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ANOTACE 

Realizace tunelů se v poslední době v České republice rozmáhá. Zvýšený 

počet realizovaných dálničních tunelů je spojen s rozšiřováním dálniční sítě i do 

míst, kde si vedení dálniční sítě vyžaduje realizaci tunelových objektů, např. 

dálnice D8 (tunely Panenská, Libouchec, Prackovice a Radejčín – Krušnohorský 

hřeben). S nutností realizace tunelových staveb je potřeba provádět podrobnější 

geologický průzkum území, kterým tunelové stavby procházejí. Pro ověření 

geologických a hydrogeologických podmínek pro realizaci tunelových staveb se 

provádějí průzkumné štoly. Vyhodnocení průzkumných štol by mělo dát odpověď 

na otázky, které projektanta při návrhu ražeb tunelových staveb zajímají. 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání dvou již realizovaných 

průzkumných štol v rámci výstavby tunelů. Jedná se o průzkumnou štolu silničního 

okruhu kolem Prahy, stavba 514 Lahovice – Slivence a průzkumné štoly na dálnici 

D8, stavba 0807/II Knínice-hraniční most, část G - tunel Panenská.  

V úvodu bakalářské práce jsou obecně specifikované problémy při návrhu 

vlastní trasy komunikace, na které bude potřeba upřít pozornost při návrhu a poté 

vlastní realizaci tunelového objektu. V další části bakalářské práce je zpracováno 

zdůvodnění návrhu a vlastní realizace průzkumných štol. Dále je zpracováno 

vyhodnocení a porovnání výsledků z realizovaných štol. V závěru práce je 

provedeno zhodnocení účelnosti návrhu a realizace průzkumných štol. 

 

Klíčová slova:  průzkumné štoly, geotechnický průzkum, tunel, hydrogeologický 

průzkum, geotechnické parametry 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

There has been a great progress in realization of tunnels in the Czech 

Republic in the last years. The increased number of realized motorway tunnels is 

connected with an extension of motorway network to the places which require 

realization of tunnel objects, for example: motorway D8 (tunnels Panenská, 

Libouchec, Prackovice and Radejičín – The Ore Mountain ridge). Attached to the 

necessity of tunnel construction there is a need to carry out detailed geological 

survey of a land which the tunnels pass through. There are carried out exploratory 

gallery deeps for verification of geological and hydrogeological conditions for 

tunnels completion. The exploratory gallery deep evaluation should answer the 

questions which are important for a project of thrusts of tunnel constructions. 

This bachelor thesis is focused on a comparison of the two realized 

exploratory gallery deeps in a framework of a tunnel building. There are discussed 

exploratory gallery deeps of a Prague circular, site 514 Lahovice – Slivence and 

motorway D8, site 0807/II Knínice – boundary bridge, part G – tunnel Panenská. 

In the introduction of the thesis there are specified problems within the design 

of the communication line where a realization of a tunnel object is necessary. 

Another part deals with reasoning of realization and a design of exploratory gallery 

deeps. Next there is an evaluation and comparison of results of realised 

exploratory gallery deeps. In conclusion there is an evaluation of a design 

purposefulness and realization of exploratory gallery deeps. 

 

Keywords:  exploratory gallery, geological survey, tunnel, hydrogeological survey, 

geotechnical parameters  
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ÚVOD 
Návrh průzkumné štoly pro konkrétní tunelové dílo slouží pro zpřesnění 

horninových poměrů v rámci podrobného průzkumu a pro zajištění podkladů pro 

návrh i realizaci optimální a bezpečné ražby tohoto tunelového díla. V současné 

době je nedílnou součástí procesu výstavby dálničních tunelů v ČR. 

V rámci této diplomové práce bude provedeno porovnání dvou průzkumných 

štol, které byly realizovány v nedaleké minulosti, a které vždy přispěly velkou 

měrou ke zdárnému provedení konkrétního tunelového díla. Průzkumné štoly se 

navzájem liší svým rozsahem v rámci celého díla výstavby tunelu. Porovnáním 

návrhu se pokusím zhodnotit přínos jednotlivých řešení průzkumných štol na 

vlastní realizaci ražeb tunelových objektů. Hodnocení se bude týkat jen porovnání 

ražených částí tunelů s ohledem na podklady vyplývající z realizace průzkumných 

štol. 

Jedná se o tyto dvě stavby: 

Silniční okruh kolem Prahy, STAVBA 514 : Lahovice – Slivenec, průzkumná 

štola pro tunely (podrobný geologický průzkum) 

Dálnice D8 Praha - Ústí n/L  - hranice ČR/SRN,stavba 0807/II Knínice - 

hraniční   most, Část G  - tunel Panenská, G 602 Tunel na D8 v km 92,100 – 

Panenská, průzkumné štoly pro tunely (podrobný geologický průzkum) 

1 POSTUP PŘI NÁVRHU RAŽENÝCH TUNELŮ 

1.1 Rekognoskace území 

Rekognoskace (prozkoumanost) území je důležitou informací před 

započetím projektových prací na jakékoli liniové stavbě. Z pohledu tunelových 

staveb je prozkoumanost území jedním z nejdůležitějších podkladů pro vlastní 

návrh řešení trasy.  
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1.1.1 Konfigurace terénu 

Prvním určujícím měřítkem pro návrh tunelů na liniové stavbě je konfigurace 

terénu nad niveletou navrhované komunikace. Při návrhu raženého tunelu je nutné 

zabezpečit minimální výšku nadloží nad klenbou tunelu. Pokud není v daném 

směrovém a výškovém vedení komunikace zaručené dostatečné nadloží, navrhne 

se buď tunel jako hloubený, nebo bude komunikace vedena v zářezu.  

Průzkumné štoly jsou navrhovány tam, kde nebylo z různých důvodů možné 

provést kvalitní a dostačující geologický a hydrogeologický průzkum. Jedná se ve 

velké většině případů o obtížně přístupný terén (svažitý, zalesněný, s velmi 

omezenou možností příjezdu vrtných souprav, atd.).  

1.1.2 Nadzemní inženýrské sít ě 

Při návrhu a vedení trasy jsou nadzemní inženýrské sítě první viditelnou 

překážkou. Je nutné prověřit polohu sítí v tzv. zóně ohrožení vlivem poklesu 

terénu a trhacích prací. Návrh vlastní trasy komunikace, potažmo návrh trasy 

průzkumné štoly vždy musí respektovat polohu těchto sítí, nesmí ohrozit stabilitu 

inženýrských sítí ani jejich podpůrných konstrukcí a při návrhu směrového a 

výškového vedení musí být nalezena shoda stanovisek mezi projekčním návrhem 

a požadavky správců jednotlivých sítí. 

Obecně se jedná zejména o:  

- stožárové nadzemní vedení vysokonapěťových soustav 

- nadzemní vedení vysokotlakých plynovodů 

- nadzemní vedení ropovodů 

- nadzemní vedení teplovodů, atd. 

1.1.3 Povrchové znaky podzemních inženýrských sítí 

Jedná se zejména o povrchové znaky kanalizací, teplovodů, kolektorů, 

prostor podzemních konstrukcí dopravních cest (např. metro), podzemních 

kabelovodů a vodovodních či plynovodních řadů. Tyto znaky tvoří vstupní poklopy, 

výdechové či nasávací šachty, vstupní kiosky či prosté povrchové znaky např. 

vodovodních či plynovodních řadů. 

Projektant při návrhu průzkumné štoly musí tyto znaky respektovat a každou 

inženýrskou síť k těmto znakům náležící v plné míře identifikovat. Pouze tak 
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nedojde k možným projekčním či dokonce realizačním kolizím navržené štoly se 

stávající podzemní inženýrskou sítí.  

Jedním z nejvíce problematických míst pro realizaci ražených tunelů jsou 

zdroje povrchových a podzemních vod. Voda jako taková je jedním 

z nejproblematičtějších vlivů, které ovlivňují jak vlastní konečné dílo, tak i práce při 

realizaci vlastního díla.  

Povrchové vody mají velký vliv zejména na stavební jámy ražených portálů 

tunelu. Její zachytávaní a odvedení z prostoru stavební jámy je hlavním bodem 

přípravy zařízení staveniště před vlastní ražbou. Nejvíce je povrchovými vodami 

ovlivněna úpadní ražba (tzn. ražba vedená proti navrženému spádu tunelu). 

Úpadnímu ražení důlních děl se snažíme při návrhu postupu a organizace 

výstavby vyhnout, ale vždy to není možné (pozemky, přístup na staveniště, 

omezující podmínky dopravních cest, atd). Při přívalových deštích jsou ve velkém 

ohrožení pracovníci na čelbě a strojní vybavení pro ražbu podzemních děl. Proto 

se zachycení povrchových vod na portálu ražené části tunelu musí věnovat velká 

pozornost. 

Podzemní zdroje vody mají vliv na cenu prováděných prací. Případné 

zastižení většího rezervoáru podzemní vody může vlastní stavbu přerušit na delší 

dobu, nebo budou sanace, potřebné k omezení podzemních vod na čelbu, 

finančně velmi náročné. Následné čerpání je také cenově velmi náročné. 

Nejedná se pouze o vnik vody do vlastního díla při realizaci, ale i o ztrátu 

podzemních vod a jejich znečištění. V případě povrchových zdrojů pitné vody musí 

být provedena před zahájením ražby pasportizace studní včetně nulového měření 

hladin. V případě vodojemů a jiných staveb spojené se zdrojem pitné vody, musí 

být provedena pečlivá pasportizace jejich stavebně – technického stavu včetně 

podrobného popisu zjištěných závad. Výsledné protokoly musí být doplněny vždy 

fotodokumentací či videozáznamem.  

Pokud jsou tyto údaje známy, musí projektant obdržet od zpracovatele 

předběžného geologického a hydrogeologického průzkumu údaje o vývěrech 

podzemních vod na povrch, studánkách či povrchových pramenech. Stejně tak je 

potřeba mít znalosti o geologických diskontinuitách, plochách nespojitosti či 
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kerných zlomech v podzemí, které tvoří přirozený kolektor podzemní vody a mohly 

by být ražbou znehodnoceny nebo dokonce zničeny. 

1.1.4 Nadzemní povrchové objekty 

Před zahájením prací na projektové dokumentaci je nutno provést alespoň 

základní stavebně – technický průzkum (pasportizaci) nadzemních objektů na 

povrchu, které leží v tzv. “zóně poklesů”, což je půdorysná křivka, vymezující vliv 

ražby podzemního díla na povrch.  

Projektantovi musí být znám stavebně - technický stav zejména “rizikových” 

objektů, tzn. objektů, které jsou v takovém stavu, že by byly vlivy ražby zcela jistě 

poškozeny. Součástí návrhu průzkumné štoly musí být tedy i opatření k 

zabezpečení stability těchto objektů, v krajním případě tato opatření mohou vést 

až ke směrové či výškové změně trasy, popřípadě vykoupení a demolice těchto 

objektů. 

Před realizací vlastního díla je nutné provést úplnou prohlídku a pasportizaci 

dotčených objektů před započetím stavebních a přípravných prací, aby 

nedocházelo k neoprávněným nárokům vlastníka, z důvodu ovlivnění objektu 

vlastní stavbou. 

1.2 Směrový návrh trasy na základ ě rekognoskace území 

Návrh směrového a výškového řešení stavby se provádí ve studii 

proveditelnosti stavby. Na základě studie, která obsahuje různé varianty, se 

vybere ta, která bude pro daný problém vedení nejoptimálnější. Nemělo by jít jen o 

finanční stránku (bohužel to v současné době je hlavní měřítko), ale měla by se 

zpracovat ekonomicko-bezpečnostní studie, která vybere nejoptimálnější variantu.  

Návrh směrového řešení trasy ovlivňují výše uvedené faktory (odstavec č.1). 

K vybranému návrhu se zpracovává hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA, 

z anglického Environmental Impact Assessment), která vlastní trasu vyhodnotí 

z pohledu ekologických dopadů stavby na přírodu. Závěry z tohoto dokumentu 

jsou následně závazné při dalších stupních provádění projektové dokumentace. 
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Směrový návrh trasy průzkumné štoly je ovšem limitován řešením 

samotného tunelu s tím, že směrově může být umístěn v ose tunelu či při jeho 

krajích s tím, že bude při samotné realizaci součástí výrubu opěří nebo přístropí 

tunelu.  

1.3 Výškový návrh trasy na základ ě rekognoskace území 

Výškové vedení komunikace je závislé na podmínkách území, kterým 

prochází. V navrhované trase musejí být zohledněny napojení na již provozovanou 

silniční síť, přístup na pozemky, které sousedí s danou komunikací, vlastní 

zástavbu, atd. 

1.3.1 Přítomnost specialist ů u prvotního návrhu 

Směrový a výškový návrh trasy průzkumné štoly musí provádět vždy 

odborníci v oboru geotechniky za nedílné spolupráce s dalšími specialisty – 

geology, hydrogeology, statiky či odborníky v oboru trhacích prací a seismické 

kontroly. Jedině tak je možno dosáhnout celistvého řešení, které nebude skýtat 

možná rizika z hlediska výskytu geologických poruch, samotných razících prací či 

možnosti poškození podzemních či nadzemních objektů nebo inženýrských sítí. 

V současné době se toto ne vždy děje a může pak dojít k prodražováním 

vlastní stavby. Cena tunelová stavby je nejvíce závislá na vhodném vedení trasy, 

jak ze směrového tak i výškového vedení. Navržení stavby do nevhodných 

geologických a hydrogeologických poměrů vlastní stavbu značně prodražuje. I 

výškové vedení trasy s minimální výškou nadloží vede k nárůstu ceny vlastního 

díla stavby tunelu. 

1.4 Úvodní návrh metody ražby tunelu 

V současné době jsou v Evropě používány dvě metody ražení tunelů. První, 

a u nás nejrozšířenější, je konvenční metoda NRTM (Nová Rakouská tunelovací 

metod). Při této metodě se tvar příčného řezu navrhuje s ohledem na velikost 

průjezdního profilu, návrhové rychlosti tunelu. Tvar tunelu připomíná „tlamu“, která 

má různé poloměry s ohledem na potřeby průjezdního profilu a geologii.  
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Druhou metodou je metoda TBM (Tunnel Boring Machine), která pro ražbu 

tunelové stavby používá plnoprofilový razící stroj. Razící stroj provádí vlastní 

vrtání kruhového průřezu a následné zajištění výrubu proti zavalení. 

Výsledným přínosem realizované průzkumné štoly je upřesnění geologických 

a hydrogeologických poměrů v rámci podrobného průzkumu a získaných podkladů 

pro optimalizaci vstupních projekčních podkladů pro odpovědné projekční řešení 

samotného tunelu. 

Jedná se zejména o určení: 

- základních geotechnických a hydrotechnických parametrů nutných pro 

statický výpočet 

- rozsah jednotlivých geologických úseků nutných pro určení rozsahu tříd 

NRTM 

- úrovně hladiny podzemní vody včetně vydatnosti očekávaných přítoků do 

prostoru raženého díla 

- délek jednotlivých tříd NRTM 

- podkladů pro odpovědný stabilitní návrh portálů a hloubených částí tunelu   

2 SUMARIZACE PODKLAD Ů NUTNÝCH PRO 
STABILIZACI TRASY 

2.1 Geologická a hydrogeologická prozkoumanost územ í 

2.1.1 Archívní vrty a kopané sondy v četně vyhodnocení 

Návrhu směrového a výškového vedení trasy průzkumné štoly vždy 

předchází ze strany zpracovatele technického řešení tzv. sumarizace podkladů. 

Mezi ně patří též vyhodnocení geologických a hydrogeologických podkladů. Je 

nutné poznamenat, že ve většině případů jsou tyto vstupní geologické podklady 

dosti nedostatečné. Jak již bylo výše uvedeno, bylo vzhledem ke členitosti terénu 

v minulosti téměř nemožné provést geologický průzkum v potřebném rozsahu a 

k dispozici jsou nanejvýš povrchové kopané sondy, mapující základové poměry 

např. při výstavbě objektů na povrchu. Úroveň hladiny podzemní vody je 
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povětšinou stanovena pouze na základě hydrologických křivek zakreslených 

v nedostatečně podrobných geologických mapách.  

Všechny výše uvedené údaje jenom dokumentují potřebnost a význam 

průzkumných štol v případě tunelových staveb. 

2.1.2 Podrobný IG a HG pr ůzkum (byl-li proveden) 

Ve většině případů je navrhována průzkumná štola právě proto, že podrobný 

geologický a hydrogeologický průzkum proveden nebyl. Chybí tedy základní 

geotechnické parametry potřebné pro statické řešení podzemního díla, stejně tak 

jako očekávaný vrstevní geologický sled vč. úrovně hladiny podzemní vody, na 

jejichž základě je - po rozdělení do jednotlivých kvazihomogenních celků - 

stanoven rozsah jednotlivých tříd NRTM. 

Pokud by byl tento podrobný průzkum proveden a průzkumná štola byla 

přesto požadována, znamená to, že rozsah vrtů podrobného IG průzkumu je 

nedostatečný nebo výsledky nejednoznačné až rozporné. Dá se v tomto případě 

očekávat zastižení geologických poruch, časté střídání jednotlivých geologických 

vrstev či výskyty podzemních dutin či kaveren. V tomto případě má – i přes 

provedený IG průzkum – průzkumná štola své opodstatnění. 

2.2 Vybrané geotechnické parametry 

2.2.1 Objemová tíha v p řirozeném uložení γγγγ [kN.m -3] 

Objemová tíha v přirozeném uložení se vypočítá z objemové hmotnosti 

přirozeně uložené horniny a gravitačního zrychlení.  

Objemová hmotnost horniny v přirozeném uložení zahrnuje všechny fáze, 

které obsahuje (pevnou, kapalnou i plynou). 

[ ]3
o . −= mkg

V

m

o

oρ          (1) 

kde  ρo – objemová hmotnost přirozeně uložené horniny [kg.m-3] 
Vo – skutečný objem (včetně trhlin, pórů, puklin) [m-3] 
mo– hmotnost vzorku horniny v přirozeném uložení [kg] 
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[ ]3
o ... −== mkNg

V

m
g

o

oργ
       

(2) 

kde  ρο – objemová hmotnost přirozeně uložené horniny [kg.m-3] 
Vο – skutečný objem (včetně trhlin, pórů, puklin) [m-3] 
mο – hmotnost vzorku horniny v přirozeném uložení [kg] 
g – gravitační zrychlení [m.s-2] 
γ – objemová tíha horniny v přirozeném uložení [kg.m-3] 

2.2.2 Modul p řetvárnosti E def [MPa] 
 

Při stanovování modulu přetvárnosti se uvažuje 
případ, kdy platí Hookeov zákon a hornina je 
jednoose plynule zatěžována (obrázek č. 1).  

Modul přetvárnosti je dán vztahem: 

[ ]MPatg
cε

σβ
∆
∆==defE 

   

(3) 

kde  β – úhel zatěžovací větve s vodorovnou              
rovinou - [0] 

∆σ – napětí v hornině od zatížení [MPa] 
∆εc – celková poměrná deformace [-] 
Edef  – modul přetvárnosti [MPa] 

 

 

2.2.3 Modul pružnosti E [MPa] 
Při stanovení modulu pružnosti se uvažuje případ, kdy platí Hookeov zákon 
a hornina je jednoose plynule odlehčována (obrázek č. 1).  

Modul pružnosti je dán vztahem: 

[ ]MPatg
pε

σα
∆
∆==E 

       

(4) 

kde  α – úhel odlehčovací větve s vodorovnou rovinou [0] 
∆σ – napětí v hornině od zatížení [MPa] 
∆εp – poměrná pružná deformace [-] 
E – modul pružnosti [MPa] 
 
 

Obrázek č. 1 Graf pro stanovení 
modulu přetvárnosti  

α 

β 
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Modul pružnosti se používá pro výpočet modulu pružnosti ve smyku, který 
se nezískává přímým měřením, ale výpočtem: 

[ ]MPaG γτ . =
        

(5) 

kde  G – modul pružnosti ve smyku [MPa] 
γ – úhlové přetvoření [-] 
τ – tečnové napětí [MPa] 

[ ]MPa
E

)1(2
G

µ+
=

        

(6) 

kde  G – modul pružnosti ve smyku [MPa] 
Ε – Modul pružnosti [MPa] 
µ  – Poissonovo číslo [-] 

 

2.2.4 Soudržnost efektivní c ef [kPa], úhel vnit řního t ření efektivní ϕϕϕϕef [o] 
Efektivní hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření jsou charakterizovány 
stádiem, kdy vnější ztížení přenáší pouze zrna a pórové napětí je rovno 0. 

Charakteristikou zemin je rovnice přímky Mohrovy obálky (obrázek č. 2) : 

[ ]MPatgc ϕστ . +=
        

(7) 

kde  σ – normálové napětí v zemině [MPa] 
τ – tečné napětí v zemině [MPa] 
ϕ – úhel vnitřního tření zeminy [0] 
c – soudržnost zeminy [kPa] 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Obecné Mohrova 
obálka zemin 



Martin Dulák: Důležitost průzkumných štol pro realizaci tunelů 

 

2009  10 

 

Charakteristikou horniny bývá obecná parabola Mohrovy obálky 
(obrázek č. 3): 

( )c
m k σστ +=           (8) 

kde  σ – normálové napětí v hornině [MPa] 
σc – normálové napětí v hornině – všesměrná tah [MPa] 

τm – tečné napětí v hornině [MPa] 
k,m – obecné konstanty paraboly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Poissonovo číslo µ [-] 
Udává poměr mezi pružnou deformací kolmo k zatížení a pružné 
deformace ve směru zatížení (obrázek č. 4) 

[ ]−
∆
∆

=
z

xy

ε
ε

µ
    

(9) 

kde ∆εxy – pružná deformace kolmo k 
zatížení [-] 
 ∆εz – pružná deformace ve směru 
zatížení [-] 

µ – Poissonovo číslo - [-] 

2.2.6  

 

 

 

Obrázek č. 4 Přetvárný diagram 
pro stanovení Poissonova čísla 

Obrázek č. 3 – Obecná Mohrova 
obálka hornin 
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2.3 Výšková úrove ň HPV, vydatnost, o čekávané p řítoky 
podzemní vody do díla 

Údaje týkající se podzemní vody jsou pro návrh podzemního díla jedny 

z nejdůležitějších. Určují: 

- výškové (směrové) vedení průzkumné štoly 

- statický návrh primárního a sekundárního ostění štoly 

- kvalitu materiálů tohoto ostění – zejména třídy použitých betonů 

- doplňující způsoby zajištění razících prací – injektáže, kontrolní předvrty, 

odvodňovací vrty, apod. 

- nutná opatření pro objekty na povrchu, které mohou být dotčeny 

poklesem hladiny podzemní vody (zajištění zástavby, náhrady či obnova 

zdrojů pitné vody apod.) 

Součástí projekčních podkladů nutných pro návrh průzkumné štoly musí být i 

údaje týkající se očekávaných přítoků vody do prostoru ražby, které musí být 

zohledněny kromě výše uvedených údajů i v návrhu čerpání podzemních vod, 

dimenzování přečišťovacích kaskád či návrhu místních čerpacích jímek.  

Pokud existuje nebezpečí možného výskytu podzemních dutin, kaveren či 

např. opuštěných podzemních prostor, je vhodné doplnit geologický průzkum i o 

některou z metod např. geofyzikálního průzkumu, který rozsah a umístění těchto 

prostor zmapuje a v projektovém řešení je možno uvést návrh sanace těchto dutin. 

2.4 Vrstevní geologický sled, foliace, výsledky kar otáže, 
seismický pr ůzkum 

Vrstevní geologický sled je nutný zejména pro výškový návrh průzkumné 

štoly. Zásadou je vždy omezit průchod tělesa štoly nesoudržnými či zvodnělými 

zónami a výškově umístit štolu v maximální možné míře do skalního podloží. 

Je vždy žádoucí, aby byly výsledky podrobného geologického a 

hydrogeologického průzkumu doplněny i o výsledky karotáže a z nich vyplývající 

údaje o foliaci, tzn. směru, sklonu a uložení vrstev skalního podloží. Nepříznivý 

úhel sklonu jednotlivých vrstev opět musí být zohledněn v návrhu příčného řezu 
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jednotlivých tříd NRTM a znamená v konečném důsledku např. zvýšený objem 

kotvení té či oné strany výrubu či čelby. 

Je nutné říci, že při každém návrhu průzkumné štoly musí být zpracován 

elaborát, týkající se vstupních údajů pro návrh trhacích prací a seismické kontroly. 

Tento návrh musí vždy zpracovat specialista zabývající se touto problematikou, 

protože výsledné řešení určuje rozsah izoseist a následnou dynamickou odezvu 

jednotlivých objektů na povrchu a z toho opět mohou vyplynout případné nutné 

zajišťovací práce. 

2.5 Výšková a sm ěrová poloha stávajících inženýrských sítí 

Tato problematika byla již částečně pojednána v předchozích kapitolách. 

Možné kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi se týkají zejména portálových a 

hloubených částí budoucího tunelu, ale musí být vyřešeny již při návrhu 

průzkumné štoly.  

Inženýrské sítě, jejichž polohu nelze při návrhu trasy průzkumné štoly 

respektovat, musí být přeloženy a toto řešení musí být projednáno a 

odsouhlaseno správci těchto sítí. V případě trasy štoly mimo portálové části se 

jedná pouze o hlubinně vedené inženýrské sítě (kanalizační štoly, hlubinné 

kolektory, apod.), trasa průzkumné štoly musí být těmto inženýrským sítím 

přizpůsobena a návrh štoly musí obsahovat i způsob sanace (nebo likvidace) 

těchto inženýrských sítí. 

2.6 Nadzemní objekty 

Tato kapitola se opět týká zejména portálových a hloubených částí 

budoucího tunelu. V každém případě však musí projekční návrh trasy průzkumné 

štoly obsahovat i návrh zajištění nadzemních objektů v tzv. poklesové zóně.  

Je nutné poznamenat, že povětšinou je nadloží průzkumné štoly dostatečné 

a vliv ražby na povrch malý, v řádech milimetrů. Přesto však v nadloží mohou být 

umístěny citlivé či důležité objekty (plynojemy, vodojemy, rozsáhlé trafostanice, 

objekty s vysoce citlivým zařízením a vybavením. Těmto vstupním podmínkám se 
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musí projekční řešení přizpůsobit a musí být odpovídajícím způsobem upraven 

návrh technologie razících či trhacích prací. 

2.7 Podzemní objekty 

Návrh trasy průzkumné štoly musí zohlednit – a povětšinou respektovat - 

polohu stávajících podzemních objektů (kabelových či kanalizačních komor, 

sklepních prostor, starých či opuštěných důlních chodeb a děl, popř. již 

identifikovaných podzemních dutin či kaveren).  

2.8 Prostorová koordinace 

Prostorová koordinace je jednou z nejdůležitějších částí směrového a 

výškového návrhu trasy průzkumné štoly. Pro odpovědný návrh trasy štoly je 

bezpodmínečně nutná znalost údajů o všech podzemních inženýrských sítích a 

objektech, stejně tak jako o sítích a objektech nadzemních. Jedině tak je možné 

se vyhnout případným možným střetům stanovisek návrhu trasy se stanovisky a 

požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí či majitelů objektů. 

3 ZDŮVODNĚNÍ NUTNOSTI POUŽITÍ PRŮZKUMNÉ 
ŠTOLY 

Pro posouzení nutnosti realizace průzkumných štol jsem si vybral dvě 

průzkumné štoly, které byly realizovány před zahájením stavebních prací na 

silničních tunelech. 

Jedná se o tyto průzkumné štoly: 

1 – průzkumná štola na stavbě silničního okruhu kolem Prahy, stavba 514 – 

Lahovice – Slivenec, dále jen průzkumná štola 514 

2 - průzkumné štoly na dálnici D8, stavba 0807/II Knínice-hraniční most, část 

G - tunel Panenská, dále jen průzkumné štoly-Panenská.  

 

 



Martin Dulák: Důležitost průzkumných štol pro realizaci tunelů 

 

2009  14 

 

3.1 Nedostate čná geologická prozkoumanost území 

3.1.1 Průzkumná štola 514 

Vstupním údajem pro návrh tunelových trub stavby 514 byl předpoklad ražby 

v ordovických a silurských horninách, tektonicky porušených a prostoupených 

zlomovými a vrásovými poruchami. Četné zlomy byly předpokládány různých 

směrech. 

Tektonické poruchy v trase tunelů byly kvantitativně i kvalitativně upřesněny 

při ražbě průzkumné štoly v ose kaloty třípruhového tunelu. 

3.1.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu 

dálnice D0807/II část Knínice-st. hranice bylo v roce 1997 zpracováno technické 

posouzení nově navržené varianty A a původní trasy tunelu Panenská. 

Z výsledků závěrečné zprávy tohoto posouzení vyplynulo upozornění na 

hydrogeologické a geotechnické problémy v původní trase tunelu Panenská. Tyto 

problémy bylo možné zařadit do dvou okruhů: 

1. Původní trasa tunelu Panenská byla navržena v prostředí, které je silně 

porušeno několika příčnými zlomy, souvisejícími s celkovou 

problematikou krušnohorské zlomové linie. Předkvartérní skalní podklad, 

který je tvořen muskovit-biotitickými ortorulami je značně lateriticky 

zvětrán, místy až do hloubky 15-20 m. Tento charakter hornin byl zjištěn 

v prostoru severního i jižního portálu. Geofyzikálním měřením byly tyto 

zóny zjištěny i v některých úsecích vlastní tunelové trouby. Předpokládá 

se, že tyto poruchové linie budou extrémně zvodnělé. 

2. Původní trasa tunelu Panenská na obou portálech byla navržena s velmi 

dlouhými portálovými zářezy, u severního portálu v kombinaci s nízkými 

násypy, kde celý tento zářezový komplex probíhal napříč pramenní 

oblastí Petrovického potoka a bylo velmi pravděpodobné, že zde bude 

působit jako dokonalý drenážní systém. 
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Na základě těchto dvou problematik bylo navrženo upravené vedení trasy 

tunelu Panenská. V první fázi prací byl zpracován kvalifikovaný odhad technické 

inženýrskogeologické a hydrogeologické problematiky.            [11] 

Výše uvedená problematika se týkala hlavně portálových částí. Jinak se 

z hlediska ražeb očekávaly příznivé geologické poměry. 

Za účelem ověření geotechnických a hydrogeologických poměrů v oblastech 

obou portálů bylo rozhodnuto o realizaci průzkumných štol v délce vždy 150 m. 

3.2 Geologické a hydrogeologické sondy 

3.2.1 Průzkumná štola 514 

Hydrogeologické poměry byly z hlediska ražeb tunelů očekávány poměrně 

příznivé, se zvodní vázánou na puklinový kolektor ve zvětralých zónách skalního 

podloží a s vydatností přítoků na čele výrubu řádově desetin l.s-1 až 3 l.s-1 (ve 

zvodnělých tektonických poruchách). 

Tyto údaje byly před zahájením ražby obou tunelů ověřeny ražbou 

průzkumné štoly.                  [3] 

3.2.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Jižní portál: 

Budoucí tunely a prostor v předportálí se nacházely pod úrovní maximálních 

hladin podzemních vod. V příportálovém úseku přítoky vod do výkopů závisely na 

množství atmosférických srážek. Navíc se očekávaly zvýšené přítoky do díla 

v úsecích výrazných tektonických poruch. Tektonický směr SSZ – JJV vytvářely 

bariéru pro proudění podzemních vod a tato skutečnost byla potvrzena šikmým 

vrtem, kdy ze zvodnělého pásma v počáteční fázi byl přetok cca 5 l.s-1. Tento 

přetok postupně klesl na 0,3-0,5 l.s-1 a v suchém období zcela zanikl. Přítok do 

této poruchové zóny nepřesahoval běžně řádově desetiny litru za sekundu, ale 

v maximech v době tání mohl dosáhovat až 10 l.s-1. Z hlediska přítoků do 

budoucího tunelu a tedy i do stavební jámy v předportálí se předpokládalo, že 

v případě vysokých stavů hladin podzemních vod mohou vydatnosti po proražení 

této bariéry dosáhnout i řádově X.102.m3.s-1. 
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Velmi důležité bylo okamžité naplnění horninového prostředí vodou, které 

záviselo zejména na ročním období. Nejvyšší byl po tání sněhu a postupně klesal 

až obvykle do konce září. Vzhledem k malé hloubce hladin podzemních vod byly 

zásoby podzemních vod doplněny i v průběhu letní sezóny. Vzhledem k položení 

trasy, která přetíná příčně proud podzemní vody, tvořilo nepropustné těleso tunelu 

a přilehlého zářezu překážku odtoku a mělo vzdouvací efekt, se kterým bylo nutné 

počítat při odvodnění. 

Vydatnost přítoků vod vázaných na další puklinové systémy byly 

předpokládány v řádu jednotek l.s-1. 

Tyto údaje měla před zahájením ražby obou tunelových trub ověřit ražba 

průzkumné štoly na jižním portálu. 

 V severním příportálovém úseku se budou vyskytovat zeminy charakteru 

písčitých, měkkých jílů a jílovitých hlín o mocnosti 1,0-1,6 m. 

Severní portál: 

Průzkum potvrdil blízkost báze křídy pokrývající vrchol Panenské a to 

cenomanské pískovce s hladinou podzemní vody mezi 4 a 5 m pod terénem, v 

podloží s lateritizovanou ortorulou tvoří odloučenou kru s bází o více než 15 m 

níže. I když vrtným a geofyzikálním průzkumem bylo zjištěno, že křídové pískovce 

nezasahují do profilu tunelů nelze vyloučit možnost dotace podzemních vod po 

otevřených puklinách z tohoto rezervoáru do díla. Výskyt dalších tří křídových ker 

komplikuje hydrogeologickou funkci této struktury. Předpokládalo se, že přítoky 

budou soustředěny do několika zón s poměrně velkou vydatností. Určení těchto 

zón na základě dosavadních metodik průzkumu nebylo možné. 

 Další přítoky do díla se předpokládaly podél tektonických poruch o 

vydatnosti v řádu jednotek l.s-1.  

 Podzemní vody se v tomto území odvodňují k místní erozivní bázi, kterou 

tvoří pravobřežní přítok Petrovického potoka. 

Vzhledem ke komplikovanosti hydrogeologické struktury bylo stanovení 

přítoků do tunelového tělesa při ražbě velmi obtížné. Základním problémem byla 

nehomogenita krystalinického podloží a tektonická komplikovanost okraje křídové 
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plošiny. Předpokládalo se, že přítoky budou soustředěny do několika zón 

s poměrně velkou vydatností. Tyto přítoky mohly podstatně ovlivnit razicí práce. 

Pro zpřesnění informací o této problematice byly z obou portálů (jih i sever) 

prováděny průzkumné geologické štoly. 

Vzhledem k očekávaným velkým přítokům podzemních vod bylo doporučeno 

realizovat bezpečnostní předvrty, které odvedou část podzemní vody. 

V horninovém masivu se nepředpokládalo vyvinutí souvislého horizontu 

hladiny podzemní vody. Počítalo se jen se zvýšenými přítoky vody v místech 

výrazných tektonických poruch. Podobná situaci jako na jižním portálu se 

očekávala i portálu na severním.            [7], [9], [10] 

3.3 Možná p řítomnost svážných ploch v zájmovém území 

3.3.1 Průzkumná štola 514 

Geologické poměry v trase obou ražených tunelů byly pro velkou 

různorodost považovány za složité a zejména v příportálových úsecích tunelů za 

nepříznivé. Úsek ražených tunelů byl rozdělen do deseti kvazihomogenních celků, 

reagujících na předpokládané geologické prostředí.  

Svážné plochy se však v zájmovém území ražené průzkumné štoly 

neočekávaly. 

3.3.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Geologické poměry v trase obou ražených tunelů byly dle geologického 

průzkumu příznivé. Předpokládalo se s rozdělením do osmi kvazihomogenních 

celků, s výskytem hornin různé kvality. Geotechnický a hydrogeologický průzkum 

potvrdil nepříznivé podmínky jen v příportálových úsecích ražené části tunelů. 

Svážné plochy se však v zájmovém území ražené průzkumné štoly 

neočekávaly.                  [10] 
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3.4 Povrchové výv ěry podzemních vod 

3.4.1 Průzkumná štola 514 

Jak již bylo výše uvedeno, hydrogeologické poměry byly očekávány 

z hlediska ražeb poměrně příznivé. Celá trasa průzkumné štoly (a následně pak 

ražených tunelů) se ale nacházela pod hladinou podzemní vody, kdy její hladina 

kopíruje zhruba povrch terénu. 

Vydatnost přítoků na čele výrubu se pohybovala od 0,1 l.s-1 až po 3 l.s-1  ve 

zvodnělých tektonických poruchách. Byla očekávána mírná až střední agresivita 

prostředí a podzemních vod. 

3.4.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Hydrogeologické poměry byly očekávány z hlediska ražeb poměrně příznivé. 

Jen v portálových částech, jak bylo již uvedeno, byly předpokládány zhoršené 

podmínky s možností velkých přítoků v případě zastižení zvodněných zón.  

Nepředpokládala se zvýšená agresivita prostředí a podzemních vod. 

3.5 Možnost částečné nestability portál ů 

3.5.1 Průzkumná štola 514 

Geologické poměry v trase obou ražených tunelů byly pro velkou 

různorodost považovány za složité a zejména v příportálových úsecích tunelů za 

nepříznivé. 

Tyto očekávané nepříznivé podmínky byly zohledněny v jednotlivých 

kvazihomegenních celcích, kdy byly příportálové úseky zajištěny vždy kotvami a 

deštníkem z mikropilot, výrub byl případně členěn i svisle a byla realizována 

spodní klenba.                 [3] 

3.5.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Geologické poměry v portálových částech byly předpokládány složité, 

přičemž tyto očekávané nepříznivé podmínky byly zohledněny při zajištění 

portálových úseků vždy kotvami a deštníkem z mikropilot, výrub byl členěn jen 

horizontálně. V úseku prvních dvaceti metrů byla realizovaná spodní klenba. 
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3.6 Kolísavá úrove ň hladiny podzemní vody 

3.6.1 Průzkumná štola 514 

Očekávaný průběh hladiny podzemní vody kopírovala zhruba povrch terénu 

a nebyl předpoklad jejího kolísání. 

Byla však očekávána kolísavá vydatnost přítoků podzemní vody, přičemž 

nejvydatnější přítoky byly předpokládány při zastižení zvodnělých tektonických 

poruch. 

3.6.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Z pohledu hydrogeologického průzkumu bylo v místě portálů předpokládáno 

kolísání přítoků vod, které byly ovlivněny klimatickými podmínkami. 

4 NÁVRH PRŮZKUMNÉ ŠTOLY 

4.1 Návrh sm ěrového a výškového vedení štoly 

4.1.1 Průzkumná štola 514 

Směrové poměry:  

Štola začíná od Radotínského portálu krátce v části přechodnice a pak 

přímou, následuje přechodnice dl.120,00 m do levého oblouku o poloměru 

R=630,00m a zpět přechodnicí opět dl.120,00 m navazuje krátká přímá až k 

Sliveneckému portálu.  

Sklonové poměry:  

Základní sklon štoly je 3,894 % a ten je v úsecích změny klopení vozovky 

mírně snížen nebo zvýšen. Sklon za raženým portálem Slivenec budoucích tunelů 

je 13,81 % (zakružovací oblouk v lomu R=100 m) a po 19 m, kde štola končí 

portálem, navazuje sjízdná rampa ze stavebního dvora klesáním 15 %.         [3] 

Niveleta průzkumné štoly je  +3,31 m nad niveletou budoucí tunelové trouby.  

4.1.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Průzkumná štola – jižní portál: 
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Směrově je průzkumná štola realizovaná v budoucí trase pravého 

tunelového tubusu, tzn. v přechodnici o parametrech přechodnice A=780,110 a 

délky L=207,434 m.  

Výškově je průzkumná štola vedena +2,75 m nad niveletou budoucí 

komunikace pravého tubusu tunelu. Podélný sklon je proměnný 4,025 % - 3,726%. 

Průzkumná štola – severní portál: 

Směrově je průzkumná štola realizovaná v budoucí trase levého tunelového 

tubusu, tzn. v přechodnici o parametrech přechodnice A=491,537 a délky 

L=207,434 m.  

Výškově je štola vedena +2,75 m nad niveletou budoucí komunikace levého 

tubusu tunelu. Podélný sklon je proměnný 3,170 % - 2,299 %.          [8] 

4.2 Návrh primárního ost ění štoly  

4.2.1 Průzkumná štola 514 

Světlý průřez průzkumné štoly je 21,92 m2, teoretický výrub má plochu 

24,69 m2.  

Ražba přístupové i průzkumné štoly byla prováděna podle zásad Nové 

rakouské tunelovací metody NRTM, v tomto případě TT 3 až TT 5b. Stěny 

primárního ostění průzkumné štoly byly prováděny ze stříkaného vyztuženého 

betonu s teoretickou tloušťkou 150 mm. V případě neočekávaného zastižení velmi 

nepříznivých horninových poměrů se zvýšila tloušťka o 50 mm (max. 100 mm) 

směrem do profilu štoly. Dno průzkumné štoly (se světlou šířkou 3,60 m) v 

pevných horninách betonové o tl. 150 mm se zabudovaným odvodňovacím 

žlabem u levé opěry štoly. V porušených horninách pak byla navržena spodní 

klenba. 

V závislosti na jednotlivých navržených typech výztuže štoly, odpovídajících 

třídám NRTM, byl návrh primární ostění štoly dále doplněn o SN svorníky délky   

3-4 m v bocích a klenbě štoly, jakož i o předháněné ocelové jehly, které však byly 

používány pouze v případě potřeby.  
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V trase průzkumné štoly bylo navrženo celkem sedm výhyben ve vzdálenosti 

po cca 150 m, v těchto výhybnách jsou šířka stropní klenby a zejména dno výrubu 

výrazně rozšířeny tak, aby do výhybny bylo možno odstavit jeden z mechanizmů a 

druhým mechanizmem bylo možno jej bezpečně objet.           [3] 

4.2.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Světlý průřez průzkumných štol je 19,35 m2, teoretický výrub má plochu 

22,57 m2.  

Příčný řez měl tvar lichoběžníkový s délkou základny 3,20 m. Tvar klenby 

průzkumné štoly je shodný s tvarem budoucího výrubu tunelu v šířce cca        

3,60-3,80m. Výška průzkumné štoly byla 3,20 m. 

Ražba přístupové (severní portál) i průzkumných štol byla prováděna podle 

zásad Nové rakouské tunelovací metody NRTM, v tomto případě vystrojovací třídy 

A, B, C a C-kalota. Stěny primárního ostění průzkumné štoly byly prováděny ze 

stříkaného vyztuženého betonu s teoretickou tloušťkou pro jednotlivé vystrojovací 

třídy A-100 mm, B-200 mm, C a c-kalota-250 mm. Dno průzkumné štoly (se 

světlou šířkou 3,20m) v pevných horninách bude betonové o tloušťce 150mm se 

zabudovaným odvodňovacím žlabem ve středu štoly. V případě špatných 

geologických podmínek bude betonové dno tl. 200-300mm. 

V závislosti na jednotlivých navržených typech výztuže štoly, odpovídajících 

třídám NRTM, byl návrh primární ostění štoly dále doplněn o hydraulicky upínané 

svorníky typu Boltex dl. 3m, ve vystrojovací třídě C-kalota dl. 6m v bocích a klenbě 

štoly, jakož i o předháněné ocelové jehly, které však byly používány pouze 

v případě potřeby. 

V trase průzkumných štoly bylo navrženo rozšíření ve tvaru kaloty budoucího 

tunelu.  

V rámci průzkumné štoly byly prováděny průzkumné a monitorovací práce.  

Ve vrtech z povrchu byla osazena měřidla pórových tlaků a extenzometry. 

V malojádrových vrtech v podzemí se prováděly presiometrické zkoušky. 
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Déle v průběhu výstavby bylo prováděno konvergenční měření, nivelace 

povrchu, měření tlakových poměrů na rozhraní primárního ostění a výrubu, měření 

napětí ve stříkaném betonu.               [8] 

4.3 Určení délkového rozsahu pr ůzkumné štoly 

4.3.1 Průzkumná štola 514 

Průzkumná štola byla řešena jako stropní štola v třípruhovém tunelu a má 

délku 1313,0 m. Navržena byla v třípruhové (levé) tunelové troubě v celé délce 

raženého tunelu.                 [3] 

4.3.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Průzkumné štoly byly navrženy jako stropní štoly budoucích tubusů tunelu. 

S ohledem na již výše uvedené údaje o předpokladech zhoršených úseků jen 

v místech portálů, bylo rozhodnuto, že průzkumné štoly se provedou jen v rozsahu 

150 m od portálu. Na jižním portálu byla provedena průzkumná štola v budoucí 

trase pravého tunelového tubusu a štola na severním portálu v místě budoucí 

trasy levého tunelového tubusu.                [8] 

4.4 Umíst ění příčného řezu štoly v p říčném řezu budoucího 
tunelu 

4.4.1 Průzkumná štola 514 

V základních stupních projektové dokumentace (DÚR, úvod DSP) navržena 

průzkumná štola s polohou uprostřed kaloty třípruhového tunelu s výrubem klenby 

štoly umístěným pod výrubem budoucího výrubu tunelu. Záměrem návrhu zřejmě 

bylo, aby narušení horniny za rubem štoly nedosahovalo k líci výrubu tunelu. 

Taková poloha minimálně ovlivní další průběh ražeb tunelů, avšak také jen 

minimálně může přispět k ulehčení při další ražbě tunelu, když dno štoly bylo 

navrženo nejméně 1m nad předpokládaným dnem přístropí. 

Do návrhu dalších stupňů PD byla již zapracována nová poloha průzkumné 

štoly stejně tak, jako její zvětšený průřez (světlý průřez průzkumné štoly je 

21,92 m2, teoretický výrub má plochu 24,69 m2.  
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Poloha a tvar průzkumné štoly byly voleny tak, aby primární ostění štoly v 

klenbě svým lícem kopírovalo rub primárního ostění průřezu tunelu zvětšeného o 

100 mm oproti teoretickému profilu. Primární ostění štoly leží svou tloušťkou     

150 mm nad teoretickým výrubem primárního ostění budoucího tunelu. Dno 

průzkumné štoly je voleno v úrovni předpokládaného dna kaloty třípruhového 

tunelu. Výška štoly je optimální pro nasazení výkonné mechanizace a její 

optimální pracovní dosah v čelbě (viz. obrázek č.5.). 

Štola byla navržena tak, aby při ražbě kaloty tunelu svým primárním ostěním 

působila jako obrovská prostorová kotva, která současně výrazně zmenší čelo 

výrubu tak, že čelo kaloty bude vždy bezpečně stabilní zpravidla bez jakýchkoliv 

dalších opatření. Tím štola nezhorší podmínky pro vlastní ražbu třípruhového 

tunelu, ale naopak výrazně přispěje k bezpečnosti jeho ražby.          [3] 

 

Obrázek č. 5 Umístění štoly průřezu tunelu – průzkumná štola 514 
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4.4.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Poloha a tvar průzkumné štoly byly voleny tak, aby primární ostění štoly v 

klenbě svým lícem kopírovalo rub primárního ostění průřezu tunelu, zvětšeného o 

100 mm oproti teoretickému profilu. Primární ostění štoly leží svou tloušťkou 150-

250 mm nad teoretickým výrubem primárního ostění budoucího tunelu. Výška 

štoly je optimální pro nasazení výkonné mechanizace a její optimální pracovní 

dosah v čelbě. 

Štola byla navržena tak, aby při ražbě kaloty tunelu svým primárním ostěním 

působila jako obrovská prostorová kotva, která současně výrazně zmenší čelo 

výrubu tak, že čelo kaloty bude vždy bezpečně stabilní zpravidla bez jakýchkoliv 

dalších opatření. Tím štola nezhorší podmínky pro vlastní ražbu příportálových 

částí, ale naopak výrazně přispěje k bezpečnosti ražby (viz. obrázek č.6.).        [8] 

 

Obrázek č. 6 Umístění štoly průřezu tunelu – průzkumné štoly Panenská 
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5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PO PROVEDENÍ RAŽENÉ 
ŠTOLY 

5.1 Vyhodnocení geotechnických parametr ů 

Průzkumné štoly jsou významnou součástí podrobného geologického 

průzkumu, který upřesní a doplní údaje o fyzikálních a mechanických 

charakteristikách horninového prostředí a ověřuje jeho chování při ražbě.  

Získané výsledky pak byly využity 

- při návrhu a posouzení primárního i trvalého ostění tunelu 

- při návrhu technologického postupu 

- při umístění ražených portálů tunelů. 

5.2 Zákres vrstevního geologického sledu do podélné ho profilu 
štoly v četně úklonu jednotlivých vrstev 

5.2.1 Průzkumná štola 514 

Po vyražení průzkumné štoly vypracovaly společnosti SG geotechnika a 

PUDIS  nové podélné profily, kde byly zakresleny: 

- jednotlivé realizované technologické třídy (NRTM) 

- jednotlivé horninové typy 

- kvazihomogenní úseky 

- hodnocení RMR, QTS, RQD a další parametry 

Ukázka možného grafického znázornění je v přílohách č.1,.2. a 3. 

Následně tyto údaje byly graficky porovnány se vstupními údaji dokumentace 

pro stavební povolení. 

5.2.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Po vyražení průzkumných štol vypracovaly společnosti SG geotechnika a 

Arenal  nové podélné profily, kde byly zakresleny: 

- jednotlivé realizované technologické třídy (NRTM) 

- jednotlivé horninové typy 
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- kvazihomogenní úseky 

- hodnocení RMR, QTS, RQD a další parametry 

Ukázka možného grafického znázornění je v příloze č.1. 

Parametry byly porovnány se vstupními hodnotami z předběžného 

geologického průzkumu, které sloužily k návrhu vlastních průzkumných štol. 

5.3 Úrovn ě hladiny podzemní vody a její vliv na ražby 

5.3.1 Průzkumná štola 514 

Hydrogeologický průzkum předpokládal přítomnost dvou kolektorů podzemní 

vody: 

- povrchového – vázaného na kvartérní sedimenty 

- puklinového – nacházejícího se v ordovických a silurských horninách 

Ražbou štoly se výrazně projevil vliv drénování masivu v rozsahu výrazně 

převyšujícím předpoklady dané zákresem úrovně hladiny podzemní vody 

v geologických podélných profilech.  Bylo prokázáno, že zdroje podzemní vody 

(studně) komunikovaly s hlubšími puklinovými kolektory a dosah ovlivnění byl 

mnohem větší, než bylo předpokládáno. Jako důsledek snížení hladiny podzemní 

vody (dále jen HPV) bylo zajištěno provizorní zásobování vodou několika trvale 

obydlených objektů, které užívaly vodu ze studní, a dále pak bylo vybudováno 

trvalé zásobování vodou oblasti, která byla postižena poklesem hladiny podzemní 

vody pod úroveň dna studní. Tím byl vyřešen důsledek trvalého ovlivnění HPV 

v oblasti ještě před zahájením ražby „velkého“ tunelu.       [4], [5] 

5.3.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Hydrogeologický průzkum průzkumných štol upřesnil hydrogeologické 

poměry v příportálových úsecích tunelu.  

U severního portálu se předpokládala kra křídových sedimentů, které 

průzkumná štola nezastihla. Nebylo tedy možné zjistit vliv podzemních vod, které 

jsou vázány v této kře, na stavbu tunelu (při ražbě tunelu se tento předpoklad 

nepotvrdil). 
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Rychlost proudění podzemních vod byla v tomto případě limitovaná 

hloubkovým zvětráním horniny laterického charakteru. Produkty tohoto zvětrání 

vyplňují pukliny a omezují tím proudění podzemních vod. 

U jižního portálu se nacházelo rozpukané prostředí s vymytými puklinami. Ze 

sledování v průběhu výstavby průzkumné štoly jih byla zjištěna malá kapacita 

horninového prostředí akumulovat podzemní vody. V kombinaci se sklonem 

terénu v portálové části ražby docházelo k rychlému naplnění a také vyprázdnění 

podzemních vod vázané na zónu otevřených puklin. Proto byl předpokládán 

zvýšený přítok vody do tunelu v období velkých srážek vody a tání sněhu. Při 

výstavbě průzkumné štoly došlo k silným srážkám a přítoky do štoly se 

pohybovaly kolem 5l.s-1.                [9] 

5.4 Vyhodnocení geologických zákres ů jednotlivých čeleb 

Během a posléze i po dokončení ražby štoly bylo provedeno závěrečné 

geotechnické vyhodnocení čeleb štoly a současně byl proveden návrh 

technologických tříd NRTM pro tunely.  

Vyhodnocení bylo provedeno na základě těchto vstupních parametrů: 

- litologie 

- vzdálenost diskontinuit 

- charakter ploch diskontinuit 

- orientace diskontinuit 

- anizotropie 

Jednotlivé čelby byly statisticky zpracovány a pro jednotlivé horniny byly 

stanoveny přetvárné a pevnostní charakteristiky. Výsledkem zpracování získaných 

dat pak bylo určení charakteristických horninových prvků (RMT – rock mass type) 

– RMT 1 až RMT 12 strukturně stabilitní analýza a stanovení typu chování 

horninového masivu (BT – behavior type). 

Pro názornost, jakým způsobem jsou zpracovávány jednotlivé čelby ražeb 

průzkumných štol, jsem vybral čelbu č.86 z průzkumné štoly na stavbě 514. Na 

obrázku č.7 je fotografie čelby a na obrázku č.8 je grafické zpracování této čelby. 
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Stejným způsobem bylo postupováno i při dokumentaci čeleb průzkumných štol 

tunelu Panenská. 

 

Obrázek č. 7 Fotografie čelby průzkumné štoly 
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Obrázek č. 8 Grafická dokumentace čelby (Obrázek č.7) 
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6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ RAŽBY PRŮZKUMNÉ 
ŠTOLY SE VSTUPNÍMI ÚDAJI PRO NÁVRH 
RAŽENÉHO TUNELU 

6.1 Porovnání a p řípadná korekce vstupních dat 

6.1.1 Průzkumná štola 514 

Vzhledem k tomu, že v případě stavby 514 byla vyražena štola v celé délce, 

byl vytvořen prostor pro porovnání vstupních dat mezi předpoklady danými 

předchozím stupněm PD a realizovanou štolou.  

Závěry z provedených analýz byly shrnuty takto: 

- hlavním strukturním prvkem v celé délce ražby „velkého“ tunelu budou 

vrstevní plochy s příznivou orientací v případě dovrchní ražby. Pro úpadní 

ražbu se bude jednat o orientaci nepříznivou, v případě použití vhodné 

technologie, „podmínečně nepříznivou“. 

- horninový masiv je tvořen pevnými, avšak silně rozpukanými horninami. 

Základním prvkem ovlivňujícím stabilitu v tom kterém místě jsou 

diskontinuity – jejich hustota a průběžnost. Vlastní pevnost horniny 

stabilitu příliš neovlivňuje. 

- z projekce kritických bloků do důlního díla byly stanoveny základní typy 

eventuelních kritických bloků              [5] 

6.1.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Průzkumné štoly byly provedeny v délkách 150,00 m a tím nebylo možné 

porovnat použité parametry horninového masivu s parametry z předchozích 

stupňů projektové dokumentace. Pro vlastní návrh štol byly použity hodnoty 

v horší hladině. Při vlastní ražbě průzkumných štol se tyto předpoklady 

nepotvrdily, proto pro vlastní návrh ražeb tunelu se použily hodnoty optimističtější. 

To v konečném důsledku vedlo k tomu, že návrh délek ražeb v jednotlivých 

technologických třídách předpokládal lepší podmínky, než potom byly ve 

skutečnosti zastiženy. 
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6.2 Úprava sm ěrového a výškového vedení trasy 

6.2.1 Průzkumná štola 514 

Vzhledem k tomu, že v případě stavby 514 byla vyražena štola v celé délce, 

byl vytvořen prostor pro vypovídající porovnání vstupních dat mezi předpoklady 

danými předchozím stupněm PD a realizovanou štolou. Tyto závěry byly podrobně 

zpracovány zejména v elaborátu „ Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 514 

Lahovice – Slivenec, Supervize ražby štoly – Závěrečná zpráva, duben 2005“ 

(zadavatel ŘSD České republiky, zpracovatel: D2 consult Prague, Consulting 

engineers). 

6.2.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Trasa v případě vedení dálnice D8 byla provedena již na základě 

předběžného geologického průzkumu. Průzkumné štoly, v rámci podrobného 

geologického průzkumu, měly potvrdit či upravit vstupní údaje pro projektovou 

dokumentaci ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele. Závěrečné 

vyhodnocení průzkumných štol nebylo při zpracování projektové dokumentace 

ještě zcela provedeno, proto v projektové dokumentaci byly použity jen předběžné 

výsledky, které částečně umožnily zpřesnit rozvržení technologických tříd NRTM 

pro ražbu tunelu Panenská.               [9] 

6.3 Úprava návrhu primárního a sekundárního ost ění raženého 
tunelu 

6.3.1 Průzkumná štola 514 

V průběhu příprav a realizace ražeb „velkých“ tunelů došlo k několika 

úpravám a změnám, které však nepřekročily standardní úpravy ražby prováděné 

NRTM. Byla zavedena třída NRTM 5c (zajištění tunelu se spodní klenbou 

v kalotě), která byla použita u lochkovského portálu, před výhybnou č. 1 a u 

dvoupruhového tunelu v délce 25 m v oblasti potenciálně ovlivňující sedání na 

povrchu v oblasti zástavby. Předpokládané a skutečné rozložení technologických 

tříd v třípruhovém tunelu bylo do značné míry podobné (NRTM 3 – 317 x 428 m, 

NRTM 4 - 659 x 685 m, NRTM 5a - 218 x 66 m, NRTM 5b – 86 x 80 m, NRTM 5C 

20,1 x 42 m).                  [5] 
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6.3.2 Průzkumné štoly-Panenská 

Jak jsem již výše uvedl, dokumentace pro výběr zhotovitele byla navržena na 

průběžné výsledky z realizace průzkumných štol. Bylo upřesněno rozvržení 

technologických tříd v celé délce ražených částí tubusů tunelu. 

Vzhledem k tomu, že průběžné výsledky z průzkumu bylo možné využít pro 

návrh primárního ostění a sekundární ostění tunelu, nebylo nutné zásadním 

způsobem měnit tloušťky a výztuže v jednotlivých technologických třídách NRTM. 

Zásadním způsobem navržená délka průzkumné štoly ovlivnila rozvržení 

jednotlivých technologických tříd v podélném řezu tubusů. V následné tabulce je 

přehledně zpracovaný vývoj návrhu rozvržení technologických tříd v celkových 

délkách použití jednotlivých technologických tříd – viz. tabulka č.1.      [8], [9] 

Tabulka č. 1. Rozvržení TT pro tunel Panenská 

Stupeň 

PD 

Technologická třída NRTM [m] 

1 2.1 2.2 3 

LTT PTT LTT PTT LTT PTT LTT PTT 

DZS 264,0 264,0 132,0 132,0 157,0 155,5 1209,5 1204,7 

RDS 105,0 93,1 200,0 186,1 145,0 130,6 1051,0 1106,0 

Realizace 0,0 0,0 804,2 833,3 225,5 172,0 591,6 562,2 

stupeň 

PD 

4.1 4.2 5.1 5.2 

LTT PTT LTT PTT LTT PTT LTT PTT 

DZS 177,0 170,2     27,3 25,6 27,4 25,6 

RDS 359,4 350,0 110,9 90,5 22,8 21,4 0,0 0,0 

Realizace 282,4 351,4 63,8 53,4 26,6 5,3 0,0 0,0 

Tabulka č. 2 – Cenové porovnání TT pro tunel Panenská 

Stupeň 

PD 

Investorská cena technologická třída NRTM [mil Kč] 

1 2.1 2.2 3 

LTT PTT LTT PTT LTT PTT LTT PTT 

DZS 58,5 58,5 44,3 44,3 58,9 58,3 509,5 507,5 

RDS 23,3 20,6 67,1 62,5 54,4 49,0 442,7 465,9 

Realizace 0,0 0,0 269,9 279,7 84,6 64,5 249,2 236,8 

Stupeň 

PD 

4.1 4.2 5.1 5.2 

LTT PTT LTT PTT LTT PTT LTT PTT 

DZS 125,6 120,8 0,0 0,0 19,5 18,3 21,5 20,1 

RDS 255,0 248,3 79,2 64,6 17,9 16,8 0,0 0,0 

Realizace 200,4 249,4 45,6 38,1 20,9 4,2 0,0 0,0 
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Tabulka č.3 – Rekapitulace ceny v jednotlivých stupních PD pro tunel Panenská 

stupeň 

PD 
Rekapitulace 

[mil Kč] 

      DZS 1665,5 

      RDS 1867,4 

      Realizace 1743,2 

      
Z porovnání jednotlivých návrhů technologických tříd ražeb NRTM a jejich 

cen (viz. tabulky č.2. a 3.) je vidět, že výkaz výměr pro stavbu tunelu Panenská 

v zadávací dokumentaci je o cca 78 mil Kč nižší, než byla skutečná cena ražeb 

vlastního tunelu.  

Navýšení došlo z důvodu neúplných podkladů z realizace průzkumných štol 

pro danou stavbu a tím špatnou rozvahu rozvržení technologických tříd v celé 

délce ražeb tunelu. Jak bylo již uvedeno, průzkumné štoly pro tunel Panenská se 

prováděly jen v délce 150,00 m a to pro přesnější návrh použití jednotlivých 

technologický tříd NRTM není vhodné. 

ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo jednak obhájit účelnost návrhu průzkumných štol a 

zhodnotit výhody, případné nevýhody, jejich realizace.  

Pokusíme se shrnout nejprve jejich výhody: 

a) ražená průzkumná štola má nezastupitelnou „průzkumnou„ funkci, jak již 

vyplývá z jejího názvu 

b) přinese zadavateli zkušenost s problémy spojenými s ražbou, byť v 

menším rozsahu, na druhé straně však ve shodné lokalitě 

c) ražba štoly upřesní očekávané vlivy ražby „velkého“ tunelu na okolí    

d) možnost vybudování systému sledování vlivů stavby na obyvatele a 

zástavbu 

e) slouží jako vzduchotechnická, úniková a nástupní chodba v případě 

mimořádné události 

f) slouží jako možná zásobovací cesta 

g) umožňuje v předstihu před ražbou osadit kotvy ve vrcholu klenby 
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h) umožňuje realizaci nutných předstihových opatření v místech 

poruchových zón, neočekávaných výronů podzemní vody či jiných 

abnormalit, které byly průzkumnou štolou ověřeny 

i) případě potřeby lze zabudovat do vrcholu štoly tzv. „korunový nosník“ – 

zesílená část vrchní klenby raženého tunelu. 

j) umožňuje ověřit a případně upřesnit postupy ražby podle NRTM lze 

očekávat, že technologický postup ražby velkého tunelu bude v podstatě 

shodný a zkušeností z ražby menšího průřezu štoly budou přeneseny na 

větší průřez kaloty tunelu.  

k) umožňuje odvodnění výrubu kaloty při úpadní ražbě 

l) umožňuje dodavateli razících prací vybudovat v předstihu zařízení 

staveniště 

m) její realizace slouží jako jakýsi „barometr“ ke zjištění odezvy veřejnosti na 

zahájení razících prací 

n) možnost provedení některých kompenzací a náhradních opatření - 

vybudování vodovodu v případě ztráty vody ve studních, statické zajištění 

(táhla) některých objektů apod. 

K nevýhodám, které jsou v souvislosti s realizací průzkumných štol uváděny, 

patří zejména: 

a) Investiční náročnost je hlavním argumentem s tím, že realizaci 

průzkumné štoly lze nahradit archivními sondami a odborným 

stanoviskem specialisty geologa a hydrogeologa čímž by nedošlo k 

navýšení investičních nákladů.  

Může však dojít ke zvýšení investičních nákladů při výskytu 

neočekávaných skutečností, které je možno průzkumnými štolami odhalit 

a při realizaci vlastního tunelu zohlednit. 

b) Zdánlivé prodloužení doby výstavby. 

Ve skutečnosti je plně využívána doba před zahájením prací na „velkém“ 

tunelu a doba realizace vlastního díla je tak zkracována 

c) Ražené dílo je vystrojeno primárním ostěním delší dobu. 

Jen v případě, že k realizaci vlastního tunelu dojde s větší časovou 

prodlevou. 
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d) Vyplývá nutnost zajistit vyražené dílo proti přístupu. 

Pokud nedojde k další výstavbě tunelu, musí být zajištěna likvidace 

průzkumného díla. 

e) Vyplývají přísnější nároky na tolerance zejména ve stropní části 

průzkumné štoly. 

Poloha průzkumné štoly musí být navržena již s ohledem na 

přepokládané tolerance při realizaci vlastního tunelu. Tím se zajistí 

možné využití částí průzkumné štoly pro zajištění výrubu tunelu. 

Závěrem je tedy možné shrnout, že realizace průzkumné štoly přináší celou 

řadu výhod jak pro zhotovitele, tak pro investora. Průzkumná štola vytvoří 

zmenšený prostorový model „velkého“ tunelu „in situ“ a poskytne údaje, které by 

klasický vrtný a geofyzikální průzkum nemohl v tak širokém měřítku postihnout. 

Vynaložené náklady na výstavbu štoly jsou nepochybně zhodnoceny při vlastní 

ražbě tunelů zvýšenou bezpečností, kvalitou i rychlostí ražeb. Tyto výhody jsou ale 

zachovány jen při zachování sledu prací na projektové dokumentaci pro výběr 

zhotovitele a vlastním zpracováním výsledků z realizace průzkumných štol. Pokud 

nejsou známy závěry vyhodnocení průzkumných štol před zpracováváním 

projektové dokumentace, je průzkumná štola ve své podstatě jen určujícím 

prvkem při dalších úpravách a návrhu trasy komunikace. 

Z výše uvedených faktů, zejména z průzkumných štol tunelu Panenská, je 

zřejmý jeden podstatný závěr. 

Průzkumné štoly by měly být vždy navrženy a provedeny v celém rozsahu 

ražeb vlastního tunelu. Částečná realizace průzkumných štoly – co do jejich 

rozsahu -  vede pouze k upřesnění portálových úseků, i když se samozřejmě 

jedná o „nejchoulostivější“ místa stavby, avšak nedává celkovou představu o 

chování masivu pro vlastní ražbu tunelu. 
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