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Anotace 
Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem nejvhodnější metody ražby tunelu 

„Jablunkovský“. V úvodu zdůvodňuji potřeby výstavby tunelů obecně, a dále jsem provedl 

krátký výčet nejvýznamnějších rozpracovaných tunelových staveb v České Republice 

v roce 2010. Následující kapitolu jsem věnoval teoretickým poznatkům z odborné 

literatury, vztahující se k řešené problematice. Zaměřil jsem se na metody ražby, které je 

možné teoreticky aplikovat. V další části jsem vybranou metodu aplikoval do konkrétních 

podmínek ražby tunelu, a to ve vazbě na již provedený inženýrsko-geologický průzkum 

dané oblasti. Součástí je také charakteristika geologické oblasti. Následně jsem vymezil 

význam a využití geotechnického monitoringu, charakterizoval jsem jednotlivé metody. 

V návaznosti na geotechnický monitoring jsem analyzoval možné krizové situace. 

V závěru uvádím rámcové zhodnocení, zda je navrhované řešení vhodné v praktických 

podmínkách. 

Klíčová slova: ražba tunelu; geotechnický průzkum; tunnel; geotechnický 

monitoring; havárie tunelu; 

Summary 
This bachelor’s thesis deals with the selection of the most suitable tunnelling 

method for “Jablunkovsky” tunnel. In the introduction of this thesis I give the general 

reasons for tunnel building. Then I shortly specify the most significant tunnel´s building in 

process in the Czech Republic within 2010. The next part contains the theoretical 

knowledge relating to the tunnel´s building processes. I concentrate on the tunnelling 

methods which are possible to apply in a theoretical way. The following part is 

concentrated on the practical application of the best selected tunnelling method in 

connection with the engineering geological survey of the geological area. This chapter 

 



Vasil Dančo: Návrh způsobu ražby železničního tunelu „Jablunkovský“ 
 

2010 

includes the characteristic of this geological area. Then I determined significance and 

utilization of the geotechnical monitoring and I described the particular methods. 

Afterwards, I analysed the possible critical situations in context with the geotechnical 

monitoring. In conclusion there is an evaluation of the propose method. I express my 

opinion whether this method is suitable under practical conditions.  

Key words: tunnelling; geological survey; tunnel; geotechnical monitoring; tunnel 

collapsed; 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

ČBÚ   Český báňský úřad 

ČR   Česká republika 

ČSN   česká státní norma 

DZS   dokumentace pro výběr zhotovitele (zadávací dokumentace stavby) 

D4 UIC  traťová třída zatížení (22t/náprava nebo 8t/m) 

HPV   hladina podzemní vody 

HUS   hydraulicky upínaný svorník 

IBO   celozávitová kotevní tyč samozávrtná 

IG   inženýrsko-geologický 

MKP   metoda konečných prvků 

NRTM   nová Rakouská tunelovací metoda 

SB   stříkaný beton 

SN   typ svorníku – betonářská výztuž 

STPP   sdružený tunelový průjezdný průřez 

TH   typ výztuže 

TM   tunel metr 

TT 3 – TT5b  technologická třída NRTM 

UIC GC  ložná míra vozidla 

VŠB-TU  Vysoká škola báňská-Technická univerzita 

Cizojazyčné zkratky 

TBM   tunnel Boring Machine 
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1 Úvod 
Účelem výstavby tunelů je především zkvalitnění a zrychlení dopravy. U železničních 

tunelů je to také zvětšení prostorové průchodnosti na ložnou míru UIC GC, zvýšení traťové 

třídy únosnosti na třídu D4 UIC (22,5t/náprava) což významně přispěje ke zvýšení úrovně 

a k  větší propustnosti dopravní infrastruktury. U prováděných rekonstrukcí je 

nezanedbatelnou součástí také zvýšení bezpečnosti. Většímu rozvoji tunelářského řemesla 

však brání omezené finanční zdroje České republiky, geotechnické poměry a omezenost 

rozsahu tunelových staveb.[11] 

Mezi nejvýznamnější tunely, které jsou nyní v České republice ve výstavbě, patří 

silniční tunel „Dobrovského“v Brně. Tento tunel byl proražen v 3/2010, jeho zajímavostí je 

použitá výstroj primárního ostění a systém vertikálního i horizontálního dělení čelby. 

Na trase z Prahy na Tábor – České Budějovice – hranice ČR s Rakouskem se plánuje 

celkem 13 tunelů. Konstrukčně jsou připravovány jako dvojkolejné a v pořadí od severu k 

jihu jsou výhledově navrženy tunely Tomický II (390 m, ražený), Tomický I (324 m, 

ražený), Zahradnický (1030 m, ražený), Olbramovický (480 m, ražený), Votický (588 m, 

hloubený). V současné době jsou před proražením tunely Zahradnický a Olbramovický, na 

podzim by tuneláři firmy SUBTERRA měli zahájit ražby tunelů Tomický I, II.[12] 

Ve výstavbě je také „Jablunkovský“tunel na trati mezi Bystřicí nad Olší a slovenskou 

hranicí. Způsob ražby tohoto tunelu je předmětem této bakalářské práce. 

V roce 2011 se plánuje zahájení ražby tunelu metra v Praze (na trase C – Dejvice-

Motol). Při ražbě bude použita technologie TBM, která nenašla po dlouhou dobu v České 

republice uplatnění. 

Nejzajímavější plánovanou tunelovou stavbou je bezpochyby Berounský tunel mezi 

Prahou a Berounem. Stávající železniční trať je vedena údolím řeky Berounky a z hlediska 

modernizace na tranzitní koridor je i při realizaci možných úprav nevyhovující. Proto nově 

navržený úsek tratě propojuje obě města směrově jednoduchou, převážně raženou trasou. 

Berounský tunel budou tvořit dvě trouby, každá dlouhá bezmála 25 km, vedené paralelně 

vedle sebe. Na jejich výstavbu mají být využity plnoprofilové tunelovací stroje (TBM) s 

velkým průměrem (až 9,5 m), k čemuž v České republice dosud nedošlo. Ostění tunelu 

mají tvořit betonové prefabrikované dílce. Pouze portálové úseky budou vyraženy 

konvenčně. Bude třeba věnovat pozornost geotechnickému průzkumu a jeho závěrům, 
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neboť trasa obou tunelů prochází geologickou oblastí barrandienu, a lze tudíž očekávat 

výskyt krasových jevů.[3] 

2 Současné metody ražení tunelů 
Moderní metody ražení tunelů se vyvíjely od metod používaných v 19. stol., jako byla 

například metoda jádrová nebo stará rakouská (používající příčníkovou výdřevu), kterými 

byla postavena značná část tunelů (u nás např. Třebovický1844 o délce 512m). K rozvoji 

metod, používaných až do současnosti, dochází ve 20. století, a to v souvislosti s rozvojem 

trhací techniky, strojních technologií ražby a využitím nových postupů vystrojování, mezi 

něž patří například skládané prefabrikované ostění, ocelová oblouková výztuž, svorníková 

výztuž a metoda stříkaného betonu využívající nové poznatky z mechaniky hornin a zemin 

a příbuzných vědeckých disciplín. 

Nejrozšířenější současná metoda výstavby tunelů pomocí plnoprofilových tunelovacích 

strojů (TBM), používaných jak v pevných skalních horninách (otevřené TBM), tak v 

tlačivých, případně zvodnělých zeminách (TBM se štítem a s aktivní kontrolou čela), u nás 

od devadesátých let nenašla uplatnění. Důvody jsou většinou ekonomické povahy, svou 

roli však zřejmě hraje i dlouholetá ztráta kontaktu s touto technologií – potřebné 

mechanizmy jsou odepsány a zkušenosti se ztratily s odchodem jejich nositelů z oboru. Až 

v devadesátých letech 20. století (zpoždění oproti vyspělým evropským státům souviselo s 

tehdejším politickým uspořádáním) se začala v České republice prosazovat tzv. Nová 

rakouská tunelovací metoda (NRTM). V českém prostředí, charakterizovaném dispozičně 

relativně složitými podmínkami a zatím převážně krátkými tunely, je v současnosti NRTM 

zřejmě oprávněně preferována. Díky jejímu dominantnímu rozšíření se rozvinula a 

zkvalitnila řada technologií souvisejících především s vyztužováním výrubu a stabilizací 

nadloží – stříkaných betonů, svorníkové výztuže a horninových kotev, jehlování, 

mikropilot, tryskové, sanační a kompenzační injektáže. Mezi ostatní tunelovací metody, 

které bych označil, jako kombinované se u nás používaly například.: 

• technologie obvodového vrubu s předklenbou – tunel Březno u Chomutova, 

• technologie vysouvaných tunelů – pražské metro na úseku IV.C1 při podchodu 

Vltavy, 

• technologie klasických hloubených tunelů v pažených stavebních jámách – 

technologická centra, přechody z ražených tunelů do otevřené trasy atd., 
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• kombinovaná technologie tzv. milánská metoda – založená na kombinaci 

hloubení a ražení; pod ochranou konstrukčních podzemních stěn (např. 

Jihlavský tunel), rozepřených definitivní stropní konstrukcí, je čelně odtěžován 

vlastní profil tunelu (výhodný postup např. v městské zástavbě vzhledem k 

minimalizaci plošného i časového záboru povrchu; k této metodě patří i její tzv. 

varianta želva, spočívající ve vytvoření klenby na vytvarovaný terén, pod jejíž 

ochranou je opět čelně odtěžován profil tunelu.[1], [3], [8] 

3 Návrh způsobu ražby železničního tunelu 
„Jablunkovský“ 

3.1 Geologický popis oblasti tunelu 

Vrcholový tunel protíná úzké údolí Jablunkovského průsmyku, tvořícího rozvodí 

Černého a Baltického moře. Průsmyk je z jedné strany sevřen hřbety Moravskoslezských 

Beskyd, z druhé strany hřbety Slezských a Slovenských Beskyd.[4] 

3.1.1 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 tzv. magurským nasunutím. Linie magurského nasunutí 

probíhá na východním úbočí Jablunkovského průsmyku. Složitá příkrovová stavba je 

doprovázena zlomovou tektonikou. Z  inženýrsko-geologického hlediska je flyšový 

komplex typickým sesuvným územím. 

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

(30–45 mil. let), tvořené převážně jílovci s rohovcovitými a pískovcovitými polohami 

(menilitové souvrství). Tunel bude ražen v nejméně příznivých geologických podmínkách, 

v souvrství drobně cyklického flyše, s převahou vápnitých jílovců, s velmi nízkou až 

extrémně nízkou pevností (podle ČSN 73 1001 třídy R5-R6 [15]).[4],[13] 

3.1.2 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
Hydrogeologické poměry lokality jsou složité nejen s ohledem na komplikovanou 

geologickou stavbu, ale rovněž v důsledku komplikované stavby tektonické. Zlom na styku 
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istebňanských a krosněnských vrstev představuje pro podzemní vodu vhodnou 

komunikační zónu, zejména pro značné porušení a velkou rozpukanost hornin ve 

zlomovém pásmu. Podél uvedeného zlomu jsou četné prameny, jejichž vydatnosti však 

nepřesahují 0,1 l/sec. 

Hladina podzemní vody byla zastižena ve všech archivních vrtech v hloubkách 0,25 – 

6,0 m pod terénem. Jedná se o společnou průlinovou až průlinově-puklinovou zvodeň v 

kvartérních zeminách a povrchových vrstvách terciérních hornin s napjatou hladinou. 

Hladina podzemní vody (HPV) se ustálila v hloubkách 0,0 – 4,4 m, po naražení nastoupala 

o cca 0,0 – 3,5 m.[12] 

3.1.3 PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍTOK VODY 
K pronikání vody do tunelové trouby dochází prakticky převážně v oblasti tunelové 

klenby (voda zatéká zpoza pláště SB do oblasti opěří). Z provedeného hydrogeologického 

průzkumu je patrno, že tunelová trouba bude ležet v celé svojí délce v paleogenním 

podloží tvořeném převážně jílovci se sporadickými vrstvami prachovců a ojedinělými 

proplástky pískovců, tj. v málo propustném až nepropustném prostředí (snad s výjimkou 

příportálových částí). Paleogenní podloží je překryto poměrně tenkou (v rozmezí cca 2 až 6 

m silnou) vrstvou jílovitých hlín, jílů, písků s úlomky, navážek apod., která je zvodnělá 

vždy až nad úroveň styku se zmíněným podložím, tj. málo propustné až nepropustné 

prostředí. Tunelová trouba bude v tomto prostředí uložena v celém rozsahu pod hladinou 

spodní vody. Protože průsaky do tunelové trouby jsou lokálně omezeny, může voda 

pronikat k tunelové troubě a následně do tunelové trouby, podél poruch v jinak 

nepropustném prostředí.[12] 

3.2 Technické řešení a technologie výstavby  
Návrh mého řešení vychází ze zadání investora (DZS) 

na provedení jednoho dvoukolejného tunelu, jako 

rekonstrukci původního jednokolejného „Jablunkovský 2.“. 

Rekonstrukci tunelu „Jablunkovský 2.“, jak se často uvádí, 

je třeba chápat jako ražbu nového podzemního díla, v trase 

původního tunelu z roku 1917, postaveného moderní 

rakouskou normální (anglická modifikovaná) metodou. 

 

     Obrázek č. 1 Původní tunel 
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Jednokolejný železniční tunel „Jablunkovský“ č. 2 je situován mezi st. hranici SR – 

Dětmarovice a je o celkové délce 608,09 m. Tunel je provozován elektrickou trakcí, 

traťová rychlost v daném úseku činí 80 km/hod. Tunelová trouba je v celém rozsahu 

situována v trase přímé. Světlá výška tunelové trouby činí cca 6,0 m, světlá šířka cca 5,5 

m. Sklonové poměry jsou: od vjezdového portálu do TM 245 je ve stoupání 1,87%, od 

poloviny klesá 1,7 %, dále od výjezdového portálu trať klesá 5,6%. Z parametrů vyplývá, 

že se jedná o tunel vrcholový. [5], [6] 

Vzhledem k zastiženým geologickým a hydrogeologickým podmínkám, zadávací 

dokumentaci investora, nutnosti bourání konstrukce původního tunelu a předpokladu 

použití trhacích prací se jeví jako nejvhodnější ražba podle zásad NRTM. 

Z těchto důvodů navrhuji tunel jako ražený s profilem uzavřeným protiklenbou, 

čelba bude horizontálně dělená na kalotu a jádro s protiklenbou. Zpevníme pravou část 

původního tunelu (opěří – část kaloty a jádra nového tunelu), čímž zvýšíme stabilitu 

výrubu. Směrové vedení bude v linii přímé, pouze konce budou v přechodnici. Výškově 

bude tunel stoupat ve směru staničení ve sklonu 1,91 ‰ do lomu v TM 245, dále klesá ve 

sklonu 2,00 ‰. Ostění raženého tunelu je navrženo jako dvouplášťové s mezilehlou 

izolací. Podle ČSN 73 7508 [16] Projektování a provádění železničních tunelů musí svým 

prostorovým uspořádáním pro ražení v přímém směru nebo směrovém oblouku o poloměru 

R ≥ 300m vyhovovat na elektrifikovaných tratích sdruženému tunelovému průjezdnému 

průřezu (STPP). Světlý průřez má co nejhospodárněji obepínat průjezdný průřez. Ten je 

dán parametry: 

• Průjezdný průřez pro vozidla GC, včetně vlivu širších vozidel dle ČSN 73 6320 

[17]. 

• Úniková cesta po obou stranách tunelu minimální šířky 1200 mm a minimální 

výšky 2200 mm. 

• Volný schůdný a manipulační prostor dle vyhlášky 177/1995 Sb. [18], šířky 3000 

mm. 

• Minimální šířka služebního chodníku 500 mm po obou stranách ostění tunelu. 

• Pojistný prostor šířky 300 mm dle ČSN 73 7508 [16]. 

• Výška trolejového drátu 5600 mm nad temenem kolejnice. 
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• Záchranné výklenky vstřícně po obou stranách tunelu, vzájemná osová vzdálenost 

v podélném směru 24 m, minimální světlé rozměry výklenků šířka = 2000 mm, 

hloubka = 750 mm, výška = 2200 mm. 

Tím je stanovena křivka vnitřního líce tunelového ostění, která se hledá jako obalová čára 

k prostoru potřebnému uvnitř podzemní konstrukce. Tvar vnějšího líce ostění má být plynule 

zakřivený, a je také limitován použitou mechanizací pro ražbu. Po sestrojení křivky vnějšího 

líce, jsem pomocí empirických vzorců určil tloušťku obezdívky ve vrcholu klenby a přepočítal 

rozměry ostění v jednotlivých profilech. Výsledky závislé na poloměru ostění r a koeficientu 

horniny podle Protodjakonova f p byly dále podrobeny testování metodou konečných prvků 

(MKP). Výpočty nejsou vzhledem k rozsahu této práce publikovány, uvádím zde pouze 

základní parametry důležité pro ražení díla. [8], [9], [13] 

Tabulka č. 1 Rozměry a profil díla 

Šířka (m) Výška (m) tl. prov. ostění .  
Ražený úsek Hrubý – 

výlom 
Světlý   
Prov. 
výztuž 

Hrubý – 
výlom 

Světlý   
Prov. 
výztuž 

Klenba + 
boky 

Dno –  
Počva 

Profil 
(m2) 
hrubý  

Tunel NRTM 
5 

       

celý profil 13,70 12,60 12,46 11,41 0,35 m - 91,3 
kalota 13,70 12,60 7,82 - 0,35 m - 58,6 

jádro + počva 13,70 12,60 4,64 - 0,35 m 0,35 m 32,7 
Tunel NRTM 

4 
       

celý profil 13,20 12,40 12,06 11,71 0,20 m  84,2 
kalota 13,20 12,40 7,45 - 0,20m  53,3 

jádro + počva 13,20 12,40 4,61 - 0,20m 0,20 m 30,9 
Tunel NRTM 

3 
       

celý profil 12,90 12,20 11,86 11,15 0,15 m  80,4 
kalota 12,90 12,20 6,60 - 0,15 m  47,3 

jádro + počva 12,90 12,20 5,26 - 0,15 m 0,15 m 33,1  
Geologicky podmíněný nadvýrub - max.400 mm 

Technologicky podmíněný nadvýrub 
 NRTM 3 NRTM 4 NRTM 5 

kalota 200 mm 200 mm 200 mm 
jádro 150 mm 150 mm 150 mm 
počva 0 0 0 
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Tabulka č. 2 Předpoklad zastoupení jednotlivých tříd výrubu 

Třída výrubu Délka v metrech 

NTRM 3 24 

NTRM 4 168 

NTRM 5 372 

Ražba pod želvou 12 

Celkem 576 

3.3 Provedení portálových částí 
Před zahájením výkopových prací se provede odstranění stromů a keřů, včetně 

skrývky ornice. 

Portálové úseky budou provedeny ve svahované stavební jámě. Délka vjezdového 

hloubeného úseku je 24,0m, délka výjezdového hloubeného úseku je 12,0m je provedena 

konstrukce želvy jako opatření pro ražbu s nízkým nadložím a vzhledem k nutnosti provést 

v předstihu v tomto prostoru přeložku komunikace. Délka tohoto úseku je rovněž 12,0m. 

Odtěžování stavební jámy probíhá po etážích za současného zajišťování stability 

svahů stříkaným betonem s výztužnou sítí a kotvením hřebíky ØR25 zaháněnými do vrtů 

vyplněných cementovou zálivkou. Sklony svahů stavební jámy jsou s ohledem na výsledky 

IG průzkumu jako svahy dočasné tak, aby byla zajištěna jejich stabilita po dobu výstavby 

tunelu. 

Svahy v oblasti budoucích portálů, které nebudou zpětně zasypány, jsou většinou 

provedeny v definitivním sklonu jako svahy trvalé. V průběhu výstavby je nutno vždy (v 

každé fázi hloubení) zajistit vhodným způsobem odvodnění stavební jámy, předpokládá se 

po obou stranách stavební jámy zřízení odvodňovacího příkopu v patě svahu, případně 

systém jímek a odčerpávání. Systém odvodnění je nutno provést i v horní části (na 

stávajícím terénu) po obvodu stavební jámy, aby nedošlo k vniknutí srážkové vody 

z terénu do stavební jámy. 

V průběhu výstavby je nutno chránit základovou půdu proti mechanickému porušení 

při výkopových pracích, proti klimatickým vlivům a případnému zaplavení základové 

spáry. Hloubení stavební jámy se předpokládá maximálně na úroveň TK-1,000 m. 
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Vyhloubení definitivního tvaru stavební jámy se provede vždy těsně před provedením 

spodní klenby. [5], [12] 

3.4 Příprava ražby 
Před vlastní ražbou provedeme zajištění pravého boku (ve směru ražby) stávajícího 

tunelu Jablunkovský 2. navrtáním vývrtů, osazením SN kotev o délce 3m včetně 

injektážích hadiček. Provedeme aktivaci pomocí injektážního čerpadla a rychle tuhnoucí 

cementové směsi. Proces pokračuje osazením kotevních podložek a hlavic Minimální 

požadovaná únosnost kotev je 120kN V další fázi se provede zasíťování sítěmi KARI 

150x150/6x6 celé plochy, tj. cca 4m na výšku a na celou délku tunelu 564m. Provedením 

nástřiku stříkaným betonem C16/20 tloušťky 200 – 450mm , dokončíme přípravný proces. 

Před započetím prací v kalotě musíme navrtat úvodní mikropilotový deštník nad 

výrubem vrchlíku kaloty v délce 12m. Deštník bude proveden ze silnostěnných ocelových 

rour o průměru 114mm a odklonem od podélné osy tunelu 5 – 7° . Úvodní roury jsou plné, 

další tři roury jsou perforované kvůli injektáži. Mezní odchylka vrtů je 2% a přesah před 

čelbou tunelu 4m. Zpevnění nadložních hornin docílíme provedením nízkotlaké injektáže 

cementovou suspenzí. [5],[12] 

3.5 Ražba kaloty 
Ražba kaloty bude probíhat po jednotlivých záběrech podle zásad NRTM. 

Rozpojování hornin je uvažováno vzhledem k zastiženým IG poměrům mechanizovaně 

(skalní bagr) nebo s využitím střelných prací a dočišťováním líce výrubu mechanizovaně. 

Po odtěžení rubaniny se provede kontrola výrubu (zda nehrozí pád horniny) případně 

obtrhání čelby a výrubu. V případě blokové rozvolněnosti se provede zajištění výrubu 

stabilizačním nástřikem betonu (popř. přikotvení větších bloků horniny pomocí svorníků 

nebo kotev). 

Kalota tunelu bude zajištěna vrstvou stříkaného betonu C16/20 tloušťky 200 mm se 

dvěma vrstvami sítě 150x150/6x6 mm a příhradovými oblouky výšky 150 mm. Napojení 

primárního ostění na zajištěné stávající ostění jednokolejného tunelu se provede pomocí 

navázání výztužných sítí (přesah min. 2 oka) a nástřikem vrstvy stříkaného betonu C16/20. 

Stabilita přístropí bude v případě potřeby zajištěna předráženými jehlami Ø 25mm délky 

4m, rozteč 330mm v každém druhém záběru. Pro systémové kotvení budou použity 
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svorníky SN Ø 25mm délky 4m, 

osazené do vrtů vyplněných 

cementovou zálivkou. Minimální 

požadovaná únosnost svorníků je 

150kN.  

 

 

Obrázek č. 2 Ražba kaloty 

Kroky ražby kaloty:  

• stabilita přístropí bude v případě potřeby zajištěna předráženými jehlami Ø 25 mm 

délky 4 m, rozteč 330 mm: 

• pro třídu NRTM 3 – v případě potřeby 

• pro třídu NRTM 4 – v každém druhém záběru 

• pro třídu NRTM 5 – v každém druhém záběru 

délka záběru v kalotě : 

• pro třídu NRTM 3 – záběr 2,0 m 

• pro třídu NRTM 4 – záběr 1,4 m 

• pro třídu NRTM 5 – záběr 1,0 m 

• ihned po provedení výrubu se líc očistí od volných částí horniny a bude provedeno 

zastříkání nadvýrubů a zajištění čelby v místech nestabilního prostředí dle potřeby 

stabilizační vrstvou betonu v tl. 50 mm. Pokud k nadvýrubům nedojde, bude 

instalována první vrstva sítě po celém obvodu kaloty. Síť bude navázána na síť 

z předchozího záběru. Přesah sítí musí být min. na 2 oka. Síť bude osazena tak, aby 

bylo možno při dalším záběru opět provést napojení. Zvláštní pozornost bude věnována 

napojení primárního ostění na zajištěné stávající ostění jednokolejného tunelu. Toto 

napojení se provede pomocí navázání výztužných sítí (přesah min. 2 oka) a nástřikem 

vrstvy stříkaného betonu C16/20. Voda v místech soustředěných výronů vody bude 

svedena do paty kaloty – tím se zabrání zvodnění stříkaného betonu a jeho opadávání. 

V případě plošných výronů se na výrub připevní „nopová“ izolační fólie, která zajistí 

odvedení vody. 
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• sítě budou podepřeny příhradovými oblouky. Paty oblouků budou stát na rostlé 

hornině, nebo budou pevně uklínovány. Na pravé straně ve směru ražby bude pata 

opřena o opěří původního tunelu. Vzdálenost oblouků od čelby je ve všech třídách 

NRTM max. 400 mm. 

• po osazení oblouku se provede zakotvení záběru dle projektem stanoveného 

schématu. Budou použity: 

§ pro třídu NRTM 3 – hydraulicky upínané svorníky délky 3 m. 

§ pro třídu NRTM 4 – svorníky SN délky 4 m. 

§ pro třídu NRTM 5 – nepočítáno 

Kotvení je prováděno u 1. oblouku od čelby v každém nově provedeném záběru. 

• nástřik první vrstvy stříkaného betonu bude prováděn směrem od paty kaloty 

k vrcholu. V opačném případě dojde v patě kaloty k zastříkání betonu spadlého při 

nástřiku, což je z důvodu dodržení předepsané kvality betonu nepřípustné. Nástřik bude 

prováděn kolmo na plochu výrubu ve vzdálenosti ústí pistole 1,2 až 1,5 m. Tím se 

jednak minimalizuje spad, jednak bude beton lépe zhutněn: 

§ pro třídu NRTM 3 – je provedena první vrstva stříkaného betonu v tloušťce 

cca 100 mm. Pokud bude čelba stabilní, není zapotřebí provádět její zastříkání. 

§ pro třídu NRTM 4 – první vrstva stříkaného betonu bude provedena v 

tloušťce, která umožní navázání druhé vrstvy sítí na příhradové oblouky. Čelba 

je na 30% plochy opatřena nástřikem stříkaného betonu C16/20 tl.50mm. 

§ pro třídu NRTM 5 – první vrstva stříkaného betonu je provedena v tloušťce, 

která umožní navázání druhé vrstvy sítí na příhradové oblouky. Čelba je na 

60% plochy opatřena nástřikem stříkaného betonu C16/20 tl. 50 – 100mm. 

• zvýšená pozornost bude věnována správnému zastříkání oblouku i ve směru od 

čelby, aby byly pruty příhradoviny zcela překryty betonem a zajištěn pevný kontakt 

mezi ostěním a horninou: 

§ pro třídu NRTM 3 – je následně proveden nástřik další vrstvy stříkaného 

betonu do definitivní tloušťky 150 mm 
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§ pro třídu NRTM 4 – je následně provedeno osazení druhé vrstvy sítí a 

nástřik další vrstvy stříkaného betonu do definitivní tloušťky 200 mm. 

§ pro třídu NRTM 5 – je následně provedeno osazení druhé vrstvy sítí a 

nástřik další vrstvy stříkaného betonu do definitivní tloušťky 350 mm. [5], [12] 

3.6 Ražba jádra a protiklenby 
Jádro a protiklenba tunelu budou zajištěny vrstvou stříkaného betonu C16/20 

tloušťky 200 mm se dvěma vrstvami sítě 150x150/6x6 mm a příhradovými oblouky výšky 

150 mm. Pro systémové kotvení budou použity svorníky SN Ø 25 mm délky 4 m, osazené 

do vrtů vyplněných cementovou zálivkou. Minimální požadovaná únosnost svorníků je 

150 kN. Po nastříkání ostění a době závislé na náběhu pevnosti betonu v čase bude 

proveden zpětný zásyp jako ochrana ostění protiklenby před provozem mechanizmů 

v tunelu. Jádro a protiklenba budou odtěžovány s odstupem 50m za kalotou. 

pro třídu NRTM 3: 

provede se záběr, který je oproti kalotě dvojnásobný tj. 4 m, včetně rozebrání 

zbývající části stávajícího tunelu. Okamžitě po vyražení záběru bude líc očištěn od zátrhů a 

případné nadvýruby vyplněny stříkaným betonem, čelba se zajistí v místech nestabilního 

prostředí dle potřeby vrstvou stabilizačního nástřiku v tl. 50 mm. Provede se očištění 

výztuže kaloty a provede se systémové kotvení. Budou použity svorníky HUS Ø25 mm 

délky 3 m. Nakonec se provede dostříkání do úrovně vnitřních prutů příhradových rámů 

tak, aby bylo možno navázat vrstvu sítí. Provede se osazení vnitřní sítě 150x150/8x8 mm a 

nástřik další vrstvy SB C16/20 do definitivní tloušťky 150 mm (u jádra s odstupem 3 

kroků). Provede se další záběr a výrub a čelba se zajistí jak je napsáno na výše. Vzdálenost 

rámu od čelby kaloty je max. 400 mm. 

pro třídu NRTM 4: 

provede se záběr, který je oproti kalotě dvojnásobný tj. 2,8 m, včetně rozebrání 

zbývající části stávajícího tunelu. Okamžitě po vyražení záběru bude líc očištěn od 

uvolněných částí horniny a případné nadvýruby vyplněny stříkaným betonem, čelba se 

zajistí v místech nestabilního prostředí dle potřeby vrstvou stabilizačního nástřiku v tl. 50 

mm. Provede se očištění výztuže kaloty, osazení vnějších sítí 150x150/6x6  mm a provede 

se systémové kotvení. Budou použity svorníky SN Ø 25 mm délky 4 m. Nakonec se 

provede dostříkání do úrovně vnitřních prutů příhradových rámů tak, aby bylo možno 
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navázat vrstvu sítí. Provede se osazení vnitřní sítě 150x150/6x6 mm a nástřik další vrstvy 

SB C16/20 do definitivní tloušťky 200 mm (u jádra s odstupem 3 kroků). Provede se další 

záběr a výrub a čelba se zajistí jak je napsáno Výše. Vzdálenost rámu od čelby kaloty je 

max. 400 mm. 

pro třídu NRTM 5: 

provede se záběr, který je oproti kalotě dvojnásobný tj. 2,0 m, včetně rozebrání 

zbývající části stávajícího tunelu. Okamžitě po vyražení záběru bude líc očištěn od úlomků 

a případné nadvýruby vyplněny stříkaným betonem, čelba se zajistí v místech nestabilního 

prostředí dle potřeby vrstvou stabilizačního nástřiku v tl. 50 mm. Provede se očištění 

výztuže kaloty, osazení vnějších sítí 150x150/6x6  mm a provede se dostříkání do úrovně 

vnitřních prutů příhradových rámů tak, aby bylo 

možno navázat druhou vrstvu sítí. Provede se 

osazení vnitřní sítě 150x150/6x6 mm a nástřik 

další vrstvy SB C16/20 do definitivní tloušťky 350 

mm (u jádra s odstupem 2 kroků). Provede se další 

záběr, výrub a čelba se zajistí jak je napsáno výše. 

Vzdálenost rámu od čelby kaloty je max. 400 mm. 

[5], [12] 

obrázek č. 3 Příčný profil 

3.7 Ražba výklenků a propojky 

Výlom a provizorní zajištění výklenků bude probíhat s přibírkou jádra – dle 

technologických a organizačních možností a potřeb stavby. Provizorní výztuží budou 

výklenky zajištěny neprodleně po jejich vyražení. 

Základní parametry: 

vzájemná osová vzdálenost výklenků je 24 m, provedeny budou vstřícně po obou stranách 

tunelu, vždy ve středu každého lichého tunelového pásu, šířka = 2000 mm, hloubka = 750 

mm, výška = 2200 mm. Propojka mezi stávajícím a novým tunelem bude vyražena z 

dvoukolejného tunelu ve výklenku č. 11 (v TM 288,960) v NRTM 5 v délce 16,0 m. 

Základní parametry: 
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členění výrubu: výrub není členěn 

parametry výrubu: šířka 4,144 m, výška 3,955 m 

vystrojovací prvky: primární obezdívka – SB C 16/20 tl. 200 mm, 2 x síť 150x150/6x6 

mm, příhradový rám (ocel 10 505.0 R – 3 x Ø R16 spojeny pruty Ø R8, konce oblouků se 

stykovými příložkami pro šroubové připojení 4 x M20, výška oblouku bude 150 mm), 

předrážené jehly (svorníky samozávrtné injektované) Ø 25 mm, dl. 4,0 m. 

postup ražby: před vlastní ražbou bude na obou stranách budoucího vyústění propojky 

zhotoven v přístropí ochranný deštník ze samozávrtných injektovaných svorníků dl. 6,0 m 

(rozteč 330 mm), pro vlastní ražbu platí stejné zásady jako pro ražbu dvoukolejného 

tunelu. 

Při provádění jednotlivých stavebních prací v propojce je třeba brát ohled na provoz 

trati ve stávajícím jednokolejném tunelu! [5], [12] 

3.8 Předpokládané strojní vybavení 
Popis – typ: 

kolový traktorbagr JCB 4CX,nebo CAT (M318, 325 LBN) 

pásové rypadlo Liebherr (R 934) 

vrtací vůz Boomer 282, nebo Boomer 352 nebo Boomer L2C  

    obrázek č. 4 Vrtací vůz Boomer L2C 

stroj pro aplikaci SB – spritzmobil Meyco Potenza Robojet EH 041 

pracovní plošina Atlas Copco DC-16/HL 250, nebo DC16/GS 810  

jeřáb AD 28, AD 20, autojeřáb Praga V3S  

nákladní automobily Tatra 815, dumper VOLVO A25D  

automix 
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kolový nakladač Volvo 120 E, nebo LF 4 

injektážní čerpadlo DV 97, IBO REP 

kompresor Atlas Copco GA (132 – 160 kW) 

dávkovací čerpadlo SSB 24, Mezci Piccolo 

sbíjecí kladivo SK-9, vzduchové vrtačky VK 21 se stativem 

čerpadla KDMU, KDFU 

3.9 Trhací práce 
Předpokládá se dle IG průzkumu rozpojování čelby a jádra pomocí trhacích prací v 

TM 504–528. Návrh trhacích prací není součástí této práce, bude dodatečně zpracován 

v souladu s § 35 Vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Větrání se 

předpokládá jako difúzní, s pomocným ventilátorem umístěným v původní tunelové troubě 

Jablunkovský 2., a s odvodem použitých větrů směrem na portál P 2. 

3.10 Ostatní opatření při ražbě NRTM 
Doplňková opatření, která jsou začleňována do razícího cyklu při změně zastižených 

podmínek. 

Jehlování – použijeme při potřebě zajištění stability přístropí. Nejpoužívanější jsou 

jehly z hřebínkové oceli délky 3 – 6m, které se instalují přes příhradové oblouky do vrtů 

těsně nad obrysem čelby. Rozteč jehel volíme podle stupně rozvolněnosti výrub od 10 do 

20cm. V případě zastižení takové nestability že se vrty zavalují, použijeme samozávrtné 

IBO kotvy. 

Hnané pažení – pro zvláště složité geologické podmínky. Můžeme aplikovat 

například pažnice UNION, podmínkou je použití jiných výztužných prvků než 

příhradových. Použijeme válcovanou ohýbanou výztuž nebo TH výztuž. 

Mikropilotové deštníky – se realizují při zhoršených geologických podmínkách, pro 

podchody budov, komunikací, železnic a dalších objektů. Nejvhodnější je realizace 

mikropilotového deštníku z rozšířeného tunelového profilu na délku lafety vrtacího stroje 

rozšířeného minimálně o prostor pro manipulaci s trubkami. Rozteče mikropilot doporučuji 

30 – 40cm, při délce 12 – 15m. Deštník můžeme budˇvyplnit cementovou zálivkou nebo 

můžeme aplikovat vysokotlakou injektáž. 

Kotvení a pažení čelby – je vhodné k zajištění stability čelby. Používáme různé typy 

kotev v kombinaci se sítěmi KARI a stříkaným betonem. S výhodou používáme 
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sklolaminátové kotvy, které netvoří překážku při následném rozpojování. Výraznou 

podporu pro stabilitu čela výrubu je ponechaný horninový klín na čelbě při rozpojování. 

Injektáže – používáme v kombinaci s mikropilotovými deštníky pro aplikaci 

z tunelu, nebo z nadloží při nízké mocnosti nadloží. Tryskovou injektáž použijeme 

v případě ražby v nesoudržných horninách. 

Speciální metody – použijeme ve specifických podmínkách. Aplikuje se například 

zmrazování nebo ražba pod přetlakem. [1], [2], [7], [8] 

3.11 Hydroizolace a definitivní ostění 
I když hydroizolace a definitivní ostění nejsou přímou součástí razícího cyklu, je 

vhodné pro lepší srozumitelnost výkladu o ražbě dle zásad NRTM uvést alespoň základní 

údaje. 

Hydroizolace bude provedena jako uzavřená, svařovaná, mezilehlá mezi dočasným 

(primárním) a definitivním (sekundárním) ostěním. Požadována je třída vodotěsnosti 0. 

Tato vodotěsnost bude zajištěna v ražené části mezilehlou foliovou izolací tl. 3 mm, 

navrženou v rozsahu celého profilu tunelu. Ve všech pracovních spárách a na styku 

jednotlivých tunelových pásů budou osazeny těsnící spárové pásy. 

Definitivní ostění tunelu je navrženo z monolitického železobetonu C25/30, tloušťky 

400, 500 a 600 mm. V celé délce tunelu budou zabetonovány základové pasy, spodní 

protiklenba a horní klenba. Horní klenba se bude betonovat do předem připraveného 

bednicího vozu po sekcích (bloky betonáže) délky 12 m. Prostor mezi spodní klenbou a 

štěrkovým ložem bude vyplněn betonem C16/20-X0, líc je vyspádován směrem ke střední 

tunelové stoce ve sklonu 3 %. 

Výklenky v tunelu mají jednotný rozměr a jsou provedeny vstřícně po obou stranách 

tunelu, vždy ve středu každého lichého tunelového pásu. Vzájemná osová vzdálenost v 

podélném směru je 24 m, minimální světlé rozměry výklenků jsou: šířka = 2000 mm, 

hloubka = 750mm, výška = 2200 mm. [11], [12] 
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4 Geotechnický monitoring 

4.1 Význam a využití 
Geotechnický monitoring je soubor měření a pozorování, zaměřených na sledování a 

kontrolu horninového prostředí při ražení při ražení tunelu, pro ověření účinnosti 

navržených opatření k zamezení negativních důsledků stavební činnosti na okolí. 

Geotechnický monitoring provádí nezávislá odborná organizace. Její činnost začíná ještě 

před vydáním stavebního povolení pasportizací nadzemních a podzemních objektů. 

Monitoring je prováděn dle schválené dokumentace, až do ukončení záruční doby nebo do 

tzv. ustálení přetváření horninového prostředí. 

Cílem geotechnického monitoringu je racionalizace postupu výstavby, zejména: 

• poskytnutí podkladů pro optimalizaci navržené konstrukce primárního a 

sekundárního ostění, a tím i zhospodárnění výstavby, 

• ověření platnosti geomechanického modelu použitého při návrhu ostění a jeho 

úprava zpětnými analýzami, 

• zajištění mechanizmu řízení a kontroly kvality při realizaci podzemního díla, 

• získání informací pro řízení geotechnických rizik, která při ražení nastávají, 

• plnění požadavků vedoucích k zajištění bezpečnosti práce. 

Poznatky z geotechnického monitoringu slouží ke kontrole technologického postupu 

ražení a na jejich základě se rozhoduje o délce záběru, členění výrubu a použití 

jednotlivých prvků primárního ostění. Základní činnosti geotechnickeho monitoringu jsou: 

• provádění geologického sledu na čelbě (včetně zatřídění horninových prostředí do 

technologických tříd výrubů) 

• konvergenční měření deformací primárního ostění a výrubu, výsledky nám ukazují 

zda-li došlo k obnovení rovnovážného stavu, pokud ne musíme doplnit výztuž o 

další prvky, asymetrické konvergence ukazují na poruchovou zónu za lícem výrubu 

• měření napjatosti na kontaktu horniny a primárního ostění, a také uvnitř primárního 

ostění 

• měření napjatosti a přetvoření v horninovém prostředí v okolí výrubu a ve svazích 

předzářezů 

• monitorování změn hladiny podzemní vody 

• monitorování poklesové kotliny nad raženým dílem 
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• sledování seizmických účinku trhacích prací na horninové prostředí a primární 

ostění 

Všechny výstupy jsou zadokumentovány a zároveň uloženy do informační databáze (v 

ČR se jedná o portál BARAB, firma SG Geotechnika). Porovnáním jednotlivých časových 

průběhů monitoringu dostaneme důležité ukazatele pro vedení díla z bezpečnostního a 

ekonomického hlediska. [1], [2], [10], [13], [14] 

4.2 Metody geotechnického monitoringu 
Geotechnická dokumentace čelby je prováděna u konvenčního ražení v každém 

záběru. Zaprotokoluje se na ploše čelby typ horniny, úklon a směr vrstev ploch 

nespojitosti, místa výronu vody a množství. Dále se provádějí orientační zkoušky pevnosti 

horniny odrazovým kladívkem a propočtem se stanoví orientační hodnota pevnosti 

v prostém tlaku (Rc). Dalším průkazným dokumentem je fotodokumentace čelby. 

Měření konvergencí výrubu je součástí výstavby tunelu NRTM. Jelikož dochází 

k deformacím výrubu již před čelem výrubu, musíme měřící body umísťovat co nejdříve 

do primárního ostění za čelbou. Vzdálenosti jednotlivých profilů (příčných řezů) se 

pohybují od 5 do 50m podle průřezu a třídy razitelnosti. V každém profilu je obvykle 5 

měřících bodů. Při ražbě na plný profil se osazuje 5 měřících bodů v každém profilu 

najednou. Pro horizontálně dělenou ražbu se osazují nejdříve 3 měřící body v kalotě a 

s časovým odstupem další dva v jádře. Časové intervaly jsou dány projektem 

geotechnického monitoringu, přičemž platí, že první měření by mělo být provedeno do 6 

hodin. O obnovení rovnovážného stavu můžeme hovořit, jsou-li přírůstky deformací 

minimální. 

Měření sedání povrchu plní následující úkoly: 

• krátkodobá měření v oblasti aktuálního výskytu čelby, které může signalizovat 

pokles nadložních hornin čelby, 

• dlouhodobá měření v zóně ohrožení dotčených objektů, provádí se i po ukončení 

ražeb. 

Měření deformací horninového prostředí můžeme rozdělit do dvou částí: 

• extenzometrická měření z povrchu, kde vertikální vrty situujeme do míst největších 

geologických anomálií, ve kterých se předpokládá největší přetvoření horninového 

masivu. V trase díla se dle projektu umístí příčně jednotlivé extenzometrické 
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profily, které jsou tvořeny třemi až pěti vrty o průměru 60 až 100mm, hloubka vrtu 

přesahujíce počvu díla o cca 10m.V každém vrtu je umístěno 3 až 7 extenzometrů 

různých délek. První profil se doporučuje osadit alespoň o pět průměrů díla před 

čelbou. 

• extenzometrická měření z díla se provádí pomocí extenzometrů umístěných 

v měřících vrtech situovaných v měřících profilech kolmých na osu díla. Vrty jsou 

vrtány z díla přes primární ostění vějířovitě, jejich délka má být min. 1 až 1,5 

násobek průměru díla. 

Ve vrtu se ukotví v určité hloubce táhlo a na ústí vrtu se připevní měřící zařízení 

(mechanické nebo elektronické), které snímá změnu délky měřické základnice. 

Měření kontaktních napětí a napjatosti v ostění tunelu se používá pro měření napjatosti 

mezi horninou a primárním ostěním. Mezi hlavní metody patří: 

Měření pomocí hydraulických snímačů tlaku – patří mezi metody přímé, snímače se 

osazují mezi výrub a primární ostění po obvodu díla. Podmínkou je, aby tuhost snímačů 

byla stejná, a musí být zachovány původní podmínky okolí. 

Určování napjatosti měřením přetvoření strunovými deformátory – známe-li spolehlivě 

modul pružnosti betonu, můžeme napjatost v ostění i na základě měření jeho přetvoření a 

přepočítáním na napjatost pomocí Hookova zákona. Výsledky jsou závislé na přesnosti 

výpočtu modulu pružnosti betonu. 

Přímé určování napjatosti v ostění nebo na stěně výrubu plochými lisy v odlehčovacích 

výrubech – měření se provádí tak, že na stěnu nebo výrub díla umístíme v rovině kolmé na 

osu dvojce bodů a změříme přesně jejich vzdálenost. Následně kolmo na spojnici těchto 

bodů provedeme vrub ve stěně, po uvolnění napjatosti se opět změří jejich vzdálenost. 

Následně se vloží do vrubu plochý lis, kterým vyvoláme takový tlak, aby se vrátily body 

do původní polohy. Tento tlak odpovídá tlaku působícímu v hornině. 

Monitoring podzemních vod, jako součást pozorování podzemních vod. Provádí se 

měření: 

• V okolí tunelu, měřením změn hladin v pozorovacích hydrogeologických vrtech, 

včetně měření vydatnosti. 

• Měření změn vydatnosti pramenů a povrchových toků v širším okolí tunelu. 

• Měření hydrostatických tlaků podzemních vod. 

• Měření množství vody vytékající z tunelu. 
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• Měření chemického složení podzemních vod a jejich teploty, ukazující na její 

původ. [2], [10], [13], [14] 

5 Možné příčiny vzniku mimořádných krizových situací 
Havárie podzemních staveb jsou bezpochyby součástí rizika, kterému se každý 

zhotovitel vystavuje při realizaci projektu. Podle faktorů, které danou havárii způsobily, lze 

vnější projevy a obraz havárie rozdělit do několika skupin: 

• havárie, při kterých vznikl povrchový kráter 

• havárie, které proběhly pouze v podzemí (závaly, porušení čelby, stropu apod.) 

• průvaly podzemní vody 

• havárie portálů a skalní zřícení 

Obrázek č. 5 Kráter po havárii Jablunkovského tunelu (listopad 2009) 

Ve většině případů havárií podzemních staveb je poměrně obtížné určit její hlavní 

příčinu. Příčiny havárií totiž obvykle spočívají v synergickém působení více faktorů. Tyto 

faktory mohou být jak přírodního, technického, technologického, tak i legislativně 

smluvního charakteru. Nejvyšší zastoupení mezi faktory zapříčiňující havárie podzemních 

staveb mají samozřejmě složité geologické a hydrogeologické poměry. Nedokonale 

provedený inženýrsko-geologický průzkum, nevhodné vedení razících a vyztužovacích 

prací, chybný návrh, konstrukční nedostatky, špatná organizace výstavby a nedostatečná 

zkušenost účastníků výstavby jsou také poměrně obvyklými faktory, které se v nejednom 

případě podílely na havárii podzemní stavby. 

Složitými geologickými poměry je míněn nekvalitní, silně tektonicky porušený 

horninový masiv, popřípadě jinak oslabený horninový masiv. Toto oslabení může být 
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způsobeno např. prostoupením horninového masivu velmi tenkými vrstvami jílu, velmi 

rychlým střídáním horninových vrstev a rozdílných hodnot napětí během jednoho typu 

horniny. Stabilita v takovém horninovém masivu je také závislá na četnosti, ale především 

na orientaci a stavu ploch nespojitosti. 

Za složité hydrogeologické poměry horninového masivu je považováno horninové 

prostředí, kde je vysoké zvodnění horninového masivu, výskyt štěrkopískových lavic 

s vysokou hladinou podzemní vody, popřípadě zvýšený výskyt maloprostorových 

izolovaných kolektorů kde rychlost pronikání povrchových vod do hlubších zvodní je 

velmi vysoká, nebo kdy hladina podzemní vody komunikuje s blízkou řekou, či jiným 

vodním zdrojem. 

Nedokonale provedený inženýrsko-geologický průzkum může být zapříčiněn 

skutečností, že průzkumné vrty jsou prováděny ve větších vzdálenostech než by bylo pro 

danou oblast příhodné, nebo je-li při průzkumu opomenuta některá z důležitých vlastností 

horninového masivu. I z dostatečně provedeného inženýrsko-geologického průzkumu však 

lze dojít k chybným závěrům, a to především nevhodným vyhodnocením získaných dat. 

Za nevhodné vedení razících a vyztužovacích prací lze označit situaci, při které dojde k 

překročení návrhové hodnoty maximální vzdálenosti provádění počvy za výlomem čelby. 

Plošná stabilizace výlomu je rovněž snížena zaostáváním druhé vrstvy nástřiku stříkaného 

betonu za výlomem čelby, případně pokud dynamika provádění razících a vyztužovacích 

prací výrazně zaostává za předpokladem návrhu. 

Při provádění návrhu může dojít k velkému množství chyb. Mezi ty nejpodstatnější, ke 

kterým však již v minulosti došlo, patří např. nesprávně použitý matematický model 

horninového prostředí v projektové dokumentaci. Dochází také k nesprávnému vyložení 

zahraničních norem, což může mít za následek podstatné snížení statické bezpečnosti 

projektu. Svou roli sehrává rovněž nevhodný výběr použité technologie ražení a 

vyztužování do daných geologických a hydrogeologických poměrů, dále návrh 

nevyhovujícího monitorovacího systému či množství jiných projektantských chyb. 

V případě konstrukčních nedostatků podzemních staveb se může jednat o přítomnost 

nedokonale ošetřených pracovních spár, nedokonale provedené hydroizolaci, injektáži za 

ostěním a v krajním případě i použití nekvalitních materiálů. 
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Špatná organizace výstavby je ve většině případů dána především faktem, že nad 

technickými kritérii převáží kritéria ekonomická a politická. Dále může být zapříčiněna 

také nestandardním smluvním vztahem mezi účastníky výstavby, jenž postrádá 

jednoznačné vymezení kompetencí a povinností. 

Zkušenosti účastníků výstavby nejsou mnohdy na úrovni potřeb pro rychlé a účinné 

reakce na změny podmínek ražení a vyztužování. 

Na vzniku havárie se mohou podílet i jiné faktory, mezi které patří např. vliv účinku 

seizmického zatížení, vliv extrémních srážek nebo extrémně zvýšená hladina řeky. 

Většina výše jmenovaných faktorů se rovněž podílela na vzniku následujících 

nejvýznamnějších havárií tunelů v ČR v posledních 15 letech: 

1. Havárie silničního tunelu Hřebeč v dubnu 1995, Hřebeč 

2. Havárie železničního tunelu Březno v květnu 2003, Březno u Chomutova 

3. Havárie železničního tunelu v Jablunkově v květnu 2008, Jablunkov 

4. Havárie silničního tunelu Blanka v květnu 2008 a v říjnu 2008, Praha 

5. Havárie železničního tunelu Jablunkov v listopadu 2009, Jablunkov 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé havárie a faktory, které se na jejich 

vzniku významně podílely. Pokud se na vzniku havárie podílelo synergické působení více 

faktorů, jsou tyto označeny symbolem [X], pokud je však zřejmé, že některý faktor 

výrazně převyšoval nad ostatními je označen symbolem [XX]. 

 

Tabulka č. 3. Havárie tunelů v ČR 
Příčiny havárie  

Jednotlivé 

havárie 
Složité 

geologické 
poměry 

Složité 
hydro- 

geologické 
poměry 

Nedokonale 
provedený 

IGP 

Nevhodné 
vedení 

razících 
prací 

Chybný 
návrh 

Konstrukční 
nedostatky 

Špatná 
organizace 
výstavby a 
zkušenost 
účastníků 
výstavby 

Jiné 
příčiny 
havárie 

Havárie 
silničního tunelu 
Hřebeč v dubnu 
1995, Hřebeč 

 
XX 

      
X 

 

Havárie 
železničního 

tunelu Březno 
v květnu 2003, 

Březno u 
Chomutova 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Havárie 
železničního 

tunelu 

 
XX 

 
X 

 
X 
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v Jablunkově 
v květnu 2008,  

Havárie 
silničního tunelu 
Blanka v květnu 

2008, Praha 

 
XX 

 
XX 

      

Havárie  
železničního 

tunelu, 
v Jablunkově 

v listopadu 2009,  

 
XX 

 
XX 

      
X 

Na následujícím grafu je vyjádřeno procentuální zastoupení jednotlivých faktorů, které 

jsou nejčastěji příčinami havárií podzemních staveb v ČR. Dle tohoto grafu a také dle 

všeobecného očekávání, lze jednoznačně určit, že nejčastěji zastoupenými faktory 

způsobující poruchy podzemních staveb jsou složité geologické a hydrogeologické 

poměry. Tyto dva faktory jsou totiž zastoupeny ve výčtu příčin většiny havárií podzemních 

staveb. Otázkou vždy zůstává, zda se na vzniku havárie podílely převážnou mírou, nebo 

zda byly pouze faktorem, který vznik havárie umožnil a hlavní příčinou byl některý 

z jiných faktorů. 

Graf č. 4.  
Procentuální zastoupení jednotlivých faktorů způsobujících havárie podzemních staveb v ČR v 
posledních 15 letech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I když se historie podzemního stavitelství táhne až do 9. stol. př. n. l., kdy byl postaven 

nedochovaný asyrský Semiramidin tunel, i v současné době není možné vyvarovat se 

haváriím, a to jak menšího rázu, tak i těch dalekosáhlejších. Bohužel není výjimkou, že při 

těchto haváriích dojde i k vážným ujmám na zdraví, případně i ztrátám na životech. Vznik 

těchto havárií je dán především skutečností, že geologické podmínky nejsou nikdy zcela 

opakovatelné, a proto je každá podzemní stavba ojedinělým dílem, u kterého je počátek 

razícího cyklu vždy nejkritičtějším místem v průběhu celého ražení a nejedná se jenom o 

geologické aspekty, ale také geomechanické a personální. Každá podzemní stavba by měla 
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být novou výzvou pro všechny účastníky výstavby a vyžaduje odborné znalosti a 

zkušenosti, které by měly být doplňovány i v průběhu ražení. Schopnost učení tudíž hraje 

významnou roli, a to především v počáteční fázi ražby. 

Ze samotných havárií jsou po jejich podrobné analýze čerpány nové poznatky, které 

jsou poté využity k doporučení pro projektování a provádění podzemních staveb. Stalo se 

tomu tak i např. v případu havárie tunelu Heathrow, kdy byla NRTM ještě méně 

používanou metodou v prostředí jílů, tím více při aplikaci v zeminách. Při této havárii se 

však potvrdilo, že při provádění podzemních staveb pomocí zásad NRTM musí být brán 

zvýšený zřetel na výsledky geotechnického monitoringu a také jak významná je existence 

nezávislého geotechnického dozoru. 

Před prováděním samotného projektu je velmi důležitý inženýrsko-geologický 

průzkum. Jeho kvalita se u jednotlivých podzemních staveb velmi liší. Tento fakt je dán 

především tím, že vítězem veřejného výběrového řízení bývá nabídka s nejnižší cenou, což 

většinou působí negativně na kvalitu, ale především na komplexnost inženýrsko-

geologického průzkumu. Většina investorů si totiž zcela neuvědomuje skutečnost, že 

kvalitně provedený inženýrsko-geologický průzkum vyžaduje sice určité náklady, ale jedná 

se pouze o zlomek nákladů, které musí být věnovány případným sanačním pracím, a to 

nemluvě o časovém zpoždění projektu. Nedokonale provedenému inženýrsko-

geologickému průzkumu může následně čelit projektant pouze konzervativním návrhem, 

čímž se zvyšuje cena projektu. 

Dalším významným faktorem ovlivňující úspěšnost celého projektu ještě před jeho 

samotným započetím je vhodný výběr metody, kterou bude podzemní stavba prováděna. 

V některých případech totiž došlo k hrubému podcenění vlastností horninového masivu 

v okolí podzemní stavby, popřípadě byla kvůli jiným faktorům vybrána metoda, která se 

do daných podmínek ne zcela hodila. Příkladem je havárie železničního tunelu Březno 

v květnu 2003, kdy byla použita metoda obvodového vrubu, která byla mnoha odborníky 

do daných podmínek kritizovaná. Tato kritika byla ale vždy razantně odmítána ze strany 

investora i projektanta. 

Při samotném projektu může dojít také k mnoha nedostatkům či závažným pochybením. 

Již při návrhu došlo v minulosti nejednou k výskytu velmi hrubých pochybení. K těm 

nejzávažnějším případům řadíme především projektantské chyby při havárii tunelu 
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v Singapuru v dubnu 2004, kde si projektanti špatně vyložili britskou normu a použili 

menší profily ocelových prvků, což zásadně snížilo statickou bezpečnost projektu. Navíc 

byla provedena nevhodná analýza zemin, protože ve výpočtovém modelu s využitím 

metody konečných prvků byly zadány parametry odvodněné zeminy, přičemž měly být 

použity parametry pro neodvodněné zeminy, a tím došlo k poddimenzování. Za další 

výraznou chybu lze považovat i velmi optimistický matematický model horninového 

prostředí použitý v projektové dokumentaci u tunelu v Mnichově v září 1994. 

Při provádění podzemních staveb, a to především u dnes velmi rozšířené NRTM je 

důležitou složkou geotechnický monitoring. Úkolem geotechnického monitoringu je 

porovnání prognózy se samotným měřením deformací a stavu napjatosti ostění a okolního 

horninového masivu. Výsledkem je optimalizace provádění podzemních staveb. Pokud 

jsou navrhované úpravy v intencích platné projektové dokumentace, rozhodovací proces se 

odehrává na stavbě, potažmo přímo na čelbě. V případě, že situace vyžaduje zásadní 

změny přesahující mantinely vymezené projektovou dokumentací, je svoláno jednání za 

účasti zástupců všech účastníků výstavby. Denní interpretace výsledků komplexního 

geotechnického monitoringu musí být nepřetržitá, aplikace výsledků a doporučení 

okamžitá a bezprostřední. Zhotovitel geotechnického monitoringu musí mít také jasně 

definované kompetence a vztahy vůči ostatním účastníkům výstavby. Z pohledu investora 

je výhodné využít nepřetržitou přítomnost zaměstnanců monitoringu na stavbě pro funkci 

stavebního dozoru. Pak je výkon stavebního dozoru optimální nástroj pro možnost 

operativního ovlivnění výstavby. Monitoring podzemních staveb musí být komplexní, 

protože pouze vyhodnocení měření všech monitorovacích prvků ve vzájemných 

souvislostech umožní relevantní prognózy a závěry. Současná aplikace spojení 

monitoringu a dozoru umožňuje nejefektivnější a nejrychlejší reakce na zastižené 

podmínky. 

Další velmi důležitou složkou provádění podzemních staveb, která byla v minulosti 

poměrně nedoceněna, je organizace a řízení výstavby. Tento faktor se podílel na vzniku 

množství havárií podzemních staveb. V těchto případech došlo ustoupení ekonomickým 

kritériím nad kritérii technickými, podle kterých bylo nutné ražbu pozastavit, nalézt příčiny 

nadměrných deformací a přijmout vhodná technická či technologická opatření. Při 

samotném provádění razících a vyztužovacích prací je potřeba dbát zvýšenou opatrnost na 

kvalitní realizaci hydroizolace, a to především v horninovém masivu se složitými 
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hydrogeologickými poměry. V opačném případě totiž může dojít ke vzniku průvalů 

podzemní vody, jako tomu bylo při havárii metra v Los Angeles v roce 1995, popřípadě 

havárii tunelu Haivant v roce 2001 (Velká Británie). 

Mezi další nedostatky, které se během razících a vyztužovacích prací mohou 

vyskytnout, patří nedodržení bezpečné vzdálenosti od čelby, ve které má být dokončeno 

vyztužování kaloty nebo protiklenby. Zcela nepřípustné je také zaostávání druhé vrstvy 

nástřiku stříkaného betonu. Tento nedostatek se vyskytl v případě havárie tunelu Horelica 

v březnu 2001. Výskyt těchto nedostatků lze eliminovat především existencí 

kvalifikovaného geotechnického dozoru. 

Nedostatečné zkušenosti účastníků výstavby podzemní stavby a technického dozoru 

z práce v daném prostředí, které nejsou na úrovni potřeb rychlé a účinné reakce na změny 

podmínek ražení a vyztužování. Prosté srovnání předpokladů inženýrsko-geologického 

průzkumu, které je navíc idealizované v geologických podkladech projektu se zařazením 

do geotechnických kategorií nebo obecného doporučení technologických postupů, 

s realitou horninového prostředí není dostačující a samo o sobě nijak zvlášť významné bez 

odpovídající korekce, protože obecné charakteristiky prostředí nemohou vyjádřit rozsah, 

míru a dopad lokálních, ale pro použitou technologii velmi významných změn. Tyto 

změny, vedou nutně k potřebě okamžité kvalifikované reakce odpovědných pracovníků a 

technického dozoru, pokud nemají mít významnější dopad. [2], [10], [13] 

6 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout nejvhodnější metodu ražení pro specifické 

podmínky tunelu „Jablunkovský“, zhodnotit její výhody a nevýhody. 

Výhody ražení dle zásad NRTM jsou: 

• Vytvoření stabilní spolupůsobící konstrukce tvořené horninovým prostředím a 

výztuží, díky níž můžeme použít menší tloušťku ostění a rozsah výztuže. 

• Snížení nákladů na výstavbu o desítky procent. 

• Univerzálnost a přizpůsobivost technologie a jejích jednotlivých operací. 

• Pružnost reakce na změněné přírodní podmínky. 
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• Operativní řízení technologie a „zpětná vazba“, daná důsledným včleněním 

geotechnického monitoringu do technologického procesu. 

Nevýhody ražení dle zásad NRTM jsou: 

• V případě změny v dělení výrubu z horizontálního na vertikální, je nutná výměna 

časti strojního parku (menší nakladač a tunelbagr). 

• Závislost na dodávkách betonových směsí (proces od objednávky přes transport po 

uložení). U rozsáhlejších projektů řešeno vybudováním betonárky na místě nebo 

kombinaci suché a mokré betonové směsi. 

• Vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců, počínaje členy rady monitoringu, až po 

technický dozor. 

Vybranou metodu ražby podle zásad NRTM považuji pro stavbu tunelu 

„Jablunkovský“ za vhodnou, a to zejména vzhledem k  výsledkům inženýrsko 

geologickému průzkumu a k délce tunelu. Neméně významná je i ekonomická stránka 

ražby. Daná metoda nevyžaduje výrobu finančně nákladné speciální techniky na míru, což 

činí tuto metodu levnější ve srovnání s jinými. Kromě výběru správné metody je úspěšnost 

ražby závislá také na vysoce kvalifikovaných účastnících výstavby a na odborném řízení 

razících prací. Proces ražby je velmi náročný na organizaci práce, předpokladem je 

efektivní komunikace a týmová spolupráce. 

V průběhu výstavby tunelu „Jablunkovský“ došlo v měsíci květnu 2008 v TM 48 

k havárii tunelu (závalu). Domnívám se, že jednou z podstatných příčin byly zhoršené 

geologické podmínky, kdy horninový masív svojí degradací přestal v rámci NRTM 

spolupůsobit. Svou roli mohl sehrát také lidský faktor. Dle mého názoru se nevěnovala 

patřičná pozornost zvýšeným konvergencím primárního ostění. Rada monitoringu navrhla 

řadu opatření na ražbu v závalu a omezení konvergencí při další ražbě. Opatření se týkala 

například provedení trubkového mikropilotového deštníku ve vrchlíku kaloty, kotvení levé 

paty kaloty ve směru ražby, kotvení levého boku samozávrtnými celozávitovými IBO 

kotvami včetně injektáže aj. Dalšími opatřeními bylo vertikální dělení čelby kaloty a 

prodloužení falešné protiklenby kaloty na celou šíři kaloty. Tato opatření se v prvopočátku 

ukazovala jako vhodná, protože se konvergence omezily. Dle mého názoru se však díky 

zvýšené technické seizmicitě, způsobené následným bouráním pomocných výztužných 
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konstrukcí, narušilo již tak nestabilní nadloží. Myslím si, že měla být věnována zvýšená 

pozornost také odvodnění dotčeného území a zpevňování nadložních hornin. Přijatá 

opatření zvýšila rozpočtové náklady ražby z 242 mil. Kč na 324 mil. Kč, což představuje 

navýšení cca 140 tis. Kč na 1bm raženého díla. Ani tyto kroky však nezabránily další 

rozsahově menší havárii ve staničení TM 530, při které došlo k vyjetí čelby a následnému 

vyjetí nadložních vrstev v místě s maximální výškou nadloží 5m. Vše vyvrcholilo 

v listopadu 2009, kdy došlo k havárii (závalu) tunelu v rozsahu cca 120m. To způsobilo, že 

doražení tunelu klasikou metodou se jeví jako nemožné, a bude muset být pravděpodobně 

navrhnuta kombinovaná metoda ražení. Rozpočtové náklady tak mohou vzrůst i na 

dvojnásobek původních. Případ havárie tunelu „Jablunkovský“ by se mohl stát 

ponaučením pro další výstavbu tunelů v geologicky nestabilních (sesuvných) pásmech s  

podhodnoceným geologickým průzkumem a geomonitoringem opřeným o inklinometrická 

měření pouze ve dvou profilech. Svou roli také může mít i tlak vyvolaný investorem na 

striktní dodržování smlouvy o dílo, hlavně v části termínové. V této souvislosti probíhalo 

uzavírání celého profilu (dotěžení a vystrojení jádra a protiklenby) až po vyražení celé 

kaloty, kdy vedení ražby jádra a protiklenby bylo vedeno v opačném směru, než je 

zapracováno v této bakalářské práci. Díky delšímu časovému odstupu to mohlo způsobit 

přetváření horninového okolí ve dvou fázích, až za mez pevnosti. 

Výběr vhodné metody při ražbě tunelu je jednoznačně základním předpokladem 

úspěšné realizace díla. Nicméně nelze podceňovat mocnou přírodu, což se lidem v dnešní 

přetechnizované době občas stává. 
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