. Avšak z důvodu vysokého 

nebezpečí provalení přímo na čelbě se volí jiné varianty získání vzorku. Odebraná hornina by 

měla obsahovat všechny typy úlomků tak, aby co nejlépe reprezentovala zastiženou geologii 

v daném místě.   

 

Obrázek 5 Odběr vzorku [autor] 

Způsob, jakým je provedeno odebrání vzorků (obrázek 5) pro laboratorní zkoušky na 

prohnětených a následně rekonstituovaných vzorcích, je podstatný, ale klíčové je vystihnout 

reprezentativní charakter horninového typu. Vyloučením určitých částic, nebo špatně 

zvoleným místem odběru, může dojít ke značnému zkreslení dat. 

Vzorek určený pro výzkum této diplomové práce byl odebrán a vložen do pytlů, které byly 

následně zavázány s přeložením. Po opuštění místa odběru byl pytel vložen do dalšího a 
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znovu převázán s přeložením. Tento postup byl zvolen pro to, aby se předešlo možnému 

poškození prvního pytle v místě odběru a zabránění vysychání vzorku. Při odběru bylo 

získáno k laboratorním zkouškám přibližně 45 kg horniny. Množství vzorku bylo voleno tak, 

aby odpovídalo potřebám všech zkoušek i po kvartačním zpracování. Množství odebraného 

materiálu se ukázalo více než dostačující. 
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5. Stanovení pevnostních charakteristik prohnětených vzorků 

V případě, že nezle odebrat neporušený vzorek z vrstev tvořených jílovci, u kterých je možné 

provést zkoušky v prostém tlaku, je třeba přistoupit k alternativní metodě rekonstituovaných 

vzorků. V případě použití této metody se předpokládá, že pevnost okolního masívu bude 

řízena především porušenou horninou s izotropním chováním. Prakticky horninu 

přehodnotíme na zeminu a budeme předpokládat v tomto prostředí spíše mechanické chování 

zemin než hornin. Na základě tohoto předpokladu můžeme aplikovat smykové zkoušky na 

prohnětených rekonstituovaných vzorcích. Principem této metody je dezintegrovat horninu na 

nejmenší možné částice a znovu ji nechat zkonsolidovat. Výsledné hodnoty měření nám určí 

vrcholovou a reziduální smykovou pevnost částic. Poté můžeme pro jasně vymezenou oblast 

stanovit smykové parametry. V případě použití tohoto postupu získáváme nejkritičtější 

parametry, kterých může hornina nabýt. Důležité je zdůraznit, že takto získané parametry se 

už nedají porovnávat s hodnotami pro poloskalní horniny. 

 

5.1.  Popis přípravy vzorku 

V počáteční fázi lze zaujmout dva rozdílné přístupy k přípravě dle charakteru vzorku. 

V případě, že vzorek je poměrně neporušeného charakteru, skládajícího se z velkých kusů cca 

d < 34 mm, je vzorek rozmělněn pomocí struhadla na nejmenším průměru ok. Pokud vzorek 

pochází ze zvětraného nebo tektonicky porušeného prostředí, pak jeho charakter bude 

odpovídat dobře roztříděnému štěrku. Nejprve se vzorek prosíváním rozdělí na dvě části a to 

na propad d < 4 mm a ostatní větší (pokud to vlhkost dovoluje, doporučuje se použít i menší 

síto). Větší kusy jsou dezintegrovány pomocí struhadla nebo hmoždíře.  

V dalším kroku je takto rozmělněný vzorek sycen vodou a postupně promícháván, viz 

obrázek 6.  



43 

 

 

Obrázek 6  Upravený a prohnětený vzorek [autor] 

V návodech se u rekonstituovaného vzorku uvádí vlhčení na 1,5 wL (mez tekutosti). Ovšem 

v praxi se tento obsah vody neosvědčil. Po přidání takového množství vody je vzorek 

nepoužitelný a nedá se naplnit do žádného z přístrojů. Pro dosažení správné konzistence je 

lépe postupovat tak, že je do vzorku postupně přidávána voda, až má kašovitý charakter. 

Vzorek při hnětení by neměl být příliš tuhý. Množství vody odpovídá zhruba vlhkosti na mezi 

tekutosti. Po navlhčení promícháváme dva dny zhruba po dvouhodinovém intervalu tak, aby 

ve vzorku zůstaly úlomky, které jdou nehtem velmi špatně rozdělit. Cílem je oddělit od sebe 

shluky zrn jílovců, které by mohly ovlivňovat vyhodnocení. 

Zkoušený vzorek po úpravě nekladl mezi prsty odpor, ale obsahoval úlomky cca d = 1 mm, 

které byly mezi prsty jasně cítit. Pro každou sadu zkoušek byl připraven jeden vzorek. 

Vlhkost po úpravě v prvním případě činila 37 % a v druhém 39 %.  

Alternativním postupem je použití mechanického hnětače, kdy se vzorek nechá hníst, dokud 

se všechny částice dokonale nerozmíchají. Předpokládaná doba hnětení je cca 6 hodin. 

Druhým možným alternativním postupem je vzorek nechat převařit a následně prohníst. Tyto 

postupy však nejsou v laboratorní praxi běžné. 
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5.2.  Smyková pevnost prohnětených vzorků 

5.2.1. Postup zkoušky 

Postup zkoušky v krabicovém smýkacím přístroji se dá rozdělit do tří základních částí. 

Vložení vzorku do krabice a zatěžování 

Do krabice na spodní filtrační destičku je vložen, pokud možno co nejpřesněji, vystřižený 

filtrační papír tak, aby se zabránilo vtlačování částic jílu do destičky (viz obrázek 7), ale také 

do prostoru mezi destičkou a krabicí. Následně je přidáno takové množství materiálu, aby po 

konsolidaci byla výška vzorku ve vrchní čelisti 1 cm nad smykovou plochou. Na základě 

předchozích zkušeností smyková plocha prochází ve spodní části čelisti cca 7 mm nad spodní 

filtrační destičkou. Při různých normálových zatíženích bude velikost konsolidace jiná. Proto i 

plnění by mělo tomuto poznatku odpovídat. Před vložením zatěžovací hlavy opět odděluje 

vzorek a filtrační destičku filtrační papír. Po vložení smykové krabice do přístroje, nebo 

složení přímo v přístroji, je potřeba vzorek okamžitě zalít vodou tak, aby nedocházelo 

k vysychání. Pokud by vzorek nebyl ponořen pod vodu, mohlo by dojít na okraji vzorku mezi 

čelistmi k vyschnutí a tím i ke zpevnění vzorku. 

 

Obrázek 7 Čelisti smykového přístroje[autor] 



45 

 

Při použití klasického způsobu zatěžování by při aplikaci celkového normálového zatížení 

docházelo ke vtlačování materiálu do volných prostorů – například mezi čelisti, popřípadě 

mezi filtrační destičky a čelist. Takto vytlačený vzorek mezi čelistmi by mohl nepříznivě 

zvyšovat odporovou smykovou sílu. Nejvhodnějším postupem zatěžování je rozvržení 

celkového zatížení na jednotlivé kroky. Proto je v pravidelných intervalech zhruba co 2 

hodiny vzorek přitěžován, až se dosáhne plného normálového zatížení, viz tabulka 6. 

  
čas 

  
2h 2h 2h 2h 16h 2h 2h 2h 2h 

N
o
rm

ál
o
v
é 

za
tí

že
n
í 

[k
P

a]
 

5 10 20 30 50  -  -  -  - 

5 10 20 30 60 100  -  -  - 

5 10 20 30 60 100 150 200  - 

5 10 20 30 60 100 150 200 300 

Tabulka 6 Rozpis zatěžovacích stupňů  

V případě, že je vzorek ve velmi tekutém stavu, je vhodné ho po vložení do krabice 

nezatěžovat a nechat bez zatížení po dobu cca 1 hodiny „odstát“. Při zatěžování je vhodné 

začít od menších zatížení, například 2,5 kPa, 5 kPa atd. Zatížení je aplikováno pozvolna a 

opatrně, aby nedošlo k nárazům nebo dynamickým účinkům. 

Konsolidace 

Tato fáze má největší vliv na konečný výsledek proběhlé zkoušky. Proto při aplikaci všech 

zatěžovacích stupňů a následném dosažení předepsaných normálových napětí, jsou sledovány 

svislé deformace. Konsolidace se může považovat za ukončenou, pokud se svislé deformace 

ustálily. To znamená, že všechny póry disipovaly a vzorek je plně zkonsolidován. Dříve se 

smyková fáze zkoušky nesmí zahájit. Ideálním průběhem je kontinuální automatické 

sledování deformací. Není vhodné použít přímý odečet indikátoru pro měření svislé 

deformace. Proto se tento postup neosvědčil. Jednak nebyla možnost přesně určit čas 

konsolidace, ale ani její průběh. Dalším faktorem je časová náročnost a možné chyby v odečtu 

a zápisu hodnot. 

Smýkání 

Po ukončení konsolidace je spuštěna zkouška. Rychlost smýkání byla zvolena 0,002 mm/min. 

Při této rychlosti by neměly být získány odlišné výsledky vůči výsledkům provedených 

zkoušek se smýkací rychlosti 0,001 mm/min realizované firmou ARCADIS. 
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Zkoušku lze provádět na celou délku, tj. 2 cm, ale to jen v případě, pokud je požadována 

reziduální smyková pevnost. V tomto případě by však i při rychlejším smýkání 0,002 mm/min 

zkouška trvala 7 dní. Proto lze přistoupit ke zkrácení smýkací dráhy pod podmínkou, že je 

dosažena jasně prokazatelná vrcholová smyková pevnost a deformace se ustálily. 

Během zkoušky měříme kontraktanci a dilatanci. V případě dilatance zemin při namáhání 

smykem zaklesnuté částice natáčejí a přesouvají přes sebe. Zemina se podél smykové plochy 

nakypřuje a dochází ke zvětšování objemu (kolmo ke smykové ploše). Při kontraktanci 

dochází k opačnému jevu a objem se zmenšuje. 

5.2.2. Výsledky laboratorních zkoušek 

V laboratoři proběhly dvě smykové zkoušky na dvou samostatně připravených vzorcích. 

Vzorky byly připraveny z jednoho odběru na čelbě. V obou případech se jednalo 

o konsolidaci z pasty. Příklad zatěžovacího postupu a konsolidace vzorku je jasně vidět na 

grafu závislosti deformace v čase (graf 3). 

 

Graf 3 Zatěžování a konsolidace  

Z grafu zatěžování je jasně patrný průběh zatěžovaní a čas, kdy se deformace ustálily. 

Celkový čas konsolidace včetně zatěžování byl 78 hodin u prvního vzorku. V případě druhého 

vzorku konsolidace byla ukončena po 90 hodinách včetně zatěžování. Nejdůležitějším 

výstupem bylo ověření podmínky pro zahájení smýkání. Touto podmínkou je plná disipace 

pórů vzorku. 
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Průběh závislosti jednotlivých smykových napětí na smykovém posunutí pro první zkoušku je 

znázorněn v grafu 4. 

 

Graf 4 Závislost smykového napětí na smykovém posunutí  

Oba dva vzorky byly smýkány na stejnou vzdálenost a to 11 mm. Z průběhu je zřejmé, že 

bylo dosaženo vrcholového smykového napětí. Reziduální smykové napětí, které se projevuje 

po 12-14 mm smýkání, se nepodařilo zjistit z důvodu technické závady na stroji. 

Průběh dilatance a kontraktance je pro první vzorek uveden v grafu 5. 

 

Graf 5 Průběh diletance a kontraktance  
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V obou dvou případech vzorek vykazuje pro všechny typy zatížení jasně kontraktantní 

chování. Dále u všech vzorků byla stanovena vlhkost na konci zkoušky. Hodnoty vlhkosti pro 

jednotlivé vzorky jsou umístěny v příloze 3. Výsledky smykových zkoušek jsou umístěny 

v příloze číslo [9]. 

Vyhodnocení smykové zkoušky bylo provedeno dvěma způsoby pro každou zkoušku, viz graf 

6 a 7. 

 

Graf 6 Parametry smykové pevnosti vrcholové s nenulovou soudržnosti  

 

Graf 7 Parametry smykové pevnosti vrcholové s nulovou soudržnosti  

V grafu 6 proložením 4 bodů spojnic trendu vznikla přímka porušení, ze které byly stanoveny 

úhly vnitřního tření a soudržnost. Rozptyl jednotlivých bodů je malý, a proto lze usuzovat, že 
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chyba měření je velmi malá. Podle výsledků zkoušek vzorky vykazují soudržnost, 

pravděpodobně jsou jednotlivé jílové částice k sobě poutány. Je pravděpodobné, že mezi nimi 

existuje nějaká skutečná soudržnost (cementace) (RNDr. Jan Najser, Ph.D. – ústní sdělení). 

Ovšem podle teorie mechaniky zemin by rekonstituovaný vzorek měl mít soudržnost cef = 0 

kPa. Výsledky zkoušek naznačují soudržnost okolo cef = 10 kPa (u ostatních porovnávaných 

výsledku se pohybuje mezi 10-20 kPa). Tato soudržnost může být způsobena nedostatečným 

rozdružením shluků jílových částic. 

Zkouška č.1 Zkouška č.2 

 [kPa] max [kPa] lf [mm]  [kPa] max [kPa] lf [mm] 

50 30 5,0 50 29,80 4,6 

100 53 4,2 100 49,40 6,1 

200 92 5,4 200 93,90 6,3 

300 135 6,3 300 142,20 5,8 

ϕ´ef = 22,5 kPa ϕ´ef = 24,3 kPa 

cef  = 10 kPa cef  = 5 kPa 

ϕ´ef = 24,7 kPa ϕ´ef = 25,4 kPa 

cef  = 0 kPa cef  = 0 kPa 

Tabulka 7 Výsledky smykových zkoušek  

Proto je každá spojnice trendu proložena ještě nulou, viz graf 7, a dojde k úpravě sklonu 

přímky a tím i úhlu vnitřního tření, který se zvýší v závislosti na naměřené soudržnosti. Takto 

upravené úhly vnitřního tření mají vyšší hodnotu, jak lze vidět v tabulce 7.  

 

5.2.3. Porovnání výsledků laboratorních zkoušek 

Při bližším zkoumání výsledků inženýrskogeologického průzkumu v rámci tunelu Žilina, a na 

výsledcích jejich laboratorních zkoušek, lze pozorovat jasné odlišnosti v průběhu smykových 

zkoušek. Ve srovnání s laboratorními výsledky provedenými firmou ARCADIS je zjevné, že 

výsledky prováděné v laboratorních podmínkách na vysoké škole jsou odlišné. Hlavním 

rozdílem mezi průběhem smykových zkoušek provedených firmou ARCADIS (Tunel Žilina, 

viz obrázek 8 A) je, že oproti výsledkům realizovaným na Vysokém učení technickém v Brně  

(viz obrázek 8 B) je jasně dosažena vrcholová pevnost, která po překročení klesá. Trend 

poklesu hodnot u výsledků laboratoří ARCADIS je značně vyšší než u výsledků na Vysokém 

učení technickém v Brně (VUTBR). Vzdálenost smýkání, při které došlo k usmýknutí, je u 
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obou měření podstatně odlišná. Proto lze usoudit, že nedošlo ke konsolidaci připravené kaše 

natolik, aby se její porušení projevilo jako vrcholová ztráta pevnosti, která by dále přešla do 

reziduálního stavu. Další možnou příčinou by mohlo být špatné prohnětení vzorků. Vliv 

zpevnění je nejlépe zřetelný na vzorcích, které byly zatíženy 200 kPa a 300 kPa. Napětí, při 

kterých došlo k usmýknutí vzorku, svědčí o tom, že konsolidace prohnětených vzorků byla 

podobná.  

 

 

Obrázek 8 A) výsledky laboratorních zkoušek provedených v rámci IGP Tunelu Žilina; B) 

Výsledky laboratorních zkoušek VUTBR 

Z průběhu normálové deformace na smykovém posunutí je zřejmé, že má vzorek při všech 

normálových zatíženích jasně kontraktantní chování, avšak zkoušky provedené laboratoří 

ARCADIS vykazují menší hodnotu kontraktance než vzorky provedené na Vysokém učení 

technickém v Brně. Toto zjištění potvrzuje hypotézu, že vzorek nebyl dostatečně 

zkonsolidován jako v případě laboratorních zkoušek pro Tunel Žilina provedených firmou 

ARCADIS. V případě dalšího porovnání se vzorky realizovanými pro Tunel Jablunkov je 

zřejmé, že dilatance těchto vzorků by měla být menší než 0,5 mm. 

Na základě zjištěných skutečností se doporučuje doba konsolidace po zatížení minimálně 96-

120 hodin. 

Výsledky získané na základě laboratorních zkoušek v rámci této diplomové práce vykazují 

oproti laboratorním zkouškám provedených na obou lokalitách výrazné rozdíly a neprokazují 
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reziduální pevnost. Proto se nedá prokazatelně určit věrohodnost naměřených výsledků. 

V tomto případě se doporučuje zkoušky opakovat. Další zkoušky nebyly provedeny z důvodu 

vytíženosti použitých zařízení na vysokých školách a časové náročnosti. 

Laboratorní zkoušky na rekonstituovaných vzorcích představují stav, kdy došlo k porušení 

horniny na úrovni dezintegrace ploch diskontinuit na stav odpovídající zemině. Tento jev je 

typický pro měkké horniny, které vlivem tektonických poruch nabývají vlastností zemin. 

Pokud je těmto lokálně porušeným horninám umožněna deformace, ať už vlivem vysokých 

nadvýlomů nebo deformací čelby, kdy překonají vrcholovou pevnost, pak je nutno přistoupit 

ke konzervativnějším parametrům úhlu vnitřního tření. Co se týče soudržnosti, je třeba vzít 

v úvahu, že vzniklé póry u porušených hornin přispívají ke zvyšování součinitele propustnosti 

a tím i ke zvýšení vlhkosti horniny, která se následně nepříznivě projeví ve snížení 

soudržnosti. Proto by nemělo být počítáno při návrhu se zvýšením smykové reziduální 

pevnosti. 

 

5.3.  Deformační vlastnosti rekonstituovaných hornin – srovnání 

laboratorních zkoušek a presiometrických zkoušek ve vrtech 

 

5.3.1.  Deformační vlastnosti prohněteného vzorku 

Rekonstituovaný vzorek byl připraven dle návodu z kapitoly 5.1. Popis přípravy 

rekonstituovaného vzorku. Před započetím zkoušky se vzorek nechal zhruba 60 hodin 

konsolidovat při zatížení 5 kPa tak, aby se ve hmotě nevyskytovaly vzduchové póry.  

Dále zkouška probíhala standardním způsobem postupným zatěžováním 0, 45, 90, 180 a 360 

kPa. Průběh přetvoření v závislosti na napětí je znázorněn v grafu 8. Přitěžování probíhalo 

ve 24-hodinovém rozestupu. V prvním zatěžovacím stupni se sledovaly v pravidelných 

dvouhodinových rozestupech deformace, aby se ověřilo, že zvolená přitěžovácí rychlost je 

dostatečně pomalá a deformace nepřesáhly 0,005 mm/min. 



52 

 

 

Graf 8 Vyhodnocení průběhu zkoušky v Oedometru pro prohnětené vzorky 1 a 2  

Pro jednotlivé části zatěžovací a odtěžovací větve se stanovily průměrné parametry 

oedometrického modulu uvedené v tabulce 8. 

Výška vzorku: 32 mm g= 9,81 m/s2 

  Obor napětí 1 2 
  

průměr: ν β Edef 

[kPa] Eoed [kPa] Eoed [kPa] Eoed [kPa] - - [kPa] 

0 - 45 774 783 

Přitěžovací 

větev 

779 0,40 0,47 363,4 

45 - 9 1625 1772 1699 0,40 0,47 792,7 

90 - 180 2853 2959 2906 0,40 0,47 1356,1 

180 - 360 5295 5319 5307 0,40 0,47 2476,7 

360 - 180 83107 81920 

Odlehčovací 

větev 

82514 

  
 

180 - 90 22226 24506 23366 

  
 

90 - 40 9686 10699 10192 

   40 - 0 3575 4254 3915 

   
360 - 0 15353 17430 

Odlehčení: 1 

krok 
16391 

   Tabulka 8 Vyhodnocení oedometrické zkoušky 

Hodnoty oedometrického modulu u prohněteného vzorku dosahují při normálovém napětí 

180-360 kPa hodnoty Eoed = 5,3 MPa. Po přepočtení na deformační modul vychází Edef = 2,5 

MPa. V závěrečné technické zprávě Tunelu Žilina (vrt JD-77) se uvádí hodnoty 

oedometrického modulu Eoed = 6 a 7,5 MPa při napětí 200-250 kPa. Vyšší hodnoty ve zprávě 

už nejsou uvedeny. Hodnota oedometrického modulu prohněteného vzorku z tunelu Žilina je 
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téměř o polovinu menší, než u oedometrického modulu určeného na neporušených nebo 

hutněných vzorcích z lokality Jablunkov.  

 

5.3.2. Presiometrické a laboratorní zkoušky realizované na vybraných 

lokalitách 

Podstata presiometrické zkoušky je v zatěžování stěn máloprůměrového vývrtu radiálním 

tlakem pomocí presiometrické sondy. Určení deformace prostředí probíhá na základě 

objemových změn presiometru a výšky naměřeného tlaku v určité hloubce vrtu. Měření je 

úspěšné, pokud měřící buňka je plně opřena o horninový masív ve vrtu. K naměření 

presiometrických modulů na vybraných lokalitách byl použit Menardův presiometr od firmy 

APAGEO. Realizace presiometrické zkoušky byla provedena buňkou typu NX o průměru 74 

mm. Pro tento typ buňky je doporučován průměr vývrtu 76 mm. Maximální hodnota tlaku 

přístroje je 4 MPa. Schéma přístroje je uvedeno na obrázku 9. [15]   
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-  

Obrázek 9 Schéma Menárdova presiometru [15] 

Tento typ je použitelný pro horniny třídy R6-R3 dle bývalé ČSN 73 1001.  

Postup zkoušky je realizován minimálně při šesti zatěžovacích stupních. Při zkouškách 

realizovaných na těchto lokalitách byl tlakový přírůstek vždy 0,2 MPa. Obecně je volen 

přírůstek podle zkoušeného horninového prostředí a inercie membrány. Zvyšování tlaku je 

postupné, přičemž objemové změny můžou být nulové. Pro každý zatěžovací stupeň se 

zaznamenává deformace v intervalech 15, 30 a 60 sekund od ustálení tlaku v měřících a 

ochranných buňkách. Do ochranných buněk přivádíme stlačený plyn, obvykle dusík, a do 

měřících buněk se přivádí voda nebo nemrznoucí kapalina. [15] 

 

Koaxiální 

spojující 
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Účelem presiometrické zkoušky je stanovit deformačně pevnostní charakteristiky 

horninového prostředí až na mez porušení. Výsledkem zkoušky jsou tyto parametry: 

 začátek pružno-plastického chování, tlak po,  

 mez dotvárnosti, tlak pf, 

 mez limitního tlaku plim (odpovídajícímu mezní únosnosti prostředí), 

 presiometrický modul Ep. 

Před vyhodnocením zkoušky a stanovením presiometrického modulu Ep je potřeba stanovit 

inercii sondy. Pro přesné vyhodnocení zkoušky je potřeba sondu kalibrovat – určit její 

chování na povrchu při atmosférickém tlaku za účelem zjištění: 

 

 roztažnosti sondy v ocelové rouře se známým průměrem, kde se zjistí objem sondy 

bez tlaku (Vs ) a koeficient roztažnosti (vyjádření objemové ztráty);  

 roztažnosti a odolnosti pláště a membrány sondy (vyjádření tlakové ztráty).  

5.3.3. Výpočet presiometrického modulu 

Presiometrický modul Ep je vždy stanoven z lineární pseudoelastické fáze přetvárného 

diagramu. Pro vyčíslení hodnoty presiometrického modulu jsou použity tyto vzorce: 

𝐸𝑝 = 𝐾
∆𝑝

∆𝑉
     𝑝ří𝑝𝑎𝑑𝑛ě     𝐸𝑝 = 𝐾

𝑝2 − 𝑝1

𝑉2 − 𝑉1
   

kde:  

K – koeficient sondy, který se určí ze vztahu K = 2 (1 + ν) . (Vo  + Vm),  

ν  – Poissonovo číslo,  

Vo  – objem sondy,  

Vm  – průměrný objem vrtu v místě zkoušky mezi tlaky p1 a p2, kde Vm = (V1 + V2 ),  

p1, p2 – tlaky v pružno-plastické fázi deformace (zeminy), případně v pružné fázi 

deformace (horniny),  

V1, V2  – objem vrtu v místě zkoušky při tlaku p1 a p2. 
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5.3.4. Výpočet oedometrického a deformačního modulu 

Pro jednotlivé presiometrické moduly bylo potřeba stanovit ještě jejích odvozené varianty, 

které se stanovily pomocí oedometrického modulu a to podle rovnice: 

𝐸𝑜𝑒𝑑 =
𝐸𝑝

𝛼
 

Kde: 

Ep –  Pressiometrický modul, 

α – Reologický modul, u kterého se hodnota pohybuje v rozmezí 0,25-1,00 podle typu 

zeminy, hutnosti a poměru Ep/plim zeminy; pro úplnost je potřeba uvést tabulku 9 pro 

reologický součinitel α. [15] 

Zemina 
Nekonsolidovaný 

násyp rašelina  
Jíl Hlína Písek 

Písčitý štěrk, 

štěrk 

  Ep/plim α Ep/plim α Ep/plim α Ep/plim α Ep/plim α 

Překon-

solidována 
- - > 16 1 > 16 2/3 > 12 1/2 > 10 1/3 

Normálně 

ulehlá 
- 1 9 až 16 2/3 8 až 14 1/2 7 až 12 1/3 6 až 10 1/4 

Kyprá 

porušená 
- - 7 až 9 1/2 - 1/2   1/3 - 1/4 

Tabulka 9 Určení reologického součinitele pro zeminy [15] 

U skalní horniny závisí tato hodnota od stupně porušení. Doporučované hodnoty α jsou: 

 v horninách s velkou puklinatostí α = 1/3,  

 v horninách se střední puklinatostí α = 1/2, 

 v horninách s malou puklinatostí α = 2/3. 

Hodnota reologického koeficientu je stanovitelná i podle vztahu: 

α = G
E

2(1 + ν)
 

kde:  

G – smykový modul horniny, 

 E – modul stlačitelnosti.       [15] 
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V případě pružných hornin se E / 2 . (1 + ν) rovná G a pak α = 1. 

Pro nejpoužitelnější tvar deformačně-pevnostní vlastnosti horninového prostředí je vyjádření 

modulu přetvářnosti Edef pomocí vztahu: 

Edef = Eoed. β 

Kde součinitel β převodu mezi Edef a Eoed vypočteme podle vztahu:  

β = 1 −
2ν2

1 − ν
 

 𝜈  – Poissonovo číslo.  

Nejdůležitějším krokem při výpočtu Eoed a Edef je správné stanovení reologického součinitele a 

Poissonova čísla, které při přepočtech hrají významnou roli. V případě zvyšování Poissonova 

čísla bude hodnota deformačního modulu nabývat nižších hodnot.  

 

5.3.1. Zhodnocení presiometrických zkoušek na vybraných lokalitách  

Presiometrické zkoušky představují velmi dobrý a efektivní nástroj pro hodnocení 

horninového prostředí za předpokladu izotropního chování. Problém ovšem nastává 

v interpretaci naměřených hodnot. Když je chybně posouzen stav prostředí a jeho způsob 

deformace, může dojít ke zkreslení. Avšak i přesto lze odhadnout skutečnou hodnotu 

deformačního modulu. 

Problém je grafické znázornění všech vrtů na určitém území s proměnlivou niveletou terénu a 

geologie. Výsledky presiometrických zkoušek jsou potom velmi obtížně interpretovatelné. 

Proto je potřeba vždy vrty posuzovat jednotlivě, než dojde k zobecnění výsledku. Příkladem 

je graf 9 (data z tunelu Jablunkov), ve kterém je vynesena závislost výšky nadloží na 

presiometrickém modulu, který pouze potvrzuje tektonickou porušenost masívu. Je zřejmé, že 

v závislosti na nadloží nedocházi k postupnému zpěvňovaní, ale spíše k proměnlivému 

střídání porušených a neporušených zón. 
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Graf 9 Závislost presiometrického modulu na hloubce 

Pak špatnou interpretací reologického součinitele například u Tunelu Žilina došlo v závěrečné 

zprávě k nesprávnému posouzení deformačního modulu, viz tabulka 10. Převedené moduly 

dosahovaly vysokých hodnot na základě nevhodně odhadnutého reologického součinitele.   

Označení 
Výška  Hloubka  Litologický typ 

horniny 

ν Ep α Eoed Edef 

[m.n.m] [m ] - [MPa] - [MPa] [MPa] 

JD-77 

381,5 15,5 

Tektonicky 

porušený jílovec 

0,3 8,4 0,33 25,2 18,7 

377,8 19,2 0,3 5,3 0,33 15,9 11,8 

372,5 24,5 0,3 28,2 0,33 84,6 62,8 

368,3 28,7 0,3 30,1 0,33 90,3 67,1 

JD-78 

388,0 21,0 

Zvětralý jílovec 

0,3 23,6 0,33 70,8 52,6 

384,0 25,0 0,3 29,5 0,33 88,5 65,7 

379,0 30,0 0,3 23,3 0,33 69,9 51,9 

375,0 34,0 Navětralý jílovec 0,3 29,4 0,33 88,2 65,5 

373,0 36,0 
Tektonicky 

porušený jílovec 
0,3 21,2 0,33 63,6 47,2 

370,0 39,0 Navětralý jílovec 0,3 51,2 0,33 153,6 114,1 

JD-79 
377,0 27,0 

Navětralý jílovec 
0,3 28,2 0,33 84,6 62,8 

375,0 29,0 0,3 36,9 0,33 110,7 82,2 

Tabulka 10 Presiometrické výsledky prezentované na Tunelu Žilina v závěrečné zprávě [13] 

K lepšímu vyhodnocení presiometrických zkoušek IGP 1 až 3 došlo v rámci doplňkového 

průzkumu, ve kterém se jednotlivé vrstvy posuzovaly individuálně, viz tabulka 11. 
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Označení 
 Výška Hloubka  Litologický typ 

horniny 

ν Ep α Eoed Edef 

 [m.n.m] [m ] - [MPa] - [MPa] [MPa] 

IGP-1 

377,7 8,9 
Jílovec slabě 

zvětralý 
0,30 26,7 0,67 40,1 29,8 

273,9 12,7 
Jílovec tektonicky 

porušený 
0,30 12,7 0,67 19,1 14,2 

IGP-2 

377,6 10,7 
Jílovec tektonicky 

porušený 
0,35 11,5 0,50 23,0 14,3 

374,0 14,3 
Jílovec slabě 

zvětralý 
0,30 27,2 0,67 40,8 30,3 

IGP-3 

378,0 12,0 
Jílovec tektonicky 

porušený 
0,30 20,1 0,67 30,1 22,4 

375,5 14,5 
Jílovec tektonicky 

porušený 
0,30 16,1 0,50 32,2 23,9 

Tabulka 11 Presiometrické výsledky prezentované na Tunelu Jablunkov v závěrečné zprávě 

[11] 
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6. Zhodnocení vlastností poloskalních hornin z etapy přípravy a 

realizace vybraných tunelů a jejich srovnání s odvozenými 

parametry dle RMR a GSI 

6.1.  Stanovení odvozených parametrů dle RMR 

Bieniawského klasifikace RMR (Rock Mass Rating) z roku 1973 vychází z analýzy stovek 

ražených děl po celém světě a systém klasifikace je založený na šesti bezrozměrných 

parametrech s bodovým hodnocením (Bieniawski, 1989). Na základě součtu bodového 

hodnocení všech parametrů (obrázek 10) je horninový masiv rozdělen do několika tříd podle 

geotechnického charakteru. RMR klasifikační systém posuzuje: [16] 

1. pevnost v tahu při bodovém zatížení nebo pevnost v prostém tlaku,  

2. index kvality horninového masivu RQD,  

3. vzdálenost diskontinuit, 

4. charakter diskontinuit,  

5. charakter zvodnění horninového masívu,  

6. orientace ploch nespojitosti v ose tunelu vztažená ke směru ražby. 

 

Velmi příznivá 0 bodů Příznivá 2 body Středně příznivá 5 bodů Středně příznivá 5 bodů 

Nepříznivá 10 bodů Nepříznivá 10 bodů Velmi nepříznivá 10 bodů Velmi nepříznivá 10 bodů 

Směr ražby 

Obrázek 10 Hodnocení orientace diskontinuit v závislosti na směru ražby [16] 
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Také se na základě RMR posuzuje příznivost směru ražby na směr hlavních puklinových 

systému. [16] 

Klasifikace hornin pomocí indexu RQD (Rock Quality Designation Index) je jednou z 

řídících součástí stanovení RMR. Vytvořil ji Deer v roce 1967 pro odhadnutí kvality 

horninového masivu z vrtného jádra. Index RQD je definována jako procentuální zastoupení 

neporušených jádrových částí delších než 100 mm vzhledem k celkové délce vrtného jádra. 

Minimální průměr vrtného jádra je 54,7 mm. Doporučovanou metodou vrtání je použití 

dvojitého jádrováku. Výpočet indexu RQD: 

𝑅𝑄𝐷 =
𝛴 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑟𝑢š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑗á𝑑𝑟𝑎 > 100 𝑚𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑗á𝑑𝑟𝑎
 

Kvalitu hornin hodnotíme na základě tohoto jednoduchého stavu, viz tabulky 12: 

 

Hodnoty RQD 

indexu [%] 

Klasifikace kvality 

horninového masivu 

0 - 25 velmi nízká (velmi oslabený) 

25 - 50 nízká (oslabený) 

50 - 75 střední (středně oslabený) 

75 - 90 dobrá (mírně oslabený) 

90 - 100 výborná (neoslabený) 

Tabulka 12 Hodnocení masivu na základě RQD indexu [16] 

 

V  tabulce 13 se nachází orientační popis pro tři hlavní faktory hodnocení horninového 

masívu, a to hodnocení parametrů, orientace diskontinuit a kvalita povrchu diskontinuit. 

A. PARAMETRY A JEJICH HODNOCENÍ 

Parametr Rozsahy hodnot a jejich bodování 

1 

Pevnost 

horniny 

v 

prostém 

tlaku 

Bodová 

pevnost v 

tlaku 

nad 10 

MPa 
4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa 

Pro tyto malé rozsahy 

je preferována zkouška 

jednoosé pevností v 

tlaku 

Jednoosá 

pevnost v 

tlaku 

nad 250 

MPa 
100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 

5-25 

Mpa 

1-5 

MPa 
< 1 Mpa 

Hodnocení 15 12 7 4 2 1 0 
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2 

RQD (Rock Quatity 

Designation) 
90-100% 75-90 % 50-75 % 25-50 % méně než 25 % 

Hodnocení 20 17 13 8 3 

3 

Vzdálenost 

diskontinuit 
nad 2 m 0.6-2 m 

200-600 

mm 

60-200 

mm 
méně než 60 mm 

Hodnocení 20 15 10 5 5 

4 

Vlastnosti 

diskontinuit 

Velmi hrubý 

povrch,neprůběžné, 

sevřené, zdravé 

stěny 

Mírně 

drsné, 

rozevřeni 

do 1 mm, 

mírně 

zvětralé 

stěny 

Mírně 

drsné, 

rozevření 

do 1 mm, 

silně 

zvětralé 

stěny 

Smykové 

plochy 

nebo výplň 

mocná do 

5 mm nebo 

rozevření 

do 5 mm. 

Průběžné 

Měkká výplň 

mocnější než 5 mm 

nebo rozevřeni větší 

než 5 mm, průběžné 

Hodnocení 30 25 20 10 0 

5 

Podz. 

Voda 

Součinitel 

pórového 

tlaku 

0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 více než 0,5 

Obecně úplné sucho vlhko mokro kapání soustředěný výtok 

Hodnocení 15 10 7 4 0 

B. HODNOCENÍ ORIENTACE DISKONTINUIT (viz obr. 1) 

Směr a sklon vrstvy Velmi příznivý Příznivý 
Středně 

příznivý 
Nepříznivý Velmi nepříznivý 

Hodnocení 0 -2 -5 -10 -12 

C. VODÍTKO PRO KLASIFIKACI POVRCHU DISKONTINUIT 

Průběžnost diskontinuit < 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m 

Hodnocení 6 5 4 1 0 

Rozevření diskontinuit Žádné < 0,1 mm 0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm 

Hodnocení 6 5 4 1 0 

Drsnost povrchu Velmi drsný Drsný 
Mírně 

drsný 
Hladký Ohlazený 

Hodnocení 6 5 3 1 0 

Výplň Žádná 

Pevná 

výplň < 5 

mm 

Pevná 

výplň > 5 

mm 

Jemná 

výplň < 5 

mm 

Jemná výplň > 5 

mm 

Hodnocení 6 4 2 2 0 

Zvětrání povrchu Nezvětralý 
Mírně 

zvětralý 

Středně 

zvětralý 

Silně 

zvětralý 
Rozložený 

Hodnocení 6 5 3 1 0 

D. CELKOVÉ HODNOCENÍ KLASIFIKACE RMR 

Hodnocení 81 - 100 61 – 80 41 – 60 21 – 40 0 - 20 

Třída I II III IV V 

Kvalita horniny Velmi dobrá Dobrá Střední 
Špatná 

(nízká) 

Velmi špatná (velmi 

nízká) 

Tabulka 13 Hodnocení RMR klasifikace [16] 
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Posouzení RMR podle tabulky 13, viz tabulka 14: 

Parametr hodnocení Hodnocení 

A1 Pevnost v prostém tlaku < 1 Mpa  2 

A2 RQD – méně než 25 %  3 

A3 Vzdálenost diskontinuit –  méně než 60 mm  5 

A4 Vlastnosti diskontinuit –  měkká výplň mocnější než 5 mm  0 

A5 Podzemní – voda mokro  4 

B Směr a sklon vrstvy – velmi příznivý  0 

C Povrch diskontinuit  0 

Součet bodového hodnocení =  14 

Tabulka 14 Vyhodnocení RMR klasifikace 

Hoek a Brown (1980) metoda stanovení pevnosti horninového masívu využívala v počáteční 

fázi klasifikace RMR. Až v pozdější fázi byl vytvořen samostatný postup klasifikace, kterou 

známe pod zkratkou GSI. Bieniawski (1989) stanovil vztahy pro určení konstant m, 

s závisejících na vlastnostech skalního masívu, které byly podrobeny větším a menším 

napětím:  

𝑚

𝑚𝑖
= 𝑒𝑥𝑝 (

𝑅𝑀𝑅 − 100

14
) 

𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑅𝑀𝑅 − 100

6
) 

Pro neporušenou horninu či horninový masív: 

𝑚

𝑚𝑖
= 𝑒𝑥𝑝 (

𝑅𝑀𝑅 − 100

28
) 

 𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑅𝑀𝑅−100

9
) 

Pro stanovení deformačního modulu dle RMR se doporučuje tento vztah: 

𝐸 = 10𝑎
𝑅𝑀𝑅−10

40  [𝑀𝑃] 

Použití RMR klasifikace je velmi jednoduché a adaptabilní na hodnocení masivu, jak 

z vrtných jader, tak pozorováním přímo na čelbě tunelu. Klasifikace je adaptabilní na mnoho 

různých případů jako těžba uhlí a stavebního kamene, posouzení stability svahu, stability 
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základů a tunelování. RMR klasifikace má především tendenci podhodnocovat skalní masiv, 

proto se doporučuje hodnocení doplnit o monitoring skalního masívu během výstavby tunelu 

a přizpůsobit předpokládanou klasifikaci okolním podmínkám. 

Při aplikaci RMR klasifikace na Hoek-Brownovu podmínku bylo zjištěno, že při nízkých 

pevnostech horniny v prostém tlaku a nízkém ohodnocení RMR < 25 bodů úhel vnitřního 

tření nabývá velmi malých hodnot. Na základě tohoto poznatku je jasné, že RMR klasifikace 

je vhodná pro horniny s vyšší pevností a lepšími materiálovými charakteristikami. Porovnávat 

tyto hodnoty s laboratorními je bezpředmětné. 

 

6.2.  Stanovení odvozených parametrů dle GSI 

GSI hodnotí masív na základě dvou kritérií. První kritérium je puklinový systém. Hornina je 

sestupně hodnocena od neporušené až po puklinový systém tvořící laminární vrstvy. Existuje i 

varianta pro flyšové horniny, u kterých jsou vymezeny doporučené oblasti hodnot GSI. 

Druhým kritériem pro určení GSI je kvalita povrchu na stykových plochách. Řadí se od 

povrchu s velmi dobrou kvalitou (charakterizován jako čerstvý lom s velmi drsným povrchem 

bez přítomnosti vody), až po povrch s velmi špatnou kvalitou (charakterizován jako hladký 

nebo vyhlazený s velkou přítomnosti vody na povrchu s měkkými jíly). 

K určení ekvivalentního úhlu vnitřního tření a soudržnosti bylo použito postupu pro stanovení 

obalové čáry dle HB podmínky pro neznámé menší hlavní napětí σ3, které bylo stanoveno 

z hlavního většího napětí σ1. To bylo vypočítáno z vyvolaného napětí působením sloupce 

horninového masívu. Výpočet byl realizován v programu Excel. Postup včetně vzorového 

příkladu se nachází v příloze 12. Postup výpočtu znázorňuje také obrázek 11. 
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Obrázek 11 Křivka Hoek-Brown kritéria s aplikací Mohr-Coulomb podmínky 

Výsledky byly vyhodnoceny pro dva stavy pevnosti při výšce masívu 24 m. Pro určení 

modulu deformace byla zvolena spodní i horní hranice redukčního modulu MR 250–300. Na 

základě výsledku laboratorních pevností v prostém tlaku zkoušek realizovaných na tunelu 

Žilina byly zvoleny hodnoty σci = 0,2 MPa a σci = 2 MPa. 

V případě dosazení RMR podmínek do výpočtu při nízkých hodnotách pevností v prostém 

tlaku vycházely velmi malé hodnoty úhlu vnitřního tření a soudržnosti. Proto se dále 

neuvažuje s použitím RMR klasifikace.  

V případě použití GSI klasifikace jsou výsledky poměrně přijatelnější. Hodnoty úhlu 

vnitřního tření nedosahují nízkých hodnot jako při použití RMR hodnocení. 

σci = 2 Mpa mi = 4 

  

MR= 250 300 

GSI ϕ  c   Erm Erm 

- ° [MPa] [MPa] [MPa] 

10 11,3 0,019 15,3 18,3 

15 12,9 0,024 18,2 21,9 

20 14,6 0,030 22,8 27,4 

25 16,4 0,037 29,9 35,9 

30 17,59 0,052 40,7 48,8 

     Tabulka 15 Výpočet parametrů pomocí GSI klasifikace pro pevnosti v prostém tlaku σci = 2 

MPa 
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σci = 0,2 Mpa mi= 4 

  
MR= 250 300 

GSI ϕ  c   Erm Erm 

- ° [MPa] [MPa] [MPa] 

15 5,6 0,010 1,8 2,2 

20 6,15 0,012 2,28 2,74 

25 6,68 0,015 2,99 3,59 

30 7,10 0,018 4,07 4,88 

Tabulka 16 Výpočet parametrů pomocí GSI klasifikace pro pevnosti v prostém tlaku σci = 0,2 

MPa 

Z porovnání tabulek 15 a 16 vyplývá, že stanovení Mohr-Coulomb parametrů z  Hoek-Brown 

kritéria při nízkých hodnotách neurčuje parametry horniny, které by odpovídaly skutečnosti. 

Druhým poznatkem vyplývajícím z výpočtů z tabulky 15 je, že smyková pevnost je mnohem 

vyšší než hodnoty naměřené v laboratoři. Proto lze usoudit, že při pevnostech horniny 

v prostém tlaku menší jak 1 Mpa v kombinací vysokým stupněm porušení už ani tato 

klasifikace nefunguje správně. 

Při použití GSI je potřeba si uvědomit, že většina Hoek-Brown parametrů nemusí být 

aplikovatelná na lokality Česka a Slovenska. V případě upřesnění parametrů na geologické 

podmínky lokality západních Karpat by se mohlo jednat o velmi dobrou pomůcku při 

hodnocení masívu v průběhu realizace, a to při předpokladu, že se správně vyhodnotí 

použitelnost této metody. 

 

 

6.3.  Zhodnocení vlastností poloskalních hornin  

 Poloskalní horniny (weak rocks), jejich vlastnosti a příklady  

Poloskalní horniny definujeme jako horniny s pevností v prostém tlaku od 1 do 50 MPa. 

Jednotlivé poloskalní horniny se mohou vyskytovat v různých hodnotách pevnosti podle toho, 

jakou intaktní horninou jsou tvořeny, jakým způsobem jsou zpevněny jednotlivé částice a do 

jaké míry jsou porušeny tektonickými vlivy. Pevnostní charakteristiky ovšem nezohledňují 

všechny vlastnosti horniny, proto je třeba je hodnotit v podmínkách, které by mohly nastat 

během výstavby díla. Se snižující se pevností poloskalních hornin vzniká problém 

s odebíráním neporušených vzorků nebo se stanovením jejich pevnosti v porušeném stavu. 
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 Smyková pevnost poloskalních hornin, rizika při jejím stanovení, okrajové 

podmínky použití smykových zkoušek 

Porušený masiv už není schopen přenášet tahové namáhání, ale přesto je schopen přenášet 

smykové a tlakové namáhání. Smyková pevnost závisí na pevnosti a vlastnostech skalních 

úlomků, způsobem, jakým jsou spojeny, velikostí diskontinuit, drsností povrchu diskontinuit, 

výplňovým materiálem, směrem diskontinuit, vlhkostí atp. Průběh smykové pevnosti je 

rozdělen na dva stavy. Vrcholová smyková pevnost představuje horninu v neporušeném stavu.  

Reziduální smyková pevnost je stav, kdy se částice na smykových plochách přeskupily a 

dochází pouze k tření mezi jednotlivými plochami. Tato pevnost je také chápana jako 

smyková pevnost po porušení horniny. Nejlépe chování skalní hmoty představuje Hoek-

Brown kritérium. Tato podmínka zkoumá napětí v hornině na základě její pevnosti v prostém 

tlaku a materiálových konstantách. Pomocí této podmínky lze také stanovit ekvivalentní úhel 

vnitřního tření a soudržnost.  

 Inženýrskogeologické poměry vybraných lokalit karpatského flyše 

Stavby vybraných lokalit tunelů Jablunkov a Žilina se během výstavby potýkaly s podobným 

druhem horniny, který zapříčiňoval výrazné komplikace během výstavby. V obou případech 

se jedná o jílovce až jíly, které svými vlastnostmi neodpovídaly předpokladům geologického 

průzkumu před realizací stavby. Následně došlo k provalení čelby nebo k celkovému 

zhroucení tunelu. V důsledku toho byly provedeny doplňkové průzkumy, v rámci kterých 

proběhly i zkoušky na prohnětených vzorcích. Výsledky těchto zkoušek představují 

konzervativní parametry horniny. Pro laboratorní zkoušky byly odebrány vzorky z čelby na 

tunelu Žilina. 

 Stanovení pevnostních charakteristik prohnětených vzorků 

Na prohnětených vzorcích odebraných na lokalitě Žilina byly provedeny dvě zkoušky. 

Vzorky byly klasifikovány jako jíly CL F6. V obou případech se nepodařilo naměřit 

reziduální smykovou pevnost. Hodnoty úhlu vnitřního tření pro vrcholovou pevnost jsou 

obsaženy v tabulce 7. Porovnáme-li tyto hodnoty s laboratorními výsledky na prohnětených 

vzorcích z lokalit tunelů Žilina a Jablunkov, nabývá hodnota vnitřního úhlu pro vrcholové 

porušení 22° až 25° a pro reziduální stav 10° až 20°. Rozptyl hodnot u reziduálního tření je 

dán přítomností písku, úlomků horniny a nedokonale rozpojených shluků jílovce. 

Rekonstituované vzorky při vrcholovém napětí dosahovaly pevnosti 5 až 25 kPa. Při 

reziduální pevnosti došlo k mírnému nárůstu soudržnosti v závislosti na změně úhlu vnitřního 
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tření. Hodnoty se pohybovaly od 10 do 40 kPa. Přehled výsledků laboratorních zkoušek 

provedených na vybraných lokalitách se nachází v příloze 8. 

Přetvárné parametry stanoveny na rekonstituovaném vzorku dosáhly velmi nízkých hodnot, 

konkrétně Eoed = 5,3 MPa, a po přepočtení na deformační modul Edef  = 2,5 MPa. Oproti 

presiometrické zkoušce i při velmi kritickém posouzení vycházejí přetvárné parametry 

několikanásobně vyšší. Rekonstituovaný vzorek pak představuje přetvárné parametry horniny, 

které nastávají při její úplné degradaci. 

 Srovnání odvozených parametrů dle RMR a GSI 

Při dosazení RMR klasifikace o bodovém ohodnocení menším než 25 bodů podle Hoek – 

Brown kritéria s pevností 1 MPa se vypočtené výsledné úhly vnitřního tření pohybovaly okolo 

6°. Klasifikace podle RMR není vhodná pro posuzování velmi porušených hornin s nízkou 

pevností. 

Lepších hodnot vypočtených pevnostních parametrů bylo dosaženo při použití GSI 

klasifikace, která zohledňuje velmi porušené horniny a stav jejich diskontinuit. Při použití 

klasifikace pro silně porušené jílovce s pevností 1 MPa a GSI = 15 je úhel vnitřního tření 10° 

a soudržnost 19 kPa. Vypočtený deformační modul pak nabývá hodnot Erm = 9,11 MPa. Tyto 

hodnoty jsou velmi podobné hodnotám, které byly naměřeny v laboratořích. Porovnávat 

parametry stanovené na základě laboratorních zkoušek rekonstituovaných vzorků s parametry 

odvozenými na základě GSI klasifikace může být zavádějící. Pevnostní parametry odvozené 

pomocí Hoek – Brown kritéria jsou založeny na chování porušených skalních hornin, kdežto 

u rekonstituovaných vzorků se uplatňuje mechanika zemin.  
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7. Závěry a doporučení 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení smykových pevnostních parametrů a 

deformačních vlastností rekonstituovaných vzorků jílovce.  

Než jsem dospěl k  stanovení zkoumaných parametrů horniny v praktické části, definoval 

jsem nejprve obecnou problematiku poloskalních hornin, její klasifikaci a samotné vymezení 

pojmu poloskalních hornin, které mohou nabývat pevnost od 1 do 50 MPa v prostém tlaku. 

Následně jsem se zabýval teorií smykové pevnosti poloskalních hornin se zaměřením na 

Hoek – Brown kritérium, nejlépe popisující chování poloskalních hornin, a také vysvětlením 

pojmů vrcholové a reziduální smykové pevnosti. Poté jsem obecně zhodnotil rizika při 

stanovení smykové pevnosti a okrajové podmínky použitelnosti smykových zkoušek. Pro 

potřeby diplomové práce byly vybrány dvě lokality tunelů Jablunkov a Žilina, na kterých byla 

aplikována metoda rekonstituovaných vzorků tektonicky porušených jílovců. Tato metoda 

reagovala na vlastnosti jílovců zastižených na obou lokalitách jako stanovení konzervativních 

hodnot pro velmi porušené poloskalní horniny. Proto byly obě lokality zhodnoceny, jak z 

hlediska přírodních poměrů, tak geotechnických podmínek.  

V rámci průzkumu vybraných hornin se dostáváme k prvnímu praktickému úkonu diplomové 

práce, jenž byl odběr vzorku na lokalitě tunelu Žilina. Z důvodu umístění právě ražené části 

čelby nebylo možno odebrat vzorek přímo. Proto bylo přistoupeno k odběru vzorku až po 

rozpojení horniny, která byla dále použita při přípravě prohnětených vzorků. Po důkladném 

prohnětení došlo k rekonstituci vzorků v smykové krabici při čtyřech různých normálových 

zatíženích. Po disipaci pórů a ustálení normálových deformací došlo k usmýknutí vzorku a 

následně stanovení smykových parametrů. Z vyhodnoceného průběhu smykového napětí v 

závislosti na posunutí vyplývá, že nedošlo k úplnému usmýknutí vzorků a tím pádem se 

nepodařilo naměřit reziduální smykové parametry. Ze zkušenosti nabytých při realizaci 

laboratorních zkoušek jsem došel k závěru, že se jedná o metodu náročnou na přesnost 

provedení a dodržení jednotlivých pracovních kroků. Tato metoda je navíc velmi časově 

náročná. Aplikovatelnost této metody je omezena na velmi tvrdé zeminy nebo velmi měkké 

horniny, které jsme schopni dezintegrovat a prohníst na charakter kašovité konzistence. 

Dalším úkolem bylo stanovení přetvárných parametrů prohnětených vzorků v oedometru. 

Tyto vzorky dosahovaly velmi nízkých hodnot deformačního modulu. Při porovnání 

s deformačním modulem stanoveným na základě presiometrických zkoušek bylo naměřeno 
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několikanásobně nižších hodnot. Proto deformační vlastnosti rekonstituovaných vzorků 

reprezentují stav horniny, který může nastat při její úplné degradaci. 

RMR klasifikace je určena především pro skalní horniny. Při velmi kritickém bodovém 

ohodnocení horniny vypočtené smykové parametry dle Hoek – Brownova kritéria dosahovaly 

hodnoty vnitřního tření velmi nízkých hodnot a hodnoty soudržnosti byly naopak vysoké. 

K lepšímu stanovení smykových parametrů došlo na základě klasifikace GSI, kdy pro velmi 

nízké parametry horniny vycházely hodnoty podobné hodnotám rekonstituovaných vzorků. I 

když hodnoty vycházejí „podobně“, nejsou stanoveny na základě stejných mechanických 

předpokladů, a proto je doporučuji neporovnávat. Při GSI klasifikaci porušených jílovcových 

hornin karpatského flyše se pohybujeme na okraji použitelnosti.  

Stanovení smykových parametrů metodou rekonstituovaných vzorků má smysl pro poloskalní 

horniny, které svými vlastnostmi při různém způsobu degradace mohou nabývat vlastností 

odpovídajících zeminám. Takto stanovená reziduální pevnost bude představovat stav horniny 

v nejnepříznivějším stavu.  

Při zpracování problematiky poloskalních hornin jsem si uvědomil, o jak komplexní a náročné 

téma se jedná. Díky shromážděným informacím jsem získal přehled o problematice 

poloskalních hornin. V praktické části jsem si mohl vyzkoušet náročnou metodu stanovení 

smykových parametrů na rekonstituovaných vzorcích.  



71 

 

 

8. Seznam obrázků 

Obrázek 1 Přístup k hodnocení horninového materiálu – identifikační schéma [11] .............. 17 

Obrázek 2 Průběh smykových napětí ....................................................................................... 20 

Obrázek 3 Znázornění principu smykové pevnosti drsných ploch. [17] .................................. 21 

Obrázek 4 Poloha odběru vzorku na čelbě [autor] ................................................................... 39 

Obrázek 5 Odběr vzorku [autor] .............................................................................................. 40 

Obrázek 6  Upravený a prohnětený vzorek [autor] .................................................................. 43 

Obrázek 7 Čelisti smykového přístroje[autor] ......................................................................... 44 

Obrázek 8 A) výsledky laboratorních zkoušek provedených v rámci IGP Tunelu Žilina; B) 

Výsledky laboratorních zkoušek VUTBR ................................................................................ 50 

Obrázek 9 Schéma Menárdova presiometru [15] ..................................................................... 54 

Obrázek 10 Hodnocení orientace diskontinuit v závislosti na směru ražby [16] ..................... 60 

Obrázek 11 Křivka Hoek-Brown kritéria s aplikací Mohr-Coulomb podmínky ..................... 65 

9.  Seznam grafů 

Graf 1 Klasifikace skalních hornin podle různých autorů dle pevnosti (modifikováno Galván 

(1999). [10] ............................................................................................................................... 13 

Graf 2 Graf suché objemové tíhy v závislosti na pórovitosti pro různé druhy skalních hornin a 

zemin ........................................................................................................................................ 14 

Graf 3 Zatěžování a konsolidace .............................................................................................. 46 

Graf 4 Závislost smykového napětí na smykovém posunutí .................................................... 47 

Graf 5 Průběh diletance a kontraktance ................................................................................... 47 

Graf 6 Parametry smykové pevnosti vrcholové s nenulovou soudržnosti ............................... 48 

Graf 7 Parametry smykové pevnosti vrcholové s nulovou soudržnosti ................................... 48 

Graf 8 Vyhodnocení průběhu zkoušky v Oedometru pro prohnětené vzorky 1 a 2 ................. 52 

Graf 9 Závislost presiometrického modulu na hloubce ........................................................... 58 

 

 

 

 

file:///F:/Konečná%20verze1.docx%23_Toc499703046


72 

 

10. Seznam tabulek 

Tabulka 1 Klasifikace dle ISRM 1987b [5] ............................................................................. 16 

Tabulka 2 Stanovení koeficientu D podle porušení horniny vlivem ražby .............................. 23 

Tabulka 3 Přehled základních geotechnických charakteristik G1 [13] .................................... 38 

Tabulka 4 Přehled základních geotechnických charakteristik G2 [13] .................................... 38 

Tabulka 5 Přehled základních geotechnických charakteristik G1 [13] .................................... 39 

Tabulka 6 Rozpis zatěžovacích stupňů .................................................................................... 45 

Tabulka 7 Výsledky smykových zkoušek ................................................................................ 49 

Tabulka 8 Vyhodnocení oedometrické zkoušky ...................................................................... 52 

Tabulka 9 Určení reologického součinitele pro zeminy [15] ................................................... 56 

Tabulka 10 Presiometrické výsledky prezentované na Tunelu Žilina v závěrečné zprávě [13]

 .................................................................................................................................................. 58 

Tabulka 11 Presiometrické výsledky prezentované na Tunelu Jablunkov v závěrečné zprávě 

[11] ........................................................................................................................................... 59 

Tabulka 12 Hodnocení masivu na základě RQD indexu [16] .................................................. 61 

Tabulka 13 Hodnocení RMR klasifikace [16] ......................................................................... 62 

Tabulka 14 Vyhodnocení RMR klasifikace ............................................................................. 63 

Tabulka 15 Výpočet parametrů pomocí GSI klasifikace pro pevnosti v prostém tlaku σci = 2 

MPa .......................................................................................................................................... 65 

Tabulka 16 Výpočet parametrů pomocí GSI klasifikace pro pevnosti v prostém tlaku σci = 0,2 

MPa .......................................................................................................................................... 66 

 

11. Seznam příloh  

Příloha 1 Pasportizace čelby ...................................................................................................... 1 

Příloha 2 Řez nadložím v místě odběru ..................................................................................... 4 

Příloha 3 Vlhkosti rekonstituovaných vzorků po usmýknutí ..................................................... 5 

Příloha 4 Hodnoty mi ................................................................................................................. 6 

Příloha 5 Hodnoty pro MR parametr .......................................................................................... 7 

Příloha 6 Tabulka určení GSI ..................................................................................................... 8 

Příloha 7 Upravená tabulka pro klasifikaci GSI parametru ve flyšových horninách ................. 9 

Příloha 8 Výsledky laboratorních zkoušek realizovaných vybraných lokalit .......................... 12 

Příloha 9 Výsledky smykových laboratorních zkoušek ........................................................... 14 



73 

 

 

12. Seznam použitých pramenů 

 [2] ANAGNOSTOPOULOS, Andreas., Michael. PACHAKIS a Christos. 

TSATSANIFOS. Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering: geotechnics of hard soils, weak rocks = Comptes Rendus du 

15ème Congrès Européen de Mécanique des Sols & de Géotechnique : la géotechnique des 

sols indurés, roches tendres. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2013. ISBN 

1614991987. 

 [4] EDITED BY REGINALD HAMMAH..[ET AL.]. NARMS-TAC 2002, Mining and 

Tunneling Innovation and Opportunity: proccedings of the 5th North American Rock 

Mechanics Symposium and the 17th Tunneling Association of Canada Conference: NARMS-

TAC 2002, Toronto/ Ontario/ CANADA, 7-10 July 2002. Toronto: University of Toronto, 

2002. ISBN 0772767068. 

[5] HOEK, E., P. MARINOS a M. BENISSI. Applicability of the geological strength index 

(GSI) classification for very weak and sheared rock masses. The case of the Athens Schist 

Formation. Bulletin of Engineering Geology and the Environment [online]. 1998, 57(2), 151-

160 [cit. 2016-09-18]. DOI: 10.1007/s100640050031. ISSN 1435-9529. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s100640050031 

[6] Kresta F. (2013): Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov.-

geotechnika,roč.16, č. 3-4, str. 10-15, 2013, ISSN 1211-913.  

[7] MARINOS, Paul a Evert HOEK. Estimating the geotechnical properties of heterogeneous 

rock masses such as flysch. Bulletin of Engineering Geology and the Environment [online]. 

2001-7-1, 60(2), 85-92 [cit. 2016-09-18]. DOI: 10.1007/s100640000090. ISSN 1435-9529. 

Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s100640000090 

[8] MARINOS, V., P. MARINOS a E. HOEK. The geological strength index: applications 

and limitations. Bulletin of Engineering Geology and the Environment [online]. 2005, 64(1), 

55-65 [cit. 2016-09-18]. DOI: 10.1007/s10064-004-0270-5. ISSN 1435-9529. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s10064-004-0270-5 

[9] Eurokód 7: navrhování geotechnických konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

[10] Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 6 (2014) 186e195 

http://link.springer.com/10.1007/s10064-004-0270-5


74 

 

[11] ADN Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťaž ení a pevnosťou v prostom tlaku 

pre poloskalné horniny / Tatiana Durmeková, Jana Frankovská, Miloslav Kopecký 

In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 61-69 

[12]- Kresta F. et al. (2010): Optimalizace trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. 

Olší, doplňkový geotechnický průzkum pro jednostupňový projekt.- ARCADIS Geotechnika 

a.s. 

[13]- GEOFOS, s.r.o. (2015) Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 

doplnkový inžinierskogeologický prieskum GEOFOS, s.r.o. 

[14] E. HOE, E. T. BROWN - Practical Estimates of Rock Mass Strength. Int. J. Rock Mech. 

Min. Sci. Vol. 34, No. 8, pp. 1165-I186, 1997 

[15] MATYS, Mirko, Ondrej ŤAVODA a Milan CUNINKA. Poľné skúšky zemín. Bratislava: 

Alfa, 1990. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa). ISBN 80-05-00647-0. 

[16] BIENIAWSKI, Z. T. Engineering rock mass classifications: a complete manual for 

engineers and geologists in mining, civil, and petroleum engineering. New York: Wiley, 

c1989. ISBN 0471601721. 

[17] BARTON, Nick. Shear strength criteria for rock, rock joints, rockfill and rock masses: 

Problems and some solutions. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical 

Engineering [online]. 2013, 5(4), 249-261 [cit. 2017-11-26]. DOI: 

10.1016/j.jrmge.2013.05.008. ISSN 16747755. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1674775513000449 

 

 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1674775513000449


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY



 

1 

 

Příloha 1 Pasportizace čelby 

 



 

2 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 



 

4 

 

Příloha 2 Řez nadložím v místě odběru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Příloha 3 Vlhkosti rekonstituovaných vzorků po usmýknutí 

 



 

6 

 

 

 

 

Příloha 4 Hodnoty mi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Příloha 5 Hodnoty pro MR parametr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Příloha 6 Tabulka určení GSI 

 



 

9 

 

 

Příloha 7 Upravená tabulka pro klasifikaci GSI parametru ve flyšových horninách 

 



 

10 

 

Tabulka 12 Tabulka pro výpočet GSI a RMR 

          Vstupy: σci = 2 Mpa mi = 4   GSI = 15   

  MR= 350 
 D= 0  

h = 24 m 

  

  

 

   

Unit wt. 

= 
0,027 MN/m3 

Výstupy σ = 0,65 MPa mb = 0,19   s = 0,0000   

  a = 0,575 
 

σtm = 0,0000 Mpa A = 0,2136   

  B = 0,7626 
 

k = 1,58 
 

ϕ = 12,93 ° 

  c  = 0,024 MPa σcm = 0,06 Mpa Em = 188,588 Mpa 

        Ei= 700 Mpa Erm= 25,51425 Mpa 

         

Suma 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

σ3= 0,00 0,09 0,19 0,28 0,37 0,46 0,56 0,65 2,59 

σ1= 0,00 0,22 0,38 0,53 0,66 0,80 0,93 1,05 4,574 

ds1 ds3 5318,6 1,82 1,61 1,52 1,46 1,41 1,38 1,36 5329,139 

σn= 0,00 0,14 0,26 0,38 0,49 0,60 0,71 0,82 3,399 

τ= 0,00 0,06 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,97305 

x -9,86 -1,16 -0,89 -0,73 -0,61 -0,52 -0,45 -0,39 -14,6 

y -8,20 -1,50 -1,32 -1,22 -1,14 -1,08 -1,04 -1,00 -16,497 

xy 80,86 1,73 1,17 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 86,7615 

xsq 97,29 1,34 0,78 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 100,933 

σ3 σ1= 0,00 0,02 0,07 0,15 0,25 0,37 0,51 0,68 2,050 

σ3 sq 0,00 0,01 0,03 0,08 0,14 0,21 0,31 0,42 1,200 

τcalc 0,00 0,06 0,09 0,12 0,15 0,17 0,19 0,22 

 sig 1 sig 3 

fit 0,06 0,21 0,35 0,50 0,64 0,79 0,94 1,08 

 signtaufit 0,02 0,06 0,08 0,11 0,14 0,16 0,19 0,21 

 

          Cell formulae: 
        mb = mi*EXP((GSi-100)/28) 

       s = IF(GSI>25,EXP((GSI-100)/9),0) 
      a = IF(GSI>25,0.5,0.65-GSI/200) 
      sigtm = 0.5*sigci*(mb-SQRT(ml0~2÷4*s)) 

     A = acalc = 10^(sumy/8 - bcalc*sumx/8) 
     B = bcalc = (sumxy - (sumx*sumy)/8)/(sumxsq - (sumx^2)/8) 

   k = (sumsig3sigl - (sumsig3*sumsigl)/8)/(sumsig3sq-
(sumsig3^2)/8) 

   phi = ASIN((k-1)/(k+1))*180/PI0 
      cob = sigcm/(2*SQRT(k)) 

       sigcm = sumsigl/8 - k*sumsig3/8 
      E = IF(sigcJ>lOO, lOOO*lOA((GSl-lO)140),SQRT(sigcillOO)*lOOO*lO^((GSl-lO)140)) 

 phit = (ATAN(acalc*bcalc*((signt-sigtm)/sigci)^(bcalc-
1)))'180/PI0 

   coht = acalc*sigci*((signt-sigtm)/sigci)Abcalc-
signt*TAN(phit*PI0/180) 

   sig3 = Start at 1E-10 (to avoid zero errors) and increment in 7 steps of sigci/28 to 
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0.25*sigci 
sigl = sig3÷sigci*(((mb*sig3)lsigci)+s)^a 

     dslds3 = IF(GSl>25,(1+(mb*sigci)l(2*(sig 1-sig3))), 
l+(a*mb^a)*(sig3/sigci)A(a-1)) 

  sign = sig3+(sigl-sig3)/(l+dslds3) 
      tau = (sign-sig3)*SQRT(dslds3) 
      x = LOG((sign-sigtm)/sigci) 

       y = LOG(taulsigci) 
        xy = x*y x sq = x^2 sig3sigl= sig3*sigl sig3sq = sig3^2 

    taucalc = acalc*sigci*((sign-sigtm)lsigci)^bcalc 
     s3sifit = sigcm+k'sig3 

       sntaufit = 
coh+sign*TAN(phi*PI0/180) 

      tangent = coht+sign*'l'AN(phit*PI0/180) 
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Příloha 8 Výsledky laboratorních zkoušek realizovaných vybraných lokalit   

Laboratorní zkoušky provedeny pro IGP tunel Jablůnkov 

Sonda čsn EN Způsob připravy vzorků 
ϕ c ϕr cr 

° kPa ° kPa 

J501 F4 CS sasiCl vyřezán z neporušeného vzorku 25,6 31 20,4 33 

J502 F6 CI Cl vyřezán z neporušeného vzorku 15,6 11 15,2 9 

J502 F4 CS grsaCl vyřezán 26,7 23 19,5 35 

J505 F4 CS grsaclS vyřezán z neporušeného vzorku 31,4 19 31,7 9 

J505 F2 CG grCl vyřezán z neporušeného vzorku 22,9 14 17 15 

J506 F4 CS sasiCl konsolidován z pasty 23,5 7 20,1 11 

J506 F4 CS sasiCl vyřezán z neporušeného vzorku 27,3 4 24 1 

VI510 F6 CI sasiCl konsolidován z pasty 23,4 6 18,7 9 

VI512 F6 CI saCl vyřezán z neporušeného vzorku 23,9 5 15,3 6 

VI512 F4 CS sasiCl vyřezán z neporušeného vzorku 20,9 5 15,9 8 

VI513 
G4 
GM 

sagrsiS vyřezán z neporušeného vzorku 19,8 21 13,2 21 

A -
138,2 

G5 GC sasiGr Vyřezán z nahutněného vzorku 27,1 20 19,6 31 

B - 94,2 G5 GC sasiGr Vyřezán z nahutněného vzorku 26,3 24 19,3 36 

A -
138,2 

G5 GC sasiGr konsolidován z pasty 25,2 17 17,1 39 

B - 94,2 G5 GC sasiGr konsolidován z pasty 26,2 23 20,9 28 

C - 84 F8 Cl konsolidován z kaše 13,3 0 9,8 0 

štola F s5SC grclSa Vyřezán z nahutněného vzorku 27,6 28 23,9 30 

štola F s5SC grclSa konsolidován z kaše 31,5 0 28,1 0 

        
Laboratorní zkoušky provedeny pro IGP tunel Žilina 

Sonda čsn EN Způsob připravy vzorků 
ϕ c ϕr cr 

° kPa ° kPa 

IGP-1 F6 CI sasiCI konsolidován z kaše 26 0 20,5 0 

IGP-1 F7 MH sasiCI konsolidován z kaše 27,5 0 16,5 0 

IGP-3 F6 CI sasiCl konsolidován z kaše 26 0 15 0 

IGP-1 F6 CI sasiCI konsolidován z kaše 23,6 10,3 17,7 12,9 

IGP-1 F7 MH sasiCI konsolidován z kaše 25,1 13,3 10,9 23,4 

IGP-3 F6 CI sasiCl konsolidován z kaše 22,3 17,5 11,1 15,0 
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Výsledky popisných parametrů stanovený při zkouškách na vybraných lokalitách 

Laboratorní zkoušky provedeny pro IGP tunel Jablůnkov 

Sonda ČSN EN 
ρd ρ ρs 

wn wl wp ip ic ia 
kg.m-3 kg.m-3 kg.m-3 

J501 F4 CS sasiCl -702 2149 2696 12,3 30,2 20,6 9,7 1,48 1,03 

J502 F6 CI Cl 1895 2186 2743 14,3 40,5 22,2 18,3 1,39 0,49 

J502 F4 CS grsaCl 1676 2038   17,9 40,5 24,6 15,9 1,09 0,91 

J505 F4 CS grsaclS 1973 2233 2692 14,3 29,1 15,4 13,7 0,6 1,18 

J505 F2 CG grCl 1735 2094 2730 17,9 47,3 25,9 21,4 1,13 0,82 

J506 F4 CS sasiCl   1650 2719 9,4 31,1 19,6 11,4 1,85 0,59 

J506 F4 CS sasiCl 1897 2163 2726 12,9 33,8 22,3 12,5 1,63 0,6 

VI510 F6 CI sasiCl 1106 1402 2737 18,1 36,5 20,2 16,3 1,06 0,96 

VI512 F6 CI saCl 1801 2149 2733 21,4 45,1 20,6 24,5 0,93 0,71 

VI512 F4 CS sasiCl -966 2190 2735 10,6 29,6 18,6 11,1 1,63 0,5 

VI513 G4 GM sagrsiS 1837 2143 2665 16,2 42,5 26,4 16,1 0,58 3,24 

A -138,2 G5 GC sasiGr 1925 2197 2742 10,3 28 15,9 12,1 0,73 3,84 

B - 94,2 G5 GC sasiGr 1901 2192 2721 10,8 27,1 16,6 10,5 0,28 4,21 

A -138,2 G5 GC sasiGr 1746 2105 2742 10,3 28 15,9 12,1 0,73 3,84 

B - 94,2 G5 GC sasiGr 1786 2143 2721 10,8 27,1 16,6 10,5 0,28 4,21 

C - 84 F8 Cl 1412 1910 2800 12,7 52,7 25,6 27,1 1,46 0,45 

štola F s5SC grclSa 1927 2120 2720 7,6 26,9 18,8 8,1 1,67 1,54 

štola F s5SC grclSa 1815 2149 2724 7,6 26,9 18,8 8,1 1,67 1,54 

 

Laboratorní zkoušky provedeny pro IGP tunel žilina 

Sonda ČSN EN 
ρd ρ ρs 

wn wl wp ip ic ia 
kg.m-3 kg.m-3 kg.m-3 

IGP-1 F6 CI sasiCI 1393 1876 2730 16,3 41,2 25,6 15,7 1,53 0,74 

IGP-1 F7 MH sasiCI 1555 1995 2760 18,9 57,3 30,8 26,6 15,51 1,01 

IGP-3 F6 CI sasiCl 1395 1885 2740 16,8 48 27,5 20,5 1,57 0,91 
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Příloha 9 Výsledky smykových laboratorních zkoušek 

Zkouška č. 1 

Průběh zkoušky 
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 Vyhodnocení zkoušky 

 

 

Zkouška č.1 

 [kPa] max [kPa] lf [mm] 

50 30 5,0 

100 53 4,2 

200 92 5,4 

300 135 6,3 

ϕ´ef = 22,5 kPa 

cef  = 10 kPa 
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cef  = 0 kPa 
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Průběh zatěžování vzorku 
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 Ostatní parametry 

Stanovení zrnitosti 
zeminy 

        Velikost zrn zemin (mm) 125 63 31,5 16 8 4 2 1 

Hmotnostní podív v % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Velikost zrn zemin (mm) 0,5 0,25 0,125 0,03 0,012 0,006 0,003 0,001 

Hmotnostní podív v % 100,0 96,5 95,8 60,4 47,5 38,2 27,3 19,0 

 

 

Vzorek  ČSN EN 
ρd ρ ρs 

wn wl wp ip ic ia 
kg.m-3 kg.m-3 kg.m-3 

1 F6 sasiCI 1390 1878 2720 15,3 44 24,8 19,2 1,5 0,96 
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Zkouška č. 2 

Průběh zkoušky 
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Vyhodnocení zkoušky 

 

 

Zkouška č.2 

 [kPa] max [kPa] lf [mm] 

50 29,80 4,6 

100 49,40 6,1 

200 93,90 6,3 

300 142,20 5,8 

ϕ´ef = 24,3 kPa 

cef  = 5 kPa 

ϕ´ef = 25,4 kPa 

cef  = 0 kPa 

y = 0,4511x + 5,5237
R² = 0,9987
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Průběh zatěžování vzorku 
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Ostatní parametry 

Stanovení zrnitosti 
zeminy 

        Velikost zrn zemin (mm) 125 63 31,5 16 8 4 2 1 

Hmotnostní podív v % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Velikost zrn zemin (mm) 0,5 0,25 0,125 0,03 0,012 0,006 0,003 0,001 

Hmotnostní podív v % 100,0 99,0 97,4 56,7 43,2 36,1 27,3 23,0 
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Vzorek  ČSN EN 
ρd ρ ρs 

wn wl wp ip ic ia 
kg.m-3 kg.m-3 kg.m-3 

2 F6 sasiCI 1410 1860 2740 15,3 44 24,8 19,2 1,5 0,96 


